
 
 

 

Toimintatapa on hyvin näkyvä piirre ihmisessä. Niitä on seitsemän, kolme vastaparia 

ja yksi pariton: 

 

Varovaisuus ja Voima 

Pidättyvyys ja Kiihkeys 

Sitkeys ja Hyökkäävyys 

Tarkkailu 

 

Vastaparit tarkoittavat sitä, että joskus esimerkiksi Varovainen henkilö voi saada 

helpotusta ja tasapainoa liiallisten virheiden pelkoon tai fobioihinsa liukumalla aika-

ajoin Voiman toimintamallin puolelle. 

 

Voit hyödyntää näitä, kun kuvailet esimerkiksi ensitapaamista ja jonkin henkilön 

antamaan vaikutelmaa itsestään, ja mietit minkätyyppisen ammatin valitset 

henkilöllesi.  

 

Tässä vinkit, mistä erityyppisen toimintatavan omaavaa henkilöä voi kuvata ja 

rakentaa: 

 

Varovaisuus 

hieman huolestunut katse, epäröivä olemus joka voi välittyä itseluottamuksen 

puutteena, vaikkei sitä olisikaan. Kysyy paljon tarkentavia kysymyksiä. Ei ryntää 

suinpäin mihinkään. 

Pahimmillaan ylivarovainen foobikko. 

Sopivia ammatteja: verotarkastaja, kirjanpitäjä, sairaanhoitaja 

 

Voima 

karismaattinen ja arvovaltainen, nämä ihmiset näkyvät ja kuuluvat! Kehon kieli 

huokuu varmuutta. Katsoo intensiivisesti, mikä voi häiritä joitakin ihmisiä.  



Pahimmillaan painostava manipuloija. 

Sopivia ammatteja: poliitkko, yritysjohtaja, juontaja 

 

Pidättyvyys 

tahdikas, elegantti ja diplomaattinen käytös. Vaitelias, säyseä, vaikuttaa 

empivältä.  Tyyni ja eleet harkittuja. Kohtuuden ystävä, ei riehaannu juuri koskaan. 

Edustava ja vetovoimainen. 

Pahimmillaan estoinen ja torjuva.  

Sopivia ammatteja: gourmetkokki, balettitanssija, taiteentuntija 

 

Kiihkeys 

puhuu, nauraa, laulaa ja itkee pidäkkeettömästi. Eloisa, räiskyvä ja innostuu nopeasti 

kaikesta jännittävästä ilman harkintaa. Leveä hymy, kupliva nauru. 

Pahimmillaan ylireagoiva, liioitteleva ja sekava.  

Sopivia ammatteja: näyttelijä, laulaja, puhuja 

 

Sitkeys 

Tarkkaavainen ja keskittynyt ilme. Sinnittelijä. Hallittu ulkoinen olemus, puhe voi 

kuulostaa yksitoikkoiselta. Liukuu silloin tällöin Hyökkävvyden puolelle, jolloin on 

tuittupäinen. 

Pahimmillaan haluton, vastustaa kaikkea, jämähtää paikoilleen 

Sopivia ammatteja: poliisi, projekttyöntekijä. huippu-urheilija 

 

Hyökkäävyys 

tarmokas ja riuska, puhuu suorasukaisesti ja painokkaasti. Äänekästä huumoria. Voi 

kiroilla paljon, joidenkin mielestä tuntuu hyppivän silmille. 

Pahimmillaan riitainen ja päällekäyvä, joka fyysisesti.  

Sopivia ammatteja: myyntitykki, armeijan upseeri, jääkiekkoilija 

 

Tarkkailu 

neutraalin kysyvä ja havannoiva katse, avoimet silmät, tuijottaa paljon. Utelias ja 

valpas olemus, pyrkii ihmisten lähelle kuullakseen kiinnostavia keskusteluja. 

Pahimmillaan: valvova, kontrolloiva ja kylmän persoonaton, teoreettinen  

Sopivia ammatteja: psykologi, yksityisetsivä, erotuomari 

 



 

 

Näin! Ota nämä avuksesi kun  

• kirjoitat henkilöiden ensikohtaamista 
• pohdit minkä ammatin valitset henkilöllesi 
• puntaroit, millaisena esittelet henkilön lukijallesi 

 


