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Tämä profiili auttaa sinua ymmärtämään Myers-Briggs Type Indicator®(MBTI®) arviointisi. MBTI-
instrumentti luo vastaustesi pohjalta tulokset, jotka kertovat sinulle mikä kuudestatoista erilaisesta
persoonallisuustyypistä kuvaa parhaiten sinua. Persoonallisuustyyppisi kuvaa preferenssejäsi neljällä eri
ulottuvuudella, joista kukin koostuu kahdesta vastakkaisesta ominaisuudesta. Neljä kategoriaa kuvaavat
avainpiirteitä, jotka yhdessä luovat henkilön persoonallisuuden perustan seuraavasti:

· Asenteesi ympäristöön - Ekstrovertti (E) tai Introvertti (I)
· Tapasi hankkia tietoa - Aistiva (S) tai Intuitiivinen (N)
· Tapasi tehdä päätöksiä - Ajatteleva (T) tai Tunteva (F)
· Elämäntyylisi - Järjestelmällinen (J) tai Havainnoiva (P)

MBTI-tyyppisi ilmaistaan neljän kirjaimen yhdistelmällä, joka kuvaa preferenssejäsi. Vastaustesi 
perusteella MBTI-tyyppisi on ENFP, jota voidaan kuvata myös sanoilla Ekstrovertti Intuitiivinen ja 
Tunteva. Tuloksesi näkyvät vahvennettuina alla.

Tyyppisi:  ENFP

Ekstrovertti
Ekstrovertit ihmiset ovat taipuvaisia keskittämään 
huomionsa ulkomaailman ihmisiin ja asioihin.

Mihin
keskität

huomiosi
E

Introvertti
Introvertit ihmiset ovat taipuvaisia keskittämään 
huomionsa sisäiseen ideamaailmaansa.I

Aistiva
Aistivat ihmiset ovat taipuvaisia hankkimaan tietoa 
viidellä aistillaan ja keskittymään nykyhetkeen.

Tapasi
hankkia

tietoa
S

Intuitiivinen
Intuitiiviset ihmiset ovat taipuvaisia hankkimaan tietoa
etsimällä yhteyksiä, pyrkimällä näkemään kokonaiskuvan
ja keskittymään tulevaisuuden suomiin mahdollisuuksiin.N

Ajatteleva
Ajattelevat ihmiset ovat taipuvaisia tekemään 
päätöksiä pääasiassa loogisin perustein ja 
analysoimalla syy-seuraus-suhteita objektiivisesti.

Tapasi tehdä
päätöksiä T

Tunteva
Tuntevat ihmiset ovat taipuvaisia tekemään päätöksiä 
pääasiassa arvomaailman perustein, arvioimalla 
ihmiskeskeisiä tekijöitä subjektiivisesti.F

Järjestelmällinen
Järjestelmälliset ihmiset ovat taipuvaisia pitämään
suunnitellusta ja organisoidusta elämäntavasta ja 
tekemään päätöksensä varhaisessa vaiheessa.

Elämäntyylisi

J
Havainnoiva
Havainnoivat ihmiset ovat taipuvaisia pitämään 
joustavasta ja spontaanista elämäntavasta ja pitämään 
vaihtoehtonsa auki.P

MBTI-arviointiin antamasi vastaukset eivät vain osoita preferenssejäsi kahden eri ääripään suhteen, ne
myös osoittavat preferenssiesi suhteellisen selkeyden - eli kuinka selvästi preferenssisi viittaavat tiettyyn 
ääripäähän sen vastakohtaan verrattuna. Tätä kutsutaan preferenssiesi selkeysindeksiksi (Preference Clarity 
Index, PCI).  Seuraavalla sivulla oleva pylväskaavio kuvaa PCI-indeksiäsi. Korkeampi pylväs viittaa 
siihen, että olet melko varma kyseisestä preferenssistäsi. Matalampi pylväs puolestaan tarkoittaa, ettet 
ole aivan varma preferenssistäsi.
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Vastauksiesi ilmaisemien preferenssien selkeys: ENFP
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MBTI-asiantuntijasi voi antaa sinulle lisätietoa profiilisi tuloksista sekä kuvailla tarkemmin oheisessa
kaaviossa kuvattua tyyppikuvaustasi. Täsmääkö sinulle osoitetun tyypin kuvaus mielestäsi sinuun? 
Monet testin suorittaneet huomaavat, että MBTI-tulokset kuvaavat heitä varsin hyvin. Toisten kohdalla 
yhden tai kahden kirjaimen vaihtaminen toiseen voi auttaa heitä löytämään MBTI-tyypin, joka kuvaa 
heidän persoonallisuuttaan tarkemmin. Jos sinusta tuntuu, että tyyppisi kuvaus ei oikein täsmää 
persoonallisuuteesi, MBTI-testin sinulla hallinnoinut henkilö voi auttaa sinua löytämään paremmin 
sinuun sopivan tyypin.

Tyypin kuvaus: ENFP

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

· Utelias, luova ja kekseliäs

· Energinen, innostunut ja spontaani

· Hyvä tekemään havaintoja muista ihmisistä ja ympäristöstään

· Arvostaa muilta saamaansa vahvistusta ajatuksilleen tai luonteelleen; 
ilmaisee usein arvostustaan muille ja tukee muita

· Arvostaa todennäköisesti harmoniaa ja hyvää tahtoa

· Tekee päätöksiä todennäköisesti henkilökohtaisten arvojen ja muita 
kohtaan tuntemansa empatian pohjalta

· Muiden silmissä yleensä miellyttävä, havaintokykyinen, 
suostuttelukykyinen ja monipuolinen

Kutakin tyyppiä tai preferenssien yhdistelmää luonnehtivat tietyt kiinnostuksen kohteet, arvot ja 
yksilölliset vahvuudet. Preferensseistäsi riippumatta on mahdollista, että käyttäydyt tietyissä tilanteissa tyyppisi 
vastaisella tavalla. Lue lisää kuudestatoista tyypistä ja niiden sovelluksista esim. uravalintoihin, 
ihmissuhteisiin ja ongelmanratkaisuun Isabel Briggs Myersin julkaisusta Introduction to Type® (1998) 
tai Isabel Briggs Myersin Peter B. Myersin kanssa kirjoittamasta kirjasta Gifts Differing (1995). Nämä ja 
monet muut persoonallistyyppiäsi paremmin ymmärtämään auttavat julkaisut ovat saatavilla CPP Inc.:ltä.
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