
Mikäli sait eniten rasteja ”Enimmäkseen” -sarakkeeseen, olet hyvin tunnollinen.

Mikäli sait eniten rasteja ”Joskus” -sarakkeeseen, voit pitää itseäsi melko tunnollisena, mu  a 
ehkä jotain paranne  avaakin voisi olla.

Mikäli sait eniten rasteja ”Harvoin” -sarakkeeseen, voisit mie   ä, mitä kehite  ävää sinulla on 
lii  yen tunnollisuuteen.

TUNNOLLISUUSVÄITTÄMIÄ

Noudatan liikennesääntöjä silloinkin, kun kukaan ei näe. En koskaan kävele punaisia 
valoja päin.

Olen valmistautunut siihen, e  ä jotain yllä  ävää voi tapahtua. Minä olen se, jolta 
löytyy tarvi  aessa parkkikolikko, laastaria, nenäliina tai särkylääke  ä.

Minulle ei ole tärkeää siivota jälkiäni. Aja  elen, miten kätevää on, kun kaikki tarvitse-
mani on aina käden ulo  uvilla, vaikka niillä olisikin oma paikka jossain muualla.

Pidän tarkkojen suunnitelmien tekemisestä. Aikataulut, suunnitelmien hiominen ja 
viimeistely ovat minun ju  uni.

En kerro minulle luo  amuksella kerro  uja asioita eteenpäin. Lörpö  ely ja juoruami-
nen ei ole minun ju  uni.

En jätä ko  töitä roikkumaan. Pidän siis  stä kodista ja tyhjästä  skipöydästä ja olen 
valmis näkemään vaivaa sen eteen.

Vien aina tarvitsemani tavarat takaisin oikeille paikoilleen. En pidä tavaroiden etsimi-
sestä, joten kaikelle on tarkka paikkansa.

Pidän kiinni sovituista aikatauluista. Olen hyvissä ajoin töissä ja tapaamisissa sekä 
pidän kiinni eräpäivistä.

Varmistan, e  ä muistan sen, mitä pitääkin. Kalenteri ja kellon hälytystoiminto ovat 
ystäviäni.

Minulla on taipumus sekoi  aa asiat. Huomaama  ani asiat ympärilläni vain sotkeutu-
vat enkä itsekään aina ymmärrä, mitä on tapahtunut.

Pidän lupaukseni. Mie  n, mitä lupaan, koska haluan, e  ä muut voivat luo  aa minuun.

Huolehdin siitä, e  ei mitään muilta lainaamaani jää palau  ama  a.
Leff ahyllystäni tai vaatekaapistani ei löydy muiden omaa.

Olen huolellinen käy  äessäni rahaa. Mikäli saan takaisin liikaa vaihtorahaa, kerron 
siitä.

Haluan nähdä vaivaa hyvän lopputuloksen saavu  amiseksi. Tunnollisuus ja sinnikkyys 
kulkevat kanssani käsikädessä.

Enimmäkseen Joskus Harvoin

Testaa tunnollisuutesi. Lue alla olevat tunnollisuusväi  ämät ja ras  ta sarakkeeseen, toteutuuko väi  ämä kohdallasi.


