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Työyhteisöprofiili – Everything DiSC 

Mietitkö koskaan, miksi vuorovaikutus on välillä vaikeaa? 
Miksi toisten kanssa löytyy yhteinen sävel helposti ja toisten 
kanssa sitä ei meinaa löytyä ollenkaan? Jos haluat tietää, 
mistä tämä johtuu ja miten siihen voi vaikuttaa, ota avuksi 
Työyhteisöprofiili – Everything DiSC. 
 

Paranna työyhteisösi vuorovaikutustilanteita Työyhteisöprofiili Everything 
DISC:in avulla  

DiSC on kymmeniä vuosia käytössä ollut, kymmenillä miljoonilla käyttäjillä testattu 
toimintatyylien arviointityökalu. DiSC auttaa parantamaan vuorovaikutusta työyhteisössä, 
asiakasrajapinnassa ja kaikissa niissä tilanteissa, missä ihmiset toimivat yhteistyössä. 

DiSC-toimintatyylit jaetaan neljään pääluokkaan: 
hallitseva (D), vaikuttava (I), vakaa (C) ja tunnontarkka (S). Jokaisen henkilökohtaisessa 
profiilissa on piirteitä kaikista neljästä tyylistä, mutta useimmiten 1-2 tyyliä on muita 
vahvempi. 

Mitä hyötyä DiSC-profiilista on? 

• Lisäät ymmärrystä ja erilaisuuden arvostusta työyhteisössä. 
• Saat toimintamalleja toimivaan vuorovaikutukseen erilaisten toimintatyylien 

omaavien henkilöiden kanssa. 
• Löydät toimivia vuorovaikutuskeinoja esim. strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseen, yhteisymmärrykseen luomiseen, ongelmanratkaisuun tai 
konfliktitilanteisiin. 

• Tuloksia voi hyödyntää mm. esimiestyössä, tiimin toiminnan tehostamisessa, 
tuloksellisessa myyntityössä, asiakaspalvelussa, rekrytoinnissa ja itsensä 
kehittämisessä. 

• Saat erinomaisia vinkkejä motivointiin – se mikä motivoi toista, voi olla painajainen 
toiselle. 
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Kenelle DiSC on tarkoitettu? 

DiSC sopii kenelle tahansa, joka haluaa parantaa omia vuorovaikutustaitojaan. 

Toteutus 

Verkossa tehtävän itsearvioinnin jälkeen jokainen vastaaja saa henkilökohtaisen 
analyysin, joka käydään lävitse purkutilaisuudessa. 
Henkilökohtaisen analyysin lisäksi voidaan tutkia myös ryhmien keskinäisiä 
vuorovaikutussuhteita esim. tiimeissä tai työpareina. 

Hinta 

Hinta alk. 250 € /hlö +alv. 24 %. Hinta sisältää profiilin tulokset sekä tunnin mittaisen 
palautekeskustelun. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous! 

• Katri Kanerva, Espoo 
p. 040 680 7715 
katri.kanerva@rastorinst.fi 
  

• Sari Hintikka-Varis, Kuopio 
p. 045 635 6804 
sari.hintikka-varis@rastorinst.fi 
  

• Heidi Kemppainen, Oulu 
p. 040 669 4629 
heidi.kemppainen@rastorinst.fi 
 

• Marjaana Roth, Turku 
p. 040 534 8679 
marjaana.roth@rastorinst.fi 

 

  

mailto:katri.kanerva@rastorinst.fi
mailto:sari.hintikka-varis@rastorinst.fi
mailto:%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8Bheidi.kemppainen@rastorinst.fi

	Työyhteisöprofiili – Everything DiSC
	Paranna työyhteisösi vuorovaikutustilanteita Työyhteisöprofiili Everything DISC:in avulla
	Mitä hyötyä DiSC-profiilista on?
	Kenelle DiSC on tarkoitettu?
	Toteutus
	Hinta


