
Valmentavan esimiestyön – kokonaisuus

- Kohti valmentavaa johtamisotetta ja itseohjautuvuutta

Tarjous 7.2.2020
Päivitetty 1.3.2020 

Tarjouksen vastaanottaja
Tarja Loikkanen 
Liikuntajohtaja
Helsingin kaupunki
Kulttuuri- ja vapaa-aika 



Valmennuksen tavoitteet ja sisältö 



2 x 10 hlöä, Ryhmät A ja B    

Esimiesten
pienryhmävalmennus
Huhtikuu – Syyskuu
1 krt/ kk (3h) tapaaminen

2 x 10 hlöä, Ryhmät B ja C  

Esimiesten
pienryhmävalmennus
Elokuu – Joulukuu
1 krt/ kk (3h) tapaaminen

Valmennuksen aikataulutus v. 2020 

Yhteinen työpaja
A + B ryhmät + 
johto

Syyskuun alku 
3 h

Yhteinen työpaja 
B + C ryhmät + 
johto

Marraskuu 
3 h

Väliarvio: 
Kerätään opit 
AB 
toteutuksesta
seuraavaan
toteutukseen



Esimiesten pienryhmätapaamiset
Tarkempi kuvaus  

Esimiesten pienryhmätapaamiset: 
• Esimiesten tavoi+eiden ase+aminen ja niiden seuranta
• Tiedollisen 2edon lisääminen valmentavasta esimistyöstä

Välitehtävät ja niiden purku aina tapaamiskerralla

40 henkeä jaetaan 4 ryhmään (10 hlöä/ryhmä)
Yhteensä 5 krt, 3 h kerralla

Kaksi ryhmää samana päivänä ks. aikataululiite

Pienryhmätapaamisten rakenne: 2etoisku ja soveltaminen omaan työhön
Nämä toteutetaan coachaavalla o+eella. Esimiehet oppivat sitä kau+a
oivallu+amisen taitoa. 



Tehtävät tukevat oppimista, osallistujien ajatukset 
suunnittelun tukena 

Ennen prosessin aloitusta esimiehet tekevät ennakkokyselyn, joka au+aa minua 
suunni+elussa sekä orientoi osallistujia tulevaan, mahdollises2 muutama haasta+elu 
lisäksi 

Ennakkokysely maaliskuussa 

Välitehtävänät: ar2kkelit ja toimenpiteet. Voi olla esim. 2imipalaverin fasilitoiminen, 
voidaan 2laajan kanssa keskustella tarkemmin. 

Valmentavan esimiehen tavoitepaperi ja toimenpiteet: täytetään koko prosessin aikana 
ja palataan tähän 



Työpajat 

2 x työpaja samalla sisällöllä 
joko aamupäivä klo 9.00 -12.00 tai 13.00 -16.00 
aikataulutus ennen pienryhmien viimeistä tapaamista 
(neljännen ja viidennen tapaamisen välissä) 

20 hlö + johto

Työpajan tavoitteena: 

- kasvattaa luottamusta eri esimiestasojen välillä ja luoda yhteistä me-henkeä
tekemiseen (tietoiskut teemasta alustuksena) 

- rakentaa vuoropuhelua
- Jotta valmentava ote läpileikkaa koko organisaation: millaisia käytänteitä pitäisi 

uudistaa? mitä lisää ja mitä vähemmän? Yhdessä kehittämistä. 



Hinnoittelu ja aikataulu 
Kohderyhmä: Liikuntayksikön esimiehet 

Paikka: Asiakkaan tiloissa Pirkkolan uimahalli ja Liikuntamylly 

Aikataulu: 
Ehdotus erillinen Excel-liite, johon tilaaja voi lisätä tilat. 

Hinta: 

Työpajat (20 henkeä + johto), 2 saman sisältöistä tilaisuutta 
2 x 1700 e = 3400 e + alv. 24% 

Esimiesten pienryhmätapaamiset 4 ryhmää 5 valmennuskertaa. 
Yhteensä 20 tapaamista. Hinta laskettu niin, että kaksi pienryhmävalmennusta on samana päivänä. 
Näin tilaus on asiakkaalle edullisempi, kokopäivän hinta on 2500 e + alv. Jos valmennuskertoja joudutaan siirtämään 
yksittäisiksi puolen päivän kerroiksi, puolen päivän hinta on 1700 e + alv.  

Esimiesten pienryhmätapaamisen 
10 kokonaista päivää 
2500 e x 10 = 25000 e + alv. 

Kokonaishinta sisältää: 
- matkakulut 
- ennakkokyselyn ja välitehtävät jokaisen tapaamisen välissä 
- työpajat ja esimiesten pienryhmätapaamiset 
- ohjausryhmän 3 tapaamista (aloituspalaveri + 2 muuta tapaamista prosessin aikana) 

Kaikki yhteensä: 28 400 e + alv. 24 % 



Hinnoittelu ja aikataulu 

Maksuehto:
Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko korkolain mukainen. 

Laskutus tapahtuu 3 osassa: 
1 osa  28.5. 9200 e + alv. 
2 osa 28.10. 10 000 e + alv. 
3 osa 15.12. 9200 e +alv. 

Peruminen: 
Mikäli asiakas peruu sovitun valmennuksen, on peruminen tehtävä viimeistään 14 pv ennen 
sovittua valmennusta. Jos valmennus perutaan myöhemmin, peritään puolet maksusta. 

Tarjous on voimassa 16.3.2020 asti 








