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Tarjouspyyntö 
Valmentava johtaminen - esimiesvalmennus 
 
Hankintaa koskevat yhteystiedot: 
Vaasan kaupunki / Henkilöstöpalvelut 
Yhteyshenkilö: Pauliina Haavisto  
Puhelin: 0400-292761 
Sähköpostiosoite: pauliina.haavisto@vaasa.fi 
 
Hankinnan taustaa ja hankinnan tavoitteet 
Vaasan kaupungin Henkilöstöpalvelut pyytää tarjouksia Valmentava johtaminen – esimiesvalmennuksesta 
Vaasan kaupungin esimiehille.  
 
Hankinnan tavoitteena on järjestää Vaasan kaupungin esimiehille valmentavan johtamisen koulutusta.  
Tavoitteena on, että kaupungin strategiassa painotettu valmentava johtamisote on vahvasti osana 
kaupungin esimiestyötä. Tavoitteena on myös, että esimiehet tietävät, mistä valmentavassa johtamisessa 
on kyse ja hyödyntävät sitä omassa esimiestyössään sekä tunnistavat oman toimintatyyliinsä vahvuudet ja 
haasteet suhteessa valmentavaan johtamis-otteeseen ja kehittävät itseänsä systemaattisesti kohti 
valmentavaa johtamista. 
 
Sisältö: Valmentava johtaja -  

Sunnannäyttäjänä ja muutoksen mahdollistajana 

- Tavoitteellisuus, strategialähtöinen osaamisen ja suorituksen johtaminen 

Kehittymisen ja uudistumisen mahdollistajana – palveleva johtaminen 

- Erilaisten ihmisten johtaminen, ryhmän sekä yksilön vahvuuksien ja potentiaalin 
tunnistaminen ja hyödyntäminen tavoitteiden saavuttamisessa 

Jämäkkänä tukijana 

- Rakentava palaute ja uskallus puuttua haastaviin tilanteisiin, ratkaisukeskeisyys ja avoimet, 
aktivoivat kysymykset 

Asiakaslähtöinen johtaja  

- Työtekijöiden, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys 
tavoitteiden saavuttamisessa – jatkuva parantaminen 

Itsensä johtajana  

- Oman toimintatyylin vahvuudet ja haasteet: Kevyt toimintatyylianalyysi 
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Valmennuksen tulee olla osallistavaa ja oivalluttavaa esim. harjoitustehtäviä, ryhmätöitä. 
Toivomuksena on, että osallistujat saavat konkreettisia työkaluja valmentavaan johtamiseen. 
Toivomuksena on myös, että valmennuksen aikana muodostetaan ”sparrausparit”, 
sparrausparitoiminta jatkuu valmennuksen jälkeenkin.  

Valmennuksessa tulee myös huomioida kaupungin omat esimiestyötä ohjaavat ja tukevat 
prosessit, kuten esim. kehityskeskustelukäytännöt ja hyvän johtajan arvolupaus.  

Aikataulu: Marraskuu 2019 alkaen. Tarkempi aikataulu sovitaan suunnittelupalaverissa 
(skype/puh).  

Kesto Yhden valmennusryhmän kesto on 3-4 * ½ päivää (4h).                                                       
Valmennusryhmiä 3 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen. 

 Lisäksi valmennukseen tulee sisältyä toimintatyylianalyysi jokaiselle 
valmennukseen osallistuvalle henkilölle.  

 

Kaupunki vastaa valmennusten tilajärjestelyistä.  

 
Hankintamenettely 
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on n. 20 000 euroa (alv. 0 %). 
Hankinta on hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, jonka kilpailuttamisessa 
käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla osoitteesta 
https://www.vaasa.fi/palvelut/avoimet-tarjouspyynnot  
 
Osatarjoukset hyväksytään 
Kyllä (voi tarjota erikseen suomenkielistä tai ruotsinkielistä valmennusta) 
 
Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset 
Jättäessään tarjouksen tähän tarjouspyyntöön, sitoutuu tarjoaja siihen, että Tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset ja todistukset tarkistetaan valitulta / valituilta toimittajilta ennen tilauksen / sopimuksen 
tekemistä. Mikäli tarjoaja ei ole rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, tulee valittujen toimittajien 
toimittaa seuraavat selvitykset ja todistukset (max 3 kk vanhoja): 
 

 Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

 Kaupparekisteriote. 
 Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 

(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama 
selvitys verovelan määrästä. 
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 Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus 
on tehty. 

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
 Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

 
 
Hinta ja muut kaupalliset ehdot 
Hinnat on ilmoitettava netto € (alv 0 %) pyydetyssä yksikössä. Arvonlisäveron palveluntuottaja laskuttaa 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki tavaran ja / tai palvelun toimittamisesta aiheutuvat kulut. Näitä 
ovat mm. matka- ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset sekä tarjousajan päättyessä 
voimassa olevat toimittajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta 
arvonlisäveroa. Hintavaraumia ei hyväksytä. 
 
Laskutus ja maksuehto:  
Toimittaja laskuttaa tilaajaa ensisijaisesti verkkolaskulla. Vaasan kaupungin verkkolaskujen operaattorina 
toimii CGI, ja laskujen formaattina on Finvoice. 
 
Laskutettava yksikkö on ehdottomasti mainittava laskulla, ja jos mahdollista myös tilaajan nimi.. Huom! 
Toimitusosoite on aina eri kuin laskutusosoite. Vaasan kaupungin laskutusosoitteet: 
www.vaasa.fi/palvelut/laskutus 
 
Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Jos toimittaja 
laskuttaa tilaajaa paperilaskulla, lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun 
saapumisesta. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen. 
 
Laskujen tulee kaikilta osin vastata arvonlisäverolain (1501/1993) asettamia vaatimuksia, erillisiä laskutus- 
tms. lisiä ei hyväksytä. 
 
Muut ehdot 
Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä. 
 
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta, mikäli siihen on 
hankintasäännösten mukaisesti perusteltu syy. 
 
Jättäessään tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy kaikki tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja 
vaatimukset. 
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Yleisinä sopimusehtoina noudatetaan soveltuvin osin julkisten hankintojen JYSE 2014 Tavarat / Palvelut tai 
JIT 2015 -ehtoja. Konsultti- / asiantuntijapalveluiden hankinnoissa noudatetaan yleisinä ehtoina KSE 2013 –
ehtoja. 
 
Tarjouksen sisältö 
Tarjouksen tulee sisältää: 
 

 Tiedot tarjoajasta: Tarjoajan nimi, y-tunnus sekä tarjouksen yhteyshenkilö 
 Sähköpostiosoite hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten (laki sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa 13/2003) 
 Ehdotus valmennuksen sisällöstä, kestosta, toteuttamistavasta ja ryhmäkoosta 
 Referenssiluettelo valmentajien aikaisemmin toteuttamista vastaavista toteutuksista 
 Valmentajan CV tms. 
 Tarjouksen hintatiedot (4h valmennuspäivän hinta sisältäen kaikki kustannukset sekä 

toimintatyylianalyysin hinta per henkilö) 
 
Tarjousasiakirjojen julkisuus 
Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä salassa pidettävää tietoa. Jos tarjoajan mielestä 
jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan esitettävä nämä tiedot erillisellä liitteellä, jonka 
ylälaitaan tulee merkitä teksti "SALAINEN". 
 
Asianosaisella on kuitenkin aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta 
tarjousten vertailussa käytetystä tekijästä. 
 
 
Tarjousten käsittely 
Määräajan sisällä saapuneet tarjoukset käsitellään siten, että ennen tarjousten vertailua tarkistetaan 
tarjoajien soveltuvuus sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Hankintaan varatut määrärahat ylittävät 
tarjoukset suljetaan automaattisesti vertailun ulkopuolelle. 
 
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarkempina arviointikriteereinä ovat 
seuraavat (ilmoitettu tärkeysjärjestyksessä): 

 Valmentajan aikaisempi kokemus ja näyttö valmentavan johtamistavan osaamisesta 
 Hinta   
 Valmennuksen toteutustapa 
 Suotavaa on omakohtainen coachingkoulutus  
 Mahdollisuus kouluttaa/toteuttaa valmennus kummallakin kotimaisella kielellä  
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Sopimusmenettely 
Päätöksen hankinnasta tekee Vaasan kaupungin toimivaltainen viranomainen. Sähköinen tiedoksianto 
päätöksestä lähetetään tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
Päätös tulee tilaajaa sitovaksi vasta kirjallisella tilauksella tai sopimuksen allekirjoituksilla. 
 
Tarjouksen jättäminen 
Sitovat tarjoukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@vaasa.fi 16.9.2019 klo 16:00 
mennessä. Tarjoaja vastaa itse siitä, että tarjous on perillä määräajan puitteissa. Myöhässä saapuneita 
tarjouksia ei voida huomioida. 
 
Lisätiedot 
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset lisätiedustelut on esitettävä 9.9.2019 klo 16:00 mennessä osoitteella 
pauliina.haavisto@vaasa.fi. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin sekä muut mahdolliset tarkennukset 
tarjouspyyntöön julkaistaan viimeistään neljä päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista 
osoitteessa:  https://www.vaasa.fi/palvelut/avoimet-tarjouspyynnot 
Jättäessään tarjouksen tarjoaja sitoutuu siihen, että se on huomioinut mahdolliset lisätiedot tarjouksessaan 
sitovana osana tarjouspyyntöä. 
 
Allekirjoitus 
Vaasassa 30.8.2019 
 
Vaasan kaupunki 
 
_________________ 
Jyrki Sydänoja 
vs. henkilöstöjohtaja 
 
 


