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1. KOHDERYHMÄT

InDO työyhteisövalmennuksen asiakasorgani-
saatioita ovat kaikki organisaatiot/yritykset, jot-
ka toimivat muulla toimialalla kuin sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalalla. Työyhteisövalmennukset 
rakennetaan vastaamaan kunkin organisaation 
tarpeita työhyvinvoinnin näkökulmasta.  

1.1 ASIAKASPROFIILIT

InDO työyhteisövalmennuksen asiakaskunta 
koostuu eri kokoisista ja eri palveluita tuottavista 
organisaatioista.  

2. KONSEPTIN SISÄLTÖ

InDO työyhteisövalmennus on kokonaisvaltais-
ta työhyvinvoinnin kehittämistä ja tuottamista 
eri asiakasorganisaatioille. Kokonaisvaltainen 
työhyvinvointi nähdään InDO konseptissa siten, 
että työhyvinvointi koostuu useasta eri tekijäs-
tä. Näitä tekijöitä ovat mm. henkilöstömitoitus, 
perustehtävien prosessit, johtamistaidot, työyh-
teisötaidot, vuorovaikutus, viestintä, työtilat, työ-
turvallisuus, työyhteisön resilienssi, yksilön voima-
varat ja yhteistoiminta sekä yleinen viihtyvyys. 
InDO työyhteisövalmennus voi pureutua joko 
yhteen tai useampaan työhyvinvointiin vaikutta-
vaan tekijään. 

2.1 KONSEPTIN KUVAUS

InDO työyhteisövalmennus on oppimis- ja oival-
tamisprosessi. InDO työyhteisövalmennus antaa 
myös tukea ja auttaa ratkaisemaan haastavia 
tilanteita työyhteisöissä kuten työpaikkakiusaa-
mis-, konflikti- ja riitatilanteita.

2.2 KONSEPTIN KITEYTYS

InDO työyhteisövalmennuksen tavoitteena on 
hyvinvoiva henkilöstö, joka toimii tehokkaasti ja 
tuottavasti. Hyvinvoiva henkilöstö kykenee työs-
kentelemään asiakaslähtöisesti ja johtamaan 
itseään työssään. Täten asiakasorganisaation 
palvelut muodostuvat laadukkaammiksi ja ovat 
tehokkaammin tuotettuja. Hyvinvoiva henkilös-
tö pystyy myös työyhteisönä ja yksilöinä vastaa-
maan paremmin työelämän muuttuviin haastei-
siin sekä löytämään itsestään voimia ratkaista 
haastavia tilanteita. Henkilöstö, joka voi hyvin, 
osaa tunnistaa omia voimavarojaan ja pystyy 
vahvistamaan niitä. Työyhteisöjen ja yksilöiden 
voimavarat koostuvat useista eri tekijöistä kuten 
mm. yksilön jaksamisesta, ryhmän resilienssistä, 
kriisinsietokyvystä, tiimityöskentelytaidoista ja 
psykologisesta turvallisuudesta.  
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InDO Työyhteisövalmennuksen tavoitteet:

Kehitetään prosesseja. 
Rakennetaan huipputiimejä.
Asiakasymmärryksen avulla laadukkaampia 
palveluita.
Luodaan itseohjautuvia organisaatiota, joilla on 
muutosvoimaa vastata työelämän haasteisiin.
Poweria johtajuuteen.
Synnytetään kilpailuetua resilienssin avulla.
Opitaan vuorovaikuttamaan ja viestimään 
rakentavasti ja asioita edistävästi. 
Pureudutaan työyhteisöjen organisaatiokulttuuriin ja 
tutkitaan pintaa  syvempiä tekijöitä. 

2.3 KONSEPTIN PALVELUPOLKU

InDO työyhteisövalmennukset räätälöidään 
jokaisen organisaation yksilöllisiin tarpeisiin. 
Hyödynnämme valmennuksissa laajaa InDO 
asiantuntijaverkostoa, jotta asiakasorganisaa-
tiot saavat valmennuksista parhaan mahdolli-
semman hyödyn. Konsultoimme ja käytämme 
valmennuksissa mm. yrityskehityksen konsultte-
ja, liike-elämän kehittäjiä, työnohjaajia, johdon 
työnohjaajia, työvalmentajia, työpsykologeja, 
vertaisasiantuntijoita jne. 

InDO työyhteisövalmennuksen polku:

• Toimeksianto: sopimus valmennuksen aloitta-
misesta ja valmennuksen laajuudesta.

• Esitietopuhelu: esimerkiksi yksikön johtajan 
kanssa muodostetaan esiymmärrys työyh-
teisön tilasta, sovitaan alkukartoitustapaami-
sen aika, valitaan henkilöt, jotka osallistuvat 
alkukartoitustapaamiseen, sovitaan suori-
tetaanko alkukartoitustapaaminen etä- vai 
lähitapaamisena, kirkastetaan valmennuk-
sen laajuus ja sovitaan mahdollinen yhteistyö 
asiakkaan aikaisempien valmennuskumppa-
nien kanssa.

• Alkukartoitustapaaminen (etä- tai lähita-
paaminen): asetetaan valmennukselle ta-
voitteet, muodostetaan valmennuspolku ja 
sovitaan aikataulu sekä valitaan käytettävät 
asiantuntijapalvelut.

Valmennuksissa hyödynnetään mm. seuraavia 
osallistavia valmennusmenetelmiä ja työkaluja: 
yksilö- ja ryhmätapaamiset, videovalmennukset, 
osallistavat tehtävät, valkotaulutyökalu, SHL/
OPQ henkilöarvioinnit, luontaiset taipumukset 
analyysit, asiantuntijatapaamiset (yksilö/ ryhmä), 
asiantuntijakonsultaatiot, InDO valmentajan/
valmentajien jalkautuminen työyhteisöön, rekry-
toinnin tuki, prosessivalmennus ja esimiesvalmen-
nus. Valmennuksissa pidetään yllä humoristista 
otetta mm. hauskojen työelämäsketsien avulla.   

2.4 KONSEPTITUOTTEET

Indo ValmennusStartti
Hinta alk. 1500€, ALV 0%
Esimerkkisisältö: määritetään tavoite, osallista-
vat tehtävät, asiantuntijan valmennus, esim. 
liike-elämän kehittäjän valmennus. Etä/video/
lähivalmennukset, pajatyöskentely. Osa työyh-
teisöistä pystyy jatkamaan  itsenäistä proses-
sointia jo valmennustartin jälkeen.
Osa työyhteisöistä pystyy jatkamaan itsenäistä 
prosessointia jo valmennustartin jälkeen.  

Indo ProValmennus
Hinta alk. 4000€, ALV 0%
Esimerkkisisältö: määritetään tavoite, räätälöi-
dyt henkilöarvioinnit ja -analyysit, asiantuntija-
konsultaatiot, asiantuntijavalmennukset esim. 
prosessivalmennus, kehitysryhmätyöskentely, 
tiimisopimuksen laatiminen, sparraus huipputii-
miksi kasvamiseen.
Pureudutaan jo pintaa syvempiin tekijöihin ja 
ratkaisevalla otteella paneudutaan haasteisiin.

Parannetaan valmiuksia tunnistaa omia ja toisten 
työpersoonapiirteitä. 
Käsitellään työyhteisötaitoja useasta eri 
tulokulmasta.
Vahvistetaan työyhteisön omia voimavaroja.
Oivalletaan työyhteisössä vaikuttavia tekijöitä ja 
ilmiöitä.
Voimaantuminen haastavista tilanteista, jotka 
kuormittavat työyhteisöä.
Osallistavalla otteella etsitään ratkaisuja 
syyllistämisen sijasta.
Löydetään konkreettisia keinoja ja toimintamalleja, 
joilla vahvistetaan yhdessä tekemisen iloa ja 
saavutetaan työhyvinvointia.
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InDO Työhyvinvointipäivä
Tyhy-päivä ”avaimet käteen” -palveluna tai valitse 
organisaatiollesi parhaiten soveltuvat palvelut bud-
jettisi puitteissa. InDo auttaa kokonaisuuden rakenta-
misessa.

Lisäksi palveluitamme ovat täsmävalmennukset, 
esimiesvalmennukset, johtoryhmän valmennuk-
set, henkilöarvioinnit- ja analyysit, rekrytointiin liit-
tyvät arvioinnit (testit), rekrytointivalmennukset, 
räätälöidyt valmennukset ja työhyvinvointipäi-
vät (myös avaimet käteen periaatteella).

2.5 KONSEPTIN LAATUKRITEERISTÖ (arvot, laatu)

InDO työyhteisövalmennus on tavoitteellista 
toimintaa konkreettisten työkalujen avulla. Val-
mennukset toteutetaan ratkaisukeskeisellä ja 
osallistavalla työotteella. InDO työyhteisöval-
mennuksen onnistuminen vaatii asiakasorgani-
saation sitoutumista valmennukseen ja kehitet-
täviin toimenpiteisiin. Valmennuksen tavoitteet 
ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi luodaan 
yhteisymmärryksessä asiakasorganisaation kans-
sa siten, että ne ovat realistisesti toteutettavissa. 

InDO työyhteisövalmennus tukee henkilöstön 
työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Täten asia-
kasorganisaatiot pystyvät tuottamaan palve-
lunsa laadukkaammin ja kilpailukykyisemmin. 
InDO työyhteisövalmennus nostattaa positiivista 
työnantajakuvaa, sillä henkilöstön hyvinvointi 
parantaa huomattavasti henkilöstön työntekijä-
kokemusta. Näin ollen asiakasorganisaatiot saa-
vuttavat myös kilpailuetua työvoimakilpailussa. 
Yhtenäistämällä ja järkeistämällä prosessimalleja 
pystytään tuottamaan palvelut tehokkaammin. 
Yhtenäiset prosessimallit ja pelisäännöt lisää-
vät myös työntekijöiden turvallisuuden tunnetta 
ja siten myös työn mielekkyyttä. Valmennukset 
ohjaavat monimuotoisuuden tulokselliseen joh-
tamiseen, joten asiakasorganisaatiot saavat 
mahdollisuuden hyödyntää kaikki työntekijäpo-
tentiaalit omaan käyttöönsä. Valmennuksen ny-
kyaikaiset ja trendikkäät työkalut sekä työtavat 
tuovat asiakasorganisaatiolle positiivista ilmettä.

Arvosanoja:

• Ratkaisukeskeisyys
• Tavoitteellisuus
• Realistisuus
• Yhteistyö/ Me-henki
• Konkreettiset työkalut/ toimenpiteet
• Osallistava työote
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3. KONSEPTIN MUOTOILU

InDO työyhteisövalmennuksen nimi viittaa dy-
naamiseen osaamiseen sekä osallistavaan teke-
miseen. 

3.1 BRÄNDIHIERARKIA

InDO brändi on Progrupper Oy:n ja Henkilös-
töratkaisut Rami Räty Oy:n omistama konsep-
ti. Konsepti sisältää työyhteisövalmennus- sekä 
rekrytointipalveluita eri asiakasorganisaatioille. 
InDO konsepti ostaa yksittäisiä asiantuntija- ja 
konsultointipalveluita eri asiantuntijapalveluita 
tuottavilta tahoilta. Näitä kyseisiä asiantuntija-
palveluita ovat esim. liike-elämän kehitysohjaus, 
yrityskonsultointi, työnohjaus, työvalmennus, työ-
yhteisösovittelu yms. 

Toiminnan kasvaessa InDO konsepti kouluttaa 
myös InDO valmentajia ja ostaa heiltä palvelui-
ta.
 
3.2 KONSEPTIN ASIAKASLUPAUKSET

InDO konsepti lupaa asiakkailleen henkilöstön 
hyvinvointia ja siten henkilöstön parempaa sitou-
tumista työtehtäviin ja asiakasorganisaatioon. 
InDO ohjaa asiakasorganisaatioita palveluro-
sessien kehittämiseen ja tehostamiseen. Täten 
henkilöstön vaihtuvuus vähenee ja henkilöstömi-
toituksen hallinta helpottuu. Työyhteisövalmen-
nuksien avulla saavutetaan myös kilpailuetua 
markkinoilla, kun laatu ja työntekijöiden saata-
vuus paranevat.

InDO työyhteisövalmennus tarjoaa asiakasor-
ganisaatioilleen ajantasaista asiantuntijuutta. 
Toiminta on tavoitteellista ja pohjautuu ratkaisu-
keskeiseen tekemiseen. InDO konseptin alla työs-
kentelevät valmentajat ovat koulutettu InDO 
konseptin toimintamalliin. InDO konsepti luot-
saa asiakasorganisaatioita tekemisen meininkiin 
trendikkäällä ja positiivisella sykkeellä. Tämä tuo 
myös asiakasorganisaatioille uutta julki-ilmettä. 

3.3 BRÄNDI- ILME

InDO konseptilla on oma virallinen logo, jota 
käytetään kaikessa markkinoinnissa ja mate-
riaaleissa. InDO konseptilla on myös viralliset 
brändikuvat. Markkinoinnissa voidaan käyttää 
brändikuvien lisäksi muita Progrupper Oy:n ja 
Henkilöstöratkaisut Rami Räty Oy:n kanssa yh-
dessä sovittuja kuvia. Myös asiantuntijat käyttä-
vät materiaaleissaan ainoastaan InDO:n brändi-
kuvia ja logoa.

(liitteenä brändikuvat ja logot)

InDO konseptin virallinen slogan on:
INDO INSPIROI HENKILÖSTÖN
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4. KONSEPTIN SISÄINEN MARKKINOINTI

InDO konseptin sisäisessä markkinoinnissa nou-
datetaan liike-elämän hyviä tapoja. Kilpailu 
markkinoilla on avointa eikä InDO pyri tätä rajoit-
tamaan. Toisin sanoen InDO ei rajoita asiantun-
tijoiden asiakkuuksia, jotka ovat syntyneet InDO 
konseptin myötä. Toivomme myös, että asian-
tuntijat verkostossamme kilpailevat hyvän maun 
mukaisesti. 

4.1 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN

InDO asiantuntijat ja valmentajat valitaan ver-
kostoon haastattelujen kautta. 

Verkostoon valitut InDO asiantuntijat ja valmen-
tajat perehdytetään InDO konseptin toiminta-
malleihin mm. konseptikäsikirjan avulla ja yhtei-
sillä valmennustilaisuuksilla.

InDO asiantuntijat- ja valmentajat kohtaavat 
asiakasorganisaation jäsenet tasa-arvoisesti ja 
kunnioittavasti. InDO konseptin alla työskente-
levät vievät asiakasorganisaatioon positiivista 
energiaa ja töihin tartutaan heti hihat käärien. 
InDO työyhteisövalmennuksissa tehdään töi-
tä me-hengellä yhdessä asiakasorganisaation 
kanssa. Asiat nostetaan rehdisti pöydälle ketään 
syyllistämättä. InDO etsii ratkaisuja eikä syyllisiä. 
Asiakasorganisaatiolle tulee jäädä InDO työyh-
teisövalmennuksen jälkeen hyvä pöhinä kehittä-
mis- ja kehittymistyöhön. 

Toimeksiannot määrittävät, mitä osaamista ja 
kenen asiantuntijapalveluita InDO ostaa val-
mennuksiin. InDO valmentaja antaa esitiedot 
jokaisen toimeksiannon yhteydessä sille asian-
tuntijalle, jonka asiantuntijuutta valmennukseen 
ostetaan. Ennen esitietojen antamista, teemme 
salassapitosopimuksen. Salassapitosopimus ja 
tämä konseptikäsikirja määrittävät ehdot yhteis-
työlle. 

Asiakasorganisaatioon liittyvässä viestinnässä 
suosimme puhelinkeskusteluja tai tapaamisia. 
Whatsapp ryhmissä tai muissa tämän kaltaisissa 
viestintäkanavissa ei keskustella asiakasorgani-
saatioon liittyviä asioita. Jokainen asiantuntija si-
toutuu myös pitämään omat muistiinpanonsa ja 
materiaalit tietosuojattuina hyvien käytänteiden 
sekä lain mukaisesti.


