
ESPERI CARE 
ESIMIESTEN LOISTE

TOIMEKSIANTO 
LAADUKKAAMPAA ESIMIESTYÖTÄ JA KANNATTAVUUDEN KASVU   

Esperin ja Trainers’ Housen kahden vuoden mittainen yh-
teistyö, Loiste-valmennus, alkoi vuonna 2011. Esperi halusi 
vahvistaa kykyään tuottaa asiakkailleen entistä parempaa 
hoivaa laadukkaamman johtamisen keinoin, sekä parantaa 
kannattavuuttaan yhteisten johtamisen ja esimiestyön toimin-
tatapojen kautta. Loiste-valmennus kattoi kokonaisvaltaisesti 
liiketoiminnan ja hoivatyön johtamisen osa-alueet. Tuloskehi-
tys ja työhyvinvointitutkimus toimivat yhteistyön mittareina.

Esperin toimipisteissä on hoiva-alalle tyypillinen matala 
organisaatio, jossa myös esimies osallistuu asiakastyöhön. 
Esimiestyö koettiin lähtötilanteessa haastavaksi tiiviissä, 
tutussa työyhteisössä. Liiketoiminnan kasvun myötä oli syn-
tynyt tarve täsmentää esimiehen roolia ja tehtäviä, sekä luoda 
yhteisiä johtamiskäytäntöjä ja koko yrityksen kattava johta-
misjärjestelmä.

Esperi etsi pitkään parhaita ratkaisuja tarjoavaa muutosyh-
tiötä ennen kuin päätyi Trainers’ Houseen. ”Pidimme alusta asti 
tärkeänä sitä, että henkilöt jotka olivat tarjousta esittelemässä, 
toimivat jatkossa myös Esperin esimiesten valmentajina. Tämä 
osoitti asiakasprojektiin sitoutumista”, Esperin henkilöstöjoh-
taja Juhana Olkkola kiteyttää. 

ESPERIN ESIMIESTEN LOISTE

Loiste-ohjelma koostui Esperin johtamiskulttuurin ja esimies-
työn linjauksesta johtoryhmän työpajoissa sekä neljästä kak-
sipäiväisestä esimiesvalmennuksesta. Ennen valmennuksia 
Trainers’ House haastatteli ja observoi Esperin yksiköitä ja 
toteutti esimiesarviot kaikille esimiehille.

”Esimiesvalmennuksesta on selvästi ollut hyötyä Esperin 
esimiesten arjessa. Valmentajat olivat aidosti perehtyneet 
Esperin eri toimialojen toimintaan ja puhuivat valmentaes-
saan ns. Esperi-kieltä”, Esperin henkilöstöpäällikkö Marit 
Telin kiittelee. Esimiesvalmennuksiin osallistuivat kaikkien 

Esperin toimialojen sekä tukitoimintojen esimiehet aina kon-
sernijohtoa myöten. 

”Pidimme kovasti valmentajista, he olivat ammattitaitoi-
sia ja innostavia. Valmennusaiheet olivat juuri sellaisia, 
jotka koskettavat Esperin esimiesten arjen työn haas-
teita. Esimiesten verkostoitumisella ja vertaistuella oli myös 
suuri painoarvo kaksipäiväisissä valmennuksissa”, Telin jatkaa. 
”Esperin johtamisjärjestelmää täydennettiin mm. esimiesten 
johtamisen nelikentällä sekä viikko-, kuukausi- ja vuosikellojen 
käyttöönotolla. Näiden uusien työkalujen seurauksena johtami-
nen on jämäköitynyt. Tämän ovat iloksemme huomanneet myös 
ulkoiset auditoijat.”  

TULOKSET

Loiste-valmennukseen osallistuneiden esimiesten koke-
mukset ohjelmasta olivat erittäin myönteisiä. Valmentajien 
osaamista ja innostusta kiiteltiin ja valmennusaiheiden 
todettiin tuovan konkreettista apua ja työkaluja arjen 
esimiestyöhön.  ”Vuosittain ulkoisen toimijan toteuttaman 
työhyvinvointitutkimuksen mukaan oman lähiesimiehen 
johtamistapa on kohentunut vuodesta 2011 lähtien”, 
Telin kertoo. ”Lisäksi saavutimme hankkeelle asetetut 
tulostavoitteet.”

”Voimme lämpimästi suositella Trainers’ Housen esimies-
valmennuskokonaisuutta. Valmennuskonsultit työskentele-
vät vahvalla ammattitaidolla ja ilolla valmennettaviaan spar-
raten ja innostaen. Valmennuspäivinä on aidosti keskitytty 
asiakasyrityksen tarpeisiin”, Olkkola ja Telin kiittävät.

Valtakunnallinen vuonna 2001 perustettu Esperi Care -konserni tarjoaa yli 80 toimipaikan voimin 
jatkuvasti kehittyviä sosiaali- ja terveyspalveluja ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujil-
le sekä vammaisille. Toiminnan tavoitteena on tarjota inhimillistä hoitoa apua tarvitseville ja toimi-
via ratkaisuja yhteiskunnan kasvaviin palvelutarpeisiin. Esperissä työskentelee yli 3 000 sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaista. Esperi-konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli noin 120 miljoonaa euroa.
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”LÄHIESIMIESTYÖ PARANI…
  HANKKEEN TULOSTAVOITTEET

SAAVUTETTIIN”
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