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D igital Illustrated on syntynyt halusta luoda yritys, jossa arvot 
ovat oikeasti totta. Meille keskeisiä arvoja ovat itseohjautuvuus, 
yhteisöllisyys sekä aito ja välittävä kumppanuus 

asiakkaidemme kanssa. Me uskomme, että vapaus ja luottamus työn 
tekijöihin luovat hyvinvointia, joka rakentaa meille kestävää kasvua ja 
asiakkaillemme menestystä.

Olemme Microsoft-pilveen erikoistunut huippuosaajien teknologiatalo. 
Osaamisemme, kunnianhimomme ja aito halumme auttaa vievät 
asiakkaitamme kohti parempaa tulevaisuutta.
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Arvomme
ITSEOHJAUTUVUUS on vapautta, vastuuta ja luottamusta. 
Meillä voit suunnitella päivittäisen työskentelytapasi ja 
vaikuttaa tulevaisuuden kehityspolkuusi. Me luotamme 
sinuun, ja saat kehittää oman työsi lisäksi myös tiimiäsi tai 
jopa koko työyhteisömme asioita, kiinnostuksesi mukaan.

YHTEISÖLLISYYS on on kaiken toimintamme kulmakiviä. 
Teemme töitä tiimeissä toisiamme tukien, ja kehitämme 
yhteisiä asioita tiimirajojen yli toisiltamme oppien. Lisäksi 
kokoonnumme säännöllisesti yhteen viihtymään erilaisten 
vapaamuotoisten aktiviteettien merkeissä.

KUMPPANUUS asiakassuhteissamme pohjautuu 
molemminpuoliseen arvostukseen ja hyvin tehdyn työn 
kautta syntyneeseen luottamukseen. Näiden avulla 
rakennamme pitkiä asiakassuhteita, joissa pääset 
toimimaan luotettuna neuvonantajana, asiakasta haastaen.
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Organisaatiomme
ITSEOHJAUTUVAT TIIMIT rakentuvat 
asiakassuhteiden ympärille ja muodostavat työntekijälle 
ensisijaisen ”kotitiimin” ja lähikollegat, joiden kanssa 
tehdään päivittäin töitä yhdessä.

VIRTUAALITIIMIT koostuvat yli tiimien samasta 
aiheesta kiinnostuneista ja sen parissa työskentelevistä 
ihmisistä. Esimerkkejä virtuaalitiimeistä ovat mm. 
softakehittäjien, konsulttien ja Power Platform 
-teknologiaan keskittyvä virtuaalitiimi.

FOORUMIT koordinoivat toimintaa organisaation 
läpileikkaavien prosessien osalta, ja itseohjautuvat 
tiimit nimeävät edustajan foorumeihin. Esimerkkejä 
foorumeista ovat rekrytointi-, myynti- ja 
markkinointifoorumit. 

Itseohjautuvat tiimit Virtuaalitiimi, foorumi
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Miten työskentelemme 
asiakkaiden kanssa

P äivittäinen asiakastyö meillä tapahtuu itseohjautuvissa tiimeissä, 
joista kukin palvelee yhtä tai useampaa asiakasta mahdollisimman 
omavaraisesti. Jokainen tiimi on vastuussa asiakassuhteiden 

hoitamisesta, aina lupauksien asettamisesta niiden lunastamiseen. 
Tiimi organisoi ja jakaa asiakastyöhön liittyvät tehtävät tiimiläisten 
kesken parhaaksi katsomallaan tavalla huomioiden jokaisen tiimiläisen 
henkilökohtaiset vahvuudet ja toiveet.

Päivittäisen asiakastyön tavoitteena on rakentaa pitkän aikavälin 
kumppanuus asiakkaan kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä, 
luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, jossa tehtävämme on myös 
aktiivisesti haastaa asiakasta. Ylivoimaisesti suurin osa tekemästämme 
työstä liittyy monivuotisiin, ajan yli kasvaviin asiakassuhteisiin, joissa 
onnistuneet projektit ja korkea asiakastyytyväisyys tuottavat lisää 
tekemistä. 

Tiimi vastaa myös myyntimahdollisuuksien tunnistamisesta, edistämisestä 
ja voittamisesta hyödyntäen samalla yli tiimirajojen myyntifoorumin 
tukea. Myyntifoorumiin osallistuu kunkin itseohjautuvan tiimin edustaja 
ja foorumin tehtävänä on koordinoida yhtiötasolla myyntitoimintaa. Viime 
kädessä parasta myyntityötä on hyvin tehty asiakastyö.

Yhteistyö avainasiakkaamme kanssa 
on välitöntä ja sujuvaa, ja perinteinen 
toimittaja-asiakas-vastakkainasettelu 
loistaa poissaolollaan. Onnistuneiden 

projektien myötä vahvistunut luottamus 
luo yhteistyöhön positiivista ilmapiiriä 
ja sitouttaa myös koko yhteistä tiimiä 

kumppanuuteen

Toiminnanohjausprojektimme on 
erinomainen osoitus ketteryydestä ja 

nopeudesta, jota moderni Microsoft-pilvi 
mahdollistaa liiketoimintasovellusten 

modernisoinnissa ja uusien toimintatapojen 
innovoinnissa. Digital Illustrated tarjoaa 

meille kokonaisvaltaisen kumppanuuden 
ja ketterän kehitystiimin, jonka 

osaamiseen voimme luottaa myös jatkossa 
toiminnanohjauksen tiekarttamme 

toteuttamisessa

Maria Kotilainen
Konsultti, Digital Illustrated

Harri Karjalainen
Tietohallintojohtaja, Retta
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Mitä itseohjautuvuus 
käytännössä tarkoittaa

Y ksilölle itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että työntekijällä on paljon 
vapautta ja valtaa työpäiväänsä. Meillä ei ole kiveen kirjoitettuja 
sääntöjä, jotka rajoittavat työskentelyä tai pyrkivät antamaan 

työntekijälle valmiit vastaukset kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Meillä ei ole 
hierarkkista esimiesorganisaatiota, vaan työntekoon liittyvät päätökset ovat 
ensisijaisesti tiimin ja yksilön käsissä. Strategiamme antaa meille puitteet, 
joiden sisällä tiimi ja yksilö itseohjautuvat.

Tukeaksemme itseohjautuvuutta käytännön tasolla, olemme vuosien 
varrella ottaneet käyttöön erilaisia rakenteita ja työkaluja, jotka auttavat 
toimimaan itseohjautuvasti. Esimerkkejä näistä ovat mm. Coaching-prosessi, 
asiakaskohtaisen vastuukonsultin rooli, virtuaalitiimitoiminta ja erilaiset 
toimintaa kehittävät ja tiimirajojen yli koordinoivat foorumit.

Itseohjautuvuus ei kuitenkaan sovi kaikille ja sitoutuminen työyhteisöömme 
edellyttää yksilöltä sekä kykyä että halua toimia aloitteellisesti ympäristössä, 
jossa valmiita vastauksia taikka ratkaisuja ei aina tule annettuna. Tämän 
kulttuurillisen yhteensopivuuden arviointi on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme 
rekrytointiprosessissa, jotta varmistamme, että myös tulevaisuudessa 
työyhteisömme jäsenet jakavat yhtiömme ydinarvot. 

Itseohjautuvuus on 
näyttäytynyt minulle 
positiivisesti siten, että on 
vapaus valita, miten haluaa 
johtaa ja hallita projekteja: 
itselle sopivien työtapojen 
valinta. Vapaus keskittyä 
sellaisiin sisäisiin projekteihin, 
jotka oikeasti kiinnostavat 
itseä; ei ole työnkuvan 
määrittämää suoraa 
velvoitetta vaan se määräytyy 
oman halun mukaan.

Omista työajoista päättäminen 
on minulle tärkein juttu 
itseohjautuvuudessa. Voin 
viedä lapsen puheopetukseen 
kesken päivän ilman, että 
siitä aiheutuu kauheaa 
säätöä. Toisaalta sitten 
venytän työpäivääni silloin, 
kun työtilanne sitä vaatii. 
Joustavuutta molemmin 
puolin siis.

Loma- ja poissaolokäytännöt 
on hieno osoitus 
itseohjautuvuudesta, koska 
tiimeissä selkeästi luotetaan 
siihen, että asiantuntija tietää 
itse parhaiten oman tilanteensa 
ja milloin voi käytännössä olla 
poissa ilman, että siitä tarvitsee 
tehdä pitkää selvitystä tai 
selontekoa.
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Miten kehitämme 
osaamistamme
Virtuaalitiimit

Coaching

Mentorointi ja sparrailu

Itseopiskelu

Kehityspolut

Osaamisen jakamisen ja yhteisöllisen oppimisen varmistamiseksi 
olemme perustaneet eri osaamisalueisiin keskittyviä virtuaalitiimejä, 
jotka toimivat tiimirajojen yli ja keräävät yhteen tietyn osaamisalueen 
parissa työskentelevät ihmiset. Virtuaalitiimit toteuttavat tehtäväänsä 
järjestämällä säännöllisiä tapahtumia, joissa esitellään tehtyjä töitä, 
tarjotaan vertaistukea ja voidaan käydä vapaamuotoista kahvikeskustelua 
saman osaamisalueen osaajien kanssa. Lisäksi virtuaalitiimit vievät läpi 
kehitysprojekteja, joissa pyritään yhdenmukaistamaan toimintamalleja 
ja dokumentoimaan parhaita käytäntöjä asiakaslaadun ja tuottavuuden 
parantamiseksi. 

Olemme viime vuosina ottaneet käyttöön Coaching-prosessin. 
Jokaisella työntekijällämme on nimetty Coach, jonka kanssa käydään 
valmentavia keskusteluja tavoitteena laatia ja ylläpitää henkilökohtaista 
kehityspolkua sekä seurata sen toteutumista. Coaching-prosessin 
tehtävänä on varmistaa, että jokaisen työntekijän kanssa käydään 
säännöllisesti keskusteluja, joissa arvioidaan henkilön tarpeita ja 
henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä tavoitteita sekä laaditaan näitä 
tukeva suunnitelma. 

Viime kädessä osaaminen kehittyy parhaiten asiakastyötä tehdessä ja viimeisintä 
Microsoft-pilviteknologiaa laaja-alaisesti hyödyntävät asiakasprojektimme tarjoavat 
erinomaiset puitteet ammatillisen osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. Sparrailu 
kollegan kanssa ja kokeneemman osaajan tarjoama mentorointi vaativan projektin 
yhteydessä auttavat yksilöä viemään omaa osaamistaan uudelle tasolle. Monipuoliset 
asiakasprojektimme tarjoavat myös monenlaisia mahdollisuuksia kehittää omaa roolia 
ja osaamista täysin uusillekin osa-alueille ilman tarvetta vaihtaa työnantajaa. Näissä 
”urahypyissä” erityisesti mentoroinnin sekä coachingin rooli korostuvat.

Itseopiskeluun meillä saa käyttää vapaasti aikaa oman harkinnan mukaan ja varsinkin 
projektien välille sijoittuvat rauhallisemmat jaksot ovat luontevia hetkiä ottaa aktiivisesti 
haltuun myös täysin uusia teknologioita itseopiskelun keinoin. Työnantaja kustantaa 
mm. henkilökohtaisiin Microsoft-sertifikaattisuoritukseen liittyvät tentit ja lisäksi 
maksaa sertifikaattibonusta onnistuneista suorituksista. Lisäksi kompetenssikohtaiset 
virtuaalitiimit ovat määritelleet suositeltuja opiskelu- ja sertifiointipolkuja helpottamaan 
itseopiskelua.

Uralla eteneminen itseohjautuvassa organisaatiossamme ei toteudu hierarkiassa 
esimiesvastuuta lisäämällä vaan ottamalla lisää vastuuta asiakasrajapinnassa 
ja asiakastyön vaativuustasoa lisäämällä. Riippuen henkilön suuntautumisesta, 
henkilökohtainen kehityspolku voi suuntautua esim. asiakaskohtaisen 
vastuukonsulttiroolin vahvistamiseen taikka ratkaisuarkkitehti-roolin ottamiseen. Lisäksi 
tukiprosesseihimme liittyy useita vastuullisia senior-rooleja kuten Coach, virtuaalitiimin 
fasilitaattori ja asiakasvastaava, joiden saavuttaminen voi olla osa henkilökohtaisia 
kehitystavoitteita. Olemme dokumentoineet kevyesti toistuvat kehityspolut helpottamaan 
työntekijöiden kehitystavoitteiden asettamista.
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Miten kehitämme 
yhteisöä ja toimintaa

I tseohjautuvuuteen liittyy oleellisesti se, että jokaisella meistä on 
mahdollisuus kehittää työyhteisöä ja sen toimintatapoja. Kuka tahansa 
voi käynnistää kehitysaloitteen, koota yhteen aiheesta kiinnostuneet 

ja viedä asiaa eteenpäin. Lisäksi olemme yhtiön kasvaessa perustaneet 
useita itseohjautuvien tiimien yli toimivia foorumeja, jotka koordinoivat ja 
kehittävät toimintaa yhtiön tasolla. 

Esimerkkejä tällaisista foorumeista ovat mm. myyntifoorumi, 
markkinointifoorumi, rekrytointifoorumi ja työyhteisöä sekä viestintää 
edistävä foorumi. Foorumit pitävät säännöllisesti omaan toimialueeseensa 
liittyviä retroja ja tunnistavat kehitystoimenpiteitä, millä varmistetaan, että 
toiminnan kehitys on jatkuva prosessi.

Esimerkkejä viimeisen kahden vuoden aikana 
käynnistetyistä aloitteista ja kehitysprojekteista, 
jotka ovat käynnistyneet joko yksilön taikka 
foorumin aloitteesta:

Kompetenssivetoisten virtuaalitiimien toimintamalliuudistus ja 
virtuaalitiimin fasilitaattori -roolin lanseeraus

Kulttuurikäsikirjan uudistaminen tavoitteena tarkentaa ja 
dokumentoida DI:n kulttuuria

Yhteisöllinen strategiaprojekti, jonka puitteissa yhtiön visiota 
täsmennettiin ulkopuolisen fasilitaattorin tuella

Power Apps -pohjaisen kompetenssien hallinnan työkalun lanseeraus 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi

Roolikohtaisten kehityspolkujen täsmennys ja dokumentointi tukemaan 
Coaching-prosessia

Auntie - mielen hyvinvointipalvelun käyttöönotto tarjoamaan matalan 
kynnyksen vaihtoehto työterveyspalveluille

Polkupyöräedun lanseeraus

Kulttuuria, työhyvinvointia ja viestintää edustavan foorumin 
eriyttäminen kahdeksi erilliseksi kokoonpanoksi, foorumien toiminnan 
tehostamiseksi

Online-meditaatiobotin käyttöönotto

8 Kulttuurikäsikirja Digital Illustrated



Yhteiset riennot ja 
hupiretket

K kiinnostavatko pienpanimoiden oluet? Tai padelin pelailu? Ehkä 
neulonnan salat? Meillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita yhtä 
monta kuin ihmisiäkin, ja mikä ikinä sinua kiinnostaakin, löydät 

varmasti ympärillesi porukan, jolla voitte järjestää jotain yhteistä kivaa. 
Itseohjautuvuutemme näkyy siis myös tässä; yhteisestä Whatsapp-
ryhmästämme voi bongata kuvatodisteita, milloin mistäkin riennosta, mitä 
ihmiset ovat yhdessä päättäneet järjestää. 

Olemme yöpyneet metsässä Metsänpeikko-retken merkeissä, olemme 
olleet hikoilemassa konsulttihikeä asfaltille Giro d’Espoossa. Olemme 
täyttäneet toimiston lounge-tilan lautapeleillä iltamyöhään asti ja olemme 
maistelleet Pinot Noireja eri puolilta maailmaa, vaikka kukaan meistä ei 
viini-connoisseuriksi sillä hetkellä tunnustautunutkaan.
 
Pienempien ryhmien rientojen lisäksi meillä on yksi tapahtuma, jota 
kukaan ei halua jättää väliin: DI-hupiretki. Ikimuistoisia hetkiä näistä 
pitkistä viikonlopuista on kertynyt firman historian aikana esim. Nizzasta, 
Barcelonasta, Roomasta ja Berliinistä.

Odotamme jo seuraavaa retkeä. 
Tärkeintä on olla yhdessä.
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Miten välitämme 
henkilöstöstä
Digital Illustratedin työyhteisön jäsenenä pääset 
nauttimaan lukuisista rahan arvoisista eduista, joiden 
tarkoitus parantaa työn mielekkyyttä, mutta mahdollistaa 
asioita myös vapaa-ajalla.

Lounasetu

Älypuhelinetu, jossa työntekijä 
voi vapaasti valita laitteen 

Langattomat kuulokkeet Säännöllisiä virkistäytymis- ja 
harrastustapahtumia

Suorituskykyinen kannettava 
tietokone 

Kattavat työterveyspalvelut 
(kattaen myös vapaa-ajan tapaturmat)

Erikoiskahvit ja välipalat 
toimistoillamme

Laajakaistayhteydet kotiin

Kulttuuri- ja liikuntaetu

Auntie - mielen hyvinvointipalvelu

Microsoft-sertifikaattitentit ja 
sertifikaattibonus

Modernit toimitilat Helsingin, 
Tampereen ja Turun ytimessä

Etuihin sisältyy mm.
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