


MENESTYSTEKIJÄT:
• Luova ja innostunut, yhdessä tekemisen asenne
• Käyttäjälähtöinen ajattelu
• Haastamme itseämme ja asiakkaitamme ylittämään odotukset

”Me myymme 
hyviä yöunia.”

Kaupungeissa rakennetaan paljon. Tarvitsemme uusia kouluja, asuntoja ja toimistotiloja 
sekä liikenneverkkoja. Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun avulla lapsilla on päiväkodeissa oikean 
korkuiset käsienpesualtaat ja tilat toimivat parhaiten kaikkien näkökulmasta. Panostamme 
suunnitteluun yhdessä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Tässä on hyötyä 3D-malleista, 
jotka auttavat asiakasta hahmottamaan, miten ideamme käytännössä toimivat. 

Haastavat ja yllättävät tilanteet innostavat minua johtajana. Haluan kannustaa 
myös työntekijöitämme luottamaan itseensä ja ottamaan vastuuta. Meidän henkilöstöllä 
on innostunut asenne ja hyvä yhteishenki, joka välittyy myös asiakkaillemme ja tapaamme 
tehdä yhteistyötä. Rakennusalalla käytetään helposti paljon aikaa riitelyyn, vaikka kaikki 
olemme tekemässä yhteistä projektia. Asiakkaan ei tarvitse menettää yöuniaan – jos jonkun 
täytyy projektin aikana stressata ja valvoa, niin se ei ole asiakas vaan me! 
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Onnistunut projekti on yhteistyön tulos
Maija Jokela, toimitusjohtaja, Sweco PM
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Organisaatioiden toiminta perustuu tietoon. Tietointensiiviset organisaatiot elävät siitä, 
että tieto on ajantasaista ja oikeaa. Me autamme organisaatioita hallitsemaan tietoa 
ja dokumentteja paremmin ja tekemään siten parempia päätöksiä. Maailman johtava 
markkinatutkimuslaitos Gartner on nimennyt meidät tiedonhallinnan visionääriksi. 
Kasvamme lähes kymmenen kertaa nopeammin kuin markkinat. 

Voimme tehdä menestystarinoita, kun työntekijät ovat liekeissä työstään. 
Toimitusjohtajana minun tehtäväni on sytyttää organisaatio saavuttamaan isoja asioita. 
Kun meidän tiimimme on liekeissä ja tekee makeita juttuja, myös asiakkaat 
ovat tyytyväisiä. Tyytyväiset asiakkaat johtavat menestykseen. 

”Esimiestyö on 
palvelemista 
ja auttamista.”MENESTYSTEKIJÄT:

• Liekeissä olevat työntekijät
• Mullistava teknologia
• Sisäänrakennettu rohkeus tehdä tulevaisuutta

Visionäärisellä tiedonhallinnalla 
maailmanluokan menestykseen
Miika Mäkitalo, toimitusjohtaja, M-Files
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Automaatioratkaisut tehostavat yritysten kasvua
Jaakko Heikonen, toimitusjohtaja, Pemamek
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Suomalainen yritys ei pärjää hintakilpailulla, mutta innovatiivinen teknologiaosaaminen 
meillä on huipussaan. Luomme räätälöityjä hitsausautomaatioratkaisuja, joilla asiakkaidemme 
tuottavuus ja kilpailukyky paranevat merkittävästi. Me mahdollistamme koneillamme siis muiden 
yritysten kasvun! 

Minulle oli herättävää, kun kiersin ympäri maailmaa entisen myyntipäällikkömme 
mukana. Opin silloin, kuinka tärkeää asiakaslähtöinen ajattelutapa on myynnissä. 
Me teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, joten meidän tulee 
ymmärtää, miten voimme tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. 

MENESTYSTEKIJÄT:
• Teknologian jatkuva kehittäminen
• Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöiset ratkaisut
• Globaali myynti- ja huoltoverkosto sekä hyvät yhteistyökumppanit

”Tavoitteet 
täytyy asettaa 
ja sitten ylittää.”
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