
MUUTOSJOHTAJAN POLULTA  
STRATEGIAN KIRKASTAMISEEN 

”Minulla oli aiemmin käsitys, että Trainers’ Hou-
se olisi kallis ja jopa ylimielinen. Päädyin lopulta 
onnistuneiden yhteydenottojen kautta osal-
listumaan Muutosjohtajan Polku –valmennus-
ohjelmaan. Eräässä valmennushetkessämme 
vastaan tuli Vaikutuskartta -niminen työkalu, 
jonka totesimme yhdessä myyntijohtajamme 
kanssa olevan juuri sitä, mitä olimme hakeneet 
strategiamme kirkastamiseksi.

Meillä oli melko vähän aiempaa kokemusta 
konsulttien käytöstä strategiatyössä. Nämä 
muutamat kokeilut eivät juurikaan herättäneet 
uusia ajatuksia, vaan enemmänkin auttoivat 

hahmottamaan kuinka asioiden tulisi olla. Meil-
le tärkeää oli nyt ymmärtää ja oppia, kuinka 
asiat saadaan toteutumaan arjessa. Tarvitsin 
mallin, jolla saisin kiteytettyä strategian 
konkreettiseksi tekemiseksi. Trainers’ Hou-
sen Vaikutuskartassa oli kaikki oleellinen juuri 
tätä varten”, Uksila kertoo.

STRATEGIA ARJEN TEOIKSI

Yhteistyön käynnistyessä Trainers’ House ja Cli-
meconin johtoryhmä kiteyttivät yhdessä, mitä 
strategia on tavoitteena ja tärkeimpänä toden-
nettavana tekemisenä. 

”Strategiamme ei ollut viestittävässä muo-
dossa. Kävimme yhdessä läpi, mitä kaikkea 
strategiamme tarkoittaa arjen tekemisessä. 
Kiteytimme strategian lopulta yhteen havain-
nollistavaan kuvaan; visio, strategiset painopis-
teet, keinot näihin pääsemiseksi sekä megat-
rendit, jotka vaikuttavat toimintaamme. 

Yhteistyön edetessä tutustuimme Pulssi-muu-
tosjohtamisen alustaan. Pulssia käyttäneenä 
on pakko todeta, että tämä on enemmän 
kuin pelkkä alusta – se toimii erinomaise-
na johtamistyökaluna. Pulssin avulla saimme 
lisättyä läpinäkyvyyttä, purettua siiloja ja kaikki 
ihmiset tietävät nyt toistensa tärkeimmät te-
kemiset”, Uksila kertoo. 

Trainers’ House ja Climecon järjestävät sään-
nöllisiä johdon checkpoint-palavereja. Näissä 
hetkissä muun muassa päivitetään Vaikutus-
karttaa sen hetkisten painopisteiden ja tar-
peiden mukaan. Henkilöstön Pulssikysymykset 
vaihtuvat säännöllisin väliajoin ja he osallistuvat 
itse kysymysten suunnitteluun. 

”Trainers’ House ei ehkä edelleenkään ole mark-
kinoiden edullisin, mutta käsitys ylimielisyydes-
tä on sittemmin muuttunut. Yhdessä työsken-
tely on hauskaa ja äärimmäisen tuottavaa. 
Pidän erityisesti siitä, että kaikilta osa-alueilta 
löytyy asiantuntijuutta keskustelukumppanista 
riippumatta”, Uksila kiittää. 

CLIMECON
 STRATEGIA JA ARKI 
ROKKAAMAAN!

TAVOITTEET YLITETTY

”Mitä tulee liiketoiminnan tuloksiin, niin ylitimme 
tavoitteemme viime vuonna”, Climeconin toi-
mitusjohtaja Tommi Uksila kertoo.

”Strategiamme toteutuu nyt aidosti arjessa 
ja kaikilla painopisteillä suoriudutaan hyvin. 
Ihmisille on kirkasta, mikä tekeminen on 
tärkeää ja milloin, esimiestyö on selkeyty-
nyt ja ottanut askeleen eteenpäin. Pulssin 
käyttöön on todella sitouduttu. Vastauspro-
sentti on ollut läpi yhteistyön yli 80 %. Koemme, 
että tämä on tukenut viimeisen vuoden aikana 
saavutettua merkittävää kasvuamme”, Uksila 
jatkaa. 

On hyvin mahdollista, että sinäkin olet 
osa Climeconin tarinaa. Vuosien saatos-
sa Climeconin ratkaisut ovat tuottaneet 
parempaa ja viihtyisämpää sisäilmaa 
miljoonien ihmisten hengitettäväksi 
kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Uu-
distuminen ja jatkuva tuotekehitys ovat 
Climeconin juttu. Näihin on panostet-
tu, koska Climecon haluaa, että tuotteet 
ovat laadukkaita ja energiatehokkaita, 
mutta myös tyylikkäitä ja helppo asentaa. 
Tänä päivänä Climecon on reippaassa 
kasvuvauhdissa oleva ketterä yritys, joka 
kansainvälistyy kovaa vauhtia. 
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”Yhdessä työskentely on hauskaa ja 
äärimmäisen tuottavaa. Mitä  
tulee liiketoiminnan tuloksiin, 

niin ylitimme tavoitteemme 
viime vuonna”.
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