
Istekki  
 SUJUVAMPAA SUOMEA
Istekki on kasvava ja kehittyvä yli 580 
työntekijän informaatio- sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin teknologian asiantun-
tijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla 
Suomea muun muassa vahvana SO-
TE-organisaatioiden toimijana. 

ISTEKIN HISTORIAN PARAS STRATEGIA 

”Hallituksen mukaan Trainers’ Housen kanssa 
rakennettu strategia on Istekin historian paras. 
Sekä hallitus, että johtoryhmä olivat innostu-
neita uudesta strategiasta, tässä työssä siis 
onnistuttiin”, Istekin toimitusjohtaja Lasse 
Koskivuori kertoo. 

”Trainers’ Housen valmentaja on hyvin ammatti-
taitoinen ja hänen tavastaan esiintyä pidetään 
meillä valtavasti. Myös Trainers’ Housen muu-
tosprojektipäällikön kanssa yhteistyö sujuu 
mutkattomasi ja kommunikointi on ollut help-
poa ja sujuvaa”, Istekin HR Business Partner Heli 
Ketola kertoo.

”Trainers’ Housella oli iso rooli siinä, että saimme 
hallituksen innostumaan strategiahankkees-
ta. Lopullisen jään sulatti valmentajan vetä-
mä pianokonsertti hallituksen ja johtoryhmän 
yhteisellä illallisella. Pidän siitä, että yhdessä 
työskentelyn lisäksi vietämme aikaa muuten-
kin yhdessä. Tämä osoittaa valmentajalta heit-

täytymistä ja sitoutumista meihin ja yhteiseen 
hankkeeseemme. Usein löydän isoista yhteis-
työhankkeista jotain kehitettävää, mutta nyt 
en keksi mitään, mitä Trainers’ House olisi voinut 
kumppanina tehdä paremmin”, Koskivuori jat-
kaa.

STRATEGISEN SUUNNAN KIRKASTUS

Strategiayhteistyön taustalla vaikutti Istekin 
vahva kasvu; liikevaihto oli kahden vuoden aika-
na tuplaantunut. 

”Olemme aiemminkin tehneet strategiatyötä 
ja asioita on yritetty viedä käytäntöön. Yhteis-
työn yhtenä tavoitteena oli kirkastaa strategia 
ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi niin, että 
saamme jalkautettua sen koko organisaatioon”, 
Ketola kommentoi. 

Yhteistyön alussa tehdyn taustatyön pohjal-
ta määriteltiin Istekin strategia, visio ja missio 
seuraavalle kolmelle vuodelle. Näitä viilattiin 
yhdessä Istekin johtoryhmän ja hallituksen 
kesken. Lopullinen strategia kiteytyi sanoihin 
”Sujuvampaa Suomea”. Tämä viittaa Istekin 
ydintehtävään, joka on rakentaa sujuvampaa 
Suomea. 

Strategia, visio ja missio esiteltiin esimiehille 
järjestetyssä esimiesfoorumissa ja vietiin kun-
kin esimiehen vastuualueelle Trainers’ Housen 
Vaikutuskartta-työkalun avulla. Lopulta nämä 
esiteltiin koko henkilöstölle strategiakiertueel-
la. Kiertueella järjestettiin kolme kick-off -tilai-
suutta peräkkäisinä päivinä eri kaupungeissa, 
jotta mahdollisimman moni työntekijä pääsi 
osallistumaan. Henkilöstö pääsi heti myös työs-
tämään näihin liittyviä toimia omien esimies-
tensä kanssa.

”Asioita on saatu hienosti etenemään. Yhteis-
työssä on edetty todella joustavasti meidän 
tarpeidemme mukaan. Yhteistyö ja Trainers’ 
Housen tapa työskennellä on ollut mieltä sti-
muloivaa. Pidimme erityisesti valmentajan re-
hellisyydestä ja tavasta puhutella ihmisiä. Teke-
minen ei ollut teennäistä, vaan aitoa, rehellistä 
ja rohkeaa”, Ketola kiittää. 

”Nyt olemme kirkastaneet onnistuneesti stra-
tegian, tulokset nähdään sitten myöhemmin. 
Olen saanut kyselyjä muiltakin yrityksiltä, että 
kuka strategiatyömme on toteuttanut ja olen 
ilomielin kertonut heille kumppanistamme”, 
Koskivuori päättää.
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