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Johdanto



Kulttuuriperiaatteemme

• Miksi kulttuurityö aloitettiin?

• Oppiminen

• Miten Digiasta tuli Digia?

• Jakaminen

• Miten kirja syntyi?

• Rohkeus
• Ammattiylpeys



Uudistuminen ja mihin sitä tarvitaan?
• Mihin keskitymme seuraavaksi
• Mitkä ovat vahvuutemme



Digia 42: Periaatteista arjen tekoihin

Johdanto 1/2
Digialaisen kirjan taustalla on loppuvuoden
2018 aikana aloitettu työ sekä brändimme että
kulttuurimme uudelleen tutkiskelulle.
Yrityksemme on käynyt läpi suuria muutoksia
viime vuosina. Keväällä 2016 Qt Company
jakautui Digiasta omaksi pörssiyrityksekseen,
johto ja strategia uudistuivat ja Digia lähti
voimakkaan kasvun tielle. Tämä on näkynyt
arjessa sekä tiuhana rekrytointina että
säännöllisinä yrityskauppauutisina. Jokainen
uusi digialainen uudistaa yritystä osaltaan.

Jokaisen yrityskaupan myötä olemme saaneet
taloon joukon uusia kollegoita, ja Digian
tekemisen painopiste on jollain lailla
täydentynyt. Kaiken tämän jälkeen meidän oli
yhtäkkiä hankala kertoa, mikä yritys Digia on –
tai pikemminkin kertomuksia ja kokemuksia
alkoi olla yli 1000 erilaista. Mikä meitä yhdistää?
Miten toimimme yhdessä? Miten kerromme
itsestämme ulospäin?

Johdanto 2/2
Kulttuuri on arkemme
toiminnanohjausjärjestelmä ja sen toimivuus
takaa meille paremmat edellytykset
onnistumiseen. Valitsemamme kulttuuriset
periaatteet on koottu tähän kirjaan ja niiden
tehtävänä on töytäistä asioita oikeaan
suuntaan, kun teemme valintoja ja päätöksiä
arjessa. Ne auttavat toimimaan tavalla, joka
tukee kykyä uudistua ja mennä eteenpäin,
yhdessä määrittelemäämme suuntaan.
Osassa asioista olemme vahvoja jo nyt ja osa
vaatii vielä tsemppausta,

Ymmärrämme, että muutos ottaa aikaa. Se
tapahtuu arjen pieninä tekoina, joka päivä.
Kirjan tarkoitus on muistuttaa
vahvuuksistamme ja ruokkia niitä sekä kirittää
kehityskohteissamme konkreettisia tekoja
unohtamatta. Periaatteiden arvohan syntyy
lopulta vain teoista: pienistä muutoksista
arjessa ja toimintatapojemme fiksusta
tuunauksesta ajatuksella, että tehdään koko
ajan vähän enemmän sitä, mikä toimii.

Miten Digiasta on tullut Digia
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Miten kirja syntyi? 1/2
Kulttuurikyselyn ja koko työn kautta
tunnistimme asioita, jotka kulttuurissamme
toimivat, ja joita haluamme vaalia. Tunnistimme
myös yhteisiä asioita, joita haluamme
kulttuurissamme kehittää – mennäksemme
tekijöinä, tiimeinä ja yhtiönä eteenpäin ja
voidaksemme fiksusti hyödyntää sitä, että
olemme myös osa isompaa kokonaisuutta.
Työ lähti liikkeelle kyselystä, jonka kautta kaikki
digialaiset saivat kertoa näkemyksiään
kulttuuristamme. Huomasimme, että
moninaisuudestamme huolimatta meillä on
paljon yhteistä.

Porukkamme kokee, että täällä saa olla
sellainen kuin on, ja että maailmaan mahtuu
myös erilaisia mielipiteitä. Meillä on ihan
tiedostetusti monenlaista tiimiä, tekemistä ja
historiaa emmekä ole samasta muotista kaikki.
Ajattelemme, että se on hyvä näin,
meidän vahvuus ja rikkaus. Välillä saatamme
kinastella ja olla eri mieltä, mutta niinhän voi
tehdä silloin, kun on turvallinen olo. Isoissa
asioissa olemme samaa joukkuetta, ja halu
kehittyä eteenpäin on vahvasti yhteinen.

Miten kirja syntyi? 2/2
Nämä havainnot on kiteytetty Digian
kulttuurisiksi periaatteiksi, jotka ovat
oppiminen, jakaminen, rohkeus ja
ammattiylpeys. Ne nojaavat olemassa oleville
vahvuuksillemme. Samaan aikaan uskomme,
että ne vievät meitä eteenpäin ja auttavat
meitä uudistumaan.

Syksyllä 2018 digialaiset saivat kertoa kyselyssä,
mikä kulttuurissamme toimii nyt ja miten sitä
halutaan kehittää.

Tässäkö se sitten oli? Ei suinkaan. Yhteiset
pelisääntömme toimivat samalla tavoin kuin
avoin lähdekoodi: ne elävät ja muuttuvat
ajassa, kun tarpeet muuttuvat.

Kevään 2018 aikana aihioita on työstetty
yhdessä mm. Teamsin kautta lopulliseen
muotoonsa, Digian kulttuurikirjaksi.

Kulttuurityön kolme askelta:

Alkuvuodesta 2019 työstimme kyselyn tuloksia
eteenpäin workshopeissa, joista nousivat
lopulliset kulttuuriperiaatteiden aihiot.

Miksi uudistuminen ylipäänsä on tärkeää?

Millaisessa maailmassa elämme?

Toimintaympäristö: VUCA world

Tulevaisuutta ei voi ennustaa varmuudella.
Muutos ei ole poikkeustilanne, vaan
normaali osa työarkea.

Volatile

Uncertain

Complex

Ambiguous

Nopeasti
muuttuva

Epävarma

Kompleksinen

Moniselitteinen

Oppimista ja uudistumista, pala kerrallaan
Kulttuurikyselyssä digialaiset olivat sitä mieltä,
että asia, jota meidän tulisi voimakkaimmin
kehittää arjessamme ja työkulttuurissamme, on
oppiminen. Eikä ihme. Kyky uudistua on
nopeasti muuttuvassa maailmassa on kuin
vakuutus tulevaisuuden varalle. Voi sanoa, että
se on jopa elinehto. Digian liiketoiminnan
ydinidea on auttaa asiakkaitamme
uudistumaan digitaalisuuden keinoin.
Jotta voimme luontevasti toimia kumppanina
asiakkaidemme uudistumisessa, ja jotta
olemme jatkuvasti itse valmiina, oppimisen ja
uudistumisen on oltava osa arkeamme.

”Ihmiselämä muuttuu seuraavan 20 vuoden
aikana enemmän kuin edeltäneen 300
vuoden aikana yhteensä.”
Gerd Leonhard
tulevaisuudentutkija

Kulttuuriset hyveet:

Luottamus ja arvostus, toimivan arjen perusta
Jotta uudistuminen on mahdollista, on arjen perustan
oltava kunnossa.
Digialla työkavereiden ja osaamisemme arvostus on
korkealla tasolla. Näihin myös luottamus arjessa
vahvasti nojaa.
Meillä on toimivia tiimejä, joissa on hyvä tekemisen
meininki, kovaa osaamista ja jaetut tavoitteet.

88 % samaa mieltä:
“Meillä on töissä hyviä osaajia.”
86 % samaa mieltä:
“Tiimissäni luotamme toisiimme”.

Koemme, että työmme on merkityksellistä - jopa
koko yhteiskunnan kannalta. Tästä löytyy lukuisia
esimerkkejä, kun katsoo asiakkuuksiamme ja
projektejamme. Tähän oivallukseen perustuu myös
tehtävämme, kuten olemme sen muotoilleet:
Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa
digitaalisuus toimii ja tuntuu.
Hoksaamme kuitenkin myös, että merkityksellisyys
rakentuu eri työntekijöille erilaisista asioista.
Arjessamme näkyy siis monimuotoisuus sekä
tekemisenä että toimivina alakulttuureina. Kaikki ei ole eikä voi tai pidäkään olla – samasta muotista.

Digian kulttuuriperiaatteet

Digiarkemme
simppelit
säännöt

Jokainen digialainen on Senior Trainee.
Oppiminen

Yhdessä tiedämme enemmän.
Jakaminen

Ei se polta pahasti.
Rohkeus

Seisomme työmme takana.
Ammattiylpeys

OPPIMINEN

Jokainen digialainen
on Senior Trainee

Se tarkoittaa, että:

Työt tulevat valmiiksi,
mutta me emme!

OPPIMINEN

Jokainen digialainen on Senior Trainee
Digian liiketoiminta on asiantuntijabisnestä.
Arvostamme osaamistamme. Vielä enemmän
arvostamme nöyryyttä uuden oppimisen edessä.
Oppiminen on jatkuvassa muutoksessa elinehto. Se on
aikakautemme metsästystaito. Olemmekin realisteina
todenneet, että työt tulevat kyllä valmiiksi, mutta me
emme. Keskeneräisyys ei sulje pois
huippuasiantuntijuutta, vaan päinvastoin. Mitä
enemmän oppii, sitä uteliaampana suuntaa myös
tulevaan.
Oppiminen ei ole synonyymi koulutustilaisuudelle.
Oppiminen ei tunnusta raja-aitoja, egoja tai virheiden
välttelyä. Se on asenne ja valinta – kykyä ja halua
ratkaista uusia ongelmia, tai vanhoja ongelmia uusilla
tavoilla. Oppiminen on investointi, joka kasvaa korkoa
joka päivä. Kun teknologia kehittyy, me kehitymme.
Oppimalla uutta, vähän koko ajan.

Oppiminen on inspiroivaa, mutta se myös velvoittaa.
Meillä jokaisella on vastuu jakaa oppimaamme
aktiivisesti eteenpäin ja vastuu kuunnella kollegaa.
Miksi? Vaikkapa siksi, että kiinnostava löytyy usein
läheltä - kollegalta naapuripöydässä. Siksi, että pienet
teot ja oppimisen rutiini ovat tapa saada aika arjessa
riittämään myös uudelle. Siksi, että kukaan meistä ei
yksinään ehdi tutustua kaikkeen maailmaan tietoon.
Yhdessä oppimispotentiaalimme on valtava: meillä
on yli tuhat osaavaa kollegaa ympärillämme! Jokaisella
digialaisella on lupa ja vastuu olla sekä trainee että
trainer.

JAKAMINEN

Yhdessä tiedämme
enemmän.

Se tarkoittaa, että:

Jaettu tieto on kaksinkertainen
ja apu säästää aikaa.

JAKAMINEN

Yhdessä tiedämme enemmän
Aika on rajallinen. Ja uusien asioiden määrä rajaton.
On fiksua varjella aikaansa turhalta – kuten
keksimällä uudelleen sellaista, jonka kaveri saman
katon alla keksi jo. Jakamalla asioita voi tehdä
tehokkaammin. Samalla jakamalla oppii.
Jakaminen myös haastaa avoimuuteen. Jakamista voi
ajatella kuin työpisteen seinään porattuna aukkona,
josta kurkistaa naapuriin ja kauemmaskin. Sieltä voi
löytyä hyviä uusia juttuja, vaikkapa se seuraava
urasiirto. Tai sitten ihan vain ylpeyden tunne siitä, että
ollaan kaikki yhtä Digiaa ja täällä tehdään todella paljon
hienoja asioita.
Verkottunut maailma on periaatteessa tuonut kaiken
lähelle. Välineitä ja menetelmiä jakamiselle on. Eikä
fiksua jakamista oikeasti estä edes Bose.

Jakaminenkin on osittain asenne ja päätös, että kannan
korteni kekoon yhteisten asioiden sujumiseen. Kysyn,
jos en tiedä, tai jos uskon, että joku voisi tietää
paremmin. Ja autan, jos joku pyytää tai huomaan
voivani olla avuksi. Jakamalla tunti minun aikaani voi
parhaimmillaan säästää työkaverilta esimerkiksi
kaksi päivää työaikaa. Ja on tiedon jakamiseen
sellainenkin arkisen järkevä syy, että olemme kaikki
töissä samassa firmassa. Sinun asiakkaasi on minun
asiakkaani.
Mitä kannattaa jakaa?: No vaikka tavoitteet, tuskat,
projektit, osaamiset, huomiot, opit ja mokat. Kun joku
meistä onnistuu, niin juhlitaan työkaverin menestystä.
Kun joku meistä mokaa, jaetaan opit ja jatketaan.
Olemme täällä yhdessä. Ei tänne egoja haluta, vaan
asiantuntijoita.

ROHKEUS

Ei se polta
pahasti

Se tarkoittaa, että:

Valitsen sen, mikä parhaiten toimii.
Ja jos valitsin väärin, valitsen uudestaan.

ROHKEUS

Valitsen sen, mikä parhaiten toimii.
Ja jos valitsin väärin, valitsen uudestaan.
Rohkeus on ammattilaisen arkijärkeä ja sopivaa
etukenoa. Se ei aina tarkoita jotakin räiskyvää ja suurta.
Se on luottamista omaan ammattitaitoon, jatkuvia
pieniä valintoja ja vastuun kantamista asioiden
sujuvuudesta.
Meillä on hyvää porukkaa tekemässä hyvää jälkeä.
Siispä luotamme itseemme ja kollegaan, uskallamme
kokeilla ja mennä eteenpäin – näkemyksellisen
kumppanin asenteella. Ammattilaisina tiedämme,
milloin oma tai tiimin asiantuntemus antaa parhaan
vastauksen. Tiedämme, että joskus hutejakin tulee. Jos
on tehty väärä valinta, se sanotaan rohkeasti ääneen ja
valitaan uudelleen.
Ammattilaisina tiedämme, että rohkeus ei ole
hullunrohkeutta vailla raameja. Turhanpäiväistä
mokailua tai yltiöpäisyyttä emme kaipaa.

Rohkeutta on myös myöntää ja kysyä, kun ei tiedä.
Parhaimmillaan rohkeus vie lähemmäs ketteryyttä, kun
asioista kannetaan reippaasti vastuuta eikä odotella,
että joku muu päättää tai tekee. Silloin asiat eivät jää
seisomaan paikoilleen, vaan etenevät sukkelasti.
Tiimissä kannetaan yhdessä vastuuta asioiden
edistämisestä ja tieto ja opit menevät jakoon nopeasti.
Organisaatio oppii, toimitusnopeus kasvaa, laatu
paranee ja arki kukoistaa.
Rohkeus on myös iso sana ja ylväs tavoite, jonka
saavuttaminen ei ole helppoa. Rohkeuttakin voi
opetella ja rakentaa hallittavin askelin – valinta ja oppi
kerrallaan. Ei se nimittäin polta pahasti, kun sen fiksusti
tekee.

AMMATTIYLPEYS

Seisomme
työmme takana

Se tarkoittaa, että:

Minkä taakseen jättää,
se ei edessäpäin yllätä.

AMMATTIYLPEYS

Minkä taakseen jättää, se ei edessäpäin yllätä.
Hyvä arki ei ole vain suoriutumista, eikä rimaa hipoen yli
heilahtamalla rakenneta hyvää liiketoimintaa.
Ammattiylpeys syntyy pienistä ja suurista arjen
onnistumisista, joista kertoo mielellään myös
eteenpäin. Haluamme olla ylpeitä itsestämme,
toisistamme ja siitä mitä saamme aikaan. Yhdessä,
asenteella, luvatusti.
Ammattiylpeys tarkoittaa myös välittämistä ja asioihin
tarttumista. Sitä, että tietää itse mitä konepellin alla
piilee ja pystyy seisomaan sen takana. Välittäminen ei
vaadi suuria ritaritekoja, vaan pieniä valintoja. Jokainen
asia viedään loppuun, meillä on halu rakentaa kestäviä
tuloksia teippiviritysten sijaan. Tiedämme mitä teemme,
emmekä jätä lopputulosta hatarien uskomusten tai
toiveiden varaan.

Jokainen meistä on vastuunkantaja ja syyllisen sijaan
etsimme aina parhaan mahdollisen ratkaisun. Tämä
varmistaa kerta kerralta parhaan mahdollisen
lopputuloksen.
Terveen arkijärjen käyttö on meillä myös sallittua.
Arkijärki on avointa keskustelua, epäkohtien esiin
nostamista ja rakentavaa kritiikkiäkin. Ne vievät meitä
eteenpäin. Yksittäisiin asioihin juuttuminen tai asioiden
märehtiminen itsekseen eivät sitä tee. Jokainen meistä
voi valita, onko arjessa mukana järki vai ei. Jos
epäilemme, että jokin tapamme ei toimi,
läpivalaisemme sen ja mietimme, onko tarvetta
muuttaa jotain. Olemme avoimia syistä, jotka johtivat
muutokseen tai vanhassa tavassa pysymiseen.
Uskomme, että kun näin toimimme, tulokset seuraavat
kyllä.

Esimerkkejä arjen teoista

DIGIA 42

Kulttuuri on tekoja arjessa.

Tehdään koko ajan vähän enemmän sitä, mikä toimii.
Tämä on kirjamme viimeinen, mutta sitäkin
ratkaisevampi osuus, teot.
Digia 42 muodostuu niistä valinnoista, joita
arjessa teemme, ja ne ovat lopulta vastaus
kaikkeen.
Osa teoista on meille kaikille yhteisiä,
linjanvetoja joilla varmistamme yhteisen
suunnan. Osa voi kuitenkin olla erilaisia
yksiköistä, tiimistä tai sinusta itsestäsi riippuen.
Tätä osiota työstämme yhdessä eteenpäin
tulevaisuudessa aina, kun päivittämiselle tulee
tarvetta.

Käytä hetki aikaasi ja pohdi, mistä asioista sinun
Digia 42 muodostuu. Kirjaa ajatuksesi ylös
yksin, tiimin kanssa tai suuremmalla
joukkueella ja kerro ne myös eteenpäin.
Seuraavalle sivulle on koottu muutama
esimerkki, mutta suurempiakin viisauksia
varmasti löytyy. Ne saattavat olla sinun
päässäsi, älä anna niiden jäädä sinne.
Kommentoida voi aina tänne: Teams Digia.

Kulttuuri on tekoja arjessa.

Tehdään koko ajan vähän enemmän sitä, mikä toimii.
1.

Varmistan, että minulla on jokaisena hetkenä
selvillä 1-3 tärkeintä työhöni liittyvää asiaa, jotka
aion saada valmiiksi.

2.

Palautan joka viikko mieleeni tärkeimmät
tavoitteeni.

3.

Kirjoitan tavoitteeni aina muotoon “from x to y by
when”, eli minulla on selvillä lähtöpiste, tavoite ja
määräaika.

4.

En tee umpimähkään, vaan priorisoin tehtäväni
kiireellisyyden ja tärkeyden perusteella. (Tarve
työkalulle? kurkkaa esim. Eisenhowerin matriisi)

5.

Tarkistan aina päivän jälkeen, olenko seurannut
aamulla asettamiani tavoitteita ja mitä sain aikaan.

Muistiinpanot

Digitaalisuutta, joka
toimii ja tuntuu.

Kiitos.

