
LUXUS on erittäin nopeasti kasvanut, Suo-
men johtava digitaalinen markkinointitoi-
misto, joka toimii globaaleilla markkinoilla. 
Henkilöstöä Luxuksessa on tällä hetkellä 
noin 100. Yrityksen intohimona ja toiminnan 
lähtökohtana on jokaisen asiakkaan liike-
toiminnan ymmärtäminen ja menestyksen 
tukeminen digitaalisissa kanavissa kump-
panuuden kautta yksittäisten, irrallisten 
kampanjamarkkinointiprojektien sijaan.

Luxuksen kasvu ja organisaation monimuo-
toistuminen konkretisoitui vuoden 2010 aika-
na myös uudenlaisina vaatimuksina johtami-
selle. Yrityksen johtoryhmä tarvitsi apua, kun 
haluttiin luoda kasvua tukevat strategisen ja 
operatiivisen johtamisen käytännöt. Luonnol-
lisin kohta aloittaa oli johtoryhmätyösken-
tely – sen koettiin olevan jäsentymätöntä ja 
vastuujakojen epäselviä. Agenssi tuli mu-
kaan, kun Luxus lähti ylittämään tätä kehitys-
kynnystä ja työstämään johtamisen toimin-
tamallejaan vuoden mittaisella johtoryhmän 
coaching-prosessilla. Yhteistyön tuloksena 
johtoryhmä kokee nyt saaneensa erinomaiset 
eväät itsenäiseen työskentelyyn.

COACHING 
VOIMAANNUTTI 
KASVUYRITYKSEN 
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Yhteistyötä on jatkettu mm. toimitusjoh-
tajan henkilökohtaisella coachingilla. Hän 

hakee siitä tukea yrityskulttuurin 
ohjaamiseen niin, että Luxuksen 

DNA:n hyvät asiat säilyvät 
muutoksessa. Uusi johtamis-
kulttuuri on jo juurtumassa. 
Sen rakentamisessa yrityksen 

alkuvaiheen kehityskynnyksillä on kuiten-
kin ollut monenlaisia haasteita. Nuoren 
yrityksen johtoryhmäläisillä ei monilla ollut 
aiempaa johtoryhmäkokemusta. Muun hen-
kilöstön on voinut olla vaikeaa ymmärtää 
muutosta, jossa johtamisen painopistettä 
siirretään päivänpolttavista kysymyksis-
tä strategisempaan suuntaan. ”Mitä ne 
touhuu – miksei ne tee töitä”, saattoi olla 
tavallinen kysymys murrosvaiheessa. Ja 
kun itse asiakastyö on hyvin hektistä, siihen 
liittyvä nopeus ja kärsimättömyys leimaa-
vat yrityskulttuuria. Nyt luxuslaiset tietävät, 
että muutos voi olla myös hidasta, ja että 
kehittämisessä tavoiteaikataulu voi olla 
kuukausien päässä. He näkevät muutoksen 
matkana, ja kokevat olevansa itse ohjaa-
mossa.

Johtoryhmän tarkoitus, 
tavoitteet ja työskentelytavat

 Luxus kasvoi vuosina 2008 – 2010 erittäin 
nopeasti ja henkilöstön määrä nousi noin 
sataan. Yrityksen liiketoiminta on hyvin no-
pealiikkeistä ja asiakasprojektien laajuudet 
voivat vaihdella suuresti. Organisaatiolle 
alettiin etsiä rakenteita ja toimintatapoja, 
ja näihin aikoihin myös Paula Enström tuli 
yritykseen henkilöstöpäälliköksi. Pian kävi 
selväksi, että yritysten yleensä käyttämät 
henkilöstöjohtamisen toimintamallit, kuten 
tuloskorttijohtaminen, eivät välttämättä 

istuneet sellaisenaan Luxuksen kaltaiseen 
luovaan, nopealiikkeiseen 
ja kasvavaan yritykseen. 
Haluttiin luoda selkeyttä 
– rakenteita ja johta-
mista – jotka tukisivat 
juuri tämän yrityksen 
liiketoiminnallisia 
tavoitteita, arvoja ja 
kulttuuria. 

Agenssi oli Enströmille 
tuttu talo entuudestaan. Aiem-
pien hyvien kokemusten perusteella heidän 
kanssaan oli helppo sopia yhteistyöstä 
myös Luxuksen johtoryhmätyön kehittämi-

”Agenssin konsultti näki 
vähällä infolla syvälle 

oleelliseen, nosti sen silmiemme 
eteen ja ohjasi kehittämään. 
Hämmentävän hienoa osaamista.” 
Kaj Pyyhtiä, toimitusjohtaja”Johtoryhmällämme on nyt rakenne 

ja suunta, ja seisomme omilla 
jaloillamme.” Paula Enström, 
henkilöstöpäällikkö

seksi. Reilun vuoden kestänyt ohjelma alkoi 
tilannekartoituksella johtoryhmän jäsenten 
haastatteluin, joiden pohjalta saatiin 
tehtyä kahdeksan kehitysaiheen 
lista. Näitä lähdettiin työstä-
mään ”korpihotelliin”. Kahden 
päivän kokonaisuus oli oiva 
tapa pysähtyä, pohtia ja työs-
tää johtamisen uutta suuntaa 
Luxuksella sekä luoda yhteinen 
tahtotila ja ensimmäiset askelmer-
kit tälle polulle. 

Tavoitteelliset mutta rauhalliset 
coaching-sessiot

Prosessi jatkui coaching-istunnoilla, joita 
pidettiin yhdeksän kertaa noin kolmen 
viikon välein. Jokaisessa käsiteltiin 
yhden johtoryhmäläisen valmistelemaa 
aihetta, mutta joskus aihe saattoi vaihtua 
lennossakin tarpeen mukaan. Luxuslaiset 

arvostavat erityisesti sitä, että Agens-
sin konsultti ei missään tilanteessa 

tarjonnut ”pakettiratkaisua”, 
vaan valmensi ja voimaannutti 
heitä itsenäiseen työskentelyyn. 
”Coachingtilaisuudet olivat tavoi-

tehakuisia, mutta aivan järjettö-
män rauhallisia.Konsultti pystyi 

vähäisen tiedon pohjalta löytämään 
ja kiteyttämään ongelman. Tällainen 
’insightfulness’ on
hämmentävää”, kuvaa kokemustaan Lu-
xuksen toimitusjohtaja Kaj Pyyhtiä.

AGENSSI on perustettu vuonna 1994. Liiketoimintamme kehittyessä 
olemme keskittyneet johtamisen, esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen 
kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti keskisuuret yritykset ja 
julkiset organisaatiot eri toimialoilta. Yhä useammin työskentelemme 
myös suurten kansainvälisten yritysten kumppanina.
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LUXUS on Suomen johtava, vuonna 2001 perustettu digitaalinen
markkinointitoimisto, jonka pääkonttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt 
Singaporessa ja San Franciscossa. Työntekijöitä yrityksessä on noin 100. 
Luxus luo innovatiivisia ratkaisuja yritysten digitaalisen markkinoinnin 
tarpeisiin ja kehittää luovia markkinointistrategioita, kampanjoita ja toteu-
tuksia, joissa yhdistyvät visuaalinen ja tekninen luovuus sekä korkea laatu.

Johtoryhmäläisten
yksilöhaastattelut

Johtoryhmän
kehittämispalvelut

Johtoryhmän
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Mahdollisuus
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