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WE ARE FUTURICE

We transform 
businesses
and help companies 
master digitalisation 
and complexity
WE ARE:

INNOVATORS

Discovering and designing 
new (digital) services

BUILDERS

Developing, scaling and sustaining 
customer-centered services

CHANGE AGENTS

Creating a culture that makes 
innovation happen



Nordic Roots,
Global Mindset

PEOPLE

600+
NATIONALITIES

42
OFFICES

8
CONSECUTIVE YEARS 
OF  GROWTH

20
Family of Companies

eCommerce &
Growth Hacking

A Microsoft specialist 
consultancy

FUTURE. CO-CREATED.

Freelance developers 
for your projects



Futurice Global Offerings

Software 
Development

Data and Cloud 
Platforms

Intelligent 
Services and 
Ecosystems

Transformative
Experiences

The modern 
enterprise relies on 
fast, high-quality 
software delivery

Transform your 
business in the 
cloud

Make complexity 
your competitive 
edge

A game-changing 
experience will set you 
apart

Innovative and 
Data-driven 
Organizations

Resilient 
organisations learn 
fast and live long

Futurice.com/services
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https://www.futurice.com/services


Some of Our Clients
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Futuricen kulttuuri – mitä ja miksi?



“Paras tulos syntyy, kun ihmiset saavat vaikuttaa 
työnsä sisältöön ja itse mahdollisuuksien mukaan 
päättää miten työnsä tekevät.



Kulttuuri = Miten toimimme, kun kukaan ei ole katsomassa?



Yhteiset arvot ovat Futuricen kulttuurin perusta

“I care about the client, 
colleagues, the company 
and myself.”

“I trust and feel trusted by 
default. I show 
responsibility that comes 
along with it.”

“How I can make
 _______ better?

How can I improve?”

“I actively look for and 
share information for all 

those who need and 
benefit from it.”



Kulttuurikäsikirja

Kuvaa kulttuuriamme ja arvojemme toteutumista 
esimerkein. Ladattavissa osoitteessa: 
https://futurice.com/blog/the-futurice-culture-handbook

https://futurice.com/blog/the-futurice-culture-handbook


Vastuu tiimeille ja yksilöille



Anyone can make any decision, if they have the best 
knowledge, and they consider their CLIENT, their 

COLLEAGUES and the COMPANY (meaning money), 
NOW and in the FUTURE.

3x2



Luottamus, läpinäkyvyys 
ja sosiaalinen kontrolli ohjaavat toimintaa



Talousluvut saatavilla, 
yrityksen liiketoiminnan opettaminen



Avoimet palkat – palkkauksen reiluus, 
itsearviointi, rakentava keskustelu



Vahva visio ja riittävä yhteinen suunta mahdollistavat 
vaikuttavuuden itseohjautuvassa organisaatiossa



Johtajuus Futuricella



Johtajuus on riittävän yhteisen suunnan varmistamista 
läpinäkyvyyden ja jatkuvan dialogin kautta 



Yhteisen suunnan ja autonomian välistä 
tasapainoa haetaan jatkuvasti 



“Highly aligned,
loosely coupled sites & tribes”



Yksilö ja tiimi on vastuussa 
itsensä johtamisesta ja kehittämisestä   

Tämä vaatii: 

- kykyä johtaa itseään ja tilanteesta riippuen muita
- hyviä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja
- kykyä sopia rooleista sekä ratkoa erimielisyyksiä tiimin sisällä 
- yhtiön vision, taloudellisten reunaehtojen jne. ymmärtämistä
- vastuun ottamista omasta kehittymisestään



Esihenkilö on olemassa ensisijaisesti huolehtiakseen 
työntekijän hyvinvoinnista ja tukeakseen työntekijän 

kehittymistä



Jatkuva oppiminen yksilön 
ja organisaation tasolla



Olemme kaikki matkalla!



“Futurice as the ultimate learning platform” 

• Tavoitteena ihmisen intohimon ja Futuricen tavoitteiden kohtaaminen – 
tietyn palan matkaa.

• Haluamme tarjota mahdollisuuden tehdä itsensä kannalta mielekkäitä 
projekteja ja mahdollisuuden vaikuttaa sen kautta. 

• Ihmiset vastuussa omasta kehittymisestään, Futurice tukee siinä.
• Järjestämme paljon koulutuksia ja luentoja liittyen kommunikaatioon, 

itsensä johtamiseen, stressin hallintaan sekä korona-aikana esimerkiksi 
mielenterveyteen.



Psykologinen turvallisuus on oppimisen edellytys



Arvot pysyvät, mutta organisaatio ja toimintatavat kehittyvät 
jatkuvasti – parhaimmillaan joukkoistettujen kokeilujen kautta



Esitetyt ideat ja ajatukset ovat 
meidän matkamme ja ympäristömme tuotos 

– matkamme jatkuu ja ajattelumme toivottavasti kehittyy



Future. Co-created.


