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”Meillä on uutta sanottavaa 
yrityksen perustamisesta, 

hoitamisesta ja laajentamisesta 
(tai pienenä pysymisestä).” 

 
37signals 

(1999-) 
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Tausta 

• Kirja ei perustu akateemisiin teorioihin… 
• …vaan yrityksen omiin kokemuksiin yli 10 

yrittäjävuoden ajalta. 
• Kaksi taantumaa, yksi talouskuplan 

puhkeaminen, yritysmallien muutokset, 
tuomiopäivän ennustukset… silti kannattava! 

• Tämä esitys käy läpi kirjan muutamia hyväksi 
havaittuja oppeja – kokeiltu CxO:ssa – ja 
nostaa esille muutamia esittäjän mielestä 
mielenkiintoisia näkökohtia. 
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Tuo ei ikinä toimi todellisuudessa… 

• Tuo todellinen maailma kuulostaa todella masentavalta paikalta, 
jossa tuoreet ideat eivät kuki. Unohda todellinen maailma! 

• Todellisen maailman ihmiset elävät pessimismin ja epätoivon 
vallassa. He tahtovat vetää muutkin mukaansa. Älä usko heitä. 
Jos se on heidän todellisuuttaan, sinun ei tarvitse siinä elää. 

• Todellinen maailma ei ole paikka. Se on  veruke, joka tarvitaan, 
koska ei viitsitä yrittää. Sinua se ei koske. 

• CxO: olemme huomanneet hylänneemme ideoita 
kokeiltuamme niitä vain vähän ja usein yksittäisten henkilöiden 
mielipiteiden takia. Pari keskeistä hylättyä ideaa – kuten 
koementorointi – otetaan uudelleen ohjelmaan. 
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Pelkkä idea ei riitä – tartu siis toimeen!  

• Jokaisella meistä on tuttava, joka sanoo keksineensä 
nettihuutokaupan tai jotain muuta, josta myöhemmin on tullut 
menestys. Voisivat siis olla miljardöörejä, jos olisivat kehitelleet 
ideaansa itse. Tämä on itsensä pettämistä. 

• Vain teoilla on merkitystä, ei sillä mitä ajattelee, suunnittelee tai 
sanoo. Jos sinulla hyvä idea, tartu toimeen ja tee siitä kaupallinen 
tuote. 

• Pelkällä idealla ei ole arvoa, kokeile vaikka. Yritä myydä ideasi 
jollekin niin huomaat. 

• CxO: Innoste-koulutusohjelma (Innovation Leadership 
Academy) lienee selvä osoitus siitä, että CxO ei usko pelkän idean 
voimaan ;-)Ideoita tarvitaan – se on selvää – mutta todellinen 
voima on niiden toimeenpanossa. Toimeenpanovoimaa on aina 
niukalti. 
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Pitääkö kaikkien yritysten kasvaa? 

• Miksi on hienoa olla suuri? Anna yrityksesi kasvaa hitaasti ja 
tunnustele, mikä on sen sopiva koko. Voi olla, että pienuus ei ole 
alkuaskel vaan yrityksesi sopiva koko. 

• Jos kasvatat yritystäsi nopeasti, se voi huomaamatta kasvaa 
optimaalisen kokonsa ylitse. 

• Sinun ei tarvitse kasvattaa yritystä - sen on moni yksinyrittäjä 
huomannut - palkkaamalla lisää henkilökuntaa mutta sinun ei 
tarvitse myöskään kasvattaa kuluja, laitteita, kalusteita tai muuta. 
Ne eivät tule yritykseesi itsestään, vaan päätät niistä itse. 

• CxO: Kun alotimme 2,5 vuotta sitten, aloitimme lähes tyhjästä. 
Siksi kasvu on ollut meille välttämättömyys. Vaikka 
mentorijoukkomme ei kasvaisikaan on meidän laskutuksemme 
kasvettava toteuttaaksemme yhteiskunnallisen tavoitteemme. 
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Suuri laiva kääntyy nopeasti vain pituus-
akselinsa ympäri – vaali siis keveyttä 

• Pieni yritys on ketterä ja nopea. Kun se kasvaa, alkaa myös kertyä 
massaa. Mitä enemmän massaa, sitä vaikeampaa on kääntää 
kurssia. Vaali siis keveyttä. 

• Massaa kasvattavat mm. pitkät sopimukset, liika henkilöstö, 
kokoukset ja vehkeily työpaikalla. 

• Isoissa yrityksissä suunnanmuutos vie paljon aikaa, koska niissä 
puhutaan eikä toimita. Keveä yritys kykenee nopeisiin suunnan-
muutoksiin. Voit aina korjata virheesi, muuttaa tärkeysjärjestystä 
ja omaa mielipidettäsi. 

• CxO: Jo kannattavuuden ylläpito on edellyttänyt CxO:lta 
jatkuvaa keveyden ylläpitoa.  
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Älä ruikuta vaan käännä rajoitteet eduksesi 

• Lakkaa ruikuttamasta, että sinulla ei ole aikaa, rahaa, väkeä tai 
kokemusta. 

• Rajoitteet ovat valeasuisia siunauksia, jotka pakottavat 
pärjäämään sillä mitä on, jolloin tuhlaamiseen ei ole varaa. On 
uskomatonta, millaisia aseita vangit tekevät saippuasta ja 
lusikasta. 

• Ei siis kannata ruikuttaa rajoitteita ennen kuin on kokeillut, mihin 
pääsee sillä, mitä jo on. 

• CxO: Esimerkiksi CxO:n kotisivujen kustannukset ovat (oman 
työn lisäksi) luokkaa 500-600 € vuodessa. Sillä on saatu paljon 
aikaan. Niin ja kyllä se valomainoskin odottaa vielä 
toteutumistaan…  
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Luovu perfektionismista. Lanseeraa heti! 

• Maailmassa on liikaa täydellisyyden tavoittelijoita. 

• Mitä jättäisit tuotteestasi pois, jos sinun pitäisi lanseerata se 
kahden viikon kuluttua? Kysymys pakottaa keskittymään 
olennaiseen. Siirrä siis sivuun kaikki, mitä ilmankin voit 
lanseerata tuotteesi. Rakenna välttämättömät ominaisuudet nyt 
ja huolehdi herkuista myöhemmin. 

• Kun 37signals lanseerasi Basecamp-ohjelmistonsa, he eivät 
tienneet, miten laskuttaisivat asiakkaitaan. Mutta heillä oli 
kuukausi aikaa miettiä asiaa lanseerauksen jälkeen. Lanseerausta 
edeltävän ajan he miettivät kiireellisempiä ongelmia. 
Erinomaiseen tuotteeseen on pyrittävä mutta sen voi tehdä 
kokeillen. 

• CxO: Tärkeä ominaisuutemme on se, että lanseeramme 
nopeasti. Tästä emme luovu. 
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Anna muiden tehdä mitä huvittaa 

• Keskity itseesi. Se mitä tässä ja nyt tapahtuu, on paljon 
tärkeämpää kuin muiden puuhat. 

• Kehitä omaa toimintaasi sen sijaan, että keskittyisit toisten 
toiminnan miettimiseen. Liika keskittyminen johtaa vain siihen, 
että lopulta myyt kilpailijasi tuotteita erivärisessä paketissa. 

• Älä siis anna kilpailijoiden asettaa toiminnallesi rajoja vaan 
määrittele itse säännöt uusiksi. On parempi taistella sen puolesta 
mihin uskoo, kuin vain jäljitellä muita. 

• CxO: Olemme vahvasti pitäneet kiinni omista 
näkemyksistämme vaikka strategiaa onkin tarkistettu matkan 
varrella. Pari kertaa olemme erehtyneet jäljittelemään kuviteltuja 
kilpailijoita – ja menneet metsään! 
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Opettele sanomaan ”ei” 

• Opettele sanomaan ei. Laita asiat tärkeysjärjestykseen ei-sanan 
voimalla. Kieltäytymistä joutuu harvoin katumaan päinvastoin 
kuin myöntymistä. 

• Asiakas ei ole aina oikeassa. Ei kannata ilahduttaa paria asiakasta, 
jos tuotteesi menee samalla muiden mielestä pilalle. 

• Älä kuitenkaan ole töykeä, kun kieltäydyt. Rehellisyys riittää. 
Ihmiset ymmärtävät, kun heille selittää, miksei heidän toivettaan 
toteuteta. Jos se ei riitä, asiakkaalle voi osoittaa kilpailijan, jolla 
on asiakkaalle sopivampi vaihtoehto. 

• Parempi on, että asiakas käyttää tyytyväisenä kilpailijan tuotetta 
kuin pitkin hampain sinun tuotettasi. 

• CxO: olemme välttäneet tietoisesti tarjoamasta vuokra-CIO:ta, 
koska pelkäämme saavamme saman leiman kuin CIO-alueen 
kilpailijamme Sofigate. 
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Nauti tuntemattomuudesta 

• Tahtoisitko koko maailman näkevän, kun teet jotakin 
ensimmäistä kertaa? 

• Tuntemattomana sinun on hyvä olla. Käytä tilaisuus hyväksi ja tee 
virheitä, kun maailma ei vielä saa tietää niistä. Virittele, ratko 
pienet ongelmat ja kokeile uusia ideoita. Sinulla ei ole vielä 
nimeä, joten voit mokata rauhassa.  

• Sitä mukaa kuin yrityksesi koko ja suosio kasvaa, otat yhä 
vähemmän ja vähemmän riskejä. Toimintasi voi kivettyä. Jonain 
päivänä sinulle tulee ikävä alkuvaiheen tuntemattomuutta. 

• CxO: Academyn aamiaistilaisuudet aloitettiin liiketoimintana 
mutta muutettiin nopeasti markkinointitilaisuudeksi. Syksyä 2012 
leimaa monet uudet puhujat. Tuomme uusia puhujia estradille ja 
annamme mahdollisuuden keskustelun avauksiin… ja hallittuihin 
mokiin. 
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Äkkimenestystä ei ole tulossa… 

• On paras tottua ajatukseen, että yrityksesi ja sen tuotteet eivät 
kiinnosta ketään, ainakaan vielä. Vaihda äkkimenestyshaaveet 
hitaaseen ja hallittuun kasvuun. Kunhan sinulla on muutama 
asiakas ja kokemusta, sinulla alkaa olla tarina kerrottavana; 
yrityksen perustaminen ei vielä oikein käy tarinasta. 

• Ala kerätä yleisöä. Pane ihmiset kiinnostumaan sanomastasi. 
Jatka samaan tapaan. 

• Muutaman vuoden kuluttua voit vain naureskella, kun muut 
puhuvat äkkimenestyksestäsi. 

• CxO: olemme tiedostaneet ehkä alkukuukausia 
lukuunottamatta, että markkinoiden ja kysynnän synnyttämiseen 
menee aikaa. Menestys on tulossa mutta siihen asti on pysyttävä 
hengissä. 
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Opettele pyytämään anteeksi 

• Yksi pahimmista mokista on pyytää anteeksi pyytämättä 
anteeksi: pahoittelemme mahdollisesti aiheuttamaamme harmia. 
Täh? 

– Jos kaadat kuumaa kahvia toisen syliin, pahoitteletko vai pyydätkö 
anteeksi? 

– mahdollisesti aiheuttamaamme… yritätkö sanoa, että valitukseen ja 
anteeksipyyntöön ei ole mitään aihetta? 

• Ja jos asiakkaasi on riippuvainen palveluksistasi, ei useinkaan ole 
kyse harmista vaan suoranaisesta kriisistä. 

• Mieti miltä anteeksipyyntösi kuulostaisi sinusta, jos olisit 
asiakkaan asemassa! 

• CxO: Kyllä mekin olemme joutuneet jo pyytämään anteeksi, 
eikä se helppoa ole meillekään. 
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Tässä oli 12 neuvoa… kiitos! 

Pvm Puhuja(t) Aihe 

5.9. Reino Myllymäki Rework – ketteryyttä organisaatioon 

19.9. Jouko Kuisma Mentorointi vastuullisen johtamisen tukena 

3.10. Jorma Vainikainen Totta vai tarua? 21 uskomusta Scrum-
menetelmästä 

17.10. Jouko Kuisma & 
Petri Väinölä 

Vastuu ostotoiminnassa (työnimi) 

31.10. Juha-Pekka Nenonen Venäjä – vinkkejä liiketoimintaa 
käynnistelevälle 

14.11. Reino Myllymäki Kehitysprojektin perusteleminen Business 
Casen avulla 

28.11. Jarkko Hämäläinen Puhevalta ja ihmisiin vaikuttaminen 

12.12. Jouko Pihkanen Hintariskin hallinta 
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Kirja myynnissä myös CxO:lla: 
hinta 30 € (sis. verot ja toimituskulut) 


