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KESTÄVÄ MENESTYS JOHTAA…

…vapauteen. Ja vapaus on aika kova juttu. Vapaus valita mitä tekee, milloin tekee, kenen 
kanssa tekee, kuinka paljon tekee. Ja miksi tekee juuri sitä mitä tekee. Ja tietenkin vapaus 
muuttaa kaikkea tätä silloin kun niin haluaa tehdä.

Tämä lyhyt opas antaa sinulle kullanarvoisia vinkkejä siitä, miten rakennat itsellesi ja yri-
tyksellesi kestävää menestystä riippumatta ulkoisista tekijöistä tai yleisestä taloustilanteesta.
 
Tehokkain tapa kestävään menestykseen on kasvattaa myyntiä ja samalla poistaa virheitä ja 
riskejä. Tämä on koko tämän lyhyen oppaan ydin. Olemme itse tehneet näiden alueiden paris-
sa töitä yli 20 vuoden ajan, joten tiedämme tarkalleen mistä puhumme.

Usein keskitytään vain toiseen näistä osa-alueista, tai sitten ei kumpaankaan. Ne, jotka keskit-
tyvät vain myynnin kasvattamiseen, unohtavat usein vauhtisokeudessaan, että turhat virheet 
ja riskit voivat pysäyttää hyvänkin liiketoiminnan kuin seinään. Ne jotka taas pyrkivät pelkäs-
tään virheiden ja riskien vähentämiseen, eivät oikein koskaan saa mitään aikaiseksi. Silloin ei 
synny virheitä, eikä riskejä, kun ei tee mitään. Ja sepä vasta iso virhe onkin.

Mutta kestävän menestyksen rakentajat keskittyvät molempiin. He kasvattavat myyntiään ja 
samalla poistavat virheitään ja riskejään.

Toivomme, että sinusta tulee tämän lyhyen oppaan myötä kestävän menestyksen rakentaja.

Ja muista, että kestävä menestys ei rakennu pelkästään lukemalla, vaan sillä että viet oppi-
masi asiat käytäntöön. Tuloksia alkaa syntyä, kun alat tehdä asioita uudella tavalla omassa 
arjessasi.

Hyviä lukuhetkiä!

Auvo Paananen ja Marko Ikonen

OSUMO

“Tehokkain tapa kestävään 
menestykseen on kasvattaa 
myyntiä ja samalla poistaa 
virheitä ja riskejä. “

*



1. KASVATA MYYNTIÄ

Aluksi vapautetaan itsemme rahasta puhumisen tuskasta: Rahasta puhuminen ei ole pinnal-
lista, vaan vastuullista toimintaa.

Elämäsi tärkeimpiä asioita on pitää huoli itsestäsi ja läheisistäsi. Katto pään päällä, jääkaa-
pissa murkinaa ja terveysasiat kunnossa. Jos rahaa ei ole, on jo perusasioista vaikea pitää 
huolta. Ja varsinkin, jos tulot ovat tiukat ja kuukauteen osuu yksikin yllättävä meno, saattavat 
koko kuukauden suunnitelmat muuttaa muotoaan kuin lattialle pudonnut popcorn kanta-
pään alla.

Turvallisen toimeentulon eteen meidän täytyy saada ihmiset kiinnostumaan itsestämme ja 
tuotteestamme niin paljon, että he haluavat antaa meille omaa rahaansa palveluksiamme vas-
taan.

Ei siis riitä, että osaat auttaa ihmisiä eteenpäin oman tuotteesi tai palvelusi avulla. Sinun täy-
tyy myös kertoa ihmisille, miten osaat auttaa heitä. Jos kukaan ei tiedä tai kiinnostu sinusta, 
saatikka halua ostaa palveluksiasi, ei osaamisellasi ole merkitystä.

Mitä enemmän teet kauppaa, sitä enemmän valinnanvapautta sinulla ja läheisilläsi on. Ajan-
käyttö on tasapainossa ja ylimääräisille vapaille löytyy tilaa sekä kalenterissa että pankkitilillä.
Yllättävät menot eivät nosta stressitasoa ja ylimääräisellä käteisellä voi tehdä hyviä asioita.

Kyse on myös siitä, että pidät itsesi ja läheistesi lisäksi huolen myös kumppaneistasi ja toi-
mittajistasi. Sekä tietenkin asiakkaistasi. Kun kauppa käy, kaikki on helpompaa. Kaikilla me-
nee paremmin. Kyse ei ole ahneudesta tai pinnallisuudesta. Kyse on vastuullisuudesta ja siitä 
että haluat mahdollistaa paremman elämän itsellesi, läheisillesi, asiakkaillesi ja muille sidos-
ryhmillesi.

1. KASVATA MYYNTIÄ

2. Poista virheet ja riskit

Kestävä menestys



TÄRKEIN TEHTÄVÄSI: KASVATA KYSYNTÄÄ

Jos saisi muuttaa vain yhden asian, jonka avulla yrityksen kuin yrityksen myyntiä, liikevaihtoa 
ja tulosta pitäisi lähteä parantamaan, valinta osuisi kysynnän kasvattamiseen. Kun kysyntä on 
suurta, ei myyjän tarvitse hirveästi ponnistella kaupan syntymiseen eteen.

Kun seuraavan kerran astut Alkon ohitse (tai sisään), mietipä, kuinka paljon Alkon myyjien 
tarvitsee vääntää kaupasta? Kuinka paljon heitä jännittää kaupan clousaaminen? Kuinka pal-
jon heidän tarvitsee polkea hintoja? Perjantait ovat hyviä esimerkkipäiviä siitä, kuinka kansa 
ohjautuu kohti viikonloppua Alkojen kassajonojen kautta. Ja miksi Alkojen sijainneista tais-
tellaan kovasti kauppaketjujen välillä? Koska viinakaupan kysyntä luo huiman kysynnän myös 
vieressä sijaitsevalle maitokaupalle.

Sama juttu jääkiekko-ottelun erätauoilla. Kun tyhjä vatsa alkaa huutaa kovempaa kuin vie-
ressä möykkäävä kausikorttilainen, on aika lähteä etsimään ratkaisua metelin hiljentämisek-
si. Yleinen näky onkin nopeasti muodostuvat jonot hodaripisteen edessä jo ennen erän loppu-
mista. Kioskin myyjän ei kovin paljoa tarvitse nähdä vaivaa synnyttääkseen kaupan. Yleensä 
kysymys ”Kuka oli seuraava?” riittää. Asiakkaat haluavat ostaa ja silloin kun asiakkaat halua-
vat ostaa, myyjän ei tarvitse myydä.

Sama pätee mihin tahansa yritykseen. Mutta liian usein kysyntä on liian pientä. Tällöin ollaan 
kiinni muutamassa harvassa asiakkaassa, mikä tuottaa monenlaista tuskaa. Mahdolliset kau-
pat pitäisi saada sisään väkisin. Tämä paine välittyy ostajalle, joka tästä johtuen todennäköi-
semmin jättää kaupan tekemättä. Tai sitten käy niin, että valveutunut ostaja haistaa tilanteen 
ja tinkii haluamansa tuotteen tai palvelun polkuhintaan. Ja sinä suostut, koska jokainen kaup-
pa ja jokainen euro on elintärkeä. Ja koska kaupankäynnistä tällä metodilla tulee ”vääntämis-
tä”, vääristyy koko kuva myymisestä vastakkainasetteluksi ja ikäviksi hintaneuvotteluiksi.

Idea on kuitenkin se, että pienimmällä mahdollisella tekemisellä saavutettaisiin suurin mah-
dollinen tulos. Ja myynnin kasvattamisessa suurin vipuvarsi on kysynnän kasvattaminen. 
Tavoitteesi tulisi olla, että asiakkaat jahtaavat sinua, ei toisin päin. Kun kysyntäsi on suurta, 
sinulla on vara valita. Sinulla on myös vara hävitä. Ja vara nostaa hintoja. Sillä tiedät, että aina 
tulee seuraava kiinnostunut ja halukas ostaja.

Miten kysyntä sitten nostetaan tappiin? Erottumalla.

ÄLÄ MAASTOUDU, VAAN EROTU YMPÄRISTÖSTÄSI

Oletko tölkki maitohyllyssä? Yksi kymmenestä parturikampaajasta tai personal trainerista 
samalla kylällä? Vai autonkorjaaja keskellä teollisuusalueen muiden korjaajien halleja? Onko 
nettisivusi sellainen kuin alallasi ”kuuluu olla”. Onko hinnoittelusi yksi yhteen alasi muiden 
toimijoiden kanssa?

Jos et erotu markkinassa, olet samanlainen kuin muut. Et anna ihmisille mitään erityistä syytä kiin-
nostua ja innostua sinusta, yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluistasi. Eli – jos olet samanlainen



kuin muut, et erotu markkinasta. Ja jos et erotu markkinasta, olet todennäköisesti mukana 
alenevien hintojen ja katteiden saattueessa. Ei näytä hyvinvointia tuottavalta toiminnalta.

Ihmisen alitajunta tekee joka hetki töitä huomaamattamme. Se etsii jatkuvasti asioita, jotka 
erottuvat ympäristöstämme. Miksi? Jotta se huomaisi mahdollisen uhan mahdollisimman ai-
kaisin ja ehtisi varoittaa sinua hyvissä ajoin. Metsän laidalta lähestyvä sapelihammastiikeri on 
parempi huomata ennemmin kuin myöhemmin.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tavalla tai toisella erotut ympäristöstäsi, kiinnität 
ihmisen huomion itseesi. Erimuotoinen tölkki maitohyllyssä? Sähäköitä sinisiä piikkitukkia 
mainostava parturikampaaja? Personal trainer joka takaa viiden kilon painonpudotuksen 
juuri sinulle alle neljässä viikossa? Täyden palvelun autokorjaamo marketin (ja Alkon) vie-
ressä?

Mitä tahansa päätätkin tehdä, yksi tärkeimpiä asioita kysynnän kasvattamisessa on erottua 
ympäristöstäsi. Toisin kuin saaliseläinten, jotka tekevät kaikkensa maastoutuakseen ympä-
ristöönsä, sinun tulee tehdä itsesi näkyväksi. Niin että potentiaalisten asiakkaiden alitajuiset 
mekanismit nappaavat sinusta kiinni ja ohjaavat huomionsa sinun suuntaasi. Ja kun huomio 
on saavutettu, olet jo askeleen edellä kilpailijoitasi.

Erottumiseen on lukuisia keinoja, tässä muutamia ajatuksia, jotta saat mielikuvituksesi liik-
keelle: Erottuuko nimesi, ulkoasusi ja yleistunnelmasi ympäristöstä? Entä nettisivusi, myyn-
tipuheesi ja esityksesi? Entä mainoksesi ja tarjouksesi? Mikä on itse tuotteesi ja palvelusi si-
sältö vs markkina? Entä nimi ja paketointi vs markkina? Mitenkäs toimitustapa ja –nopeus? 
Entä miten sinä itse erotut ympäristöstä? Mikä sinusta tekee erilaisen ja kiinnostavan? Miten 
sinä teet itsesi näkyväksi?

Radikaali, mutta varmasti toimiva kahden askeleen erottumismalli on seuraava: 1. Listaa ylös 
kaikki se mitä kilpailijasi tekevät tällä hetkellä. 2. Tee toisin.

Yksi hyvä erottava tekijä on myös kampanja.

TEE LISÄÄ SÄPINÄÄ JA RAHAA KAMPANJOILLA

Usein yrittäjät ja yritykset jäävät jumiin siihen omaan juttuunsa. Toimitetaan tuotteita ja palveluita 
päivästä toiseen samalla tavalla ja ihmetellään kuinka kuvio ei kehity sillä tavalla kuin haluttaisiin.

Yksi hyvä tapa piristää oman ja asiakkaiden arjen lisäksi omaa pankkitiliä, on järjestää vähän säpi-
nää omaan tekemiseen. Tähän tarvitaan kampanjoita. Hetki sitten kävimme läpi, miten tärkeää on 
erottua ympäristöstäsi. Kampanjat tekevät sinut näkyväksi ympäristössäsi ja samalla rikkovat tutut 
kuviot.

Mikä on kampanja? Kampanja on ajanjakso, jonka aikana tarjoat uusille ja/tai nykyisille asiakkail-
lesi jotain erilaista. Erikoisetuja, lisäpalveluita, oheistuotteita, paljousalennuksia, alennuskuponke-
ja, lahjoja, tapahtumia, esityksiä…sait varmaan ideasta kiinni. Ja kampanjan aikana pidät hauskaa 
asiakkaidesi kanssa. Sillä kun sinulla on kampanja, sen puitteissa sinulla on lupa irrotella. Mietipä 
esimerkiksi Citymarketin Mammuttipäiviä. Päivittäin vaihtuvia tarjouksia, hymyileviä mammutteja 
pitkin kauppaa ja myyjillä karnevaaliasut. Millainen sinun Mammuttipäiväsi voisi olla?



Ihmiset rakastavat tarjouksia ja kampanjoita. Jokainen meistä haluaa viihtyä ja tehdä hyvän 
diilin. Tarjoa ihmisille siis mahdollisuus ottaa vähän rennommin ja tehdä hyviä ostoksia kans-
sasi.

Kampanjat ovat tärkeitä myynnin vauhdittajia. Kun sinulla on kampanja, sinulla on hyvä 
syy mainostamiseen. Sen sijaan, että ostat lehteen mainoksen, jossa lukee ”Siivouspalvelu  
Siiskonen, p. xxx xxxx xxx”, laitatkin mainosrahasi tekemään tosissaan töitä sinulle ja kirjoitat 
mainokseen ”Siiskosen Siivoushulinat 6.-8.8: Saimme erikoiserän Sini-tuotteita nyt -50%.” 
Tai vielä parempi: ”Siiskosen Siivoushulinat 6.-8.8: Saimme erikoiserän Sini-tuotteita nyt 
-50%. 100 ensimmäiselle kävijälle yllätysämpäri täynnä siivoustarvikkeita 5€.” Miksi? Koska 
ämpäri toimii aina. Ja jos haluat saada aikaan mylläkän, tarjoat ämpärin ilmaiseksi. Mutta 
pidä varasi – jollain kuitenkin hitsaa kiinni jossain vaiheessa, jos vaarana on jäädä sangotta. 
Muista ainakin kutsua paikallislehden kuvaaja paikalle.

Kampanjan avulla sinun on mahdollista tehdä kokonaan uusia ihmisiä tietoiseksi sinusta ja 
saada kokonaan uusia asiakkaita, vaikka vain viiden euron ämpäriostoksen verran. On kui-
tenkin tärkeää, että saat asiakkaan kerran ostamaan sinulta jotain. Kun asiakkaallasi on jo 
ostokokemus kanssasi, sitä helpommin hän tulee ostamaan sinulta lisää.

Kampanja on myös aina hyvä syy olla yhteydessä nykyisiin asiakkaisiisi. Soita, lähetä kirje tai 
kirjoita sähköposti ja kerro että sinulla on nyt menossa kampanja, jonka aikana asiakkaalla-
si on mahdollisuus tarjoamiisi huippuetuihin ja –kokemuksiin. Samalla voit kysellä muita 
kuulumisia – ovatko he olleet tyytyväisiä ostoksiinsa. Vaikka asiakas ei nyt kiinnostuisi me-
neillään olevasta kampanjastasi, saattaa esiin nousta tarpeita, jotka olisivat muuten jääneet 
kilpailijoiden löydettäviksi.

Ja viimeiseksi, meneillään oleva kampanja on helppo lisämyyntikeino tekeillä olevaan kaup-
paan. Jos asiakas on ostamassa Siiskoselta kotinsa siivouspalvelua, voi Siiskonen samalla 
mainita meneillä olevasta Sini-tuote-kampanjasta, jonka avulla asiakas saisi nyt päivitettyä 
edullisesti koko siivoussettinsä tuliteriin laadukkaisiin tuotteisiin kylpyhuoneen lastasta keit-
tiön siivouspyyhkeisiin.

Ja muista, kampanja on kampanja silloin kun se on sidottu johonkin määreeseen, jonka ylit-
tyessä kampanja ei enää ole voimassa. Esimerkiksi 9. elokuuta Siiskosen hulinat ovat ohi ja 
Sini-tuotteet normihintaisia. Tai sadasensimmäinen ämpärinhakija jää ilman, sillä kampanja 
oli voimassa 100 ensimmäiselle asiakkaalle. Kun kampanjassa on tiukka takaraja ja pidät siitä 
kiinni, saat ihmiset toimimaan heti. Ja se on kampanjan tarkoitus. Tuoda lisää myyntiä ja 
rahaa sisään mahdollisimman nopeasti.

MYYNNIN KASVATTAMISEN KOLME ASKELTA

1. KASVATA KYSYNTÄÄ
2. ÄLÄ MAASTOUDU, VAAN EROTU YMPÄRISTÖSTÄSI
3. TEE LISÄÄ SÄPINÄÄ JA RAHAA KAMPANJOILLA



2. POISTA VIRHEET JA RISKIT

Joskus voi mennä vähän liian lujaa. Silloin kun kysyntä alkaa nousta ja kauppa käydä, on 
suuri riski, että ”menestys” päihdyttää pienen ihmisen. Yhtäkkiä kaikki epävarmuus muut-
tuu varmuudeksi ja meistä tulee haavoittumattomia. Vähän sama tilanne, kun ujosta lapses-
ta kehkeytyy teini-iässään kaikkivoipa maailmanvalloittaja. Ja yhtä lailla kuin teinin kivulias 
finni poksahtaa rikki, lävähtää todellisuus ennen pitkää voittamattoman sankarin kasvoille.

Tyhmien virheiden tekeminen ja turhien riskien ottaminen ei ole milloinkaan järkevää, eikä 
pidemmän päälle kestävää toimintaa. Vauhtisokeilla kiitureilla tämä tuppaa unohtumaan. 
Silloin on vaarana, että hyväänkin kiitoon saatu liiketoiminta rysäyttää seinään yllättäen ja 
odottamatta. Seinäänkin ajaminen on aina mukavampaa, kun ehtii edes hiukan valmistautua 
törmäykseen.

Menestyjät keskittyvät sekä myyntinsä kasvattamiseen, että virheiden ja riskien poistamiseen 
jo etukäteen. Menestyjät nostavat jalan kaasulta aika ajoin, tuumivat tulevia reittejä tarkasti 
ja sitten jatkavat matkaa.

Oletko ajanut tai ollut auton kyydissä tuntemattomalla hiekkatiellä? Tie kääntyy yllättävästi 
jompaankumpaan suuntaan, välillä on ylämäki, välillä alamäki, irtokivet ja hiekka voivat suis-
taa auton ojaan milloin tahansa. Lisäksi tie on enemmän tai vähemmän täynnä eri kokoisia 
kuoppia ja tietenkin nimismiehenkiharaa. Tämä kaikki yhdessä tekee sen, että on vaarallista 
ajaa tuolla tiellä liian lujaa. Yksikin odottamaton kuoppa liian kovassa kyydissä voi heittää 
autosi keulan paksun koivun ympärille.

Tätä liiketoiminta on. Tuntematon hiekkatie, joka on täynnä eri kokoisia kuoppia. Mutta mi-
ten rallikuskit sitten onnistuvat kurvailemaan kapealla metsätiellä lähelle kahtasataa? He 
kartoittavat tien ja sen kuopat etukäteen. Samoin voit toimia itse. Kartoitat tien ja sen kuopat 
niin hyvin etukäteen kuin pystyt. Toisin kuin rallikuskilla, jonka reitti ei muutu kartoituksen 
ja kilpa-ajon välissä, liiketoiminnassa reitti voi muuttua, sillä ei voi mitään. Mutta kuoppia ja 
niiden kokoa pystyy kartoittamaan ja pienentämään jo etukäteen. Ja ne kuopat, jotka jäävät 
jäljelle, voi kiertää tai ajaa ne kohdat hiljempaa, kun niiden aika on.

Kun tie on tasaisempi, voi kaasuakin painaa huolettomammin. Menestyjät toimivat tällä  
tavalla. Wannabe-rallikuskit eivät tätä ymmärrä.

2. POISTA VIRHEET JA RISKIT

1. Kasvata myyntiä

Kestävä menestys



HELPPO TAPA POISTAA RISKEJÄ JA VIRHEITÄ: TARKISTUTA TEKEMISESI TOISELLA

Helppo tapa tasoittaa tietä, eli poistaa turhia virheitä ja riskejä on tarkistuttaa toisella sen 
mitä olet tekemässä. Tätä tapaa ammattilaiset käyttävät laajasti alasta riippumatta. Kun ol-
laan tekemisissä tärkeiden asioiden kanssa, on suositeltavaa, että vähintään toiset silmät käy-
vät kokonaisuuden läpi ennen startti-nappulan painamista. Ja noiden toisten silmien on hyvä 
olla sellaiset, jotka eivät ole olleet mukana itse asian tekemisessä ja rakentamisessa.

Asioita, joissa sinun kannattaa olla huolellinen, ovat tarjouksesi, sopimuksesi, neuvotteluti-
lanteesi ja –tavoitteesi, myyntiesityksesi, nettisivusi, jne. Mitä asioita näissä sitten kannattaa 
ottaa huomioon? Ainakin seuraavat asiat ovat tärkeitä: Ethän tule rikkoneeksi lakia tekemi-
selläsi? Onko tehtävä asia taloudellisesti ja kaupallisesti järkevä? Mitkä ovat asian pitkän 
tähtäimen vaikutukset, plussat (hyödyt, mahdollisuudet) ja miinukset (riskit, kustannukset)? 
Mitkä ovat asian brändi- ja imago-vaikutukset? Mitkä ovat asian potentiaaliset riskit? Entä 
potentiaaliset virhekohdat?

Perusideana on saada toisen ihmisen näkökulma siihen, että oletko tekemässä, lupaamas-
sa, tai vaatimassa jotain päätöntä, riskialtista, tai muuten vain arveluttavaa ja menestystäsi 
vaarantavaa toimintaa. Paras tapa varmistua siitä, että olet menossa kohti haluamiasi ta-
voitteita mahdollisimman vähin virhein ja riskein on pyytää asiaasi kokonaan ulkopuolisen 
ammattilaisen mielipide. Miksi? Koska ulkopuolinen näkee asiat aina – ulkopuolelta. Ja  
koska ammattilaisella voi olla osaamista ja kokemusta, joita sinulla ei välttämättä ole juuri 
siinä asiassa, mitä olet tekemässä.

Joka tapauksessa, jos haluat luoda itsellesi kestävää menestystä, sinun kannattaa ehdotto-
masti tarkistuttaa kaikki tärkeä tekeminen jollain toisella. Näin toimivat tosiammattilaiset 
alasta riippumatta. Anna toisen ihmisen tutkia aikeesi läpi ja kertoa mitä mieltä hän asiasta 
on. Tämä toimintamalli saattaa pelastaa koko liiketoimintasi ja estää vauhtisokeuden synty-
misen.

OPETTELE TEKEMÄÄN PAREMPIA SOPIMUKSIA

Yritykset tekevät lukuisia sopimuksia lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Asiakkaat, kump-
panit, toimittajat, alihankkijat, tukkurit, jälleenmyyjät, työntekijät, vuokranantajat… lista on 
runsas ja niin on myös tehtävien sopimusten määrä ja muoto.

Jokainen tekemäsi sopimus on mahdollisuus ja riski. Jos teet huonoja sopimuksia, rakennat 
itsellesi huonoa liiketoimintaa. Jos teet hyviä sopimuksia, rakennat itsellesi hyvää liiketoi-
mintaa. Siksi yksi kestävän menestyksen rakentajan tärkeimpiä asioita on opetetella teke-
mään parempia sopimuksia.

Osaatko tehdä sopimuksia, jotka ovat lainmukaisia, toisin sanoen sellaisia, että ne eivät riko 
lakia? Jos sopimuksesi rikkoo lakia, se on todennäköisesti mitätön. Mitä se tarkoittaisi liike-
toiminnallesi? Entä osaatko sopimuksenteon perusteet? Tiesitkö että suullinen sopimus on 
aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus, mutta sen todeksi näyttäminen myöhemmin saat-
taa olla kallis ja aikaa vievä, ellei jopa mahdoton tehtävä?



Entä tiesitkö, että sopimus voi itse asiassa syntyä myös ilman suullista tai kirjallista sopimus-
ta? Entä tiedätkö millä eri tavoilla sopimus voi päättyä ja oletko varautunut hoitamaan nuo 
eri tilanteet jo etukäteen? 

Entä osaatko tehdä sopimuksia, jotka ovat menestyksekkäitä ei pelkästään sinulle, mutta 
myös sopimusosapuolillesi? Hyvä tapa luoda kestävää menestystä itsellesi on panostaa myös 
muiden ihmisten menestykseen hyvien sopimusten kautta. Pikkuhiljaa hyvä alkaa kiertää ja 
olet ympäröinyt itsesi menestyvillä ihmisillä ja yrityksillä.

Systemaattinen tapa toimia vähentää virheitä ja riskejä alalla kuin alalla, asiassa kuin asiassa. 
Sopimusammattilaiset tekevät, tarkistavat ja tulkitsevat sopimuksia systemaattisesti. Hyvä 
keino tehdä parempia sopimuksia onkin käyttää sopimuksissasi sopimusammattilaisia, tai 
opetella systemaattinen sopimusten tekeminen itse. Joka tapauksessa, myös sopimuksissa 
pätee aiemmin mainittu helppo tapa poistaa virheitä ja riskejä: Tarkistuta sopimuksesi vä-
hintään toisella silmäparilla ennen kuin laitat nimen alle. Sopimuksen muokkaaminen luon-
nosvaiheessa on moninkertaisesti helpompaa kuin valmiin sopimuksen avaaminen ja muut-
taminen.

RATKO VIRHE- JA RIITATILANTEET TEHOKKAASTI POIS PÄIVÄJÄRJESTYKSESTÄ

Vaikka kartoittaisit hiekkatiesi kuinka hyvin tahansa, elämässä ja yrittämisessä tulee aina eteen 
mutkia, joita emme osanneet ennustaa. Sattuu virheitä, tulee erimielisyyksiä, erimielisyydet muut-
tuvat riidoiksi, riidat kasvavat oikeuskäsittelyiksi. Ja kaikkeen tähän palaa pahimmillaan suuri osa 
ajastasi, energiastasi ja rahoistasi. On paperisotaa, tapaamisia eri osapuolten välillä, neuvotteluja, 
kalliita lakimiespalkkioita. Useimmiten kaikki tämä on kuitenkin täysin vältettävissä.

Menestyksesi kannalta on erittäin tärkeää, että hoidat virhe- ja riitatilanteesi mahdollisimman 
tehokkaasti pois päiväjärjestyksestä. Katkaiset negatiivisen kierteen heti alkutekijöihinsä. Mitä 
hanakammin tartut virheiden ja erimielisyyksien ratkomiseen, sitä nopeammin ne tapaavat hoi-
tua. On kaikkien osapuolten etu välttää erikoistilanteen kasvamista suurempiin mittoihin kuin on 
tarvetta.

Virhe- ja riitatilanteiden kasvaminen ja pitkittyminen eivät pelkästään syö rahojasi ja aikaasi, vaan 
myös energiaasi. Kun huomiosi on menestyksesi kannalta väärissä asioissa, ajatuksesi ja tunteesi 
värittyvät tällä huonolla energialla ja välittyvät kaikkeen tekemiseesi. Ja vaikka aktiivinen huomio-
si ei koko ajan olisikaan itse erikoistilanteessa, sen luoma painolasti seuraa mukanasi mitä tahansa 
teetkin. Negatiivinen energiataso ei tee hyvää muille keskusteluillesi asiakkaidesi, kumppaneidesi, 
toimittajiesi, jne. kanssa. Eikä se ainakaan paranna mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen.

Itse asiassa kaikki aika, raha ja energia, jonka kulutat erikoistilanteiden parissa, on pois menestyk-
sesi kannalta oikeista asioista. Sama aika, raha ja energiamäärä suunnattuna myynnin kasvatta-
miseen poikisi sinulle lisää menestystä. Pitkittyessään erikoistilanteet siis vievät sinulta konkreet-
tisesti aikaa, rahaa ja energiaa ja samalla estävät menestyksen vauhdittumisen.

Virhe- ja riitatilanteita ei kuitenkaan kannata lähteä hoitamaan mahdollisimman nopeasti hinnal-
la millä hyvänsä. Hätiköidessä tulee tehtyä usein huonoja päätöksiä. Rauhallinen ja tehokas tyyli



toimii tälläkin alueella. Erikoistilanteiden hoitamisen tulee olla määrätietoista, niin että ta-
voite on estää tilanteen paheneminen ja laajeneminen, on virheen tai syytösten kohteena 
kumpi osapuoli tahansa. Myös pitkän tähtäimen ajattelu auttaa tälläkin alueella. Miten tämä 
tilanne asettuu pidemmälle aikajanalle ja miten tämä tilanne vaikuttaa matkalla kohti tavoit-
teitasi?

Ulkopuolisen näkökulman ottaminen auttaa nopeuttamaan erikoistilanteiden ratkomista ja 
samalla vähentää huonojen päätösten riskejä. Edelleenkin ulkopuolinen taho toimii tilanteesi 
ulkopuolella, jolloin asioiden puolueeton huomioiminen on helpompaa. On tietenkin eduksi, 
jos ulkopuolisella on osaamista ja kokemusta erikoistilanteiden hoitamisesta, mutta jo pelkkä 
kollegan tai kaverin näkökulmakin saattaa auttaa tilanteen ratkaisemisessa.

Virhe- ja riitatilanteisissa on myös aina piilotettuna mahdollisuus. Usein ihmiset arvioivat 
sinua sen mukaan, miten hoidat asioita silloin kun ne eivät suju suunnitellusti. Hyvin hoi-
dettu erikoistilanne saattaa lähentää osapuolia niin paljon, että se mahdollistaa täysin uusien 
asioiden syntymisen, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman erikoistilannetta. Jos siis hoidat 
erikoistilanteesi hyvin, sinulla on mahdollisuus vauhdittaa menestystäsi entisestään ja voi 
olla, että saat toisesta osapuolesta läheisen asiakkaan, kumppanin tai toimittajan koko loppu-
elämäsi ajaksi. Vähintä, mitä hyvin hoidetun erikoistilanteen jälkeen tapahtuu, on että toinen 
osapuoli kertoo positiivisesta tapahtumasta joillekin tuntemilleen ihmisille. Huonosti hoide-
tun erikoistilanteen jälkeen taas voit olla varma, että toinen osapuoli kertoo negatiivisesta 
tapahtumasta kaikille tuntemilleen ihmisille. Puhumattakaan sosiaalisesta mediasta ja siitä 
millaisen negatiivisen kierteen se voi saada aikaiseksi vain muutamassa hetkessä.

VIRHEIDEN JA RISKIEN POISTAMISEN KOLME ASKELTA

1. TARKISTUTA TEKEMISESI TOISELLA
2. OPETTELE TEKEMÄÄN PAREMPIA SOPIMUKSIA
3. RATKO VIRHE- JA RIITATILANTEET TEHOKKAASTI POIS PÄIVÄJÄRJESTYKSESTÄ



KIITOS TÄMÄN OPPAAN LUKEMISESTA!

Toivomme, että tästä oppaasta oli sinulle hyötyä matkallasi kohti kestävää menestystä.

Kestävän menestyksen rakentajat kasvattavat myyntiään ja samalla poistavat virheitään ja 
riskejään. Heillä on aikaa, rahaa ja energiaa keskittyä kysyntänsä kasvattamiseen, erottumi-
seen markkinassa ja lisärahan tekemiseen kampanjoidensa kautta. Miksi? Koska he poistavat 
virheitään ja riskejään tarkistuttamalla tekemisensä vähintään toisella henkilöllä, he osaavat 
tehdä hyviä, menestyksekkäitä sopimuksia kaikille osapuolille ja he ratkovat eteen tulevat vir-
he- ja riitatilanteet tehokkaasti pois päiväjärjestyksestä. He voivat paremmin ja heidän hy-
vinvoinnistaan pääsevät nauttimaan myös heidän läheisensä, asiakkaansa, kumppaninsa ja 
toimittajansa.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä, tai haluat muuten vain kertoa meille terveisiä, voit lähettää 
meille sähköpostia osoitteeseen info@osumo.fi 

Auvo Paananen ja Marko Ikonen
 
OSUMO

P.S. Seuraavalta sivulta löydät vielä yhteenvetokuvan kestävän menestyksen rakentamisesta.

TEKIJÄNOIKEUDET
Ilman Auvo Paanasen tai Marko Ikosen lupaa teosta ei saa levittää. Oikeuden rikkominen johtaa oikeudellisiin toimiin. Huom! Jos 
haluat jakaa opasta myös kollegoillesi tai kavereillesi, voit neuvoa heidät osoitteeseen www.osumo.fi ja liittymään sähköpostilis-
tallemme, tai lähettämään meille sähköpostia osoitteeseen info@osumo.fi.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE
Sopimusoikeuden tulkinta ja soveltaminen, sekä tarjoukset ja sopimukset ovat erittäin riskipitoisia virheille. Emme vastaa ma-
teriaalin mahdollisista puutteista, virheistä tai tulkintavirheistä, välittömistä tai välillisistä vahingoista. Materiaalin tarkoitus on 
kiinnittää huomiota mielestämme eräisiin tärkeisiin asioihin. Mikään lista tai asia ei ole tyhjentävästi esitetty. Tarkistuta tarjouk-
sesi ja sopimuksesi aina alan juristilla.



TEHOKKAIN TAPA KESTÄVÄÄN MENESTYKSEEN

1  KASVATA MYYNTIÄ

1. Kasvata kysyntää
2. Älä maastoudu, erotu ympäristöstäsi
3. Tee lisää säpinää ja rahaa kampanjoilla

2  POISTA VIRHEET JA RISKIT

1. Tarkistuta tekemisesi toisella
2. Opettele tekemään parempia sopimuksia
3. Ratko virhe- ja riitatilanteet tehokkaasti    
   pois päiväjärjestyksestä

KESTÄVÄ MENESTYS



WWW.OSUMO.FI


