
Konsulttina työskentely opetti 
Chrisse Ziebellin tunnista-
maan heikkoudet yritysten 
viestinnässä, minkä pohjalta 
syntyi idea niiden ratkaise-

miseksi. Viisi vuotta Intraboomin perus-
tamisen jälkeen Chrisse kertoo, miten 
yrittäjä voi ottaa Yhdysvaltain markki-
napotentiaalin haltuunsa. 

Miten sait ajatuksen Intraboomista?
– Idea Intraboomista syntyi, kun näin 
läheltä ne ongelmat, jotka aiheutui-
vat usean eri kommunikaatiokanavan 
ja järjestelmän yhtäaikaisesta käytöstä 
organisaatiossa. Halusin kehittää yk-

Uskalla unelmoida isosti
Chrisse Ziebellin taival Suomesta Yhdysvaltoihin – juristista teknologia-alan  
yrittäjäksi – oli mutkikas. Suomessa kouluttautunut ja urallaan menestynyt  
Chrisse vaihtoi Helsingin aurinkoiseen Kaliforniaan. 

sinkertaisen ja keskitetyn digitaalisen 
”olohuoneen”, jossa työntekijät voivat 
kokoontua keskustelemaan ja tekemään 
töitä. Yhdistimme yhteen alustaan kes-
kustelufoorumit, kalenterit, tehtävät, 
chätin, tiedostot, kuvagalleriat, teks-
tiviestit ja privaattiviestinnän. Ja sitten 
teimme koko hommasta mobiiliäpin, 
kertoo Intraboomin perustaja ja toimi-
tusjohtaja Chrisse Ziebell. 

– Alun perin tarkoituksenamme oli 
tehdä kommunikaatiosta läpinäkyväm-
pää ja radikaalisti vähentää sähköpostin 
käyttöä sisäisessä viestinnässä. Loimme 
yhden järjestelmän korvaamaan mon-
ta erillistä - yhden paikan, josta löytyy 

kaikki ilman, että täytyy tuhlata aikaa 
keskustelujen ja tiedostojen metsästä-
miseen. Sittemmin huomasimme, että 
kenties suurin potentiaali oli siinä, miten 
hyvin kaiken tämän voi tehdä mobiililla.

Miksi perustit yrityksesi  
Yhdysvaltoihin?
– Olisin kai voinut yhtä hyvin perustaa 
yrityksen Suomeen, mutta koska asuin 
Yhdysvalloissa ja koska verotus oli siellä 
kevyempää, se oli järkevämpi ratkaisu. 
Lisäksi jenkkimarkkinat ovat tietenkin 
paljon suuremmat kuin Suomen, joten 
markkinapotentiaali oli moninkertainen. 
Silläkin oli merkitystä, että kun myyt 
tuotetta jenkkiyrityksille, on etua olla 
”kotimainen”.

Mitä seikkoja yrittäjän kannattaa 
huomioida, kun perustaa yrityksen 
Yhdysvaltoihin?
– Kussakin osavaltiossa on erilainen vero-
tus, ja siihen kannattaa tutustua huolella 
ennen kuin lähtee perustamaan yritystä. 
Yhtiömuodon valinnassa kannattaa myös 
olla tarkka, koska niitäkin verotetaan eri 
tavalla. Kaliforniassa verotus ja kustan-
nukset yleensäkin voivat olla startupille 
turhan kovia. Joskus vauhtia kannattaa 
ottaa edullisemmasta osavaltiosta, kuten 
Floridasta, Delawaresta tai Nevadasta.

– Yrityksen perustaminen USA:ssa on 
osavaltiosta riippumatta yleensä helppoa 
ja sen voi tehdä netin kautta. Sinulla täy-
tyy vain olla osoite tai rekisteröity edus-
taja kyseisessä osavaltiossa. Rekisteröi-
dyn edustajan voi myös hankkia netistä. 

Mistä kannattaa hakea rahoitusta? 
– Yrityksen tulevat rahoitustarpeet kan-
nattaa huomioida etukäteen. Jos aikoo 
lähteä hakemaan rahoitusta pääoma-
sijoittajilta, yrityksellä kannattaa olla 
vähintäänkin edustus siellä, missä pää-
omasijoittajat pitävät majaa. Esimerkiksi 

Chrissen 5 vinkkiä  
työn ja perheen yhdistämiseksi

1 Pieni vauva voi hyvin nukkua rintakehän päällä, kun teet töitä koneella. 
Hug-a-bub kantoliina on paras keksintö ikinä.

2 Älä yritä olla kotiäiti ja yrittäjä samanaikaisesti. Jos teet töitä kotoa 
käsin, laita lapset päiväkotiin, kun he ovat tarpeeksi vanhoja. Kun olet 

kotona lasten kanssa, ole läsnä, ja vältä töiden tekemistä samaan aikaan 
tai ainakin samassa tilassa.

3 Jaa puolisosi kanssa vastuu illallisen järjestämisestä vähintään pari 
kertaa viikossa. Take out on ihan ok, mutta vastuun jakaminen  

pelkästään sen hakemisesta helpottaa elämää. 

4 Jenkeissä ei pidetä kunnollisia lomia (kukaan ei täällä usko, että vii-
den viikon vuosiloma voi olla jossain päin maailmaa normi). Muista 

kuitenkin järjestää itsellesi pieniä hengähdystaukoja ja omaa aikaa. Käy 
esimerkiksi silloin tällöin ystävien kanssa lounaalla ja istahda terassin  
aurinkoon akkujen lataamiseksi.

5 Pidä itsestäsi huolta – käy treenaamassa vaikka aamuviideltä tai  
iltakahdeksalta, niin mieli pysyy virkeänä.
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Piilaakson sijoittajat haluavat sijoittaa 
lähinnä Piilaaksossa sijaitseviin yrityk-
siin, jotta he voivat tukea yritystä myös 
muutoin kuin rahallisesti.

– Jos rahoitusta aikoo hakea ulko-
mailta, kannattaa varsinainen yritys 
yleensä perustaa Delawareen ja yhtiö-
muodoksi valita C-Corporation. Tämä 
siksi, että yhtiömuoto on sijoittajille jo 
ennestään tuttu, jolloin siitä ei aiheudu 
ongelmia rahoitusvaiheessa. Edelleen 

on syytä huomioida, mistä löytyy yri-
tyksen tarvitsemaa työvoimaa. Floridan 
West Palm Beachissä (jonne muutimme 
auringon perässä) meille tuli eteen se, 
ettei teknologia-alan työvoimaa oikein 
tahtonut löytyä.

Mitä yrittäjä tarvitsee  
menestyäkseen Yhdysvalloissa?
– Yhdysvalloissa on paljon yrittäjiä ja 
kilpailu on kovaa. Mutta yrittäjät ver-
kottuvat myös keskenään ja tukevat toi-
siaan. Sen olen huomannut, että täällä 
yrittäjänä menestyminen vaatii, että on 
terve annos hulluutta mukana. Unelmoi 
isosti, dream big. 

– Täällä ei saa pisteitä siitä, että on 
vaatimaton. Pitää olla vahva usko it-
seensä ja tiimiinsä sekä pitää tavoitella 
kuuta taivaalta. Yleisesti ottaen täällä 
on sellainen mentaliteetti, että näh-
dään paljon mahdollisuuksia – negatii-
viset asiat sivuutetaan täysin ja keskity-
tään vain positiiviseen. Koska jos uskoo 
tarpeeksi positiiviseen, hyviä asioita 
tapahtuu. Sitten vaan laitetaan jalkaa 
toisensa eteen kohti menestystä, sanoo 
Yhdysvalloissa kahdeksan vuotta asunut 
Chrisse Ziebell. 

Kuka on 
Christine ”Chrisse” Ziebell? 
 
CHRISTINE ZIEBELL valmistui Helsingin 
yliopistosta vuonna 1997 oikeustie-
teen kandidaatiksi ja hänestä tuli 
suomalaisen huippuasianajotoimiston 
kasvatti. Yrittäjyyden kipinä syntyi en-
simmäisen kerran vuonna 2001, jolloin 
hän perusti Nexon Legal –nimisen 
lakiasiaintoimiston. Hän veti Ruoho-
lahden rannan HTC:ssä kahdeksan 
hengen tiimiä, joka palveli lähinnä 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Yhdysvaltoihin Ziebell muutti 
vuonna 2010. Hän valitsi tukikohdak-
seen Kalifornian ja jatkoi taivaltaan 
yrittäjänä, konsultoimalla asianajo-
toimistoja ja kehittämällä heille muun 
muassa asiakaspalauteohjelmia. 
Vuonna 2013 hän sai ajatuksen pe-
rustaa teknologiayrityksen, jonka ta-
voitteena oli ratkaista yritysten sisäi-
seen ja ulkoiseen kommunikaatioon 
liittyviä haasteita. Näin sai alkunsa 
yritys nimeltään Intraboom.

Christine on kahden alle koulu- 
ikäisen lapsen äiti.

Halusin kehittää  
yksinkertaisen ja 
keskitetyn digitaa-
lisen ”olohuoneen”, 
jossa työntekijät 
voivat kokoontua 
keskustelemaan ja 
tekemään töitä.

SAM  |  13


