
3 Step IT jatkaa kasvuaan kansainvälisen huippujohtajan vetämänä 
20 vuoden kansainvälisellä IT- ja rahoitusalan kokemuksella, 3 Step IT:n uusi toimitusjohtaja 
Carmen Ene aikoo lunastaa valtavan markkinapotentiaalin muuttuvassa toimintaympäristössä 
ja tehdä yhtiöstä globaalin markkinajohtajan. 
 
Suomi saa uuden kiintotähden liike-elämän johtajistoon 15. huhtikuuta 2015, kun IBM:ltä siirtyvä 
Carmen Ene ottaa ohjat suomalaisessa IT-alan palveluyrityksessä 3 Step IT:ssa. Valinnassa painoivat 
erityisesti Enen vaikuttava kansainvälinen kokemus IT-alalla ja selkeä näkemys yrityksen kehityksestä 
kohti markkinajohtajuutta. ”Hakuperusteina olivat kokemuksen lisäksi aito kansainvälisyys ja 
määrätietoisuus viedä liiketoimintaa rohkeasti eteenpäin. Uskomme, että Carmen pystyy näkemään  
3 Step IT:ssä vielä suurempia mahdollisuuksia kuin me, jotka olemme olleet toiminnassa alusta asti 
mukana”, kertoo Jarkko Veijalainen, 3 Step IT:n hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen perustajajäsen. 
 
3 Step IT on ollut edellisvuodet nousukiidossa ja teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. 
Tavoitteet ovat korkealla, mutta yhtiölle ei riitä pelkkä numeerinen kasvu. ”Maailma muuttuu kovaa 
vauhtia, ja me olemme muutoksen keskiössä. Liikevaihdon tai voittoprosentin tuplaaminen vuoteen 
2020 mennessä ei enää riitä – meidän täytyy uskaltaa ottaa riskejä ja haastaa itsemme, tunnistaa 
mahdollisuudet ja tarttua niihin pelottomasti. Me haluamme muuttaa maailmaa”, Veijalainen sanoo.  
 
Ensimmäisten start-upien perustaja 
 
Carmen Ene ei puhu haasteista, hän puhuu mahdollisuuksista. Hän on syntynyt ja aloittanut uransa 
Romaniassa, jossa hän oli perustamassa yhtä Romanian ensimmäisistä IT-alan yrityksistä vuonna 
1990. Yritystä pyöritettiin aluksi viiden hengen voimilla hotellihuoneesta käsin, mutta pian 
perustamisen jälkeen IBM huomasi yrityksen menestyksen ja osti sen osaksi konsernia. 
 
Tämän jälkeen Ene teki menestyksekkään 20 vuoden uran kansainvälisissä johtotehtävissä niin IT:n 
kuin rahoitusalan piirissä. Hän on asunut viidessä eri maassa ja johtanut erikokoisia kansainvälisiä 
tiimejä. Ennen siirtymistä 3 Step IT:n puikkoihin, Carmen toimi IBM:n Global Servicen johtajana. 
”Urani IBM:llä ylitti kaikki odotukseni, ja saan olla kiitollinen siitä, että sain ansaita kannukseni 
yhdessä maailman suurimmista yrityksistä”, Ene kertoo.  
 
Hän myös sanoo, ettei ikinä olisi vaihtanut entistä työtään toisen suuren korporaation takia. 3 Step 
IT:ssä hän tunnisti ennennäkemättömiä mahdollisuuksia jättää jälkensä historiaan: ”Olen ollut 
mukana IT-maailmassa yli 20 vuotta ja tiedän, että tämä on ainutlaatuinen hetki lunastaa muutosten 
kautta avautuvat mahdollisuudet. 3 Step IT on juuri sopivan kokoinen ja ketterä yritys, jolla on 
muuntautumiskykyä reagoida markkinoiden nopeisiin muutoksiin.” 
 
Ei mikään erakko – asioista päätetään yhdessä 
 
Mitä muutoksen tarjoamat konkreettiset mahdollisuudet sitten ovat? Enen mukaan kaksi suurinta 
trendiä, jotka puskevat 3 Step IT:n liiketoimintaa eteenpäin ovat palvelukulttuurin lisääntyminen ja 
kulutustottumusten ja -vaatimusten muutos: ”Trendi vie selvästi yksinkertaisten leasing- ja 
rahoitussopimusten tarjoamisesta kokonaispalveluihin, jotka pitävät sisällään työasemien toimitukset 
loppukäyttäjän pöydälle asti ja laitevaihtojen hallinnan. 3 Step IT:llä on jo vankka perusta palveluita, 
joille on hyvä rakentaa ja laajentaa tarjoomaa. Pienemmän yrityksen joustavuus mahdollistaa nopeat 
liikkeet palveluiden tarjonnan lisäämisessä, ja tämä on meille kilpailuetu.” Enellä on myös paljon 
kokemusta start-up-yrityksistä ja uusien palveluiden kehittämisestä, joka on yksi 3 Step IT:n kasvun 
kulmakivistä. 
 



Suomalaisyritysten maine luotettavina ja läpinäkyvinä liiketoimintakumppaneina on myös etu 
kansainvälisillä markkinoilla. 3 Step IT on laajentanut ja laajentaa tulevaisuudessa yhä enemmän 
toimintaansa muun muassa Kaakkois-Aasiassa, jonka vuoksi on vahvuus saada yhtiöön 
toimitusjohtaja, jolla on tausta kansainvälisten tiimien johtamisessa. ”Uusille markkinoille lähteminen 
on aina hyppy tuntemattomaan, mutta oikean porukan avulla se on mahdollista ja antoisaa. Olen 
urallani vetänyt useita monikansallisia tiimejä eri kulttuureissa, ja siinä onnistuminen vaatii taitoa ja 
kokemusta.”  
 
Enen johtamisfilosofia perustuu tiimityölle ja luottamukselle. ”Pelaamme yksilöinä, mutta voitamme 
joukkueena. Intohimolla ja sinnikkyydellä pystymme lunastamaan tämän valtavan 
markkinapotentiaalin ja saavuttamaan ennennäkemätöntä kansainvälistä kasvua. Uskon, että tällä 
tiimillä 3 Step IT pystyy mihin vain”, Ene hehkuttaa. 
 
 
3 Step IT on tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa asiakkaalle uudenlaisen tavan hankkia it-laitteita.   
Kokonaispalvelumme avulla asiakkaat voivat hallita it-laitteiden rahoitusta, käyttöä ja uusimista 
kustannustehokkaasti, läpinäkyvästi ja ympäristöystävällisesti. Tytäryhtiöitä 3 Step IT:llä on 11 maassa: Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Malesiassa, Singaporessa ja 
Hongkongissa. Työntekijöitä yrityksellä on noin 250 ja sopimusasiakkaita noin 3 700. Yhtiö on perustettu vuonna 
1997 ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 
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