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Jyväskylä
Timo Sillanpää

Konkariyrittäjien muodostama 
advisory board on lähtenyt tuke-
maan jyväskyläläisen PowerMark-
kinointi Oy:n kasvua. Jani Hovilan 
johtaman yrityksen tavoitteena on 
lähes kolminkertaistaa liikevaihto 
tänä vuonna. Advisory board aut-
taa yrittäjää arvioimaan ideoitaan 
ja välttämään pahimmat karikot. 

–!Toimitusjohtaja voi pitää omia 
kehittämisajatuksiaan hyvinä. Kun 
niitä arvioi pari kokenutta yrittä-
jää, ideoiden toimivuus ja riskit 
tulevat analysoitua huolella. Advi-
sory boardin kaltainen malli toi-
mii hyvin muutosvaiheessa olevan 
yrityksen tukena, Hovila toteaa.

Vuonna 2011 perustetun Power-
Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja 
Jani Hovila on aloittanut yrittäjänä 
vuonna 2006, alle 20-vuotiaana. 

–!Aluksi tein ohjelmatoimisto-
bisnestä Etelä-Pohjanmaalla. Jo 

tuolloin kiinnitin huomiota sii-
hen, että en löytänyt mainostoi-
mistoista markkinointiosaamista, 
joka lisäisi yritykseni myyntiä, ker-
too Hovila.

Hovila ryhtyi itse perehtymään 
markkinoinnin mitattavuuteen. 
Näiden oppien pohjalta syntynyt 
PowerMarkkinointi tarjoaa B2B-
yrityksille mitattavaa ja ennustet-
tavaa markkinointia, joka tukee 
asiakasyritysten liiketoimintaa. 

Viime vuonna yrityksen liike-
vaihto oli noin 200!000 euroa, 
kuluvan vuoden tavoite on run-
saat puoli miljoonaa euroa.

–!Keskitymme erityisesti asian-
tuntijayrityksiin, tällä hetkel-
lä seitsemän työtekijän voimin. 
Mitattavan markkinoinnin kei-
noja ovat oikeiden myyntikon-
taktien hankinta, ohjelmistojen 
automaattisten toimintojen käyttö 
markkinointiin liittyvien rutiini-
en hoidossa sekä sisältömarkki-

nointi, kuten blogit ja käsikirjat, 
Hovila toteaa.

Hovila on räätälöinyt mark-
kinointiprosesseja vastaamaan 
nykypäivän myyntiä, jossa asiakas 
hankkii verkosta tietoa tuotteista ja 
palveluista jo ennen ostopäätöstä. 

Jopa 90 prosenttia B2B-päättä-
jistä aloittaa tiedonhaun verkossa 
ja noin 70 prosenttia ostoproses-
sista tapahtuu ilman myyjää. Siksi 
potentiaalisten asiakkaiden löytä-
minen verkkokävijöistä on tärkeää 
asiakkuuksia etsiville yrityksille.

–!Tavoitteena on, että yrityksen 
myynti keskittyisi vain niihin asi-

Mestarit tukevat kisälliä 
Kasvuyritykset: 
PowerMarkkinointi 
Oy:n tukena sen 
muutosvaiheessa on 
advisory board, jossa 
on mukana kokeneita 
yrittäjiä. ”

Yrittäjän on 
luotettava 

siihen, että bisnek-
sestä voidaan puhua 
avoimesti.
Petri Salminen

Powermarkkinoinnin Jani 
Hovilan (kuvassa keskellä) 
tukena yrityksen kehittämi-
sessä ovat Juha Harju (vas.) ja 
Petri Salminen.
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akkaisiin, joilla on jo selkeästi kiin-
nostusta tuotteeseen tai palveluun, 
Hovila korostaa. 

Tukena yrityksen kehittämises-
sä on ollut maaliskuusta lähtien 
advisory board, jossa mukana 
ovat Salminen&Tikka Oy:n toi-
mitusjohtaja Petri Salminen sekä 
Growthsetters Oy:n yrittäjä Juha 
Harju. Molemmat yrittäjät tun-
tevat hyvin myynnin ja markki-
noinnin haasteet. 

Salminen toimii myös Keski-
Suomen Yrittäjät ry:n puheen-
johtajana, Harjulla puolestaan on 
pitkä kokemus yritysmaailmasta. 
Hän on toiminut muun muassa 
ohjelmistoyhtiö Descom Oy:n toi-
mitusjohtajana. Lisäksi boardissa 
on mukana yksi asiantuntija, joka 
ei halua nimeään julkisuuteen.

–!Totesimme jo alkukeskuste-
luissa, että PowerMarkkinoin-
nin tapauksessa advisory board 
on parempi vaihtoehto kuin perin-

teinen hallitustyöskentely, kerto-
vat Salminen ja Harju.

Advisory board on neuvonan-
tajatiimi, joka on tavoitteellisesti 
mukana liiketoiminnan kehittämi-
sessä. Tiimin jäsenillä ei ole juri-
dista vastuuta yrityksen tekemistä 
ratkaisuista toisin kuin osakeyh-
tiön hallituksen jäsenillä.

–!Olen itse ollut toimitusjohta-
jana yritysten hallitusten ”gril-
lattavana”. Hallituksessa huomio 
keskittyy usein kehityksen poik-
keamien analysointiin, ja tilan-
teet voivat olla toimitusjohtajalle 
raskaita. Advisory boardin tavoit-
teena on, että toimitusjohtaja saa 
lisää virtaa tekemiseen rakenta-
vien keskustelujen kautta, Harju 
miettii huomauttaen, että yritys-
ten hallitustyöskentelyllä on aina 
oma tärkeä roolinsa.

Boardin kokeneet yrittäjät tarjo-
avat toimitusjohtajalle sparrausta 
sekä tietoa ja tukea liiketoimin-

nan kehittämisen tueksi. Näin kas-
vuyrityksessä, jossa päätöksiä on 
tehtävä nopeasti, pystytään vält-
tämään pahimmat karikot. 

–!Työskentelytapaamme voi 
hyvin verrata mestari–kisälli-suh-
teeksi, jossa epäonnistumisetkin 
nähdään oppimisen mahdolli-
suuksina, Salminen huomauttaa.

Advisory boardin ja Power-
Markkinoinnin suhde ei ole yksi-
suuntainen. Harjulle ja Salmiselle 
osallistuminen yrityksen kehittä-
miseen on opettavaista ja antaa 
tietoa nopeasti muuttuvasta inter-
net-markkinoinnista myös oman 
bisneksen kehittämisen tueksi.

Haasteellisinta advisory boar-
dia etsivälle yritykselle on löytää 
oikeat henkilöt, joiden osaami-
nen ja persoonat sopivat yrityk-
sen kehitysvaiheeseen.

–!Henkilökemioiden on toimit-
tava. Yrittäjän on luotettava siihen, 
että bisneksestä voidaan puhua 
avoimesti, Salminen huomauttaa.

Kasvu tavoitteena

PowerMarkkinointi 
Oy
■ Perustettu vuonna 2011.
■ Liikevaihto 2015: 174 000 e, 
tavoite v. 2016: 500 000 e.
■ Henkilöstö 2015: kolme, 
v. 2016: seitsemän.
■ Toimiala: Asiakkaiden 
markkinoinnin järjestäminen 
siten, että se tukee liiketoi-
mintaa ja kasvua. Keinoja mm. 
indbound-markkinointi, B2B-
sisältömarkkinointi ja markki-
noinnin automaatio. 
■ Toimitusjohtaja: Jani Hovila 

”
Toimitusjohtaja 
voi pitää omia 

kehittämisajatuksi-
aan hyvinä. Kun niitä 
arvioi pari kokenutta 
yrittäjää, ideoiden 
toimivuus ja riskit 
tulevat analysoitua 
huolella.
PowerMarkkinointi Oy:n 
toimitusjohtaja Jani Hovila

TIINA MUTILA

kasvuun

10 VUOTTA
Stylehunter Oy: Suvi Widgré-
nin luotsaama Stylehunter Oy 
kasvaa ja etsii uusia alueval-
tauksia. Jyväskyläläisyrittäjä 
pyörittää viittä VILA-vaatemyy-
mälää Bestsellerin franchising-
oikeudella. 

Vaatteita myydään lähes 
neljällä miljoonalla eurolla 
vuodessa ja yritys työllistää 30 
työntekijää.

– Perustin yrityksen 22-vuo-
tiaana. Halusin toteuttaa 
unelmani ja sitä varten tarvitsin 
200 000 euron rahoituksen. 
Siinä tarvittiin puhelahjoja, sillä 
kokemusta minulla ei ollut päi-
vääkään, Widgrén kertoo.

Yrittäjä toteaa, että vuosiin 
mahtuu monia kokemuksia niin 
huippuhetkiä kuin unettomia 
öitä. 

– Pari kertaa on oltu lähellä 
konkurssia. Kasvu verotti rahaa 
ja energiaa eikä homma lähtenyt 
sujumaan uusissa myymälöissä 
niin kuin oli suunniteltu. Pääl-
limmäisenä on kuitenkin ylpeys 
ja kiitollisuus omasta henkilö-
kunnasta, joka tekee intohimolla 
töitä yhteisen päämäärän eteen. 
Heissä on voima ja tieto, jolla 
yrityksemme pärjää kilpailussa, 
hän sanoo.

Widgrén on Keski-Suomen 
Yrittäjien varapuheenjohtaja. 
Hän toimii Suomen Nuorten 
Yrittäjien ja Tiimiakatemia Glo-
balin hallituksissa ja useissa työl-
lisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen 
edistämisen ohjausryhmissä 
sekä on mentorina nuorille. 

Wintech Oy: Jyväskyläläinen 
Wintech Oy syntyi tarpeesta 
kehittää teollisuuteen uuden 
ajan telahiontalaitteita ja 
-menetelmiä. Nykyään  Wintech 
toimii yhä enemmän palvelun-
tarjoajana tarjoten hionta- ja 
koneistuspalveluja lähinnä 
paperitehtaisiin ja metalliteolli-
suudelle.

– Teemme enimmäkseen pai-
kan päällä tapahtuvaa hiontaa 
suurille koneen osille, joita on 
vaikea irrottaa prosessista ja 
lähettää muualle kunnostetta-
vaksi, kertoo toimitusjohtaja 
Mikko Koirikivi.

Palveluliiketoimintaa on saatu 
kasvatettua ajattelemalla asia-
kaslähtöisesti.

– Tuomme asiakkaan tuotan-
toon ja prosesseihin lisäarvoa. 
Tunnemme hyvin ympäristöt, 

joissa asiakkaat toimivat, joten 
pystymme tarjoamaan kokonais-
valtaista palvelua.

Koirikiven mukaan asiakkaalle 
tarjotaan aina parasta osaamis-
ta. Tarvittaessa sitä haetaan 
Wintechin kumppaniverkostos-
ta.

Wintech Oy:n asiakkaat löyty-
vät Suomen ja Keski-Euroopan 
lisäksi kaukokohteista. Yritys 
kansainvälistyi aikaisessa vai-
heessa, sillä yrityksen osakkailla 
oli valmiita kontakteja ulkomail-
le.

– Jatkossa panostamme palve-
luliiketoiminnan ohella tuote-
kehitykseen. Olemme kuluvan 
vuoden aikana kasvattaneet 
tuotekehityksen ja suunnittelun 
resursseja. Tavoitteena on kas-
vaa maltillisesti lähivuosina.

20 VUOTTA
Parturi-kampaamo Hiushetki: 
Parturi-kampaamo Hiushetki on 
ollut osa Halssilan katukuvaa jo 
20 vuotta. Samassa funkkista-
lossa on ollut kampaamotoimin-
taa vieläkin pidempään.

– Vaajakoskentien varsi on 
yksi parhaimmista liikepaikoista, 
yrittäjät Terhi Korpi ja Niina 
Niittylä toteavat.

Yrittäjäkaksikko lähti ideoi-
maan omaa yritystä jo kampaa-
jaopintojen aikana. Yrityksen 
perustamista helpotti starttira-
ha.

– Saimme rahan, koska meillä 
oli tarjota jotain uutta. Otimme 
ensimmäisten joukossa käyt-
töön ilta-ajat. Teimme myös 
hiusten pidennyksiä.

Vuosien aikana toiminta on 
muuttunut monella tavalla. 
Kymmenisen vuotta Korpi ja 
Niittylä tekivät töitä kahdestaan. 
Neljän vuokratuoliyrittäjän 
jälkeen he saivat pitkäaikaisen 
kumppanin Jaana Ronkaisesta.

– Lainsäädännössä tärkein 
muutos tuli vuodenvaihteessa, 
kun pyhäpäivätöihin ei tarvittu 
enää lupaa.

Hiushetken asiakkaista valta-
osa on kanta-asiakkaita, mutta 
uusiakin käy ja jää vakioasiak-
kaiksi. Yrittäjien mukaan työssä 
tärkeintä on laatu, mutta myös 
henkilökemialla on merkitystä.

Lokakuun alussa yrittäjät tem-
paisevat Hyvän mielen päivän 
merkeissä ja leikkaavat yhden 
päivän ajan maksutta erityis-
lasten ja heidän vanhempiensa 
hiuksia.

Täydet kympit

20-vuotiaan Parturi-kampaamo Hiushetken yrittäjiä ovat Niina 
Niittylä (vas.), Jaana Ronkainen jaTerhi Korpi.

PIA TERVOJA


