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”Hyvä, että lähdin koulutukseen mukaan”
Sähkö- ja tietoverkkojen asiantuntija
yrityksessä Voiman Oy:ssä on tehty uusia
suunnitelmia myyntiin, markkinointiin
ja asiakashankintaan sekä terästetty
johtoryhmätyöskentelyä. Uudet ajatukset
yrityksen ihmiset hakivat liiketoiminnan
kasvuun tähtäävistä koulutuksista.

”Tuttuja asioita joutuu miettimään uudella tavalla, kun ulkopuolinen kouluttaja uskaltaa kyseenalaistaa totuttuja tapoja. Itsensä ja muiden johtamisessa riittää aina kehittämistä”, Ruuska
sanoo.
Vuonna 2005 perustettu Voiman Oy tuottaa verkkoyhtiöille ja
kuntasektorille sähkö-, valaistus- ja tietoliikenneverkkoihin kohdistuvia palveluja, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa.

Karstulassa toimiva Voiman Oy kaipasi yhden ison tukijalan lisäksi uusia asiakkaita. Lisäksi yrityksessä haluttiin toimia myös
muilla kuin totutuilla tavoilla.
Voimanin hankintapäällikkö Jani Ruuska haki uusia ajatuksia
Kasvuun johtamisen koulutuksesta. Rakentamisen työnjohtaja
Arsi Krook puolestaan osallistui Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtamisen koulutukseen. Koulutukset hankittiin Keski-Suomen
ELY-keskuksen kautta.
”Olin ensin koulutusta vastaan. Ajattelin, että tehdään kaikki rästityöt mieluummin pois. Oli kuitenkin hyvä, että lähdin mukaan. Sain uusia ajatuksia jokapäiväiseen tekemiseen”, Ruuska
miettii.
Ruuskan koulutukseen kuului 14 valmennuspäivää Jyväskylässä ja kolme konsultointipäivää työpaikalla.
Valmennuspäivien aikana pureuduttiin muun muassa yrityksen strategiatyön tärkeyteen, itsensä johtamiseen, myynnin tuloksellisuuteen, johtoryhmätyöskentelyyn ja henkilöstön onnistuneeseen johtamiseen.

Arsi Krookin koulutukseen kuului kymmenen kontaktipäivää huhtikuusta 2015 alkaen. Lisäksi Krook teki koulutukseen liittyneiden
etäpäivien aikana Voiman Oy:n yritysesittelyn uusiksi ja suunnitteli myyntityötä uudella tavalla.
Koulutuksen aikana Krook kävi läpi markkinoinnin ja myynnin
suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä asioita, tuotteisti yrityksen
palveluita ja vahvisti asiakassuhteita.
”Saimme yrityksemme toimintaan lisää suunnitelmallisuutta ja
käyttöömme uusia käytännön työkaluja. Myynnin ja asiakashankinnan asioita on syytä miettiä etukäteen. Vaikka työtilanne on
nyt hyvä, kilpailutilanne alalla on kiristynyt”, Krook summaa.
Hänen mukaansa koulutus on yritykselle hyvää sparrausta
tuttujen asioiden parantamiseksi. Se tarjoaa myös mahdollisuuden verkottua ja jutella muiden yritysten ihmisten kanssa.
Ruuska sanoo, että koulutuksen aikana eri yritysten edustajat pääsivät tekemään paritöitä ja keskustelemaan isolla joukolla. Monen eri toimialan yritysihmisille oli hyötyä keskustelevasta
sparrauksesta.
”Samantyylisiä ongelmia ja haasteita vaikuttaa olevan kaikilla
yrityksillä toimialasta riippumatta”, Ruuska huomioi.

Sparrausta muiden yritysten kanssa

Kynnys on matala tuettuun koulutukseen

Arsi Krookin (vas.) ja Jani Ruuskan katseet ovat asiakashankinnassa. Voiman Oy:n toiminta sijoittuu pääasiallisesti pohjoiseen
Keski-Suomeen.

Ruuskan ja Krookin käymien koulutusten jälkeen Voimanissa on
päivitetty toiminnan käsikirjaa ja muutettu jonkin verran johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi Karstulassa on tehty uutta suunnitelmaa
myyntiin ja päivitetty materiaaleja myynnin tueksi sekä kontaktoitu uusia asiakkaita.
”Koulutuksista jäi myönteinen fiilis. Niiden jälkeen huomasi,
miten suunnitelmallista toiminta voi parhaimmillaan olla”, Krook
sanoo.
Hankintapäällikkö Ruuska muistuttaa, että koulutukset ovat
tärkeitä kehittämisen välineitä pk-yrityksissä. Tuettua koulutuksen mallia hän pitää pienille yrityksille erinomaisena mahdollisuutena.

www.ely-keskus.fi
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Arsi Krook (vas.) haki uutta oppia myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Jani Ruuskan käymässä koulutuksessa etsittiin kasvun
tekijöitä muun muassa johtamisen tuloksellisuudesta.

”Kynnys koulutukseen lähtemiseen on silloin matalampi”,
Ruuska laskee.
Kasvuun johtamisen koulutuksen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun.
Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutusohjelman
kohderyhmänä ovat liikevaihdon kasvua aktiivisesti hakevat pkyritykset.
Koulutuspalvelun molempiin Voiman Oy:n käyttämiin koulutuksiin tuotti valmennus- ja konsultointiyritys Balentor Oy.

Voiman Oy
• Tuottaa verkkoyhtiöille ja kuntasektorille sähkö-,
valaistus- ja tietoliikenneverkkoihin kohdistuvia palveluja, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa.
• Kotipaikka Karstula. Toinen toimipiste Saarijärvellä.
• Perustettu vuonna 2005.
• Henkilöstömäärä noin 40.
• Liikevaihto 5,6 miljoonaa euroa (vuonna 2014).

Voiman Oy osallistui Kasvuun johtamisen koulutukseen maaliskuusta 2015 lokakuuhun 2015 sekä Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutukseen huhtikuusta 2015 syyskuuhun
2015.
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