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Kapellimestari
Ilkka Mattila mestaroi DMP:n ja Granon
myyntiä yli yhdeksän vuotta. Orkesteri
teki kasvua jokaisena vuotenaan.
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Forte fortissimo

Granosta tammikuussa lähteneen Ilkka Mattilan työuralla on riittänyt
tempoa ja dynamiikkaa. Räväkällä mutta johdonmukaisella tyylillään
Mattila johti DMP:n ja Granon myyntiorkesteria yhdeksän vuotta.
TEKSTI JARKKO HAKOLA & ILKKA MATTILA KUVAT ILARI POUSI

OSA 1. LAPSUUS ISÄN VARJOSSA

P

Intohimo on Ilkka Mattilan moottori.
Se näkyy myös harrastuksissa.
Mattilan hifi-äänentoistolaitteistoa
on esitelty muun muassa
Kuukausiliitteen artikkelissa, joka
kertoi Suomen intohimoisimmista
hifi-harrastajista.
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araisilla nuoruutensa viettänyt
Mattila on ollut intohimoisen
luonteensa vanki koko elämänsä.
Tulisieluinen tahtoihminen on mennyt
läpi seinien – ja saanut myös turpaansa.
Suhde fyysikkoisään on nykyisin rakastavan lämmin, mutta nuorempana se oli
pääsääntöisesti tulisen kuuma. Hankalasti ohjailtavan pojan sijoittaminen
isänsä rehtoroimaan lukioon oli kuin
olisi sammuttanut tulipaloa bensiinillä.
”Opiskelu ei ollut minun juttuni, lukeminen sen sijaan oli. Esimerkiksi poliittiseen- ja sotahistoriaan minulle syntyi
intohimoinen suhde, josta muistona on
kohtalaisen suuri aihetta käsittelevä
kirjasto ja pää täynnä tietoa.”
Jo kouluaikoina Mattilan perheessä
tehtiin tuttavuutta Macintosh-tietokoneisiin. Isä Jukka O. Mattila hankki
lukioonsa tiettävästi ensimmäisenä Suomessa Apple II –koneet vallitsevaa IBMsuuntausta vastaan. Isä ohjasi poikansa
paitsi ATK-kurssille myös konekirjoitusryhmään vastoin poikansa tahtoa.
”Ensimmäisten Mac-koneiden tultua
markkinoille niitä ilmestyi perheeseemme heti useampia. Ensimmäisen kirjani
taitoin 16-vuotiaana. Se oli hidasta,
koska wysiwyg-ohjelmia ei vielä ollut ja
taitto tapahtui koodien avulla. Turussa
pantiin pystyyn tuohon aikaan mainostoimisto, jonka idea oli tehdä kaikki suoraan Maceilla. Osaajia oli vähän ja minä
eksyin mukaan. Koska suuri markkina
oli kuitenkin Helsingissä, päätin muuttaa sinne vailla sen suurempaa tietoa
työpaikasta. Vuonna 1994 työnsaanti ei
kuitenkaan ollut mitenkään itsestään
selvä asia.”

OSA 2. SIIRTYMINEN HELSINKIIN

”Mainostoimisto Kari Eklund Oy:n
haastattelussa toimistolle nimensä antanut omistaja vei nuoren miehen Macin
ääreen ja antoi tehtävän. Pari minuuttia
sen jälkeen allekirjoitimme työsopimuksen. Taittaminen ja erityisesti siihen
liittyvä teknologia olivat toinen intohimoni. Miten nopeasti pystyn kirjoittamaan? Miten nopeasti saan työni tehtyä?
Miten voin automatisoida tekemistäni?
Jo tuossa vaiheessa tein alkeellista konseptointia, josta oli määrä saada hyötyä
koko toimistolle. Kuuden vuoden rupeaman viimeiset vuodet toimin mainitun
toimiston kylkeen perustetun digitoimiston toimitusjohtajana ja osakkaana.”

”Käytäväkommentti
’odotellaan nyt pari
viikkoa, kyllä tämä
kohta ohi menee ja
Ilkka väsyy’ antoi
entistä enemmän
ruutia.”
Vuonna 2000 oli selvää, että markkinointi, viestintä ja aivan erityisesti
myynti olisivat se juttu, jossa Mattila
olisi eniten kotonaan.
”Tuon vuoden lopulla tuli kutsu
silloisen johtavan premediatalo Hekun
joukkoihin. Vastuulle annettiin tulosyksikkö Reservin myyntireiskan hommat.
Myynti onnistui niin hyvin, että etenin
muutamassa vuodessa koko talon asiakkuusjohtajaksi ja osakkaaksi. Talentum
omisti tuohon aikaan Hekun lisäksi kak-

Forte Fortissimo
on musiikin
dynamiikkaa ja
äänenvoimakkuutta
kuvaava termi,
joka tarkoittaa
äärimmäisen
voimakkaasti.
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si muutakin eturivin premediayritystä:
Offset-Kopion sekä Lito-Scanin. Omistaja
päätti yhdistää nämä kolme ja luotti suuruuden ekonomiaan. Olin vahvasti eri
mieltä ja niinpä keväällä 2005 irtisanouduin yhtiöstä. Ero oli todennäköisesti
yhtä mieluinen molempien osapuolien
mielestä.”
OSA 3. SUURI ONNISTUMINEN
DMP:LLÄ

ILKASTA SANOTTUA

ESIMIEHEN SUUSTA: ”Ilkka
on aina ollut määrätietoinen,
luotettava, omiin näkemyksiinsä vahvasti uskova, hyvin
ajan hermolla oleva ammattitaitoinen kaveri. Joskus talossa
hieman nurkatkin rapisivat ja
posliinit säröilivät, kun mentiin
eteenpäin, mutta aina hyvässä
yhteisymmärryksessä ja
harvemmin tuli huteja; joskus
kyllä snadisti päänkivistystä
kun yritettiin pää edellä läpi
betonista.”
Petri Telaranta, Heku
(Ilkan esimies 2001-2005)
ALAISEN NÄKEMYS: ”Toimin
Ilkan johtamassa DMP-myynnissä vuosina 2007–2014.
Kiteytettynä sanoisin, että Ilkka
on vahva, näkemyksellinen ja
eteenpäin kannustava esimies.
Kehittyminen hänen alaisuudessa on taattua. Hän pitää
aina omistaan huolta.”
Ninni Lindberg
ASIAKKAAN KOMMENTTI:
”Ryhtymisrajoitteisia myynti- ja
markkinointijohtajia Suomessa
riittää. Ilkka on virkistävän jämerä poikkeus. Hän ymmärtää
ylisuunnittelun vaarat ja panee
jo sutinaksi, kun muut vasta
pähkivät.”
Jari Parantainen, Noste
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Tapojensa mukaan suorapuheinen Mattila lähetti uunituoreen DMP:n toimitusjohtajalle tekstiviestin, jossa ilmoitti
tulevansa töihin heille. Siirto ei ollut
läpihuutojuttu, vaan vaati melkoisesti
jumppaa. Taustatiedustelujen antia oli
muun muassa lausunto, jonka mukaan
”Mattila on täysi roisto, mutta osaa hommansa”. Roisto tai ei, sopimus syntyi ja
alkoi Mattilan uran suuri kehittymisen
kausi.

”Mattila on täysi
roisto, mutta osaa
hommansa.”
”Yhteistyö DMP:n muun johdon kanssa toimi erinomaisesti intohimoisessa
ilmapiirissä. Melko nopeasti vastuulleni
annettiin markkinointi, viestintä sekä
tietysti myynti. Aloin johtaa muutaman
hengen myyntiryhmää päämäärätietoisesti. Käytäväkommentti ‘odotellaan nyt
pari viikkoa, kyllä tämä kohta ohi menee
ja Ilkka väsyy’ antoi entistä enemmän
ruutia.”
Mattila uskoi ja uskoo prosessiin.
Hän uskoo, että myynti, markkinointi ja
viestintä ovat erittäin tiukasti naimisissa keskenään.
”Aivan kuin kapellimestari pitää huolen kaikkien instrumenttiryhmien limittymisestä keskenään joutuu myynti- ja
markkinointijohtaja miettimään tarkasti
mitä tehdään milloinkin, jotta maali
– kaupan kotiutuminen – olisi mahdollisimman todennäköistä. Prosessimuotoinen myynti ei kuitenkaan sovi kaikille.
Ryhmästäni irtisanoutui kolme myyjää,
joille uusi komento ei kelvannut. Rohkeita päätöksiä, joita pitää arvostaa. Sitä minulle ei kerrottu, että johtoryhmässä oli
todettu kolmen irtisanoutuneen olevan
maksimi ja neljännen kohdalla tilanne
olisi kriisiytetty.”

OSA 4. MARKKINOINTI EI OLE
KAMPANJOINTIA

”Alusta asti oli selvää, että DMP:n nimi
pitää saada kaikkien huulille ennen kuin
voitiin aloittaa varsinainen viestintä.
Päätimme, että talon ulkopuolella DMP
henkilöityy myyntijohtajaan (Ilkka) ja
toimitusjohtajaan. Kävimmekin kaikissa
kissanristiäisissä. Joka ikisessä. DMP oli
myös kumppanina kaikissa mahdollisissa alan tapahtumissa. Tunnettuutta tehtiin joka solulla ja kaikin voimin. Mainostoimisto Tequilan kädenjälkeä ollut
markkinointistrategia toimi ohjenuorana
vuosikaudet. Mainostoimistoilla oli
intoa tehdä uuttakin, mutta sitä emme
halunneet – tunnistettavista elementeistä pidettiin kiinni kynsin hampain.”
”Kun nimi alkoi olla tuttu, lähdimme
rakentamaan merkityksiä. Päätimme
luoda toimialalle uuden kategorian. Halusimme olla markkinoinnin toteuttaja.
Kategorian luominen oli paljon vaikeampaa, kuin olisi koskaan voitu kuvitella.
Mediassa vuosien jälkeenkin DMP oli
painotalo tai digipaino tai reprotalo tai
mitä milloinkin. Hiljalleen muutkin alan
toimijat alkoivat käyttää sanaa toteuttaja
ja määreestä tuli hovikelpoinen.”
”Strategiapuolella päätimme voittaa
ja voitimme palvelukilpailun. Strategia
oli vuosia pelkkä ”palvelu”, johon koko
tekeminen nojautui. Markkinointikampanjoita ei juuri tehty, vaan kaikki
panokset laitettiin sellaisiin operaatioihin, joista oli lyhin matka suoriin
myyntituloksiin. Myös tutkimustyötä
teetimme paljon. Valmiita tutkimuksia
ei ostettu. Kuulas-niminen toimisto valikoitui luottokumppaniksi, jonka avulla
tehtiin useita merkittäviä päätöksiä.
Myös yhteistyö Aalto Yliopiston kanssa
oli tärkeässä roolissa.”

”Puvun sisällä oli
panosvyö, jossa oli
paikka 20 pienelle
Jägermeisterpullolle.”
Asiakkaiden sydänten voittamiseen ja
sitomiseen DMP kehitti Ryhä-hahmon,
jolle tilattiin jopa oma hahmopukunsa.
”Puvun sisällä oli panosvyö, jossa oli
paikka 20 pienelle Jägermeister-pullolle.

Kiihkeiden DMP- ja Grano-vuosien
jälkeen Ilkka Mattilalla on aikaa
vetää hetki henkeä, kuunnella
sinfonioita ja tutkia partituureja.
Työn alla on myös jo kirjaprojekti,
jonka Mattila aikoo säveltää myynnin
ja markkinoinnin menestysnuotteja
ruotimalla.
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Ryhä toimi kuin häkä. Sen vierailuja
odotettiin ja se esiintyikin yhtä lailla
Lapin hangilla kuin Helsingin yössä.
Ryhä-hahmon teettäminen maksoi sen
verran paljon, että sain selittää laskuja
useampaankin kertaan.”

”Eräänä aamuna
tilanne oli
poikkeuksellisen
kiihkeä ja ilman
väliintuloa olisin
saanut pahemman
kerran turpaani.”
Vintiöistä tutun Tervasaaren Kesäteatterin kanssa yhteistyö alkoi Mattilan
ehdottaessa, että tehdäänpä pari videota
messuille.
”Ehdotus Tervisten käytöstä kuitattiin naurun kera tokaisulla ‘jos ensinnäkin löydät pojat tällä aikataululla ja
saat heidät suostumaan mukaan niin
anna palaa vaan’. Kolmen vuorokauden
kuluttua videot olivat valmiit.”
OSA 5. KASVU TEHDÄÄN
TAANTUMASSA

Roolian DMP:n ja Granon myyntiryhmien
vetäjänä Mattila kuvaa kapellimestarin työksi: ”Kapellimestari, joka nitoo
partituurin yhteen, saa koko sinfoniaorkesterin soittamaan samaa kappaletta ja
pääsemään jopa samaan aikaan maaliin.
Kapellimestari, joka apinan raivolla
piiskaa muusikot yhä parempaan suoritukseen. Kapellimestari, joka sovittaa
teoksen kulloiseenkin esitystilanteeseen
ja esitystilaan.”
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Mattilan oppien mukaan kasvu tehdään
taantumassa. Muut vähentävät panoksiaan ja kohinan vähetessä markkinoinnista saatu hyöty nousee entistä
suurempaan arvoon.
”Vuoden 2008 taantumassa DMP
lähes triplasi myyjiensä käyntien määrän. Graafisen alan suurin romahdus ei
meillä toteutunut, vaan kasvua syntyi
edelleen. Merkittävintä on kuitenkin
se, että heti taantuman jälkeen koimme
hurjan kasvuloikan. Taantumassa tehty
markkinaosuuden lisäys ulosmitattiin
kysynnän kasvaessa. Tuo kasvun aika
oli todennäköisesti DMP:n historian vaikeinta. Töitä tuli ovista ja ikkunoista ja
palvelulupauksen pitäminen osoittautui
ajoittain mahdottomaksi.”

oli tunnettu siitä, että kokouksissa oli
välillä tiivis tunnelma ja ääntäkään ei
säästelty. Ulos tulimme kuitenkin aina
yksimielisinä. Eräänä aamuna tilanne
oli poikkeuksellisen kiihkeä ja ilman väliintuloa olisin saanut pahemman kerran
turpaani. Tiimityön tasosta kertoo jotain
se, että tuonkin kokouksen jälkeen eripura jäi neukkariin ja ulospäin ryhmä oli
tehtyjen päätösten takana.”
Kysyttäessä mielipidettä DMP:n
menestyksen syyksi Mattila vähättelee
omaa rooliaan ja nostaa esiin yrityskulttuurin luomisen merkitystä. Sen
verran Mattila suostuu sanomaan, että
intohimojohtaminen vaatii useampia
samalla tavalla ajattelevia ja samalla
intensiteetillä toimivia vastuunkantajia.
Kaksi ei riitä, kolmella pärjää, neljä on
jo hyvä. Erityisen tärkeää on, että valtaja vastuusuhteet ovat selvät. DMP:llä
toimitusjohtaja johti yritystä ja Mattila
myyntiä sekä markkinointia.

OSA 7. UUSIIN HAASTEISIIN

Vuonna 2014 Kopijyvä ja DMP fuusioitiin ja syntyi graafisen alan suurin suomalainen yritys: Grano. Vajaan vuoden
kuluttua lanseerauksesta Grano on jo
vakiinnuttanut paikkansa markkinoilla.
”Reilun yhdeksän vuoden uurastus DPM:llä ja Granossa oli takana ja
mittarissa 44 vuotta. Tunsin, että oli
sopiva aika vetää hetki henkeä ja miettiä seuraavia taisteluja. Sopiva hetki
ajella vuoden 1965 Ford Mustangilla
kaikessa rauhassa kevättä kohti. Sopiva
hetki kuunnella Sylvia Sassin aarioita
Mark&Levinsonin, Krellin, Oraclen ja
Apogeen komponentteja sisältävästä
hifi-laitteistosta.”
Intohimo etsii taas kohdettaan. Kapellimestari kiillottaa tahtipuikkoaan ja
huoltaa frakkiaan. Ensimmäinen työtarjous tuli seitsemän minuuttia lehdistötiedotteen julkaisemisen jälkeen.
Ilkka Mattila aloittaa oman kolumnipalstan Print&Media-lehdessä. Ensimmäinen
kirjoitus ilmestyy seuraavassa huhtikuun
lehdessä.

KUKA?

Ilkka Mattila
Syntynyt 1970 Porissa
Asuu
Helsingissä
Koulutus
Ylioppilas
Työ
1994–2000 Mainostoimisto
Kari Eklund Oy
2001–2005 Reprostudio&Heku Oy
2005–2014 DMP
2014–2015 Grano
Harrastukset
Saaristomeri mökiltä ja veneestä, laadukas äänentoisto, Ford Mustang 1965
sekä kirjallinen itseilmaisu
Motto
Mitä et voi mitata sitä et voi johtaa
Unilelu
Vaaleanpunainen porsas
Instrumentti
Alembic-basso
Lempijuoma
Coca-Cola

OSA 6. INTOHIMO TUOTTAA HITTIÄ

”Intohimo tarkoittaa usein sitä, että
tunteet käyvät kuumina ja asioista
ollaan eri mieltä. DMP:n johtoryhmä

Laulutaito
Ei ole häävi
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Graafisen alan
tautidiagnoosi
Ilkka Mattilan mukaan kotimaisissa painotaloissa on
kolme öljynporauslautan kokoista epäkohtaa.
1. MYYJIEN PALKKAUS JA MYYNNIN
JOHTAMINEN
”Jo vuosia ennen digitalisoitumista käperryttiin
kokoon, keskityttiin omaan erinomaisuuteen
ja tekniseen diibadaabaan. Palkat pamahtivat
kattoon ja täysin tasapaksu perusmyyjä tienasi
kiinteää 5000 euron palkkaa riippumatta siitä,
minkä verran myi ja millä katteella kauppaa sai.
Eikä tämä ole vieras tilanne vieläkään. Ihminen,
joka ei tajunnut asiakkaidensa liiketoiminnasta alkeitakaan, sai ministerin palkkaa ja ajoi
premium-maasturilla.”
”Myynti on yrityksen ainoa ydinliiketoiminta. Kaikki muu tulee sen jälkeen. On ihan sama
miten hyviä painajia tai miten suuria tulostimia
salista löytyy, jos joku ei myy niitä punaisiksi.
Myyntijohtajan sijaan pitäisi puhua myynnin
johtajasta. Myynnin johtajan pitää valjastaa
myynti koko yrityksen ydintehtäväksi ja rakentaa sen päälle prosessi, joka automaattisesti,
diesel-moottorin lailla tuottaa uutta tehtävää
kiihtyvällä tahdilla.”
”Myyjien johtamisessa on turha surkutella
yrityksen huonoja, vanhoja tai luutuneita
myyjiä. Hyvä myynnin johtaja pystyy valmentamaan useimmat myyjät palkkansa arvoisiksi.
Tulospalkkajärjestelmään siirtyminen on
tuskaisaa, mutta välttämätöntä. Osa myyjistä
irtisanoutuu ja osa käpertyy kokoon. Parhaat
myyjät sen sijaan näkevät tulospalkan mahdollisuutena. On myynnin johtajan vastuulla
auttaa omia myyjiään myymään paremmin ja
enemmän – ja suuremmalla katteella.”
”DMP:llä oli useita myyjiä, jotka kehittyivät
tuotemyyjistä raskaan sarjan ratkaisumyyjiksi. Tällaisen kehityksen aikaansaaminen oli
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myyntijohtajan urani ehdottomia kohokohtia.
Tällaisen myyjän kiitos tuntuu paremmalta kuin
mikään muu työelämässä koettu yksittäinen
asia. On hyvä ymmärtää, että näin suuri kehitys
ei tapahdu hetkessä eikä onnistu ilman uhrauksia ja ajoittain voimakastakin johtamista.”

”Täysin tasapaksu
perusmyyjä tienasi
kiinteää 5000 euron
palkkaa riippumatta
siitä, minkä verran
myi ja millä
katteella kauppaa
sai.”
2. ASIAKKAAN UNOHTAMINEN JA
KILPAILUN PUUTE
”Toisekseen hyödyn tuottaminen asiakkaalle
on jämähtänyt toinen toistaan nopeammaksi
tarjousten laskemiseksi. Alamme johtajilta
ja esimiehiltä on unohtunut sellainen pieni
asia kuin asiakas. Emme me menesty värittömyydellä tai tarjouspyyntöön vastaamisten
nopeudella. Kun tarjouspyyntö tulee, olemme
jo myöhässä! Lempivertaukseni on merellä
liikkuva laiva. Kun laivan liike lakkaa, on aivan
sama minnepäin ruoria kääntää. Alus menee
sinne minne tuuli sen vie. Juuri niin on käynyt
graafisella alalla. Olemme jättäytyneet tuulen

ja aaltojen vietäväksi. Olemme kilvan surkuttelemassa digitalisoitumista ja kovaa kilpailua.
Itse näen asian aivan toisin: Alalta puuttuu
kilpailua! Kilpailun puute on vienyt koko alan
kurimukseen. Think Ink -kilpailun voittaa
painettava pelto! Näkemyksettömyys on saatu
ulottumaan lähetistä hallituksen puheenjohtajiin asti.”
3. VISION JA STRATEGIAN ONTUMINEN
”Kolmanneksi oman yrityksen vision ja strategian työstäminen ja etenkin niiden nostaminen
keskiöön ontuu rajusti. Jos kukaan henkilöstöstä – johtoryhmä mukaan lukien – ei ymmärrä
tai muista visiota, miten voit johtaa strategiaa?
Miten saavutat tavoitteet, jotka eivät ole
mitattavissa tai joita ei ole edes määritelty?
Kerran vuodessa pidettävät strategiatyöpajat
tai vöökshopit ovat varsinaisia tavoitteellisen
työskentelyn irvikuvia. Ei strategiaa johdeta
kerran vuodessa! Ei strategiaa viilata kerran
vuodessa! Ei visiota kirkasteta kerran vuodessa! Strategiatyö on pitkäjänteistä tekemistä,
joka elää ajassa. Vaikka Mooses kirjoitti käskyjä
kiviin, ei meidän tarvitse tehdä niin.”
”Suosittelen lisäämään seuraavaan henkilöstötyytyväisyyskyselyyn yhtenä pallukkana
kysymyksen: ‘Tietääkö yrityksemme johto
minne olemme menossa ja miten sinne päästään?’ Jos yhdestä viiteen -asteikolla päästään
kolmoseen, olkaa tyytyväisiä. DMP:llä arvosana
oli täysi vitonen. Henkilöstö kyllä seuraa johtajiaan vaikka vuoren huipulle jos usko heihin on
tarpeeksi kova.”

Viereisen sivun tautidiagoosi on
esimakua Mattilan kolumnisarjalle,
joka alkaa Print&Median huhtikuun
numerosta. ”Odotan innolla
pääseväni avaamaan sanallista
arkkuani lehden lukijoille. Minulla on
jo valmiina ainakin toistakymmentä
aihetta, joista voin ammentaa.”
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