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Esipuhe

Myynnin asemaa on 
vahvistettava nyt
Mölkky. Tämä on vastaus, jonka voi esittää kysymykseen 
suomalaisista keksinnöistä. Se on myös opettava esimerkki 
siitä, miksi myynnin asemaa on suomalaisyrityksissä 
vahvistettava.

Mölkky on kaikille kesämökkiläisille tuttu heittopeli, joka 
kehitettiin Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa Lahdessa. 
Nykyisin se on maailmalla varsin suosittu peli, joka keikkuu 
esimerkiksi Australiassa myydyimpien pelien listalla 
kärkisijoilla.

Kuulostaa ylpeyden aiheelta, eikö totta?
Eipä oikeastaan. Mölkyn kävivät australialaisille 

myymässä länsimaalaiset naapurimme. Eri nimellä 
brändättynä totta kai. Finska, KLOP, Smite, Scattles - 
rakkaalla mölkyllä on nykyisin jo monta nimeä.

Sinänsä ajat eivät ole muuttuneet mihinkään.
Adidas osti aikoinaan vuoden 1952 kesäolympialaisten 

jälkeen Karhulta nykyisin kaikkien tunteman kolmen 
raidan brändin. Kauppahintana oli kaksi pulloa viskiä ja 
nykypäivään suhteutettuna noin 1600 euroa.

Aina kun puhe kääntyy suomalaisyritysten 
kasvattamiseen ja talouskasvun kiihdyttämiseen, niin 
keinovalikoimaan listataan innovointi, työperäisen 
maahanmuuton lisääminen, yritystuet, kiky ja jopa 
synnytystalkoot.

Yksi puuttuu joukosta. Myynti.
Valitettavan moni ajattelee edelleen, että hyvä tuote tai 

palvelu myy itse itsensä. Ikävä kyllä markkinat eivät toimi 
näin taianomaisesti. Paraskin tuote jää kaupan hyllylle 
pölyttymään, jos sitä ei aktiivisesti myydä potentiaalisille 
asiakkaille.

Mediassa kerrotaan suomalaisyritysten tekemistä 
merkittävistä kaupoista niin, että jokin yritys sai tilauksen. 
Myynnin parissa ikäni työskennelleenä voin kertoa, että 
yksikään kauppa ei synny itsestään. Jokaisen myydyn 
euron eteen pitää paiskia valtavasti hommia.

Tiedän, etten ole ajatusteni kanssa yksin. Siksi 
päätimme kerätä yhteen joukon suomalaisia etulinjan 
myynnin ammattilaisia kertomaan siitä, minkälaista 
myynti tänä päivänä on ja miksi se on niin tärkeää 
sekä samalla hälventämään niitä ennakkoluuloja ja 
väärinkäsityksiä, joita myyntiin liitetään.

Uskallan sanoa tämän nyt ääneen kaikkien meidän 
myynnin ammattilaisten puolesta. Myynnin asemaa on 
vahvistettava nyt. Julistamme #myyntitalkoot alkaneeksi.

 
Ikla Puustinen,
toimitusjohtaja, Biit Oy
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Kai Mykkänen
Kansanedustaja,
Kansallinen Kokoomus r.p.
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Suomalaiset viilaavat 
tuotteitaan, kun 
tanskalaiset ovat jo 
myymässä
Kansakunnan kannalta sitkeä, rahaa ja vaivaa säästämätön 
tuotekehitys on hieno asia. Se synnyttää paljon sellaista uutta 
ja hienoa, joka helpottaa elämäämme - sekä johtaa toisinaan 
kaupalliseen menestykseenkin. Yksittäisen yrityksen kannalta 
ylenpalttinen tuotekehitykseen keskittyminen myynnin 
kustannuksella on kuitenkin ongelmallista.

Käsitykseni vahvistui ennen kaikkea toimiessani 
ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä joitakin vuosia 
sitten. Vedin kymmeniä vientireissuja maailmalle 
– erityisesti eksoottisempiin yhteiskuntiin, joissa 
ministerivedolla on iso arvo. Suomessa otin tavakseni koota 
lounaalle paikallisia vientiin tähtääviä yrittäjiä aina, kun 
vierailin eri maakuntakaupungeissa.

Liian usein sain todistaa stereotypian todeksi: 
suomalaisen on helpompi jatkaa tuotekehitystä 
lisärahoituksella silloin, kun esimerkiksi tanskalainen jo 
satsaa myyntiverkostoon ja myyntiosaamiseen maailmalla. 
Kun suomalainen on viimein hionut keksintönsä, 
tanskalainen on jo saanut referenssit keskeneräisillä 
härpäkkeillään ja on etulyöntiasemassa tutustuttuaan 
ihmisiin elävillä markkinoilla. 
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Myynnillisen varovaisuuden henki näkyy muuten myös 
vertailtaessa Tanskan ja Suomen ulkoministeriöiden 
asennetta. Protokollan mukaan Suomen suurlähettiläs hakee 
ministerin lentokentältä, kun johonkin tullaan. Autossa tulee 
ruodittua asetelmia.

Peräänkuulutin yleensä aggressiivisempaa ja 
tavoitteellisempaa myynnin tukityötä asemamaassa. Eräs 
kokenut diplomaattimme lohkaisi kerran mieleenpainuvasti: 
”Niin, mutta tanskalaiset eivät enää pelkää Saksan 
hyökkäystä. Suomalaisen diplomaatin DNA:ssa on pysyä sen 
verran huomaamattomana, ettei hän sotkeudu ongelmiin. 

Hänen päätehtävänään on tarkkailla muita sen varalta, 
aikovatko he meille pahaa.”

Tunnustan, etten ole itse mikään myynnin ammattilainen. 
Jonkin verran kokemusta minulla on kuitenkin 
yrityspankkitehtävistä ja strategiakonsultoinnista. Kaikki 

kokemani on vahvistanut 
mielikuvaa, että useammin 
voittaa silloin, kun keskittyy 
asiakkaan todellisen päänsäryn 
ymmärtämiseen ja räätälöityihin 
ratkaisuihin.

Olen yllättynyt siitä, kuinka 
usein suomalaiset keskittyvät 
myyntitilanteissa oman 
yrityksensä tarinaan ja tuotteen 
teknisiin ominaisuuksiin – 
räätälöimättä tarinaa asiakkaan 
tarpeeseen. Tämä lähestymistapa 
on tuntunut pätevän aika lailla 
riippumatta siitä, onko esiintyjänä 
yrittäjä, toimitusjohtaja vai 
myyntijohtaja.

Tarkoitukseni ei ole aliarvioida 
saati sitten loukata ketään, mutta 
kissa on syytä nostaa avoimesti 
pöydälle. Jokaisen myynnin kanssa 
tekemisissä olevan on hyvä peilata 
mielikuvaani omaan toimintaansa. 

Mahtavaa, jos mielikuvani on jo aiheeton.
Suomen valtion rakenteissa myynnillisyyttä pitäisi 

minusta lisätä erityisesti kahdella tavalla. Ensinnäkin 
ulkomaan edustustoissamme pitää lisätä suomalaisyritysten 
tavoitteellisen auttamisen painoarvoa. Mittaaminen on 
julkisella sektorilla aidosti vaikeaa, kun ei ole liikevaihtoa tai 
pääoman tuottoa. Asenteena se on silti ainoa oikea. 

”Kaikki kokemani on 
vahvistanut mielikuvaa, että 
useammin voittaa silloin, kun 
keskittyy asiakkaan todellisen 
päänsäryn ymmärtämiseen.”
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Keskeistä on, että tuloksekas yritysten auttaminen näkyisi 
voimakkaammin diplomaattien ylennyksissä ja nimityksissä. 
Tässä ulkomaankauppaministeri on melko aseeton, koska 
nimitykset tekee ulkoministeri. Siinä huoneessa myynnin 
edistäminen ei taas oikein koskaan ole ykkösasia – osin 
ymmärrettävästi, osin ei.

Toiseksi myynnin aliarvostusta yritysten riskinotossa 
saattaa Suomessa pahentaa tuotekehitykseen painottuva 
yritystukijärjestelmämme. Tuotekehitys ja sen tukeminen 
on sinänsä erittäin tärkeää, enkä halua himmentää sen 
merkitystä.

Tekesin tai nykyisin Business Finlandin rahoittaman 
hankkeen maali ei kuitenkaan saisi olla se, että härpäke 
toimii Otaniemessä, vaan se että härpäke on myyty 
asiakkaalle ulkomailla.

Tiedän, ettei kyse ole sinänsä ideologisista riidoista, 
vaan nykyinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville 
Skinnari sekä elinkeinoministerinä vaikuttava Mika Lintilä 
ajavat samaan suuntaan – vaikka eri puoluetaustoista tässä 
tullaankin.

Kenties riskinotto myyntiorganisaatioon investoimisessa 
on Suomessa aliarvostettua myös siitä syystä, että se ei 
kerrytä yritykseen nettovarallisuutta osinkoveron tasoa 
laskettaessa. Yrittäjän kokonaisvero jää matalaksi, jos pitää 
osingot tietyin ehdoin maksimissaan 8 prosentissa verottajan 
laskemasta yrityksen nettovarallisuudesta.

Se kannustaa investoimaan kiinteistöön tai koneisiin, 
jotka näkyvät taseessa oikein. Joskus ne syrjäyttävät rohkeaa 
panostusta myyntiin tai koulutukseen, vaikka se voisi olla 
paras avain kasvuun.

K A I  M Y K K Ä N E N ,  

K A N S A N E D U S T A J A  /  K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  R . P.

Kai Mykkänen on Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja sekä entinen ministeri, jolla on 
mittava kokemus muun muassa elinkeinoelämästä 
ja viennin edistämisestä. Mykkänen on ollut 
avaamassa suomalaisyrityksille markkinoita ympäri 
maailmaa sekä ymmärtää kansainvälistymisen 
haasteet.

K I R J O I T T A J A
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Lauri Kurki
Chief Commercial Officer,
Biit Oy
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Neljä sukupolvea ja 
liuta liikkuvia osia - 
myynnin johtaminen 
edellyttää nykyisin 
järjestelmällisyyttä
Kun tarkastelee nykymaailman menoa myyntijohtajan lasit 
silmillä, on tämä ammatti muuttunut kyllä poskettoman 
vaikeaksi. Meillä on työelämässä johdettavina boomerit, 
X-sukupolvi, milleniaalit ja uusina tulokkaina Y-sukupolvi. 
Heillä kaikilla omanlaisensa ajattelumaailmat.

Myyntikanavia on monia ja niitä kaikkia pitää pystyä 
mittaamaan, jotta johdettaville voidaan antaa oikeaan 
suuntaan ohjaavaa palautetta. Usein tuntuu myös siltä, että 
huomisen kanavista puoliakaan ei olla vielä tänään keksitty.

Enää ei riitä, että myynti onnistuu myymisessä, 
vaan yhteistyötä pitää pystyä tekemään esimerkiksi 
markkinoinnin kanssa. Oikeisiin kanaviin pitää saada 
oikeanlaiset viestit. 
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Ennen se, että pääsin aloittelevana myyjänä 
työhaastatteluun oli hieno juttu, mutta nykyään työnhakijat 
ilmoittavat heti, että heillä on pöydällä pari muutakin 
tarjousta. He siis itse päättävät, kenen kelkkaan hyppäävät.

Vaikka liikkuvia osia on hirvittävästi, niin osa 
myyntiorganisaatioista selvisi jopa koronasta melko 
kuivin jaloin. Miksi? Parhaiten koronasta eivät suinkaan 
selviytyneet ne yritykset, jotka olivat onnistuneet haalimaan 
itselleen taitavimmat myyjät.

Onnistujiksi nousivat ne yritykset, jotka olivat 
parhaiten tilanteen tasalla ja pystyivät omaksumaan uudet 

toimintatavat riittävän nopeasti. Ei myöskään pidä unohtaa 
valmista tilaus- ja sopimuskantaa, joka tosin sekin piti 
monesti myydä uudestaan. 

Näissä yrityksissä myyjät sekä johto kykenivät 
muuttamaan myyntisuunnitelmia, työntekijöitä onnistuttiin 
motivoimaan ja jaksamaan etätyömoodissa sekä yritys keksi 
keinot lähestyä asiakkaita oikeanlaisilla viesteillä ja oikeissa 
kanavissa. 

Nykyisin kilpailu on ilman koronaakin niin kovaa, että 
parhaansa tekeminen ei riitä. 
Parhaisiin myyntituloksiin 
päästään sooloilun ja ad hocin 
sijaan järjestelmällisellä ja 
suunnitelmallisella toiminnalla, 
jossa kaikilla on omanlaisensa 
rooli. Myynnin johdon tärkein 
tehtävä on varmistaa, ettei 
onnistumisen tiellä ole esteitä.

Meillä Suomessa ei nähdä uusia 
maailmanluokan staroja siinä 
määrin kuin isommissa maissa, 
mutta meissä suomalaisissa 
piilee kuitenkin yksi arvostettava 
ominaisuus, joka erottaa meidät 
kilpailijoista. Me nimittäin 
pelaamme yhteen.

Kun meillä on jokin yhteinen 
suunnitelma, jota lähdemme 
yhdessä tuumin toteuttamaan, 
niin useimmiten me myös 
voitamme. Tämä pätee yhtä lailla 
joukkueurheiluun kuin myyntiin.

Suunnitelmia pitää pystyä tarvittaessa muokkaamaan, 
mutta ad-hoc -tekemiseen ei ole varaa sortua.

”Parhaisiin myyntituloksiin 
päästään sooloilun sijaan 
järjestelmällisellä toiminnalla, 
jossa myynnin johdolla on aivan 
erityisen tärkeä rooli.”
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Myynnin ja markkinoinnin yhteisten suunnitelmien 
pitäisi pystyä vastaamaan kysymyksiin kuka myy, mitä 
myydään, kenelle myydään, missä kanavissa myydään, 
millä viesteillä myydään, mitä osaamista tarvitaan, 
miten koulutetaan ja miten ihmisiä palkitaan? Tämän 
lisäksi pitäisi pystyä laskemaan auki, kuinka paljon 
minkäkinlaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta nenä pysyy 
pinnan päällä.

Kun myynnin johto kykenee vastaamaan edellä 
mainittuihin kysymyksiin, voi mallia ottaa uusimmalta 
suomalaiselta moottoriurheilutähdeltä, Luka Nurmelta, 
joka voitti äskettäin Ferrari Challenge -luokan 
maailmanmestaruuden. Kun häneltä kysyttiin tunnelmia 
tulevasta kisasta, vastasi hän tyynen itsevarmasti: 
“terkkuja Suomeen, mä hoidan tän.”

Kun 90-luvulla kysyttiin suomalaisurheilijalta, 
minkälaisin ajatuksin tämä lähtee kisaan, niin 
poikkeuksetta urheilija kertoi lähtevänsä tekemään 
parhaansa. Nöyryyttä tarvitaan, mutta täytyy osata myös 
voittaa.

Tästä ammatista ei tänä päivänä enää selviä ilman 
tällaista suunnitelmallista ja nöyrää, mutta voittavaa 
asennetta.

L A U R I  K U R K I ,  

C H I E F  C O M M E R C I A L  O F F I C E R  /  B I I T  O Y

Lauri Kurki on Biitin kaupallinen johtaja, joka 
on luonut uraa erilaisissa myyntiin liittyvissä 
tehtävissä. Kurjella on kokemusta niin myymisestä, 
myynnin johtamisesta, myyjien kouluttamisesta 
kuin myynnin konsultoinnistakin. Lisäksi Kurki 
kiertää vetämässä myyntiin liittyviä luentoja useissa 
suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

K I R J O I T T A J A
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Katri Tanni
Senior Advisor,
Differo Oy
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Mihin se ostaja  
aina katoaa?
B2B-ostaminen on muuttumassa pysyvästi. Asiakas haluaa 
hyödyntää digitaalisia kanavia ja kosketuspisteitä ostopolkunsa 
kaikissa eri vaiheissa. Miten myynti, markkinointi ja muut 
asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat voivat tämän muutoksen 
keskellä palvella asiakasta? 

Koronan myötä digitaalisen ostomatkan kokema 
muutosvauhti kiihtyy entisestään. Gartnerin mukaan B2B-
myyntiorganisaatioiden pitää unohtaa yksittäiset go-to-
market -lanseeraukset ja paremminkin keskittyä yhteistyössä 
esimerkiksi markkinoinnin kanssa palvelemaan asiakkaitaan 
niissä kanavilla ja niillä keinoilla, jotka asiakas valitsee.

Yksi tärkeä ratkaisukeino on eri toimintojen välisistä 
esteistä, siiloista ja tiukoista roolijaoista luopuminen. 

Kukaan ei enää voi ajatella, että ”hommani on nyt tehty”, 
kun jokin kampanja, myyntiponnistus tai muu yksittäinen 
tapahtuma on saatu tehtyä. Asiakas vaatii jatkuvaa läsnäoloa 
– ja yhteen hiileen puhaltamista.
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Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta arvokkainta 
on olla asiakkaan matkalla mukana monikanavaisesti 
mahdollisimman varhain. Yritys, joka voi täyttää 
ansiokkaasti ns. behind the scenes -osuudet asiakkaan 
matkasta, pukea asiakkaan tarpeet sanoiksi ja tarjoilla 
merkityksellisimpiä näkemyksiä, korjaa nykyisin ne 
suurimmat voitot. 

ÄLÄ JÄTÄ ASIAKASTA YKSIN TIEDONJÄSENTÄMISEN 

TAI VERTAILUN AIKANA

Myyntiorganisaatioissa ja markkinoinnissakin 
hämmästellään usein sitä, mihin se potentiaalinen ostaja 

oikein häviää, kun hän on ensin kiinnostuneena ollut 
seuraamassa webinaaria tai pyörinyt verkkosivuilla etsimässä 
tietoa yrityksessä. Yhtäkkiä hänestä ei enää kuulukaan 
mitään. Mihin hän katoaa ja miksi? 

Katoamiselle on ihan järkevä selitys: asiakas vie saamansa 
tiedon omaan organisaatioonsa pureskeltavaksi. Hän on 
oppinut uutta, mutta seuraavat ostamisen ja päätöksenteon 
vaiheet käydään usein organisaatioissa läpi useamman 
henkilön voimin.

Harva organisaatio ymmärtää tämän vaiheen merkityksen 
ostajan näkökulmasta!

Tämän vaiheen aikana asiakas käyttää koko ajan 
enenevissä määrin aikaa asioiden 
analysoimiseen - siis ostamiseen. 
Myyntiorganisaatiot ajattelevat, 
että asiakkaan kiinnostus laantuu, 
mutta asia ei suinkaan ole näin 
mustavalkoinen.

Jos organisaatiolla on 
ymmärrystä ostajapersoonista 
ja heidän tarpeistaan, se 
pystyy auttamaan ja tukemaan 
asiakasta tässäkin vaiheessa. 
Tässä kriittisessä vaiheessa 
asiakasyrityksissä käydään 
tärkeitä sisäisiä keskusteluja, 
joiden tueksi organisaatioilla 
on hyvä olla sisältöä erilaisille 
ostajapersoonille ja heidän 
motivaatioilleen. Sisältöjä, joiden 
avulla organisaatiosta ja sen 
tarjoamista tuotteista, palveluista 
tai ratkaisuista kiinnostunut 

”Myynnin ja markkinoinnin 
näkökulmasta arvokkainta 
on olla asiakkaan matkalla 
mukana monikanavaisesti 
mahdollisimman varhain.”
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K A T R I  T A N N I ,  

S E N I O R  A D V I S O R  /  D I F F E R O  O Y

henkilö pystyy ikään kuin sisäisesti myymään ajatuksen 
eteenpäin.

Toinen yleinen syy ostajan katoamistempulle on 
vertailuvaiheen käynnistyminen. Jokainen ostaja 
haluaa vertailla eri vaihtoehtoja keskenään, mutta 
tällainen vertailua helpottava sisältö loistaa yritysten 
sisältövalikoimassa poissaolollaan. Miksi et tarjoaisi 
potentiaalisille asiakkaillesi sellaistakin?

On paikallaan miettiä, minkälaisia asioita ostajat 
vertailevat ja minkälaisia vahvuuksia haluatte heihin 
iskostaa, kun tämä vaihe joka tapauksessa ennen pitkää 
koittaa.

Joko vastaat muun muassa näihin muutoksiin 
markkinoinnissanne ja myynnissänne?

Katri Tanni on sisältömarkkinointiin erikoistuneen 
Differon perustaja ja nykyinen Senior Advisor. 
Tanni on asennemuutoksesta väitellyt strategisen 
markkinoinnin asiantuntija, joka on julkaissut myös 
useamman kirjan sisältöstrategiasta.

K I R J O I T T A J A
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Harri Terho
KTT, Yliopistotutkija,
Turun kauppakorkeakoulu
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Trendit B2B-myynnin 
tutkimuksessa
Myynnin tutkimus on pitkään keskittynyt ymmärtämään, 
mitkä asiat selittävät myyjien suoriutumista ja myynnin 
tuloksellisuutta. Hyvin vahvasti yleistäen tutkimukset ovat 
osoittaneet, että hyvän myyjän taustalla on useita tekijöitä.

Vuosikymmenten aikana kertynyt tutkimusnäyttö on 
osoittanut, että myyjän asiakaslähtöisyys, kyky mukauttaa 
myyntitoimintaa asiakaskohtaisesti, syvällinen tuote- ja 
asiakasymmärrys sekä myyjien sisäinen sitoutuminen 
työhönsä selittävät keskeisimmin myyjien tuloksellisuutta 
(Verbeke et al. 2011; Franke & Park 2006).

Laajempi myynnin johtamisen kirjallisuus on keskittynyt 
lisäksi selittämään, miten myyntitehtäviin rekrytoidaan 
ja valikoidaan keskivertoa paremmin suoriutuvia myyjiä 
sekä kuinka heitä koulutetaan motivoidaan, palkitaan 
ja johdetaan tavoilla, jotka tukevat hyvää suoriutumista 
ja vähentävät myyjien vaihtuvuutta. Myynnin tutkimus 
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on saavuttanut varsin kypsän tason tuloksellisen myyjän 
profiilin ymmärtämisessä. 

Viime vuosina B2B-markkinat ovat kuitenkin eläneet 
murroskautta, mikä on alkanut haastaa myös näkemystä 
myynnin onnistumistekijöistä.

Alla on eritelty kolme keskeistä tutkimuslinjaa tehokkaan 
myynnin uusista vaatimuksista. 

TUTKIMUSLINJA #1: ASIANTUNTIJAMYYNTIFUNKTION 

MERKITYS

Ensinnäkin, tiedon hakemisen 
ja löytämisen helppous haastaa 
ajatusta tuotteiden ympärille 
organisoidusta myyntitoiminnasta, 
sillä asiakkaiden on nykyisin 
helppoa löytää tarvitsemansa 
tieto itsenäisesti. Asiakkaiden 
valta-asema on kasvanut tiedon 
lisääntysessä.

Erottuakseen 
kilpailijoista yritykset ovat 
panostaneet asiakkaiden 
liiketoimintaa tukeviin 
palveluihin, tuote-palvelu–
hybrideihin ja integroituihin 
ratkaisuihin keskittyviin 
liiketoimintastrategioihin (Sheth 
ja Sharma 2008).

Tämä vaatii asiakkaiden 
liiketoiminnan 
ympärille rakentuvaa 
asiantuntijamyyntifunktiota, jonka 
rooli siirtyy tuotepromootiosta 

kohti konsultoivaa myyntiä, jossa asiakkaita pyritään 
auttamaan löytämään heidän liiketoimintansa tavoitteita 
parhaiten tukevat ratkaisut (ks. Blocker ym. 2012; Liu 
& Leach 2001; Terho ym. 2015). Toisaalta myynti voi 
mahdollisesti erottautua myös tarjoamalla valtautuneille 
ostajille vahvaa palvelua ja läpinäkyvyyttä.

Yksinkertaisempien perustuotteiden kohdalla suuntaus 
näyttäisi olevan perinteisen myynnin korvaaminen uusilla 

”Viime vuosina B2B-markkinat 
ovat kuitenkin eläneet 
murroskautta, mikä on alkanut 
haastaa myös näkemystä 
myynnin onnistumistekijöistä.”
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sähköisillä myyntikanavilla, digitaalisten työkalujen, 
automaation ja tekoälyn hyödyntäminen myynnin tukena 
sekä myyntirutiinien automatisointi. 

TUTKIMUSLINJA #2: MYYNTI KOKO ORGANISAATION 

YHTEISENÄ ASIANA

Toinen selvä trendi on, että myynti muuttuu tällä hetkellä 
vahvasti yksilökeskeisestä myynnistä organisaatiotason 
asiaksi.

Asiakkaan liiketoimintaa tukevat myynnin mallit vaativat 
onnistuakseen erilaisista asiantuntijoista koostuvia tiimejä. 
Myynnin rooli on koordinoida näiden tiimien ja asiakkaan 
eri tahojen toimintaa yhteen.

Myös myynnin johtaminen näyttää siirtyvän kohti 
strategisempaa myynnin mahdollistamista, jossa yritykset 
panostavat myyntiä tukevaan asiakaspolkuymmärrykseen, 
myyntiprosessien rakentamiseen, myynnin työkaluihin sekä 
sisäisen myynnin tukitoimien koordinointiin.

Tällä varmistetaan kyky käydä arvoa luovaa ja 
oikea-aikaista dialogia vaativien asiakkaiden kanssa 
monimutkaisen ostamisen kontekstissa. Tällöin myös 
markkinoinnin ja myynnin raja-aidat hämärtyvät, sillä 
markkinointi osallistuu yhä useammin myyntiprosesseihin 
liidien hankinnasta aina nykyisten asiakkaiden 
hoivaamiseen.

TUTKIMUSLINJA #3: EKOSYSTEEMIAJATTELU 

MYYNNISSÄ

Kolmas näkyvissä oleva trendi koskee ekosysteemiajattelua 
myynnissä.

Myynnin pitää kyetä yhä useammin ottamaan huomioon 
aiempaa laajempi toimijajoukko sekä toimintaympäristö, 
jossa on yhä enemmän digitaalisia ja sosiaalisia 

kosketuspisteitä, yhä monimutkaisempia ostokeskuksia, 
asiakasorganisaation ulkopuolisia ostamiseen vaikuttavia 
tahoja, ostamiseen vaikuttavia teknologisia elementtejä ja 
jopa tietyissä tilanteissa institutionaalisia rajoitteita.

Myynti tapahtuu siis yhä monimutkaisempien 
toimijaverkostojen kautta, mikä vaatii uutta tapaa tarkastella 
myyntitoimintaa. 

H A R R I  T E R H O,  

K T T,  Y L I O P I S T O T U T K I J A  /  

T U R U N  K A U P PA K O R K E A K O U L U

Harri Terho toimii tutkijana Turun 
kauppakorkeakoulussa ja dosenttina Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa. Terho on yksi harvoista 
myyntiin erikoistuneista tutkijoista Suomessa. 
Hänen kansainvälinen tutkimustyönsä keskittyy 
ennen kaikkea strategiseen B2B-markkinointiin ja 
-myyntiin.

K I R J O I T T A J A
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Minna Ruusuvuori
Myynti- ja markkinointijohtaja,
Houston Inc.
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Myös tulevaisuuden 
myynnin keskiössä on 
aina ihminen
Myynnin parissa työskentelevät ovat lähes väsymykseen saakka 
saaneet lukea myynnin murroksesta - digitalisoitumisesta, 
henkilöbrändäämisen merkityksestä monikanavaisessa 
kaupassa ja monipäisistä B2B-ostajajoukoista. Edellä mainitut 
ovatkin meille myynnin parissa toimiville arkipäiväisiä 
teemoja. Tarkastellaanpa murroskeskustelua hieman eri 
vinkkelistä, nimittäin ihmisen merkityksen kautta.

Digitalisaatio on luonut ostajille mahdollisuuden vertailla 
globaalia tarjoomaa yksityiskohtaisesti. Informaatiota on 
tarjolla valtavasti, ja itsepalvelun rooli on kasvanut kohisten 
myös B2B-liiketoiminnassa.

Edellä mainittu tarkoittaa kuitenkin myös sitä, 
että ostaminen edellyttää entistä syvällisempää 

substanssiymmärrystä sekä vie aikaa. Valinnanvaraa on 
valtavasti.

Varmalta tuntuvien parhaiden ratkaisujen löytäminen 
voikin asiakkaasta tuntua kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. 
Onnistunutta ostamista ei takaa pelkkä monimuotoinen 
verkkopalveluiden tuote- ja käyttövertailudata tai 



2 4 # M Y Y N T I TA L K O O T

referensseihin liittyvä informaatio. Tarvitaan enemmän. 
Tarvitaan ihmisiä. 

IHMISYMMÄRRYS MYYNNIN KESKIÖSSÄ 

Liiketoimintakontekstissa merkitykselliseksi noussut 
ihmiskeskeisyys ja sitä kuvaava ’It’s all about people’ 
-lausahdus pitää hyvin paikkansa myös modernissa 
digitalisoituvassa myynnissä.

Saatat nyt ajatella, että mihinpä minä ihmistä tarvitsen 
tilatessani digitaalista palvelua tai varaosia toimittajan 
verkkopalvelusta. Et näissä tilanteissa toki itse itseäsi 

palvellessasi mihinkään, mutta entäpä kun jotain menee 
pieleen? Silloin asiakaspalvelu, ihminen ja inhimillisyys 
ovat aivan ytimessä. Jos apua ei saa, on digitaalinen palvelu 

helppo irtisanoa tai varaosa tilata 
toimijalta, joka tukee paremmin 
asiakkaan arjen matkaa.  

On tärkeää muistaa, että 
parhaita palveluita kehitettäessä 
taustalla on ollut kattava 
liiketoiminta- ja ihmisymmärrys, 
aivan kuten perinteisessä 
myynnissä. Digitaalisten 
palveluiden kehittämisessä 
korostuu päivä päivältä enemmän 
design thinking ja ihmiskeskeinen 
näkökulma. Tekninen toimivuus 
on hygieniatekijä, käyttö- 
ja palvelukokemus tuovat 
kilpailuetua.

Digitaalisen palvelun on 
menestyäkseen oltava helposti 
verkon palvelutulvasta erottuva, 
informatiivinen, visuaalisesti 
silmää miellyttävä, intuitiivinen 
käyttää ja teknisesti nopea. 

Taustalla on oltava valtavasti ymmärrystä käyttäjistä, näiden 
tarpeista ja preferensseistä. Siis ihmisistä.

Ihmiskeskeisyys pätee edelleen myös perinteisemmässä 
ratkaisuliiketoiminnassa. Ei ihminen ole myynnin 
murroksessa mihinkään kadonnut – päinvastoin. Asiakkaan 
liiketoiminnan syvällinen ymmärrys korostuu entisestään. 

Asiakassuhteisiin panostaminen ja niiden rakentaminen 
on olennaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Perinteisten 

”Tekninen toimivuus on 
hygieniatekijä, käyttö- ja 
palvelukokemus tuovat 
kilpailuetua.”
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toimintatapojen rinnalle vain on tullut mahdollisuus 
vaikuttaa ja esimerkiksi siten auttaa asiakasta usean kanavan 
kautta jo ennen varsinaista myyntitapahtumaa. Näin on 
mahdollisuus luoda suhdetta asiakkaaseen huomattavasti 
perinteisiä toimintatapoja monipuolisemmin, kuitenkin 
edelleen omilla kasvoilla ja massasta erottuvilla tavoilla.

Tärkein osa myyntiä on myös edelleen (ja tulee 
mielestäni aina olemaan) luottamuksen rakentaminen 
lupaamalla realistisia ja johtamalla asiakkaiden odotuksia. 
Lopulta nimittäin merkitystä on sillä, mitä tapahtuu 
myyntitapahtuman jälkeen. Myynnin arjessa annetut 
lupaukset ovat keskeisiä, kuten tunnekokemuksiin 
vaikuttavilla ihmisten välisillä kemioilla ja edelleen 
toimijoiden välisten yrityskulttuurien yhteensopivuudella.

Tulevaisuuden myynti on H2H - myyntiä ihmiseltä 
ihmiselle, kanavasta riippumatta. 

M I N N A  R U U S U V U O R I ,  

M Y Y N T I -  J A  M A R K K I N O I N T I J O H T A J A  /  H O U S T O N  I N C .

Minna Ruusuvuori on pitkän linjan myynnin 
ja markkinoinnin johtamisen sekä B2B-
asiakaskokemuksen ammattilainen. Tällä hetkellä 
hän toimii myynti- ja markkinointijohtajana sekä 
johtoryhmän jäsenenä teknologiakonsulttiyhtiö 
Houston Inc.’ssä.

K I R J O I T T A J A
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Harri Lappi
Toimitusjohtaja,
M3 Group Oy
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Asiakkaita kannattaa 
lähestyä näkemyksillä
Pienempiä kauppoja, heikommalla katteella ja vieläpä 
epäuskollisemmille asiakkaille. Tällaisia tuloksia saavat 
perinteiset myyjät tänä päivänä aikaan. Miksi myyjät 
jakautuvat etenkin yritysten välisissä kaupoissa yhä selvemmin 
voittajiin ja häviäjiin?

Taustalla on teknologia, joka on myllertänyt myyjien 
pelikentän täysin erilaiseksi. Kuluttajamyynnissä (B2C) 
ollaan jo siirrytty digitaalisen myynnin aikakauteen, mutta 
myös yritysmyynti (B2B) on seuraamassa vauhdilla perässä.

Yhdysvalloissa esimerkiksi palveluyrityksissä 
työskentelevien myyjien määrä on 15 vuodessa vähentynyt 
noin kolmanneksen, mutta samaan aikaan yritysten 
liikevaihto on kuitenkin yli kaksinkertaistunut. Miten tämä 
on mahdollista?
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Kaupankäynti on siirtynyt yhä enemmän ja enemmän 
digitaalisiin kanaviin, mikä on samalla myös muuttanut 
myyjien työtä radikaalisti.

Asiakkaat etenevät ostopoluillaan itsenäisesti yhä 
pidemmälle, eli tutustuvat verkossa eri vaihtoehtoihin, 
vertailevat myyviä yrityksiä keskenään ja suostuvat 
keskustelemaan myyjien kanssa vasta siinä vaiheessa, kun 
ajatuksena on kilpailuttaa vaihtoehdoista lupaavimmat. 
Valta on siis siirtynyt asiakkaille.

Onko tilanne myyjien kannalta toivoton? Ei suinkaan. 
Kuten aiemmin totesin, niin osalla myyjistä pyyhkii 
itse asiassa erinomaisesti ja osalla yrityksistäkin menee 
loistavasti!

Taustalla on muutos, 
jossa myyntiorganisaatiot 
ovat muuttaneet koko 
lähestymistapaansa. Tämä muutos 
on lähtenyt menestyksekkäissä 
yrityksissä myyntijohdosta. Nämä 
ovat siis ennen kaikkea strategisia 
asioita.

Parhaiten menestyvät 
myyntiorganisaatiot ja myyjät 
ovat pystyneet muuttamaan omia 
toimintatapojaan muuttuneissa 
olosuhteissa. He eivät ole 
suinkaan jääneet odottamaan 
asiakkaiden yhteydenottoja tai 
antaneet asiakkaiden määritellä 
marssijärjestystä. He ovat 
lähestyneet asiakkaita arvokkailla 
näkemyksillä ja luoneet tarvetta. 
Heistä on tullut näkemyksellisiä 

myyjiä.
Perinteisen ja näkemyksellisen myyjän eroa voisi kuvailla 

hieman kärjistäen niin, että perinteinen myyjä pyrkii 
järjestämään asiakkaan kanssa tapaamisen voidakseen kysyä 
tältä, mitä tämä haluaa. Näkemyksellinen myyjä puolestaan 
tapaa asiakkaan kertoakseen tälle, mitä tämä tarvitsee. 
Lienee selvää kummasta tapaamisesta on asiakkaalle 
enemmän hyötyä.

Perinteinen myyjä lähestyy asiakasta tarvekartoituksella 
ja kertoo tuotteista, ratkaisuista ja yrityksestään. Tällainen 
lähestymistapa ei tänä päivänä riitä, sillä asiakkaat kokevat, 
että he pystyvät itse selvittämään tarpeensa ja ongelmansa 
sekä löytämään ratkaisut niihin ilman myyjääkin. Asiakkaat 

”Parhaiten menestyvät myyjät 
ovat pystyneet muuttamaan 
omia toimintatapojaan 
muuttuneissa olosuhteissa.”
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Lue myös: Opas myynnin dataohjattuun 
valmentamiseen
Tämä M3 Groupin kanssa toteutettu opas kertoo sinulle, miksi 
myyntitavoitteisiin pääseminen on vuosi vuodelta hankalampaa ja antaa 
sinulle eväät tähän haasteeseen vastaamiseen.

www.biit.fi > Biit HUB > Oppaat > Auta myyjiäsi huippusuorituksiin – 
opas myynnin dataohjattuun valmentamiseen

Auta myyjäsi huippusuorituksiin
– Opas myynnin dataohjattuun 
valmentamiseen

odottavat myyjältä enemmän kuin kysymyksiä tai tuote- tai 
yritysesittelyjä.

Myyjän tehtävänä on tuottaa arvoa ja hyötyä asiakkaalle 
myyntiprosessin aikana. Asiakkaat odottavat, että 
näkemyksellinen myyjä:

• Tarjoaa asiakkaalle uniikin näkökulman.
• Näkemyksen liiketoiminnan parantamiseen
• Auttaa asiakasta valitsemaan eri vaihtoehtojen välillä.
• Tarjoaa jatkuvaa neuvontaa.
• Auttaa välttämään vääriä valintoja.
• Opettaa asiakkaalle uusia asioita.

 
Näissä asioissa onnistuvat myyjät kykenevät 

auttamaan asiakkaita ja rakentamaan samalla asiakkaisiin 
luottamukseen perustuvia kestäviä suhteita, jotka lopulta 
näkyvät koko yrityksen liikevaihdossa.

Myyjiä ei pidä luonnollisesti jättää tämän asian kanssa 
yksin, vaan yritysten kannattaa opetella yhdessä tuumin 
lähestymään asiakkaita uusilla tavoilla, jotka tuottavat 

H A R R I  L A P P I ,  

T O I M I T U S J O H T A J A  /  M 3  G R O U P  O Y

Harri Lappi on yksi M3 Group Oy:n perustajista, 
joka on erikoistunut näkemyksellisen myynnin 
kehittämiseen myyntiorganisaatioissa. Harrilla on 
yli kahdenkymmenen vuoden kokemus myynnin 
muutoshankkeista.

K I R J O I T T A J A

tiedoilla ja näkemyksillä asiakkaille merkittävää arvoa. 
Näkemyksellisyys on lähestymistapa, johon tarvitaan koko 
myyntiorganisaatiota johdosta lähtien.

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/dataohjattu-myynnin-valmentaminen/myyntitalkoot
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/dataohjattu-myynnin-valmentaminen/myyntitalkoot
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Jan Ropponen
CEO,
Axend Oy
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Menestyvä Suomi 
Oy Ab tarvitsee lisää 
miljoonamyyjiä
Suomi on pitkään ollut – ja on yhä edelleen tuotantovetoinen 
maa. Neuvostoliiton kanssa sovittu Clearing-kauppa ohjasi 
meitä pitkään keskittymään tuotantoon. Silloin pieni joukko 
henkilöitä sopi raamisopimuksilla vuosittain tavaroiden hinnat 
ja sen jälkeen keskityttiin toimittamiseen.

Osasyy jopa 1990-luvun lamalle oli tämän idänkaupan 
loppuminen. Jouduimme silloin ongelmiin, koska meiltä 
puuttui myyntiosaamista ja verkostoja. Sittemmin olemme 
ottaneet kehitysaskeleita, mutta tekemistä riittää edelleen. 

Kilpailu on tulevaisuudessa entistä globaalimpaa 
ja raaempaa, eikä yksikään kauppa synny helposti. 
Keskinkertaisella tai jopa monissa tilanteissa hyvällä 
myynnillisellä suorituksella pääsee palkintopallille, mutta 
tässä lajissa ainoastaan voittaja saa palkinnon.
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MYYNNIN TUOTTAVUUDEN KEINOT

Tuotantofokuksemme takia monissa organisaatioissa myyjät 
käyttävät liikaa aikaa tarjouspyyntöihin vastaamiseen tai 
pienten tilausten vastaanottamiseen. Myyjät saattavat jopa 
istua lukemattomissa tuotantopalavereissa. Näin toimimalla 
meidän tuottavuutemme on surkealla tasolla. Tekemistä on 
pakko ohjata kohti suurempien kauppojen voittamista ja 
proaktiivisempaa toimintaa markkinoilla.

Jos myyjien keskikauppa on nyt jossain yrityksessä 
vaikkapa kymppitonnin, sen on oltava viiden vuoden 
päästä viisinkertainen. Myynnin fokusta pitää saada sinne, 
missä tuottavuus on korkein, eli suurten kokonaisuuksien 

myymiseen. Tähän suuntaan yritysten strategioitakin on 
viety.

Valmennan eri organisaatioiden myyjiä myös ulkomailla. 
Monesti myyjien kyky tehdä strategista myyntiä on 
ulkomaisissa yrityksissä meitä korkeammalla tasolla. 
Suomessa tarvitaan lisää strategisesti ajattelevia myyjiä, 
jotka kykenevät toimimaan asiakkaiden luottokumppaneina. 
Nämä luottokumppanit tekevät sekä arvoltaan että 

kestoltaan suurempia kauppoja.

MITÄ SUUREMPIEN 

KAUPPOJEN VOITTAMINEN 

VAATI I  MYYJÄLTÄ?

Avaan tässä muutamia vinkkejä 
tutkimuksesta, jonka toteutin 
vuosien 2018-2019 välillä. 
Näiden vinkkien tarkoituksena 
on nopeuttaa muutosta 
asiakaskeskeisempään ajatteluun 
ja samalla kohti isompia kauppoja.

Myyjien on kyettävä toimimaan 
asiakkaiden muutosagentteina, 
jos he haluavat voittaa suuria ja 
liiketoimintakriittisiä kauppoja. 
Seuraavat kolme osaamisaluetta 
ovat erityisen tärkeitä moderneille 
myyjille. 

#1 LI IKETOIMINTAOSAAMINEN 

Ymmärrys yritysten strategioista, markkinatrendeistä, 
liiketoimintamalleista sekä kyky tulkita ja keskustella 
sujuvasti ylimmän johdon kanssa talousluvuista.

”Monesti myyjien kyky 
tehdä strategista myyntiä on 
ulkomaisissa yrityksissä meitä 
korkeammalla tasolla.”
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Tavoitteena on pystyä keskustelemaan yhtiön strategiasta 
ja siihen liittyvistä suunnitelmista ja kehityshankkeista. 
Myyjällä on oltava kykyä siirtää katseensa mahdollisimman 
pitkälle, sillä ylimmän johdon horisontti on tyypillisesti 3-5 
vuotta. 

#2 TOIMIALAYMMÄRRYS 

Toimiala- ja prosessiymmärryksen avulla myyjä voi tuoda 
pöytään relevantteja ja hyödyllisiä näkemyksiä, jotka 
vauhdittavat myyntiprosessia ja luovat luottamusta myyjän 
ja asiakkaan välille. Esimerkki prosessiymmärryksestä voisi 
olla vaikkapa syvempi ymmärrys elintarviketeollisuuden 
tuotantoprosesseista sekä niihin liittyvistä haasteista.

#3 KONSULTATI IVISET TAIDOT

Kyky keskustella asiakkaan kanssa eri vaihtoehtojen hyvistä 
ja huonoista puolista sekä siitä, miten ne vaikuttavat 
asiakkaan taloudellisiin tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa ei ole tilaa muille myyjille kuin 
sellaisille, joilla on yllä mainitut kyvykkyydet. Pienemmät 
tilaukset hoituvat automatisoidusti tai itsepalveluna. 

Jos jokainen yritys kehittäisi enemmän miljoonamyyjiä 
tekemään isoja sopimuksia, yrityksillä menisi paljon 
paremmin ja Suomi Oy Ab:n tulevaisuus näyttäisi 
merkittävästi valoisammalta.

J A N  R O P P O N E N ,  

C E O  &  K O N S U LT T I  /  A X E N D  O Y

Jan Ropponen on myynnin modernisointiin 
erikoistuneen Axendin perustaja ja toimitusjohtaja, 
jolla on kokemusta niin myynnistä, myynnin 
johtamisesta, myynnin kehittämisestä kuin myynnin 
konsultoinnistakin. Nykyisin Ropponen auttaa 
B2B-yrityksiä erottautumaan kilpailijoistaan sekä 
voittamaan isoja diilejä haastavilla markkinoilla. 

K I R J O I T T A J A
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Paula Kalliokoski
Myyntijohtaja,
Visma Enterprise Oy
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Mistä on myynnillinen 
organisaatiokulttuuri 
tehty?
Voittava myyntiorganisaatio, joka tekee hyvää tulosta vuodesta 
toiseen, on jokaisen menestyvän yrityksen kasvun ja menestyksen 
kivijalka. Onnistuva myyntiorganisaatio ei kuitenkaan yksin riitä 
kannattelemaan yritystä menestykseen. Siihen tarvitaan koko 
organisaation tuki. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että 
meistä ihan jokainen on myyjä, tavalla tai toisella.  

Nykypäivän myynti on hyvin eläväistä ja monivivahteista. 
Suoraviivaisuus ja yksinkertaisuus ovat kaukana 
menneisyydessä. Sellaisia ammattirooleja, joissa pääsisi 
täysin pakenemaan myyntiä, on nykyään hyvin vähän.

Mistä tämä johtuu? Asiakkaista tietenkin.
Asiakkaat ovat nykyisin yritysten kanssa tekemisissä 

monia eri kanavia pitkin ja monin eri tavoin. Tästä syystä 
kaikilla yrityksessä työskentelevillä tulisi olla mahdollisuus, 
halukkuus ja kyvykkyys myydä tai ainakin tukea myyntiä.
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Jokainen voi asiakkaiden kanssa tekemisissä ollessaan 
tunnistaa asiakkaan tarpeita, tuottaa asiakkaalle arvoa ja 
myös luoda tarvetta. Jokainen asiakaskontakti voidaan nähdä 
mahdollisuutena edistää yrityksen myyntiä. 

Minkälaista myynti sitten on, jos kaikkien pitäisi 
sitä pystyä tekemään? Lähtisin liikkeelle ihan siitä 

perusajatuksesta, että meidän jokaisen tehtävänä on tuottaa 
asiakkaalle arvoa. Jokaisen pitäisi aidosti ja ylpeästi edustaa 
työnantajaansa sekä pohtia, miten voisi tukea asiakkaita 
onnistumaan. Tällaista myynti on. Kuuntelua, keskustelua ja 

asiakkaaseen vaikuttamista. 
Jotta organisaatio pääsee 

eteenpäin myynnillisen 
organisaatiokulttuurin 
rakentamisessa, jokaisen tulisi 
ymmärtää oma roolinsa yhteisen 
hyvän saavuttamisessa. Jos ei 
koskaan tapaa asiakkaita tai 
kuule heidän onnistumisistaan 
tai haasteistaan, on hyvin vaikea 
ymmärtää, miksi teemme sitä 
mitä teemme - ja miksi työmme 
on merkityksellistä. Kannatan 
siis voimakkaasti sitä, että 
jokainen mahdollisuuksiensa 
mukaan katsoisi oman “tonttinsa” 
ulkopuolella ja laajentaisi 
omaa tekemistään asiakkaiden 
suuntaan.

Myynnillisen 
organisaatiokulttuurin 
ytimestä löytyvät myös 
luottamus ja psykologinen 
turvallisuus. Kun ihmiset 
kokevat olonsa turvalliseksi, he 
uskaltavat heittäytyä mukaan 
asiakaskohtaamisiin. On hyvin 

tärkeää luoda työympäristö, jossa ihminen voi kasvaa ja 
oppia.

”Myynnillisen 
organisaatiokulttuurin 
ytimestä löytyvät myös 
luottamus ja psykologinen 
turvallisuus. Kun ihmiset 
kokevat olonsa turvalliseksi, he 
uskaltavat heittäytyä mukaan 
asiakaskohtaamisiin.”
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Luottamusta tarvitaan uusien asioiden kokeilemisessa 
ja epävarmuusalueelle astumisessa. Luottamuksessa on se 
mahtava puoli, että se ruokkii itse itseään. Luottamuksen 
ilmapiiri parantaa tuottavuutta, sitoutuneisuutta, 
innovatiivisuutta ja sitä kautta yrityksen tulosta.

Myynnillisen organisaatiokulttuurin rakentamisen 
perusedellytyksiä ovat yhteinen suunta ja suunnitelma siitä, 
miten tavoitteeseen päästään. Monesti puhutaan sanoista 
visio ja strategia, joiden merkitys saattaa tuntua arjen 
kannalta kaukaiselta.

Todellisuudessa kuitenkin sekä visio että strategia elävät 
juuri arjessa; tekoina, puheina, rutiineina. Tavoitteen tulisi 
olla yhteinen niin, että yrityksen jokainen funktio sitoutuu 
samaan tavoitteeseen ja työskentelee sen saavuttamiseksi. 
Yhteisen tavoitteen tulisi myös olla mitattava ja 
konkreettinen.

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa suurelta osin siihen, mitä 
yritys on huomenna. Myynnilliseen organisaatiokulttuuriin 
kannattaa panostaa, sillä se tuottaa todellista ja kilpailijat 
ylittävää arvoa asiakkaalle. 

PA U L A  K A L L I O K O S K I ,  

M Y Y N T I J O H T A J A  /  V I S M A  E N T E R P R I S E  O Y

Paula Kalliokoski on ihmisläheinen myynnin 
ammattilainen, jolla on laaja kokemus erityisesti  
teknologiatalojen SaaS-liiketoiminnasta, ihmisten 
onnistumisen johtamisesta, menestyksellisen 
myynnin johtamisesta sekä myynnin kehittämisestä. 
Hän toimii myyntijohtajana ja johtoryhmän 
jäsenenä Visma Enterprise Oy:ssä. 

K I R J O I T T A J A
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Joel Mero
Sales Development Representative,
Supermetrics
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Kenestä voi tänä päivänä 
tulla huippumyyjä?
Jos monilta mun tutuilta kysytään, myynnillä on 
maineongelma. Stereotypiat myyjistä aggressivisina ja lipevinä 
käärmeöljykauppiaina tuntuvat edelleen olevan tiukassa, vaikka 
itse en tunnista esimerkiksi työkavereitani tästä pölyttyneestä 
mielikuvasta.

Kehtaankin väittää, että myyntiala on viime vuosina ottanut 
suuria harppauksia diversiteetin ja empatian saroilla. 
Fokus turhan tavaran tyrkyttämisestä kenelle tahansa, 

jolla on paksu lompakko ja pulssi, on siirtynyt ketterään 
ratkaisumyyntiin ja asiakkaiden ongelmien luovaan 
ratkomiseen. 
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Olen itse kävelevä esimerkki siitä, että kenestä tahansa 
voi tänä päivänä tulla hyvä myyjä. Kun aloitin nykyisellä 
työnantajallani vuoden 2021 alussa Sales Development 
Representativen roolissa, olin eläköitynyt 26-vuotias 
jalkapalloammattilainen ja liiketalouden toisen vuoden 
opiskelija. Mulla ei ollut aikaisempaa kokemusta myynnistä, 
teknologia-alasta tai edes toimistotyöstä. 

En mitenkään mahtunut edes moderniin stereotyyppiin 
Hankenin tai Aallon kasvattamasta ekstroverttimyyjästä. 

Äkkiä kuitenkin huomasin, että koulutustaustalla tai 
aiemmalla kokemuksella ei välttämättä ole hirveästi väliä, 
kunhan asenne on kohdillaan.

Entisenä huippu-urheilijana mulla nimittäin oli 
roppakaupalla periksiantamattomuutta, luontaista 
kilpailuhenkisyyttä ja kohtalaisen paksu nahka. Tajusin 
nopeasti sen, että myynti – ja etenkin kylmämyynti – on 
joka tapauksessa jatkuvaa oppimista. Ja jos joka päivä teen 
työtäni edes promillen verran paremmin kuin edellisenä 
päivänä, näkyy se nopeasti tuloksissa. 

Kilpaurheilusta jäi käteen myös riittävän levon 
vaaliminen. Sen sijaan että polttaisin kynttilää molemmista 

päistä ja hustlaisin menemään 
vuorokauden ympäri, kuten monet 
nuoret ja nälkäiset myyjät tekevät, 
maltan lopettaa työt ajoissa myös 
niinä päivinä, kun hommat eivät 
mene täysin putkeen. Seuraavana 
päivänä kunnon yöunien jälkeen 
ajatus kulkee kirkkaampana ja työ 
rullaa taas aivan eri tavalla.

Mitä myyjien 
luonteenpiirteisiin tulee, uskon 
siihen, että hyviä myyjiä yhdistää 
oikeastaan vain yksi asia: omiin 
vahvuuksiin keskittyminen. Itse 
olen esimerkiksi ennemminkin 
utelias ambivertti kuin über-
sosiaalinen ekstrovertti. Ja ehkä 
juuri siksi oma myyntityylini 
on hyvin rauhallinen. Kysyn 
paljon kysymyksiä ja keskityn 
kuuntelemaan asiakkaan 
ongelmaa ennen kuin edes lähden 

tarjoamaan ratkaisua.
Sen sijaan, että yrittäisin muuttaa itseäni ja matkia 

sosiaalisesti ulospäinsuuntautuneempia kollegoitani, 

”Äkkiä kuitenkin huomasin, että 
koulutustaustalla tai aiemmalla 
kokemuksella ei välttämättä 
ole hirveästi väliä, kunhan 
asenne on kohdillaan.”
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olen tullut siihen tulokseen, että voidaan saada hyvinkin 
samankaltaisia tuloksia täysin erilaisilla lähestymistavoilla.

Aitoudesta ja avoimuudesta on mulle ollut hyötyä myös 
somessa. Sen sijaan, että tyrkyttäisin jengille yrityksemme 
tuotteita LinkedIn-postauksissani, oon huomannut, että 
ihmiset reagoivat positiivisesti henkilökohtaisempiin 
postauksiin. Sen takia kirjoitan paljon esimerkiksi siitä, 
minkälaista on ollut siirtyä pallokentältä toimistoon tai 
siitä, minkälaista tukea olen saanut tyttöystävältäni, joka on 
konkari softamyyntialalla.

Loppupeleissä ihmiset kuitenkin ostavat ihmisiltä eikä 
yrityksiltä. Ja luottamus toisiin ihmisiin syntyy nimenomaan 
aitouden ja avoimuuden kautta.

J O E L  M E R O,  

S A L E S  D E V E L O P M E N T  R E P R E S E N T A T I V E  /

S U P E R M E T R I C S

Joel Mero on entinen huippufutari, joka vaihtoi 
Euroopan ammattilaiskentät myyjän uraan. 
Nykyisin Mero toimii markkinointidataan 
erikoistuneella Supermetricsillä kunnianhimoisena 
myyjänä ja opettelee välillä myös rentoutumaan. 

K I R J O I T T A J A

Ohjaako myyntiäsi 
mutu vai data?
– Opas myynnin johtamiseen tiedolla

Lue myös: Opas myynnin johtamiseen 
tiedolla
Sinulla on selkeä myyntitavoite, mutta kuinka se saavutetaan? 
Kuinka johdat myyntiä ja myyjiä tavoitteellisesti? Myynti on aina 
lopulta numeropeliä. Tässä ilmaisessa oppaassa tarkastellaan 
yksinkertaisten esimerkkien avulla, kuinka dataa käytetään myynnin 
johtamiseen, jotta myyntitavoitteet saavutetaan.

Lue lisää: ”Ohjaako myyntiäsi mutu vai data? – Opas myynnin 
johtamiseen tiedolla”  Biit.fi > Biit Hub > Oppaat

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/myyntitalkoot
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/myyntitalkoot
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Kimmo Koponen
Account Lead, Customer Management,
Business Finland
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Kansainvälistymisestä 
kilpailukykyä ja 
merkittävää kasvua 
Oma maa mansikka, muu maa mustikka. Tämä meille 
kaikille niin tuttu sanonta kuvastaa erinomaisesti meidän 
suomalaisten ajatusmaailmaa, mutta kuinka hyvin se soveltuu 
yritysmaailmaan?

Aloitetaan positiivisista asioista. Suomessa on otollinen 
maaperä tutkia, kehittää, tuotteistaa, testata ja kaupallistaa 
kaikenlaisia tuotteita ja palveluita. Ei ole mitenkään 
sattumaa, että suomalaiset startupit kiinnostavat ulkomaisia 
sijoittajia poikkeuksellisen paikoin.

Sitten siihen kolikon kääntöpuoleen. Suomi on älyttömän 
pieni markkina-alue, joka ei ikävä kyllä ole tästä kasvamassa 
yhtään suuremmaksi. Mikäli suomalainen yritys haluaa 
kasvaa, niin pelkästään kotimaassa toimiessa kasvun rajat 
tulevat hyvin nopeasti vastaan.
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Todellinen kasvupotentiaali piilee maamme rajojen 
ulkopuolella. Siis siellä, jossa mustikat tiettävästi kypsyvät. 
Siellä globaaleilla markkinoilla rakennetaan ne suurimmat 
kasvutarinat. Ne uudet Nokiat, Koneet, Supercellit ja Roviot.

Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä kasvutarinoita. 
Yrityksiä, joilla on heti ensimmäisestä päivästä 
lähtien tähtäimessä kansainväliset markkinat sekä 
suunnittelupöydällä vieraskieliset suunnitelmapohjat, kuten 
market entry planit ja product market fitit.

Mitä kansainvälistyminen käytännössä oikeasti vaatii? 

Listaan tässä asiat, joiden on oltava kunnossa.

• Yritysten omistajilta ja operatiiviselta johdolta pitää löytyä 
halua ja sitoutumista lähteä kansainvälisille markkinoille. 
Ilman aitoa paloa kansainvälistyminen jää haaveeksi.

• Tuotteen tai palvelun on oltava kunnossa, eli se on 
vastattava markkinoiden tarpeisiin sekä sillä on oltava 
jotain merkittävää etua kilpailijoihin verrattuna.

• Asiakkaille on pystyttävä antamaan jokin konkreettinen 
arvolupaus, jolloin myös kaupalliset viestit pitää pystyä 

sanoittamaan niin, että ne ovat 
ymmärrettäviä ja ytimekkäitä.
• Yrityksen sekä sen kaikkien 
tuotteiden tai palveluiden tarinoiden 
on puhuteltava asiakkaita sekä 
niillä pitää olla selkeä erottuva 
identiteetti. Mallia voisimme ottaa 
vaikka läntisen naapurimme tyylistä.
• Hinnoittelu on saatava kohdalleen 
ja sen on vastattava asiakkaiden 
valmiutta maksaa tuotteen tai 
palvelun tarjoamasta hyödystä tai 
lisäarvosta.
• Kanavastrategioiden ja 
taktiikoiden pitää olla kunnossa, 
eli esimerkiksi mitä myyntikanavia 
pitkin tuote tai palvelu saadaan 
asiakkaille ja miten se käytännössä 
tehdään.
• Kansainväliseen toimintaan on 
varattava riittävät resurssit, ettei kv-
bisnestä tehdä vain oman toimien 
ohella. Oikeisiin rooleihin pitää 
löytää oikeanlaiset ihmiset, jotka 
osaavat toimia erilaisilla markkina-
alueilla ja erilaisissa kulttuureissa.

”Todellinen kasvupotentiaali 
piilee maamme rajojen 
ulkopuolella. Siis siellä, jossa 
mustikat tiettävästi kypsyvät. 
Siellä globaaleilla markkinoilla 
rakennetaan ne suurimmat 
kasvutarinat.”
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• Kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä, joten yritykseltä 
pitää löytyä valmiutta nopeisiin muutoksiin, mikäli valittu 
strategia tai taktiikka ei toimi.

• Jatkuvan parantamisen mallilla ja Lean-kehityksen 
periaatteita soveltaen yritys pysyy koko ajan 
edelläkävijöiden joukossa.

• Pitää löytyä herkkyyttä vastaanottaa asiakkaiden palautetta 
sekä toimia asiakkaiden ehdoilla silloin, kun se on 
kaupallisesti järkevää.

• Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä asiana 
yritykseltä pitää löytyä riittävät ja realistiset taloudelliset 
resurssit, jotka voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin, kuten 
eri asiakassegmentteihin ja markkinoihin.

K I M M O  K O P O N E N ,  

A C C O U N T  L E A D,  C U S T O M E R  M A N A G E M E N T  /  

B U S I N E S S  F I N L A N D

Kimmo Koponen on Business Finlandilla Account 
Lead- ja Customer Management -tehtävissä 
nykyisin työskentelevä myynnin, markkinoinnin, 
kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen 
asiantuntija, jolla on jo yli 35 vuoden työkokemus 
kansainvälisestä bisneksestä.

K I R J O I T T A J A

Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien 
johtamisella

Lue myös: Kasvua 
suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien johtamisella
Oppaassa käydään läpi järjestelmällistä ja tuloksellista 
avainasiakkuuksien johtamista käytännönläheisesti ja 
monipuolisesti.

Lue lisää: ”Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien johtamisella”  Biit.fi > Biit Hub 
> Oppaat

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/myyntitalkoot
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/myyntitalkoot
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/myyntitalkoot
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Lauri Heiliö
Director, Enterprise Business,
Vainu
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Mikä on teknologian rooli 
nykypäivän myynnissä?

Mitä kuluttajat edellä, sitä yritykset perässä. Tämä lausahdus 
kuvaa monella tapaa niitä muutoksia, joita myynnin saralla 
on tapahtunut. Yksi niistä muutoksista on teknologian 
merkityksen korostuminen.

Teknologioiden kehittyminen on mahdollistanut 
sen, että kuluttajapuolella jo pidempään käytössä 
olleita toimintamalleja voidaan nyt hyödyntää myös 
yritysmyynnissä, mikä nostaa merkittävästi organisaatioiden 
tuottavuutta.

Teknologian vaikutus näkyy esimerkiksi myyntiprosessien 
määrässä, voittotodennäköisyyksien tai keskikaupasta 
saatavan katteen kasvattamisessa sekä myyntisyklin 
lyhentymisessä. Teknologiaa hyödyntämällä organisaatiot 
voivat saada jokaista käytettyä henkilötyövuotta kohden 
optimaalisen tuloksen.
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Kuinka näissä edellä mainitussa voidaan sitten onnistua? 
Myyntiorganisaatioiden on pystyttävä lähestymään 
potentiaalisia ostajia mahdollisimman personoiduilla 
viesteillä – volyymin kuitenkaan kärsimättä.

Ennen tämä on ollut lähinnä kaukainen haaveuni, 
mutta teknologian kehittyminen on tehnyt siitä täysin 
saavutettavissa olevan tavoitteen.

Teknologian avulla kaikki potentiaaliset ostajat 
pystytään arvottamaan sekä euromääräisen potentiaalin että 
kaupanteon todennäköisyyden mukaan. Teknologia auttaa 

myös osaltaan ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa 
entistä paremmin.

Lisäksi asiakaskohtaamisten määrää voidaan 
merkittävästi kasvattaa automatisaation, monikanavaisuuden 
ja etämyynnin avulla.  

Joku voisi jopa ajatella, että flirttailemme todellisuudelle, 
jossa järjestelmät käyvät kauppaa keskenään.

B2B-myyntityö on kuitenkin 
ennen kaikkea asiakkaan 
haasteiden ratkaisemista. Näiden 
moniulotteisten tilanteiden 
ymmärtämisessä ihminen on 
edelleen ylivertainen. Voisin 
jopa heittää ilmoille ajatuksen 
myyntityön jakautumisesta 
tieteeseen ja taiteeseen.

Tieteellisyys painottuu aina 
aikaan ennen asiakaskohtaamista, 
mutta asiakaskohtaamisesta 
eteenpäin myynti on kuin taidetta, 
joka edellyttää ihmisen herkkää 
kosketusta.

Teknologiaan investoiminen 
näyttäytyy analyyttisena 
prosessina, jossa parhaaseen 
lopputulokseen pääseminen kysyy 
vankkaa psykologista silmää sekä 
viestintätaitoja.

Ihminen, joka elää haastavista 
vaikuttamistilanteista, ei aina ole 
järin innostunut noudattamaan 

rutiineja. Suomeksi sanottuna siis hyödyntämään 
teknologiaa, jonka tavoitteena on esimerkiksi optimoida 
myyjän ajankäyttöä.

”Myyntiorganisaatioiden 
on pystyttävä lähestymään 
potentiaalisia ostajia 
mahdollisimman personoiduilla 
viesteillä - volyymin kuitenkaan 
kärsimättä.”
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Olisi upeaa, jos uuden teknologian käyttöönotto antaisi 
aina jokaiselle yksittäiselle myynnin ammattilaiselle 
enemmän kuin ottaisi, mutta ihan niin suoraviivaista 
teknologian hyödyntäminen ei aina ole.

Siitä ei ole haittaa, jos johtaja osaa antaa muutokselle 
aikaa, luoda rutiineja rauhallisesti ja jaksaa innostaa tiimiä 
niin kauan, että uudesta on tullut tuttua. Tällöin kaikki 
pääsevät nauttimaan teknologian hyödyistä.

Havaintojeni ja kokemusteni perusteella kaikki 
menestyvät myyntiorganisaatiot eivät ole niitä kaikkein 
digitalisoituneimpia. Tunnustan myös, että teknologia ei 
ratkaise kaikkia perustavanlaatuisia haasteita.

En siltikään jättäisi seuraavia teknologian tuomia 
mahdollisuuksia hyödyntämättä myynnissä:

• Kerää dataa kaikista toimenpiteistä, joita organisaatiosi 
tekee asiakasrajapinnassa ja tee päätökset tuon datan 
perusteella.

• Ole kiinnostunut yksikköekonomiasta – analysoi, 
miten valintasi vaikuttavat yrityksesi asiakashankinnan 
kustannukseen ja asiakkuuden elinkaariarvoon.  
Rajoitetuilla markkinoilla yksikköekonomia ei aina parane 
volyymin kasvaessa - usein kylläkin. 

• Vältä kaikkea ihmisen tekemää tiedonsyöttöä, sillä se lisää 
virheitä ja vie aikaa. 

• Automatisoi kaikki työnkulut, jotka voi automatisoida. 
Niitä saattaa olla yllättävän paljon ja niiden automatisointi 
saattaa olla yllättävän helppoa.

• Jotta tämä onnistuu, integroi ohjelmistot toisiinsa, jolloin 
data liikkuu ja on käytettävissä eri järjestelmissä. Tällöin on 
mahdollista kohdata asiakas personoidulla viestillä, oikealla 
hetkellä, kanavasta riippumatta ja volyymin kärsimättä. 

Ennen kaikkea muista, että toistaiseksi ihmiset tekevät 
ostopäätökset. Vaikka teknologia mahdollistaa paljon, niin 
viime kädessä myyntiä tehdään ihmisiltä ihmisille.

L A U R I  H E I L I Ö,  

D I R E C T O R ,  E N T E R P R I S E  B U S I N E S S  /  V A I N U

Lauri Heiliö on koko uransa ajan työskennellyt 
myynnin parissa. Nykyisin Heiliö vetää 
datavetoiseen myyntiin ja markkinointiin 
erikoistuneen Vainun suurasiakasyksikköä, joka 
tehostaa pohjoismaisten B2B-organisaatioiden 
myyntiä yritysdataan liittyvillä ratkaisuilla.

K I R J O I T T A J A
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Olemme osa Visma-konsernia

Biit on suomalainen Salesforce-teknologioihin keskittynyt 
yritys, joka auttaa asiakkaita kehittymään ja saavuttamaan 
liiketoimintatavoitteensa teknologian ja datalla johtamisen keinoin. 
Syksystä 2020 lähtien olemme olleet osa Visma-konsernia.

Palveluihimme kuuluvat mm:

• Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen ja 
johtaminen tiedolla

• Salesforcen tuotteiden käyttöönotot

• Salesforce-ratkaisujen jatkokehitys

• Salesforce- ja Heroku-sovelluskehitys

• Salesforce-integraatiot

• Digitaalinen transformaatio

• Muutosjohtaminen

www.biit.fi

https://www.biit.fi

