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Myynti on yksi yritysten tärkeimmistä toiminnan osa-alueista. Yrityksen keskeisimmät tavoit-
teet ovat tehdä voittoa ja hankkia lisää asiakkaita. Myyntiprosessin tulisi olla tehokas, jotta 
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1 Johdanto 

 

Yrityksissä myynti on yksi tärkeimmistä toiminnan osa-alueista. Yrityksen yleisimmät tavoit-

teet ovat tehdä voittoa ja hankkia lisää asiakkaita. Palveluiden ja tuotteiden tulisi olla sellai-

sia, jotka kiinnostavat asiakkaita ja, joista he ovat valmiita maksamaan. Asiakkaiden vaati-

mukset kasvavat ja yrityksen on pystyttävä mukautumaan ympäristössä tapahtuviin muutok-

siin. Myyntihenkilöstön valmentaminen on yksi tärkeistä yrityksen tehtävistä, jotta myynti 

olisi tuloksellista. (HarriK 2010.) 

 

Tutkimukseni lähtökohtana on kohdeorganisaation toimeksianto, tarpeet ja tavoitteet. Työs-

kentelen Nordea Pankki Suomi Oyj:n varallisuudenhoidon yksikössä, Private Bankingissä. Sain 

kyseisen yksikön myyntiryhmän vetäjältä syksyllä 2011 toimeksiannon tutkia heidän myynti-

prosessia ja sen kehittämiskohteita sekä kehittää heidän käyttöönsä myynnin käsikirjan, joka 

sisältää tiimin työskentelyn keskeisimmät vaiheet ja toimintatavat. Tässä tutkimuksessa koh-

deorganisaatiolla tarkoitetaan Nordean Private Banking Helsingin – yksikköä. 

 

Finanssi kuvaa raha- ja talousasioita sekä varallisuutta. Finanssipalvelut merkitsevät raha-

asioiden hoitamiseen liittyviä palveluita. Melkein kaikki pankkien ja vakuutusyhtiöiden tar-

joamat palvelut ovat finanssipalveluita. Finanssipalvelut ovat asiantuntija palveluita, joihin 

liittyy huomattavasti erikoisosaamista. Palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun käytetään 

aikaa, jotta asiakkaiden talouden hoitoon olisi tarjolla erilaisia ratkaisuja, ohjeita ja neuvoja. 

Asiantuntijuus koostuu sekä tuoteosaamisesta että asiakaspalvelusta. (Ylikoski, Järvinen & 

Rosti 2006, 9.) 

 

Pankki harjoittaa yritystoimintaa, se ottaa luvanvaraisesti vastaan talletuksia, myöntää luot-

toja sekä hoitaa asiakkaiden omaisuutta ja maksuliikennettä. (Ylikoski ym. 2006, 10.) Pankki-

palveluita ovat talletusten vastaanottaminen, maksuliikenteen hoitaminen, luoton myöntämi-

nen sekä valuutta- ja rahamarkkinakaupan hoitaminen. Sekä kuluttajilla että yrityksillä on 

kaksi syytä käyttää pankkipalveluita: henkilökohtaisen kulutuksen tasapainottaminen joko 

lainaamalla tai säästämällä sekä kahden osapuolen välinen rahansiirto. (Ylikoski ym. 2006, 10 

– 11.) 

 

Käsikirja on yksityiskohtainen ja kattava jonkin yrityksen sisäisen toiminnan mukaan tehty 

kuvaus. Käsikirja ei ole oppikirjamainen eikä sitä ole tarkoitus lukea kannesta kanteen. Käsi-

kirjasta haetaan tietoa sitä tarvittaessa ja sen laajuus vaihtelee asiasuhteen mukaan. (Korpe-

la 2000.) 

 

Tehokkuus on keskeinen käsite talousteoriassa ja tarkoittaa yleensä joko Pareto - tehokkuutta 

tai tuotannollista tehokkuutta. Tehokkuus käsitteenä auttaa ymmärtämään myös tehottomuu-
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den ilmenemistä. Yleisesti tehokkuus ajatellaan tilaksi, jossa jokin tuotos saadaan aikaiseksi 

mahdollisimman pienillä panoksilla. Tehokkuus toimii myös toisinpäin, kun annettujen panok-

sien avulla saadaan aikaiseksi niin suuri tuotos kuin vain mahdollista. Pareto - tehokkuus taas 

tarkoittaa tilaa, jossa kenenkään asemaa ei voida parantaa huonontamatta jonkun muun ase-

maa. (Vihanto 2013, 2 - 5.)  

 

Myyntijohtajat ovat suurimmilta osin vastuussa kohdeorganisaation asiakashankinnasta. He 

käyvät läpi potentiaalisia asiakkaita, osallistuvat uusasiakashankintaan ja esittelevät asiak-

kaille pankin toimintaa ja palveluita. Jokainen myyntijohtaja toimii yksilönä ja heillä jokaisel-

la on oma tapansa tehdä työtä. Myyntiryhmä on kokenut tarpeelliseksi, että he saisivat selke-

än käsikirjan käytetyistä työ- ja toimintatavoista sekä työvälineen, joka kokoaisi kaikki työ-

vaiheet ohjeineen yhteen. Tutkimuksen alussa tiimin toiminta- ja työskentelytavat eivät ol-

leet yhteneviä, eikä myyntiprosessissa ollut yhtä selkeää runkoa. (J. Ruhtinas, haastattelu 

16.4.2012.)  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin asiakastyytyväisyyden tutkiminen, koska asiakastyytyväi-

syyskyselyn laatiminen olisi vaatinut liikaa resursseja ja sen kehittämisestä on jo tehty alusta-

vaa suunnitelmaa kohdeorganisaatiossa. Aihetta on myös tutkittu jo aiemmin. Uusin opinnäy-

tetyö aiheesta on vuonna 2012 tehty tutkimus Jyväskylän Nordean konttorin asiakastyytyväi-

syydestä, Asiakastyytyväisyyden tutkiminen Nordean päivittäispalvelussa. (Huhtanen 2012.) 

Kyseisessä opinnäytetyössä ei ole huomioitu asiakassegmentoinnin vaikutusta tyytyväisyyteen, 

joten tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa tähän tutkimukseen. 

 

Myyntiprosessi käsitteenä sekoitetaan usein myyntiprojektiin tai yksittäiseen myyntitapahtu-

maan. Myyntiprosessi on sarja tapahtumia ostajan ja myyjän välillä, ja prosessi voi kestää 

päiviä, kuukausia tai jopa vuosia. (Laine 2009, 2.) Myyntiprosessi seuraa asiakkaan ostoproses-

sia ja on usein yrityksen toiminnan ydin. Käytössä oleva ja kaikkien noudattama myyntiproses-

si vie hankkeet tavoitteellisesti läpi kohti yhteistä päämäärää. Myyntiprosessin avulla luodaan 

yhteinen ymmärrys onnistumisen arviointiin, suunnitteluun ja organisointiin. Jos yrityksellä ei 

ole yhtenäistä näkemystä myyntiprosessista, ei oppi, kokemus tai onnistumiset siirry kaikkien 

tietoisuuteen ja johtaminen on hankalaa. (Myyntiprosessi 2012.) 

 

Myyntiryhmän työntekijöiden vaihtuvuus on ollut erittäin vähäistä, jokainen myyntijohtaja on 

toiminut alalla pitkään. Kyse on vaativasta ja haastavasta ja siten myös palkitsevasta työteh-

tävästä. Vaikka nopea vaihtuvuus vähentää usein työn tuottavuutta, on sen puute myös heik-

kous. Myynnin käsikirja sekä palvelee nykyisiä työntekijöitä että auttaa uusia työntekijöitä 

tutustumaan työn sisältöön ja tukee heitä työvälineiden käytössä sekä työhön perehdyttäessä. 

(J. Ruhtinas, haastattelu 16.4.2012; H. Metsäniemi, haastattelu 12.10.2011.) 
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Tutkimusmenetelmänä on käytetty toimintatutkimusta, koska se voidaan määritellä prosessik-

si, jonka tavoitteena on kehittää toimintaa. Toimintatutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä 

eri menetelmien kautta. (Toimintatutkimus.) Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä 

on käytetty haastatteluja ja kirjallisia lähteitä. Haastattelu on joustava tapa kerätä ainutlaa-

tuista tietoa ja sen avulla saadaan selville, mitä ihmiset ajattelevat ja tuntevat. Havainnointi 

kertoo toimivatko ihmiset todella niin kuin sanovat toimivansa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 207.)  

  

Tutkimus aloitettiin myyntiryhmää haastattelemalla ja nykyisen myyntiprosessin tutkimisella. 

Kohdeorganisaatiossa oli aikaisemmin toteutettu myynnin käsikirja, jonka työstäminen oli 

jäänyt puolitiehen eikä sen koettu olevan hyödyllinen työn kehittämisen kannalta. Nykyisen 

myyntiprosessin tutkimisen jälkeen, tarkoituksena oli löytää kehittämiskohteita myynnin te-

hokkaaseen toteuttamiseen sekä luoda uusi toimiva käsikirja myyntiryhmän käyttöön. 

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Tutkimuksessa käsitellään kohdeorganisaation myynti- ja asiakashankintaprosessia ja tuote-

taan myynnin käsikirja Private Bankingin myyntiryhmän käyttöön. Tässä luvussa esitellään 

tutkimusongelma ja – kysymykset sekä kohdeorganisaatio. 

 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

 

Toimintatutkimuksessa tutkimusongelman määrittäminen on ensimmäinen vaihe. Ilman tutki-

musongelmaa ei voida esittää ratkaisuja. (Kananen 2009, 25.) Tutkimuksen tavoitteena on 

tuottaa myynnin käsikirja kohdeorganisaation käyttöön, joka tiivistää myyjien toimintamallin 

ja – tavat. Tarkoituksena on selvittää kohdeorganisaation myyntiprosessi ja, kuinka sitä voi-

daan tehostaa. Myyntiä tutkitaan kohdeorganisaation toiminnan pohjalta ja selvitetään yrityk-

sen kokemat haasteet. Tämä on tärkeää, koska voidaan ajatella, että kohdeorganisaation yh-

teisten toimintatapojen ja työvaiheiden selvittäminen parantaa myyntiprosessin tehokkuutta 

ja lisää myyntiä.  

 

Tutkimuksen perusteella kohdeorganisaatiossa voidaan helpommin hahmottaa yhteiset toimin-

tatavat ja työskentelyn kulku. Tutkimuksella on käytännöllinen merkitys itse kohdeorganisaa-

tion toiminnassa.  

 

Tutkimuskysymys, johon tässä työssä vastataan on: 

 

Miten myynnin käsikirja tukee tehokasta myyntiprosessia? 
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Haastava taloustilanne vaikuttaa yrityksen toimintaan ja luo lisää paineita. Asiakkaat ovat 

varovaisempia ja palveluiden myynti on vaikeampaa. Yrityksen tulisi olla valmis kohtaamaan 

muuttuvat markkinat ja myynnin ohjausta pitäisi kehittää jatkuvasti. Yhtenä syynä siihen, 

että muutama vuosi sitten tehdyn käsikirjan myynnin toimintatavoista huomattiin jääneen 

turhaksi ja käyttämättömäksi, oli se, että myyntiprosessia ei ollut tutkittu tarpeeksi käsikirjan 

kokoamisen tukemiseksi. (J. Ruhtinas, haastattelu 16.4.2012.) 

 

2.2 Tutkimuksen kohdeorganisaation esittely ja toiminta 

 

Tässä alaluvussa esitellään kohdeorganisaatiota ja sen toimintaa. Kohdeorganisaation tausta-

tietojen selventäminen auttaa ymmärtämään, miksi myyntiprosessi ja sen tehokkuus on tär-

keää kohdeorganisaation toiminnan kannalta. 

 

Nordea on Pohjois-Euroopan suurin finanssikonserni ja sillä on johtava asema vähittäispankki- 

ja Private Banking – toiminnassa sekä suuryrityspalveluissa. Asiakkaita koko konsernilla on yh-

teensä noin 11 miljoonaa ja konttoreita noin 1 400. Nordean markkina-arvo on noin 28 mrd. 

euroa ja taseen loppusumma 709 mrd. euroa. Visio on olla vahva eurooppalainen pankki, joka 

luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilös-

töstään. (Avaintietoja ja – lukuja 2012.)  

Nordealla on 300 edeltäjäpankkia ja niistä ensimmäiset perustettiin 1820-luvulla. 1990-luvulla 

jäljellä oli neljä pankkia, joista muodostui uusi konserni: Nordbanken Ruotsissa, Merita Pankki 

Suomessa, Unibank Tanskassa ja Christiania Bank og Kreditkasse Norjassa. Edellä mainittujen 

pankkien fuusioitumisen jälkeen toimintaa on jatkettu vuodesta 2001 Nordean nimellä. (Nor-

dean synty 2012.) 

Henkilöstömäärä (30.6.2012) oli noin 32 000 työntekijää ja vuonna 2011 Nordea palkkasi 2 600 

uutta työntekijää. Konserni haluaa palkata ja pitää palveluksessa motivoituneita, asiantunte-

via ja tulossuuntautuneita henkilöitä, joille luodaan mahdollisuus kehittyä. (Nordean henki-

löstö 2012.) 

 

Nordean Private Banking – palvelua on kehitetty vuodesta 1987. Toimintaa on 30 paikkakun-

nalla ja yksiköt palvelevat asiakkaita, joilla on sijoitettavaa varallisuutta yli 250 000 euroa. 

Tällä hetkellä yrityksellä on hoidossa olevaa varallisuutta noin 17 miljardia euroa. 27 000 

asiakasta palvelee 145 ammattitaitoista sijoitusjohtajaa. (Nordea Private Banking 2012.)  

 

Asiakkailla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita koskien varallisuuden hoitoa. Osa asiakkaista 

haluaa kasvattaa varallisuutta, jotkut turvata elintasoa, toiset suunnittelevat suuria hankinto-

ja tai haluavat ajatella jälkipolvia. Jotkut miettivät taas oman yrityksen tulevaisuutta ja sen 

turvaamista. Nordea Private Banking tarjoaa asiakkaalle oman sijoitusjohtajan, jonka avulla 
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omaisuuden hoitaminen on helpompaa. Yksikkö tarjoaa palveluita myös säätiöille ja yhteisöil-

le. (Palvelumme 2012.)  

 

Asiakkaan tavoitteet ovat perusta sijoitussalkun rakentamiselle. Omaisuuslajit hajautetaan 

asiakkaan tavoitteiden mukaan, joten sijoitusten hallinta pitkällä aikavälillä helpottuu. (Si-

joittaminen 2012.) Private Banking palvelut ovat kuitenkin muutakin kun pelkkää sijoittamis-

ta. Yksikkö tarjoaa joukon eri alojen asiantuntijoita asiakkaan käyttöön. Asiantuntijapalvelui-

hin kuuluu muun muassa juristipalvelut ja huoneistopalvelut. (Asiantuntijat 2012.)  

 

Myyntijohtajien työtehtäviin kuuluu sekä uusasiakashankinta että nykyisen asiakaspotentiaalin 

läpikäyminen. He tapaavat Nordean konttoreissa työskenteleviä henkilöitä ja etsivät sieltä 

uusia mahdollisia asiakkaita. He myös osallistuvat erilaisiin tapahtumiin, joiden kautta pysty-

tään hankkimaan kokonaan uusia asiakkaita Nordealle. Myyntijohtajan päivittäiseen työhön 

kuuluu muun muassa asiakkaiden kontaktoiminen puhelimitse ja Private Banking palveluiden 

esittelykäynnit. (J. Ruhtinas, haastattelu 16.4.2012.) 

 

2.2.1 Kohdeorganisaation nykytila  

 

Jotta kohdeorganisaation myyntiprosessi voidaan selvittää sekä sen kehittämistarpeet määri-

tellä, on kohdeorganisaation nykytilan oltava selvillä. Nykytilan kartoittaminen auttaa tule-

vaisuuden hahmottamisessa. SWOT-analyysi on tehokas työkalu nykytilan arvioinnissa, SWOT-

analyysiä on myös hyödynnetty tässä tutkimuksessa ja sen tuloksia esitellään työssä myöhem-

min. (Nykytilan kartoitus.) 

 

Suomessa on yli 250 000 euron omaisuuden omaavia henkilöitä noin 100 000. Tämä määrä on 

koko ajan kasvussa. Nordea Private Bankingin osuus asiakaspotentiaalista on noin 40 prosent-

tia. Kohdeorganisaation markkinaosuus on suuri ja se on johtava varallisuudenhoitopalveluita 

tarjoava yritys. Asiakaskunta koostuu pääosin keski-ikäisistä ja vanhuksista, joiden varallisuus 

on ehtinyt karttua. Myös nuorempia asiakkaita tulee koko ajan lisää sekä perintöjen kautta 

että itse hankitun omaisuuden turvin. (J. Ruhtinas, haastattelu 3.5.2012.) 

 

Kohdeorganisaatio tarjoaa sekä konsultatiivista että valtakirjaan perustuvaa varainhoitoa. 

Konsultatiivinen varainhoito on neuvoa antavaa, asiakkaalle esitellään sijoitussuunnitelma 

asiakasprofiilin mukaan ja asiakas saa itse päättää miten varat sijoitetaan. Valtakirjan perus-

teella tapahtuva varainhoito on pankin asiantuntijoiden työhön perustuvaa, siinä asiakas ei 

itse pääse vaikuttamaan sijoituksiin. Monilla kilpailijoilla on samantyyppisiä palveluita tarjon-

nassaan, mutta toisilla on valikoimassaan vain toinen varainhoidon tapa. (Kun haluat tehdä 

sijoituspäätökset itse; Kun haluat meidän tekevän sijoituspäätökset puolestasi.) 
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Ennen vuoden 2007 finanssikriisiä rahoituslaitokset olivat kasvaneet yhä suuremmiksi ja niiden 

organisaatiorakenteet monimutkaistuneet. Myös pankkien riskit olivat tulleet yhä enemmän 

samankaltaisiksi, kuten Suomen Pankin johtaja Erkki Liikanen kirjoituksessaan toteaa. (Liika-

nen 2012.) Vuoden 2011 lopulla Suomessa oli 310 talletuspankkia, saman vuoden aikana mark-

kinoille tuli myös muutama uusi toimija. Asiakkaiden talletukset ovat useimmalle Suomessa 

toimivalle pankille tärkein varainhankinnan muoto. (Salminen 2012, 2 - 6.) Finanssikriisin jäl-

keen finanssisektorin toimintatapoja ja rakenteita on muutettu. Valtiot ja viranomaiset ovat 

sopineet toimenpiteistä, joiden avulla finanssijärjestelmä pysyy toimintakelpoisena kaikissa 

tilanteissa. Myös riskienhallintaa on kiristetty. (Alhonsuo, Nisén, Nousiainen, Pellikka & Sund-

berg 2012, 29 – 30.) 

 

Yhteiskunnan arvot heijastuvat monilta osin myös finanssialan yrityksiin. Ihmisten arvot muut-

tuvat ajan myötä ja eri ihmisryhmillä on erilaisia arvoja. Tulevaisuudessa esimerkiksi maa-

hanmuutto ja ympäristön arvostus tulevat suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan yhä voi-

makkaammin arvoihin. Väestön ikääntyminen on toinen finanssimarkkinoihin vaikuttava teki-

jä. Taloudellinen kasvu tulee hidastumaan pitkällä aikavälillä. Asiakkaat vaurastuvat ja ovat 

keskimäärin vanhempia. Myös henkilöstön keski-ikä nousee finanssisektorilla. (Alhonsuo ym.  

2012, 25 – 26.) 

 

Nordean varallisuudenhoitoyksikön myynnistä ja asiakashankinnasta pääkaupunkiseudulla ja 

ympäristössä vastaavat Helsingin myyntijohtajat. Myyntijohtajia on yhteensä kuusi ja jokaisel-

le on jaettu oma alue. Alueet eivät ole vedenpitäviä vaan jokainen myyntijohtaja voisi myös 

käydä esittelyissä ja hankkia asiakkaita muilta alueilta, ne ovat vain suuntaa antavia ja hel-

pottavat yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelyä. (J. Ruhtinas, haastattelu 16.4.2012.) 

 

Maantieteellisesti jaotellut alueet ovat Kanta-Helsinki, Espoo, Kauniainen, Helsingin ympäris-

tö ja Vantaa. Yhtenä alueena on myös yrityspankki ja yksi myyntijohtajista on keskittynyt yri-

tysten asioiden hoitoon. Jaottelun etuna on, että myyntijohtajat pystyvät keskittymään tiet-

tyihin alueisiin ja välimatkat eivät ole pitkiä. Myyntijohtajat myös oppivat tuntemaan tietty-

jen alueiden toimintaa ja tutustuvat siellä työskenteleviin ihmisiin. Näin he voivat luoda luot-

tamusta ja suhteita omilla alueillaan. (L. Lunkka, haastattelu 11.10.2011.) 

 

Asiakashankinta on tärkeä osa-alue kohdeorganisaation toiminnan kehittämisessä. Myyntijoh-

tajien vastuu tässä on suuri ja heidän tavoitteet ovat korkeat. (J. Ruhtinas, haastattelu 

16.4.2012.)  
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2.2.2 Kohdeorganisaation myynti ja markkinointi 

 

Liiketoiminnan ydin on tuote tai palvelu, jota myydään. Onnistunut myynti on ehdotonta lii-

ketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Näin yritys voi tuottaa voittoa ja säilyttää asiakassuhteet. 

Eräs yrityksen tärkeimmistä tavoitteista on luoda pysyviä asiakassuhteita. (Miettinen & Järvi 

2011, 9.) 

 

Rahoitusvälineiden markkinointia säädellään arvopaperimarkkinalaissa. Markkinoinnin tavoit-

teena on herättää kiinnostusta ja lisätä myyntiä. Kyse on siis myynnin edistämisestä. Markki-

noinnista tulee aina selvitä palvelun tarjoaja. Vertailuihin perustuvat väittämät tulee todistaa 

oikeiksi eikä termejä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. Tieto- ja oikeussuojakeinoista tulee 

antaa informaatiota ja lisäksi pitää kertoa palveluntarjoajan vastuusta. (Alhonsuo 2012, 145 – 

147.) Sijoituspalvelun markkinointiin liittyvät velvoitteet ovat monelta osin samoja kuin edel-

lä mainitut. Markkinoinnissa tulee keskittyä olennaisiin seikkoihin. (Alhonsuo 2012, 297.) 

 

Myynnin ja markkinoinnin on tehtävä yhteistyötä, koska niiden kautta tehdyt päätökset vai-

kuttavat yrityksen toimintaa ja tulokseen. Myynnin ja markkinoinnin rooli yrityksessä riippuu 

liiketoiminnan luonteesta. Markkinoinnissa asioita pohditaan pidemmällä aikajänteellä kuin 

myynnissä. Markkinointi parhaimmillaan tukee ja helpottaa myyntiä. (Kärnä 2010, 25.) 

  

Myyjä on nykyisin oikeastaan markkinoija. Myyjän tulee hallita koko markkinointiprosessi, jo-

hon kuuluu asiakaskohderyhmien määrittely, markkinointi, viestintä, myynti ja jälkihoito. 

Myyntitaitoon sisältyy myyntitekniikka, asenne, tuote-, kilpailija- yritys- ja asiakastuntemus. 

(Alvari 2000, 14.) 

 

Jotta myyjä voi tehdä itselleen myyntisuunnitelman, on hänen tiedettävä, mitä häneltä odo-

tetaan ja, mitkä tavoitteet ovat. (Pekkarinen, Pekkarinen & Vornanen 2006, 97.) Menestys 

perustuu suunnitelmallisuuteen ja järjestelmällisyyteen. Suunnittelu edesauttaa yrityksen 

toiminnan kehittämistä, johtamista ja luo mahdollisuuden menestyä. Myyntisuunnitelmassa 

määritellään myyjän määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Myyntityössä etenkin pätee sanonta 

”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. (Alanen, Mälkiä & Sell 2005, 32.) 

 

Myös hinnoittelu on tärkeä osa suunnittelua ja markkinointia. Muutokset ympäristössä ja 

pankkitoiminnan erityispiirteet luovat hinnoitteluun oman lisänsä. Olennaista onkin tietää, 

kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan palveluista. Hinnoittelukokemukset, tiedot 

kilpailijoiden hinnoista ja laskennalliset kustannukset antavat suuntaa hinnan määrittämisel-

le. (Kontkanen 2011, 105 – 106.) 
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Yrityksen myynnin prosessi voidaan ajatella suppilona. Ajattelumallina suppilo jakaa prosessin 

eri vaiheisiin ja suodattaa osan ideoista toteutuksen mukaan. Prosessin edetessä osa työstet-

tävistä tapahtumista on suodattunut pois ja onnistumisprosentin tulisi olla parempi. (Kalli 

2009.) 

 

Myyntisuppilon lähtökohtana on myynnin parantaminen ja laatujohtaminen. Sillä pyritään saa-

vuttamaan paras mahdollinen onnistumisprosentti yrityksen myyntiprosessien kannalta. Laatu-

johtaminen parantaa myyntiprosessin mitattavuutta. (Kalli 2009.) 

 

Seuraava kuvio (kuvio 1) kuvaa kohdeorganisaation myyntisuppiloa. Myyntiprosessin alussa 

asiakaspotentiaali kartoitetaan ja tämän jälkeen otetaan yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin. 

Tässä vaiheessa osa asiakkaista karsiutuu varallisuuden perusteella. Potentiaaliset asiakkaat 

kutsutaan presentaatioon, myös tähän vaiheeseen liittyy karsintoja, koska kaikki asiakkaat 

eivät ole kiinnostuneita tarjotusta palvelusta. Presentaation jälkeen pyritään saamaan kauppa 

heti, jotkut asiakkaat ovat valmiita päättämään kaupan heti, toiset taas haluavat miettiä pi-

dempään. Tässä vaiheessa olisi erittäin tärkeää saada kauppa aikaiseksi, sillä mitä pidempään 

asiakas miettii, sitä epävarmemmaksi kaupan teko tulee. Kun asiakas tekee päätöksen ostaa 

palveluita kohdeorganisaatiosta, on jälkihoito ja seuranta tärkeää. Tämän tiedon perusteella 

yrityksessä pystytään kehittämään palveluita ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. 
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Kuvio 1: Myyntisuppilo. 

 

Tällä hetkellä kohdeorganisaatio markkinoi palveluitaan mediassa ja suoramarkkinoinnin kaut-

ta. (J. Ruhtinas, haastattelu 9.5.2012.) Markkinointi ja myynti ovat tärkeä osa yrityksen toi-

mintaa. Markkinointiin pitäisi panostaa ja toimenpiteitä tehostaa, jotta yrityksen myynti kas-

vaisi. Markkinointisuunnitelma auttaa yritystä kohdistamaan markkinoinnin oikein ja auttaa 

yritystä pääsemään tulokseensa. (Markkinointisuunnitelma 2009.)  
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Markkinointisuunnitelma sisältää kuvauksen yrityksen nykytilasta, tavoitteista ja toimenpiteis-

tä, joilla kasvu voidaan saavuttaa. Suunnitelma auttaa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja 

sisältää tiedot sekä markkinoista että kilpailijoista. Suunnitelman avulla voidaan selvittää 

kohdemarkkinat eli kenelle palveluita ja tuotteita myydään ja mikä on yrityksen markkina-

osuus. Markkinointisuunnitelma sisältää myös tietoa kustannuksista ja suunnitelman asiakas-

suhteiden hallinnasta. (Markkinointisuunnitelma 2009.) 

 

Markkinoinnin päätavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu. Haasteena yrityksissä on löytää 

oikea markkinoinnin panostus suhteessa saatuihin hyötyihin. Eriteltynä markkinoinnin tavoit-

teena on ylläpitää ja saada aikaan kilpailuetu, parantaa tuottoa, lisätä palvelun houkuttele-

vuutta, kehittää asiakassuhteita, ylläpitää näkyvyyttä ja huolehtia yhtenäisestä strategian 

mukaisesta viestinnästä. (Markkinointisuunnitelma 2009.) 

 

Massamarkkinoinnin toteuttamista kehitetään ja pyritään miettimään, miten sen kautta tavoi-

tettaisiin useampia potentiaalisia asiakkaita. Kohdistettu markkinointi tällä alalla on hanka-

lampaa, varakkaat ihmiset eivät välttämättä halua muiden tietävän varallisuudestaan, joten 

esimerkiksi asiakastilaisuudet kyseiselle asiakasryhmälle on hankala toteuttaa. Tähän tulisi 

keksiä uusi tapa markkinoida ja esitellä kohdeorganisaation palveluita. (J. Jussila, haastattelu 

20.10.2011.) 

 

3 Tehokas myyntiprosessi pankki- ja vakuutusalalla 

 

Myynti perustuu vaihtokauppaan. Elämässä teemme jatkuvasti vaihtokauppaa, jos annat jo-

tain, saat jotain. Tässä on kyse myyntitilanteesta eli myynnin toteutumisesta. Myyntityössä 

vaikutetaan ihmisiin, mutta kyse on myös vuorovaikutuksesta. Menestyksekäs myynti on aina 

tuloslähtöistä ja arvon tuottamista asiakkaalle. (Kokonaho 2011, 9 - 11.) 

 

Myynnin prosessi jakautuu kolmeen osaan, ennen myyntikeskustelua tehtävät valmistelut, 

myyntikeskustelu ja myyntikeskustelun jälkeen tehtävät jälkityöt. Kun toiminta on ammatti-

maista, myynti muuttuu prosessinomaiseksi. Myyntityössä hallitaan useita prosesseja ja asiak-

kuuksia samaan aikaan. Myynnin prosessoinnilla toiminnan virheet vähenee ja turhat työvai-

heet poistuvat. (Kokonaho 2011, 25 – 26.)  

 

Hyvä palvelu tai tasalaatuinen myyntiprosessi ei enää ole riittäviä asiakaslupauksia. Asiakkail-

le pitää pystyä tarjoamaan aina korkean tasalaatuinen myyntiprosessi. Asiakastyytyväisyys 

perustuu korkean tasalaatuiseen myyntiprosessiin, joka syntyy etukäteen sovittujen rutiinien 

sekä yhteisten toimintatapojen pohjalta. Mainonnan, markkinoinnin ja myyntiprosessin tulee 

tukea toisiaan, niin syntyy tehokas ja tuottava toiminta. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 28 – 30.) 
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Rope (2004) esittelee kirjassaan 100 keinoa tehostaa myyntiä, miten myynnissä voidaan me-

nestyä ja, mitkä myynnin osa-alueet tehostavat toimintaa. Ropen (2004, 13) kirjan ensimmäi-

nen ohje on, että myyjä ei saa myydä tuotetta, vaan sen tuomaa hyötyä. Tuotteesta saatava 

hyöty on se, joka on asiakkaalle merkityksellinen, ei itse tuote. Tuote on vain väline. Tämä 

ohje pätee myös pankki- ja vakuutusalalla kun pyritään hankkimaan uusia asiakkuuksia. 

 

3.1 Myynnin merkitys kohdeorganisaatiossa 

 

Alanen, Mälkiä ja Sell (2005, 20 – 21) toteavat, että muun muassa markkinatilanne ja yhteis-

kunnan kehittyminen ovat vaikuttaneet myös myyntityön kehittymiseen. Kun kilpailu ja tar-

jonta kasvavat, uskaltavat asiakkaatkin vaatia enemmän. Myyjien on ymmärrettävä, miten 

yrityksen tavoitteet vaikuttavat heidän omaan työhönsä.  

 

Kilpailun kiristyessä asiakkuuksien hankkiminen ja säilyttäminen muuttuvat koko ajan haas-

teellisemmiksi. Asiakkaat odottavat sekä yhteyshenkilöltään että myyjiltä yhteydenpitoa, tie-

toa ympäristössä tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaista asioista. Markkinoilla on muitakin 

samoja palveluita tarjoavia yrityksiä, joten myyjien tulee olla aktiivisia ja oma-aloitteisia, 

myös palvelun tulee olla erinomaisella tasolla. Avainasemassa on kokonaisvaltainen palvelu, 

se on paras tapa taistella kilpailua vastaan. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 12.) Jotta pankki voi 

menestyä kilpailussa, on asiakkaan toiveita kuunneltava tarkasti ja palveluita kehitettävä toi-

veiden mukaisesti. (Manner 2013, 16.) 

 

Toimintaympäristön muutos ja kilpailutilanteen kasvaminen ovat osa yritysten jokapäiväisiä 

haasteita. Henkilöstön on oltava valmiita kehittymään ammatillisesti ja uudistamaan toimin-

tamallejaan. Yritysten tarjoamat tuotteet muistuttavat toisiaan yhä enemmän, joten palvelu 

erottaa kilpailijat toisistaan. (Leppänen 2007, 7 - 9.)  

 

Mikkosen (2002) kirjoittamassa Talouselämän artikkelissa 15.3.2002 Myynti pyörittää maail-

maa sanotaan, että tuotetta ei ole olemassa, ennen kuin joku sen ostaa ja joku myy. Hyvät 

myyjät ovat korvaamattomia, he hankkivat yritykselle varat, jolla se maksaa muun muassa 

palkat ja verot. Kalle Ihalainen Huoneistokeskuksesta sanoo, että ” en lähde aamulla töihin, 

minä lähden järjestämään joidenkin perheiden asioita kuntoon.” Hilkka Puhakka taas on ollut 

useina vuosina Nordean paras vakuutusmyyjä. Puhakka kertoo, olevansa tilanneherkkä ja ai-

dosti kiinnostunut asiakkaan kertomista asioista. Hänen tavoite on myydä jokaisena päivänä 

kolme vakuutusta, jos tavoite ei jonain päivänä toteudu niin seuraavana päivänä myydään 

enemmän. Eri ihmiset siis käsittävät myynnin eri tavalla ja jokaisella on oma tapa myydä. 

Jotkut uskovat, että myyjiksi synnytään, toiset taas ovat sitä mieltä, että kuka vain voi olla 

hyvä myyjä ja oppia myymisen taidon. 
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Myynti on tuotteiden, ajatusten, työpanosten tai jonkin muun välittämistä korvausta vastaan. 

Myynti on kaiken yritystoiminnan yksi keskeisimmistä toiminnoista. Myynnin avulla yrityksen 

toiminta voi jatkua. Myyntiin kuuluu myös hyvä palvelu. (Nieminen 1997, 12.) 

 

Yrityksen tulee selvittää, mitä asiakkaat haluavat ja pyrkiä sen mukaan myymään asiakkaille 

sopivia tuotteita. Tarpeen tyydytys on harvoin asiakkaille ostamisen syy. Palvelu tai tuote os-

tetaan useimmiten tunneperäisistä syistä. Myyjän antama ensivaikutelma on ensisijaisen tär-

keä, koska asiakkaan käsitykset yrityksen tarjoamista palveluista muodostuvat tämän perus-

teella. Ensivaikutelman antamiseen ei saa toista tilaisuutta. (Leppänen 2007, 56 – 58.) 

 

Ostopäätöksen tekeminen on monimutkainen ja vaihteleva prosessi. Ensimmäiseksi asiakkaan 

tulee tunnistaa ongelma, joka luo tarpeen. Tämän jälkeen asiakas etsii tietoa ja vertailee eri 

vaihtoehtoja. Kun vaihtoehdot ovat selvillä, asiakas tekee ostopäätöksen. Palvelun ostamisen 

jälkeen asiakas arvioi tekemäänsä päätöstä.  (Kuluttajan ostopäätösprosessi 2013.) 

 

Laadukkaan palvelun avulla yritys voi erottua kilpailijoistaan. Laatu tarkoittaa yleisesti sitä, 

miten hyvin tuote, tavara tai palvelu vastaa asiakkaan odotuksia. Palveluyrityksessä laatu mi-

tataan sillä, miten hyvin asiakkaan mielestä palvelu on onnistunut. Hyvä laatu on merkityksel-

linen kaikessa yritystoiminnassa. Finanssialalla asiakkaiden tyytyväisyys perustuu sekä finans-

sipalveluihin ja niihin liittyviin sopimuksiin että asiakaspalveluun. (Ylikoski ym. 2006, 54 – 55.) 

 

Asiakkaan odotukset palvelulle muodostuvat asiakkaan tarpeista, palvelukokemuksista ja yri-

tyksen käyttämistä markkinointitoimenpiteistä, kuten mainonnasta. Asiakkaan mielikuva yri-

tyksestä eli yrityskuva, muodostuu monista eri asioista, joihin vain osaan yritys voi itse vaikut-

taa. Henkilökunnan käyttäytyminen, ilmapiiri ja asenteet vaikuttavat yrityksen toiminnalli-

seen laatuun. Fyysisen laadun taas muodostavat koneet, laitteet ja yrityksen toimintatilat. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) tiivistyy edellä mainitut yhteydet, joiden perusteella asiakas 

tekee vertailua eri palveluista. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei mitään palvelua pysty tuot-

tamaan ilman jotain fyysisiä puutteita. (Leppänen 2007, 136 – 13.) 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2: Palvelun laatu. (Leppänen 2007, 136.) 

 

Myynnin onnistumisen kannalta on myös erityisen tärkeää, että myyntihenkilöiden työtavat 

noudattavat yhteistä linjaa. Myynninohjauksen avulla myyntityötä voidaan tehostaa ja kehit-

tää. Yhteiset toimintatavat auttavat tarvittavan ja ajantasaisen tiedon keräämisessä ja niiden 

avulla varmistetaan, että tieto saadaan kaikkien käyttöön. Yhteneväiset toimintatavat tuovat 

tehokkuutta myynnin johtamiseen ja seurantaan, haasteena onkin määritellä, mitä seurataan 

ja miten. Kohdeorganisaation myyntiprosessin kehittämiseen liittyy sekä nykyisen myynnin ja 

tulosten seuranta että kehittämistarpeiden selvittäminen. (Alanen ym. 2005, 55.) 

 

3.2 Tehokkuuden määritelmä 

 

Tehokas myyntiprosessi on varmasti yksi lähes kaikkien yritysten tavoitteista. Tehokkuus kä-

sitteenä ymmärretään usein väärin ja sekoitetaan esimerkiksi tuottavuuteen ja vaikuttavuu-

teen. Tuotteen valmistaminen voi olla tuottava prosessi, mutta jos kukaan ei osta tuotetta, 

prosessi ei ole tehokas. Prosessi voi olla vaikuttava kun se tuottaa halutun tuloksen, mutta jos 

kustannukset ovat liian suuret, prosessi ei ole tehokas. Tehokkuus käsitteenä perustuu väit-

teeseen, jonka mukaan toiminnan on tarkoitus tuottaa arvoa, joka on suurempi kuin arvon 

tuottamiseen käytetyt kustannukset. (Karlöf, Lundgren & Edenfeldt Froment 2003, 41.) 
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Tuottamattomia asioita voidaan tehdä hyvinkin tehokkaasti, mutta hyvä tuottavuus edellyttää 

melkein poikkeuksetta myös tehokkuutta. Tehokkuus on kilpailukeino ja vaikuttaa esimerkiksi 

tuotteiden sekä palveluiden hintaan. Ed Batistan (2008) mukaan tehokkuuteen vaikuttavat 

ihmiset, organisaation kulttuuri ja näiden kahden kokonaisvaikutus. (Grönfors 2010, 119 – 

120.) 

 

Organisaation tehokkuuteen ihmisten kohdalla vaikuttavat muun muassa oppimisen arvostus, 

kommunikointitaidot, verkostot, luottamus, valmius oppia ja palautteen sekä teknologian 

hyödyntäminen. Organisaatiokulttuurissa tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat investointi 

johtamisen kehittämiseen, jatkuva oppiminen, onnistumisista palkitseminen, epäonnistumis-

ten huomioiminen, vilpittömyyteen kannustaminen, avoimuus ja hajautettu päätöksenteko. 

Ihmisten ja yrityskulttuurin vuorovaikutus sisältää seuraavat elementit; visio, yhteinen ym-

märrys toiminnasta, tiedon järjestelmällinen hyödyntäminen, ymmärrys tulosten mittaamises-

ta ja käytännöllisyydestä sekä ympäristön kunnioitus. (Grönfors 2010, 120 – 122.) 

 

Tehokkuudella on eri merkitys eri tieteissä. Taloutta ja hallintoa tutkivissa tieteenaloissa te-

hokkuutta sovelletaan paljon käsitteenä ja se antaa arviointia ohjaavia näkökulmia. Tehok-

kuus on tarkoittanut arvoa, päämäärää, toiminnan kehittämisen tavoitteita ja niiden saavut-

tamiskeinoja. Koska tehokkuudella on niin laaja merkitys, siitä on tullut toiminnan onnistu-

neisuuden yksi kriteeri. (Seppälä 2006, 15.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tehokkuuden määritelmään liittyy keskeisesti sisäinen tehokkuus, joka 

on merkityksellinen silloin kuin pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja liikkeen-

johdollinen tehokkuus, joka määritellään tuloksen ja johtajan aikaansaannosten mukaan. 

(Seppälä 2006, 16 – 18.) 

 

Työprosessien järkeistäminen ja joustavuus pystyä muuttamaan prosesseja tarpeiden mukaan 

vaikuttavat tehokkuuteen. Henkilöstön osaamisen lisääminen on yksi keino parantaa yrityksen 

toiminnan tehokkuutta. Yritysten tulisi lisätä henkilöstön mahdollisuuksia itsensä ja työnsä 

kehittämiseen, pelkkä osaamisen ylläpitäminen ei riitä tehokkaaseen toimintaan. (Grönfors 

2010, 122 – 124.) 

 

Tehtyjen tarjousten määrää käytetään usein myyjien aktiivisuuden mittarina. Jos myynti ei 

onnistu, johto yleensä turvautuu laskemaan tehtyjä tarjouksia. Tehdyt tarjoukset eivät kui-

tenkaan kerro myynnin todellista tilaa, mutta voivat toki kuvata myyjän aktiivisuutta. Arvok-

kaampaa tietoa saataisiin jos laskettaisiin, kuinka moni asiakastapaaminen tai tarjous johtaa 

kauppaan. Tärkeintä olisi selvittää, kuinka monta kauppaa myyjältä jää päivittäin tekemättä. 

(Aalto & Rubanovitsch 2007, 12.) 
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Työn tehokkuutta miettiessä, tulisi myös ajatella ajankäyttöä ja yhteisten päämäärien selvit-

tämistä. Jari Sarasvuo (2005, 85) esittelee kuusi kysymystä, jotka auttavat ajankäytön hallin-

nassa: Mitä me todella ja täsmälleen aiomme saada aikaan? Miksi se on välttämätöntä? Milloin 

täytyy olla jotain valmista? Miten se on silloin tehty? Kuka ja ketkä kaikki sen tekevät? Mitä 

jos jokin ei mene niin kuin aavistelemme? Kysymysten järjestys Mitä-Miksi-Milloin-Miten-Kuka-

Mitä jos koetaan tärkeäksi, koska edellisen kysymyksen kautta päästään aina seuraavalle ta-

solle ja kohti päämäärää.  

 

Tehokkuuden mittaamiseen tarvitaan jokin standardi, jonka avulla yksiköiden välistä tehok-

kuutta voidaan verrata. Ongelmana tehokkuuden mittaamisessa on se, että eri panoksille ei 

välttämättä aina löydy yhteistä ja vertailukelpoista mittaa. (Seppälä 2006, 30.) Organisaatioi-

den tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi sen perusteella, miten hyvin ne pärjäävät omalla 

alallaan verrattuna kilpailijoihin, silloin tehokkuuden mittarina on menestyminen. Menesty-

mistä voidaan mitata muun muassa talouden, tunnettavuuden tai innovatiivisuuden pohjalta. 

(Grönfors 2010, 122.) 

 

Myyntitiimin tehokkuus ja energiataso tulisi varmistaa aina tasaisin väliajoin. Näkökulmaksi 

voidaan valita työpäivän tunnit, kuusi viikonpäivää tai kuusi myyntijohtajaa. Työ tehdään ta-

voitteiden mukaisesti kun tulosta ei ylitetä tai aliteta. Tasaisen varma ja odotusten mukainen 

suoritus on jo sellainen, mistä monessa myyntitiimissä voidaan olla ylpeitä. Kun myyjä pyrkii 

koko ajan parhaaseen mahdolliseen jälkeen, niin odotukset ylittyvät ja suoritukset paranevat. 

Perusta myyntitiimin kokonaistuloksen parantamiseen rakentuu toisten auttamisen kautta. 

(Ojanen 2010, 113 – 115.) 

 

3.3 Myyntiprosessin tärkeys kohdeorganisaatiossa 

 

Tässä alaluvussa kerrotaan, miksi myyntiprosessin tehokas toteuttaminen ja myyntiosaaminen 

ovat tärkeitä seikkoja kohdeorganisaation kannattavan toiminnan osalta. Myyntijohtajien tu-

lee olla ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista ja ymmärtää, mitä asiakkaat palvelulta 

toivovat. 

 

Kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi vuosien 1988 ja 2004 välillä 1,8 -kertaiseksi. Vanhem-

mat ikäryhmät ovat vaurastuneet enemmän kuin nuoret, varallisuus ei siis kasva samassa suh-

teessa kaikissa ikäryhmissä. Vauraimpia ovat 55 – 64 -vuotiaat, joiden nettovarat 2,3 -

kertaistuivat kyseisellä ajanjaksolla ja eläkeläisten nettovarat kaksinkertaistuivat. (Iäkkäät 

kotitaloudet vaurastuneet eniten 2007.) 

 

Investointipankki Credit Suissen vuosittaisen tutkimuksen mukaan suomalaisten keskimääräi-

nen varallisuus on tällä hetkellä laskussa. Vuoden 2012 puolivälissä suomalaisen aikuisen kes-
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kimääräinen varallisuus oli noin 113 000 euroa. Suomalaisosakkeiden hintojen putoaminen on 

etenkin vaikuttanut kansatalouden varallisuuteen. (Suomalaisen varallisuus on 113 000 euroa – 

ja laskussa 2012.) 

 

Vielä vuoden 2004 tutkimuksen mukaan suomalaisten kotitalouksien varallisuus oli keskimää-

rin 147 500 euroa, jos tästä vähennetään asunto-, kulutus ja opintovelat tulee varallisuudeksi 

keskimäärin 128 000 euroa. Varallisuustutkimuksessa varallisuuteen luettiin asunto, kulkuväli-

neet, osakkeet, talletukset ja muut rahoitukseen liittyvät varat. Vuonna 2004 kotitalouksien 

varallisuudesta 56,7 prosenttia oli kiinni omassa asunnossa. Varallisuus vaihtelee sekä ikäryh-

mittäin että tulo- ja varallisuusluokkien, sosioekonomisen aseman ja kotitaloustyypin mukaan. 

Vuonna 2004 perinnönsaaneita kotitalouksia oli 16 prosenttia kaikista talouksista eli noin 

400 000. Suurimmalle osalle perintöä tuli talletuksien tai arvopapereiden muodossa. Suuret 

ikäluokat eli vuosina 1945 – 1954 syntyneet ovat sitä ikäryhmää, joissa perintöjä saadaan eni-

ten. (Iäkkäät kotitaloudet vaurastuneet eniten 2007.) 

 

Kilpailun kiristyminen ja alan muutosherkkyys luo paineita myyntityössä onnistumiselle. Asi-

akkaat osaavat vaatia palvelua. Yhä tärkeämpää on luoda pitkiä asiakassuhteita, jotka ovat 

yritykselle tuottavia. (Alen 2012, 4.) Myyntiprosessin tulisi olla tehokas ja luoda mahdollisuu-

det myyntijohtajien tuloksekkaalle toiminnalle. Myyntijohtajat tapaavat asiakkaat usein en-

simmäisenä ja luovat heille tietyn mielikuva kohdeorganisaatiosta. Luottamuksen herättämi-

nen on ensimmäinen askel asiakassuhteen rakentamisessa. (U. Snellman, haastattelu 

10.10.2011.) 

 

4 Organisaatiokäyttäytymisen tunteminen toiminnan tukena 

 

Jotta yrityksen toiminta voisi olla tehokasta ja myynti tuottavaa, on hyvä tuntea, kuinka ihmi-

set käyttäytyvät ja, mitä tekijät käyttäytymiseen vaikuttavat. Ihmiset käyttäytyvät eri tavoin 

yksilönä ja ryhmässä, myös organisaation rakenne ja toiminta vaikuttavat henkilön käyttäyty-

miseen. 

 

Organisaatioita on olemassa monenlaisia, mutta niiden kaikkien päämääränä on yhteistoimin-

nan kautta saavuttaa yhteiset tavoitteet. Tavallisimmin organisaatiot voidaan jaotella kol-

meen sektoriin, yritykset, julkishallinnon organisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt ja yhdistyk-

set.  Organisaation yhteisten tavoitteiden lisäksi myös sen jäsenillä on henkilökohtaisia tavoit-

teita. Organisaatio ja sen jäsen ovat erillisiä. Organisaatiokäyttäytyminen on moninainen ko-

konaisuus, jossa kiinnostuksen kohteina ovat sekä organisaation toiminta ja rakenne että ih-

misten ja ryhmien käyttäytyminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Hautala & Lämsä 

2004, 9 - 10.) 
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Organisaation ja jäsenen tavoitteet voivat joskus olla ristiriidassa keskenään. Organisaation 

tavoitteet määräytyvät usein mission ja työympäristön perusteella. Organisaation jäsenen 

tavoitteet perustuvat usein tarpeisiin. (Tynys 2011, 14 – 15.) Tarvehierarkiaa käsitellään tar-

kemmin luvussa 7.2. 

 

Kirjallisuus antaa usein ymmärtää, että organisaatiokäyttäytymisen tutkimisella pyritään löy-

tämään tietoa, joka parantaisi vain organisaation tehokkuutta. Toisaalta ihmisten käyttäyty-

misen tutkiminen ja ymmärtäminen on jo itsessään tavoite, eikä tehokkuuden parantaminen 

voi tällöin aina olla tutkimuksen ensisijainen tai ainoa tavoite. (Hautala & Lämsä 2004, 15.) 

 

Organisaatiokäyttäytymisen tavoitteet voidaan jakaa käytännöllisiin ja tutkimuksellisiin ta-

voitteisiin (kuvio 3).  Käytännölliset tavoitteet ryhmitellään tehokkuuden tavoitteluun ja työ-

elämän laadun parantamiseen. Tehokkuus tässä tarkoittaa organisaation tulosten ja niiden 

saavuttamiseksi käytettyjen resurssien välistä suhdetta. Työelämän laatu tarkoittaa tasa-

arvoista ja hyvää työpaikkaa, sekä sopivan työn löytymistä ihmisille. Myös motivaatio, työssä 

onnistuminen, organisaation kehittäminen, hyvä johtaminen ja toimivat käytännöt liittyvät 

työelämän laatuun. Näkemykset työelämän laadusta voivat olla erilaisia työntekijöillä kuin 

esimerkiksi esimiehillä tai organisaation johdolla. Entä ovatko työelämän laadun kehittäminen 

ja organisaation tehokkuuden parantaminen organisaatiokäyttäytymisen tavoitteina ristirii-

dassa keskenään. Tutkimusten mukaan kuitenkin pitkällä aikavälillä tavoitteet ovat yhteneviä 

ja niiden oletetaan tukevan toisiaan. (Hautala & Lämsä 2004, 15 – 17.) 

 

 Organisaatiokäyttäytymisen tutkimukselliset tavoitteet voidaan ryhmitellä selittäviin ja tul-

kitseviin. Selittävän tutkimuksen mukaan on olemassa vain yksi todellisuus ja tieto objektiivis-

ta. Selittävä tutkimus pyrkii antamaan selityksen esimerkiksi jollekin ilmiölle tai vallitsevalle 

tilanteelle. Ihmisten asenteet tai tulkinnat eivät vaikuta todellisuuteen tai tietoon. Tulkitseva 

tutkimus näkee organisaation sosiaalisena toimintana, ihmiset ovat yhdessä rakentaneet toi-

minnan. Ihmiset näkevät todellisuuden erilailla ja tieto välittyy ihmisille erilaisten merkitys-

ten välityksellä. Tulkitseva tutkimus korostaa subjektiivista näkemystä. (Hautala & Lämsä 

2004, 15 – 18.) 
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Kuvio 3: Organisaatiokäyttäytymisen tavoitteet. (Hautala & Lämsä 2004, 15.) 

 

Kohdeorganisaatiossa myynnin käsikirjan tekeminen ja käyttöönotto edesauttaa sekä tehok-

kuuden että työelämän laadun parantamista. Käsikirja selkeyttää myyntiprosessia ja tiimin 

yhteneviä toimintatapoja, joiden noudattaminen luo edellytykset tehokkaalle toiminnalle. 

Yhtenevä toimintaprosessi taas helpottaa johtamista ja luo mahdollisuudet tasa-arvoiselle 

työympäristölle. 

 

Organisaatiot ovat nykyisin jatkuvasti muutosten ympäröimiä. Muutokset voivat olla joko si-

säisiä tai ulkoisia. Ulkoiset muutokset ovat toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, kuten 

esimerkiksi kansainvälistyminen. Sisäiset muutokset taas liittyvät organisaation omaan järjes-

telmään tai toimintaan, kuten johdon vaihtuminen, henkilöstön ikääntyminen ja organisaa-

tiorakenteen muutos. (Hautala & Lämsä 2004, 28.)  

 

Organisaatioita ei ole aina ollut olemassa samoin kuin niitä on nykyisin, ne ovat ihmisten luo-

mia ja saaneet muodon teollistumisesta. Organisaatiot ovat sosiaalisia toimijoita, jotka vai-

kuttavat ihmisten elämään. Nykyisin organisaatioita ei niinkään pyritä selittämään, vaan lä-

hinnä kuvailemaan ja ymmärtämään. (Juuti 2006, 9 - 12.) 

 

Organisaatioiden toimintatavoissa on tapahtunut kolme merkittävää muutosta. Ensimmäiseksi 

voidaan todeta, että hierarkian korostaminen on vähentynyt organisaatioissa. Valta ja johta-

minen perustuvat yhä useammin asiantuntijuuteen ja osaamiseen kuin asemaan, tämä koros-

tuu varsinkin matalissa organisaatioissa. Hallinnan tunne perustuu omaan osaamiseen eikä 
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muodolliseen asemaan. Toiseksi organisaatioiden rajat ovat häilyviä ja ne muuttuvat jatku-

vasti. Organisaatioiden tulee olla joustavia ja valmiita rakentamaan toimintaansa muutosten 

tapahtuessa. Kolmanneksi tiimien merkitys organisaatiossa kasvaa. Työntekijöiltä vaaditaan 

ryhmätyötaitoja ja jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. (Hautala & Lämsä 2004, 28 – 29.) 

 

Johtamista voi määritellä monin eri tavoin, yleensä se liittyy organisaation strategioiden toi-

menpanoon ja valvontaan. Johtaminen voidaan käsittää vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jolla 

pyritään vaikuttamaan ryhmän toimintaan niin, että päämäärät pystytään saavuttamaan. Joh-

taminen voidaan käsittää myös roolina, joka vie eteenpäin päämäärähakuista toimintaa ja 

vaikuttaa käyttäytymiseen. (Juuti 2006, 160 – 161.) 

 

Työntekijöiden tulee olla joustavia, nopeita ja luovia, jotta muutokset organisaatioissa olisi-

vat toimivia. Johtamisen taidot korostuvat henkilöstön motivoinnissa ja vuorovaikutustaitojen 

merkitys on yhä suurempi. Henkilöstö on yhä monimuotoisempaa ja innovatiivisuuden merki-

tys kasvaa. Muutokset organisaatioissa ja toimintaympäristöissä ovat mahdollisuuksia, mutta 

niihin sisältyy myös ongelmia. Näiden ongelmien tiedostaminen ja niihin reagoiminen auttavat 

organisaatiota varautumaan uusiin tilanteisiin. (Hautala & Lämsä 2004, 29 – 30.) 

 

5 Oppiminen ja osaaminen työympäristössä 

 

Työssä oppiminen ei ole yksiselitteinen käsitys vaan sen merkitys riippuu toimialasta, ympäris-

töstä ja näkökulmasta. Käsitteen merkitys on myös erilainen työntekijälle, työnantajalle ja 

koulutuksen järjestäjälle. Oppijalla on vastuu omasta oppimisestaan ja oppimisen ohjaajan 

rooli painottuu oppimisprosessin edistämiseen. (Grönfors 2010, 18.) 

 

Organisaatio on monipuolinen ympäristö oppimiselle, se tarjoaa erilaisia kehittämiskohteita ja 

ongelmia ratkaistavaksi. Ympäristö haastaa oppijan ja muuttuu jatkuvasti, oppiminen tapah-

tuu ryhmässä, jolloin se on aina tehokkaampaa. (Grönfors 2010, 21.) 

 

Muutos on nykypäivää ja pysyvä osa organisaation toimintatapaa. Kehittyminen ja uudistumi-

nen ovat välttämättömyyksiä organisaatioiden toiminnan kannalta. Yksi organisaation menes-

tystekijöistä on osaamisen kehittäminen, koska organisaatio toimii ihmisten osaamisen varas-

sa. Osaaminen ja sen kehittäminen tuo myös työntekijälle turvallisuuden tunteen ja luo mah-

dollisuuksia urakehitykselle. Työskentely on vähemmän rutiininomaista kuin ennen ja luo tar-

peita toimintamallien ja osaamisen kehittämiselle. (Hautala & Lämsä 2004, 191.) Muutos ja 

sen toteutumisen onnistuminen heijastuvat henkilöstön osaamistasoon. Jos perustaidoissa on 

puutteita, herättävät muutoksetkin vastarintaa. Jatkuvan muutoksen vaatiman osaamisen ke-

hittämisen lisäksi organisaatiossa tulee olla jatkuva oppimisen malli. (Mattila 2007, 111.) 
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Henkilöstön kehittäminen tarkoittaa, että henkilöstö oppii sekä organisaation että yksilön ke-

hittämisen kannalta tärkeitä taitoja. Ennen kuviteltiin, että oppiminen tapahtuu vain koulu-

tustilaisuudessa, nykyisin ollaan tietoisia, että oppimista tapahtuu myös oman työn ohessa. 

On tärkeää, että jokaisen tarpeet oppimiselle selvitetään ennen koulutuksen järjestämistä, 

näin pystytään määrittelemään koko organisaation keskeiset osaamistarpeet ja kehittämisalu-

eet. (Urama-Kienokoski 2011, 14 – 15.) 

 

Kohdeorganisaatio pyrkii tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden yhdistää oman osaamisen ke-

hittäminen ja päivittäinen työ toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. Todellinen oppiminen 

tapahtuu työssä, mutta kohdeorganisaatio tarjoaa myös sisäisiä ja ulkoisia koulutusohjelmia 

kaikille. (Kehittymismahdollisuudet 2013.) Kuten Helakorpi kirjoituksessaan Osaamisen joh-

taminen toteaa, osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen on haastavaa ja vaatii panostusta. 

Se myös edellyttää organisaatiolta jatkuvaa osaamisen arviointia ja ennakointia. (Helakorpi.) 

 

Argyris ja Schön (1978) kehittivät organisaation oppimisen käsitteen. He määrittelivät sen 

prosessiksi, jonka avulla virheitä etsitään ja korjataan. Monet ovat vieneet oppivan organisaa-

tion mallia eteenpäin ja määritelleet sen erilailla. Sengen (1990) mukaan oppivaksi organisaa-

tioksi voi kehittyä kiinnittämällä huomiota systeemiajatteluun, tiimien oppimiseen, yhteiseen 

visioon, tietoisuuteen ajatusmalleista ja omien taitojen kehittämiseen. (Grönfors 2010, 43 – 

44.) 

 

Oppiva organisaatio tarkoittaa sellaista organisaatiota, jossa työntekijät kehittävät itseään 

jatkuvasti saadakseen aikaan halutun tuloksen. Oppiva organisaatio rohkaisee yhteisten ta-

voitteiden muodostamiseen ja oppimaan yhdessä. (Hätönen 2007, 2.) Koulutusten ja valmen-

nusten ei tulisi toimia lääkkeinä puutteisiin vaan niiden tulisi olla ennakoituja ja suunniteltu-

ja. (Mattila 2007, 111.) 

 

Action Learningin kautta oppijasta kehittyy osaaja. Siinä henkilö kehittyy ihmisenä, kehittäjä-

nä, ongelmanratkaisijana, johtajana ja oppijana. Kyse on oppimisprosessista, jossa kollegat 

keskustelevat ja ratkaisevat yhdessä omaan työhönsä liittyviä ongelmia. Sen kautta voidaan 

luoda huipputiimejä ja auttaa sekä yksilöitä että tiimejä oppimaan samaan aikaan kun suori-

tetaan erilaisia työhön liittyviä tehtäviä. (Grönfors 2010, 53 – 57.) 

 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 4) esitetään oppivan organisaation peruselementit. Hätösen 

(2007, 2 - 3) mukaan organisaatiolla tulisi olla yhteinen näkemys tulevaisuudesta, jotta ihmi-

set voisivat vision perusteella pyrkiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Vision pohjalta 

muodostetaan päämääriä ja se antaa toiminnalle suunnan. Työkulttuurin ja ilmapiirin tulisi 

mahdollistaa oppiminen ja kehittämisen tulisi olla osa toimintaa. Jotta oppiminen onnistuu, 

on organisaation henkilöstön oltava joustavia ja avoimia.  
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Kuvio 4: Oppivan organisaation peruselementit. (Hätönen 2007, 2.) 

 

Jatkuvasta oppimisesta on tullut koko ajan tärkeämpää. Osaavat ihmiset ja uudet innovaatiot 

mahdollistavat organisaation menestyksen. Menestyvä organisaatio pyrkii jatkuvasti kehittä-

mään työntekijöiden osaamista, jotta he voisivat paremmin vastata organisaation ja ympäris-

tön asettamiin haasteisiin. (Juuti 2006, 76.) 

 

Työkulttuurin muutos on haastava ja pitkä oppimiseen liittyvä tapahtuma, joka usein liittyy 

johtamisen ja yhteistoiminnan kulttuuriin. Liian usein työkulttuurin muutosprosessi jää vain 

puheen tasolle. Oppiva organisaatio korostaa jatkuvaa oppimista ja yhteistä vastuuta, kaikki 

osallistuvat työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppivan organisaation toimintatavan tulisi 

tuottaa laadukkaita palveluita ja tuotteita, jotka pystyvät reagoimaan nopeasti muutoksiin. 

Toimintaa pitäisi pystyä ohjaamaan helposti ja sen tulisi olla ennustettavaa. Toimintaa tulisi 

kehittää jatkuvasti ja sen pitäisi olla tarkoituksenmukaista. Jatkuva kehittäminen ja paran-

taminen ovat osa jokaisen työntekijän työskentelyä. (Hätönen 2007, 4.) 

 

Yksilön uudistava oppiminen liittyy autonomisuuteen, itseohjautuvuuteen ja kriittiseen itsere-

flektioon. Uudistavan oppimisen prosessi vaatii itsetuntemusta, suunnittelua, viestintätaitoja, 

omien kykyjen tuntemusta, tukea ja keskusteluja muiden kanssa. Aikuinen oppija ei usein ha-

lua kyseenalaistaa omia uskomuksiaan. Uudistava oppiminen on yhteiskunnan muokkaamista 

ja samalla siitä syntyy tietoa. (Honka & Ruohotie 1997, 29 – 31.) 
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Yhteistoiminnan kehittäminen tarkoittaa organisaatiorakenteen madaltamista ja työntekijöi-

den valtuuksien lisäämistä. Myös verkostoja eri tahojen kanssa tulisi ylläpitää ja kehittää. Yh-

teistoimintaan liittyy myös tiimit, joilla on yhteinen käsitys organisaation nykytilanteesta ja 

visiosta. Henkilöstön joustavuus ja osaaminen mahdollistaa organisaation selviytymisen ja no-

pean reagoinnin yllättävissä tilanteissa. Työntekijän moniosaaminen tarjoaa työhön vaihtele-

vuutta ja mahdollisuuden uuden oppimiselle. Moniosaajalla on myös parempi niin sanottu 

työmarkkinakelpoisuus ja edellytykset urakehitykseen. (Hätönen 2007, 5.) 

 

Henkilöstökoulutus on yrityksessä investointia henkiseen pääomaan. Koulutuksen tulosten en-

nustettavuus on usein työlästä ja hankalaa, sen vuoksi koulutussuunnitelmia harvoin pystytään 

perustelemaan tunnusluvuilla. Yrityksen johtoa kiinnostavat useammin suuremmat menoerät 

kuin koulutuksiin käytettävät kulut, vaikka pitäisi muistaa kuinka tärkeää koulutettu henkilös-

tö on yrityksen kannattavuudelle. (Honka & Ruohotie 1997, 187.) Myös johdon ja esimiesten 

koulutukseen pitäisi panostaa, projektihallintaan ja muutoksiin liittyvä osaaminen on usein 

heikkoa ja tapahtuu aina saman kaavan mukaan. (Mattila 2007, 111.) 

 

Hätösen (2007, 11) mukaan oppiminen organisaatiossa tarkoittaa sitä, että työn ja organisaa-

tion tulevaisuutta mietitään osaamisen kannalta, tietoa ja taitoa jaetaan, työtä ajatellaan 

oppimisympäristönä, organisaation toimintatapoja kyseenalaistetaan ja omaa työtä kehite-

tään yhdessä muiden kanssa. Tärkeintä on, että oppiminen on yhdistetty organisaation tavoit-

teisiin.  

 

Osaaminen, jota yritykset tarvitsevat, muodostuu tiedoista ja taidoista, asenteista ja arvoista 

sekä verkostoista. Tietoihin ja taitoihin sisältyy ammatillinen perusosaaminen sekä oppimi-

nen. Arvot ja asenteet tarkoittavat motivaatio-osaamista eli sitoutumista ja mukautu-

misosaamista eli sopeutumista. Verkostot ylläpitävät vuorovaikutustaitoja. (Tulevaisuuden 

näkymät ja osaamisen ennakointia.) Jotta ihminen voi tulla hyväksi oppijaksi, tulee hänellä 

olla hyvä opiskelu- ja lukutaito, tavoitteellinen asenne ja riittävästi motivaatiota. (Osaaminen 

ja vahvuudet.) 

 

5.1 Osaamisen jäävuorimalli 

 

Hätösen (2007) materiaalissa on käsitelty Spencerin ja Spencerin (1991) jäävuorimallia osaa-

misen käsiteajatuksena (kuvio 5). Osaaminen koostuu yksilön motiiveista, ominaisuuksista, 

tiedoista, taidoista ja itsensä käsittämisestä. Motiivit ohjaavat yksilön käyttäytymistä tavoit-

teiden suhteen. Yksilölliset ominaisuudet määräävät reagointikyvyn ja – tyylin esimerkiksi kä-

siteltävän tiedon tai ympäristön ärsykkeiden suhteen. Tiedot liittyvät tiettyyn alueeseen koh-

distuvaa tietämystä, mitä yksilö tosiasiassa osaa. Tieto on vasta sitten arvokasta kun osaa 

käyttää ja soveltaa tilanteeseen sopivalla tavalla. Taidot auttavat suoriutumaan panostusta 
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Toi-

minta 

Taidot 

Tiedot 

Käsitys itsestä ja yksilölliset ominaisuudet 

Motiivit 

vaativista tehtävistä. Käsitys itsestä syntyy arvojen ja asenteiden pohjalta. (Hätönen 2007, 

6.) 

 

Osaaminen voi olla joko näkyvää tai näkymätöntä. Näkyvä osaaminen voidaan ilmaista nume-

roin tai sanoin. Hiljainen eli näkymätön osaaminen on syvällä ihmisissä tai organisaatioissa, ja 

sen kohdentaminen tai konkretisoiminen on vaikeaa. Esimerkiksi motiivit, käsitys itsestä ja 

yksilön ominaisuudet ovat näkymätöntä osaamista, ne tulevat ilmi toiminnassa tai vuorovaiku-

tuksessa. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa jäävuoren huippu eli osaaminen, joka näkyy toi-

mintana työtilanteissa. (Hätönen 2007, 6 - 7.) 

 

 

Toiminnan tulos = 

työsuoritukset  

 

 

 

Näkyvä osa 

 

 

 

 

 

Näkymätön osa 

 

 

 

 

 

Kuvio 5: Jäävuorimalli osaamisesta. (Hätönen 2007, 8.) 

 

Ydinosaaminen on organisaatiolle tyypillistä ja laajasti omaksuttua osaamista, joka tekee or-

ganisaatiosta ylivertaisen muihin verrattuna ja luo kilpailuedun. Ydinosaamisen elinkaari on 

pitkä eikä sitä ole helppo korvata tai kopioida. Ydinosaamisen tuottaa hyötyä asiakkaille ja 

sitä voidaan jatkuvasta parantaa tai kehittää. Ydinosaaminen luo perustan henkilöstön osaa-

misvaatimuksille. (Hätönen 2007, 8.) 
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5.2 Osaamisympyrä 

 

Green (1999) on luonut osaamisympyrän, joka erottelee osaamisen käsitteitä ja tuo osaamisen 

eri puolia yhteiseen viitekehykseen. Malli koostuu kahdesta ulottuvuudesta, tasoulottuvuudes-

ta (organisaatio - yksilö) ja tyyppiulottuvuudesta (tiedot ja taidot – työtavat ja vuorovaikutus-

taidot). Seuraava kuvio (kuvio 6) kuvaa yhdistelmää organisaation osaamisesta. Pysty- ja vaa-

ka-akseli muodostavat neljä eri osaa, joiden perusteella muodostuu organisaatiossa tarvittava 

osaaminen. Lohkot ovat organisaation ydinosaaminen, arvoihin ja toimintatapoihin kohdistuva 

osaaminen, työelämäosaaminen ja yksilöllinen ammatillinen osaaminen. (Hätönen 2007, 9.) 

 

Ydinosaaminen ja arvoihin sekä toimintatapoihin kohdistuva osaaminen muodostavat organi-

saation identiteetin, siihen sisältyy myös työympäristö. Työelämäosaaminen ja yksilöllinen 

ammatillinen osaaminen ovat yksilöiden työtehtävissään käyttämää osaamista. Ympyrän kes-

kiosaan voi halutessaan lisätä näkökulma, jonka tiedetään erityisesti ohjaavan osaamista, 

esimerkiksi asiakaslähtöisyys. (Hätönen 2007, 10.) 

 

Organisaation näkökulma 

 

 

 

 

 

Tiedot ja Työskentely- 

taidot tavat ja vuoro- 

 vaikutus 

 

 

 

 

 

 

  Yksilön näkökulma 

 

Kuvio 6: Osaamisympyrä. (Hätönen 2007, 10.) 

 

6 Myynnin käsikirja kohdeorganisaation käyttöön 

 

Tämä luku käsittelee itse käsikirjan tekemistä. Käsikirjaa ei voida julkaista tämän opinnäyte-

työn liitteenä toimeksiantajan ohjelmien ja toimintatapojen suojelemiseksi. Käsikirja sisältää 
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salaista tietoa kohdeorganisaation myyntiprosessista ja – tavoitteista. Tässä luvussa kuitenkin 

käsitellään ja perustellaan käsikirjan sisältöä ja siihen liittyviä ratkaisuja. Käsikirja on kohde-

organisaation käytössä sähköisessä muodossa, joten sitä on helppo päivittää jatkossa ja hyö-

dyntää erilaisissa tilanteissa. 

 

Myynnin tuki ei sinänsä ole osa myyntiä vaan myynnin taustalla tapahtuvaa toimintaa. Myyn-

nin tuen määritelmää on hankala löytää vaikka käsite onkin käytössä yrityksissä. Lähtökohtana 

voidaan ajatella, että koko organisaatio ja sen osaaminen eli ihmiset kuuluvat myynnin tu-

keen. (Kärnä 2010, 13 – 14.) 

 

Monessa yrityksessä on tarve myynnin tuen kehittämiselle. Myynti on yhä tärkeämpi osa toi-

mintaa ja samalla on huomattu myös tukitoimintojen kehittämisen tärkeys. Myynnin tukea 

voidaan kehittää organisaation prosessien kehittämisen kautta. Prosessiajattelun keskipistee-

nä tulisi olla asiakkaalle lisäarvoa tuottavat prosessit. Myynnin tuki ei varsinaisesti ole organi-

saatiossa kenenkään vastuulla, joten se kehittäminen on usein sattumanvaraista. (Kärnä 2010, 

17 – 18.) 

 

6.1 Käsikirjan synty 

 

Käsikirjan taustalla ovat kohdeorganisaation tavoitteet, säännöt ja arvot. Käsikirjan avulla 

pyritään varmistamaan, että jokaisen myyntijohtajan ja asiakashankintaan osallistuvan toi-

minta on yrityksen arvojen ja sääntöjen mukaista. Käsikirja ohjaa jokaista kohti yhteisiä 

myyntitavoitteita ja tehostaa toimintaa halutun päämäärän saavuttamiseksi. 

 

Käsikirjan tekemisessä ja sisällön rakentamisessa on huomioitu kohdeorganisaation myynti-

ryhmän toiveet ja mielipiteet, ja se koottiin haastatteluiden pohjalta. Käsikirjassa on esitelty 

myynnin eri vaiheet, työnjako ja yhteiset toimintatavat, teorian ja ohjeiden rinnalla työn kul-

kua on havainnollistettu kuvilla ja yrityksen ohjelmien kuvaruutukopioilla.  

 

Olen tutustunut myös muihin opinnäytetöihin, joissa yhtenä työn tavoitteena on ollut käsikir-

jan tai vastaavan ohjeen tuottaminen kohdeorganisaation käyttöön. Moni opinnäytetyö, jossa 

on tehty myyntiin liittyvä käsikirja, on edennyt ja rakentunut samankaltaisesti kuin omani. 

Ensin on selvitetty yrityksen nykyinen myyntiprosessi, sitten etsitty teoriaa ja rakennettu uusi 

käsikirja tai ohjeistus toiminnan tueksi. Esimerkiksi hotelli Scandic Espoon ravintolapuolelle 

on tehty perehdyttämiseen liittyvä opinnäytetyö, jonka tuloksena on perehdytyslomake toi-

minnan parantamiseksi ja osaamisen ylläpitämiseksi. (Dahlström 2011, 6.) OP Pankki Oyj:n 

tehdyn opinnäytetyön tuloksena oli myyntityöhön perehtymisen käsikirja. Edellytykset käsikir-

jan tai ohjeen onnistumiselle ja käyttöön ottamiselle näyttävät olevan helppolukuisuus ja 

ytimekkyys, oleelliset asiat sisällä pitävä kokonaisuus. (Kuutti 2010, 26 – 27.) 
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Käsikirja yhdistää toimintatavat ja ohjaa toimenpiteitä. Uusien työntekijöiden perehdyttämi-

sessä saadaan jo hyväksi koetut toimintatavat siirrettyä helposti heidän tietoonsa käsikirjan 

avulla. Myynnin käsikirja lisää asiakaslähtöistä ajattelutapaa, kehittää myynnin laatua ja 

myyntiprosessia. (J. Ruhtinas, haastattelu 16.5.2012.) 

 

Katleena Kortesuon Tekstiä ruudulla (2009) kirjassa on kerrottu verkkokirjoittamisen periaat-

teet ja annettu ohjeita tekstin kirjoittamiseen. Tekemäni myynnin käsikirja on työntekijöiden 

käytettävissä yrityksen sisäisellä levyasemalla, mutta tulevaisuudessa käsikirja voitaisiin lait-

taa yrityksen Intrasivuille. Varsinkin sitten kun käsikirja viedään Intraan, olisi hyvä tarkistaa, 

että käsikirja muodoltaan sopii verkossa julkaistavaksi. 

 

Verkkoteksteissä on erilaisia lajeja, esimerkiksi artikkelit, joihin kuuluvat muun muassa tieto-

artikkelit, ohjeet ja haastattelut, uutiset, tiedotteet, verkkokeskustelut ja ammatilliset blo-

git. Myynnin käsikirja kuuluu tekstityyppinä ohjeisiin eli organisaation ohjelmien ja järjestel-

mien käyttöohjeisiin. Ohjeiden on tarkoitus antaa ja jakaa tietoa sekä ohjeistaa toimintata-

voissa. (Kortesuo 2009, 14 – 16.) 

 

Verkkokirjoittamisessa kannattaa ottaa huomioon, että kirjoittaa lukijaa varten. Lukijan tulisi 

siis saada luetusta tekstitä jotain, esimerkiksi hyötyä, tietoa tai apua. Lukijoilla on yleensä 

lyhyt pinna ja ruudulta lukeminen on raskaampaa kuin painetun tekstin, joten oleellisen tie-

don tulisi löytyä helposti. (Kimmo 2011.) 

 

Kun kirjoittaa ohjetta organisaation käyttöön, tulisi käyttää yksikön toisen persoonan käsky-

muotoa (valitse, ota). Ohjeissa saa toistaa samoja asioita, ohjeessa tulisi myös käyttää samaa 

terminologiaa kun, mitä käytetään toiminnan yhteydessä. On myös tärkeää edetä loogisesti, 

ohjeet tulee kertoa siinä järjestyksessä kun ne tehdään käytännössä. (Kortesuo 2009, 51.) 

 

Ohjeen, tässä tapauksessa käsikirjan viemisessä Intraan voi olla myös haasteita. Kortesuon 

(2009, 65 – 66) mukaan Intrassa on seitsemän suurta haastetta: tiedon löydettävyys, tiedon 

painottuneisuus, tiedon päällekkäisyys, hakemistojen loogisuus, liika tieto, tiedon puuttumi-

nen ja vanhentuminen. Tiedon löytyminen on useampien Intranetien haaste, henkilöstö ei 

löydä tai osaa hakea tietoa oikeista paikoista. Toimiva hakusanapalvelu auttaa tässä ongel-

massa olennaisesti. Useasti Intran tieto painottuu pääkonttoriin ja siellä tapahtuviin asioihin, 

tästä johtuen jotkut työntekijät saattavat vierastaa Intraa ja sen käyttöä. Kolmas haaste liit-

tyy päällekkäisiin tiedostoihin, koska ihmiset eivät tiedä mihin tallentaa tietoa. Neljäs riski 

liittyy olennaisesti kolmanteen, Intran hakemistot ja tieto ovat usein epäloogisia, koska Intra 

on usein kehittynyt jo olemassa olevien hakemistojen jatkeeksi. Tästä syystä myös työnteki-

jöiden on vaikea päätellä mihin mikäkin tieto tulisi arkistoida. Intrassa saattaa myös usein olla 

liikaa tietoa tai sinne on lisätty myös epäolennaisia asioita. Kuudes riski on taas tiedon puut-
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tuminen. Jos työntekijät kokevat Intran hyödyttömäksi, eivät he käytä sitä. Kaikki edelliset 

riskit ajavat tiedon vanhentumiseen. Jonkun pitää jatkuvasti hallita Intraa ja päivittää siellä 

olevia tietoja. 

 

6.2 Käsikirjan tarkoitus ja rakenne 

 

Tarkoituksena on yhtenäistää uusasiakashankintatapoja, selventää keskeiset toimintatavat ja 

luoda tehokkaampi myynnin prosessi. Käsikirja luo edellytykset tehokkaalle toiminnalle ja sitä 

tulisi käyttää aina uuden työntekijän perehdyttämisen tukena. Tehokas työskentely ja myyn-

tiprosessi saadaan aikaan kun jokainen kohdeorganisaation työntekijä tietää toistensa toimin-

tatavat ja tavoitteet, ja kunnioittaa niitä.  

 

Käsikirjassa on esitelty organisaatiokaavio, joka auttaa työntekijöitä hahmottamaan kuka 

työskentelee missäkin ja, mikä on kenenkin vastuualue. Johdannossa on myös kerrottu sekä 

myyntijohtajan että sijoitusjohtajan työnkuva ja työn painopistealueet. Myynti- ja sijoitusjoh-

tajien työ eroaa toisissaan suurimmilta osin siinä, että myyntijohtajan tärkein tavoite on 

hankkia uusia asiakkaita ja sijoitusjohtajan hoitaa nykyisiä asiakkaita mahdollisimman tehok-

kaasti. 

 

Käsikirjan johdanto sisältää myös SWOT-analyysin esittelyn, joka on koottu myyntijohtajien 

haastatteluiden perusteella. Sen tarkoituksena on muistuttaa, mitkä asiat ovat heidän myyn-

tiprosessin vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja, mihin seikkoihin taas tulisi panostaa enemmän 

niiden parantamiseksi. SWOT-analyysia ja sen tuloksia käsitellään työssä myöhemmin. 

 

Käsikirja on tehty PowerPoint muotoon, jotta siinä olevia ohjeita ja kaavioita on helppo hyö-

dyntää myös muissa esityksissä. Käsikirjassa on yhteensä 42 sivua ja sen sisältö etenee joh-

dannon jälkeen kohdeorganisaation myyntiprosessin vaiheiden mukaan (ks. liite 3). Myyntipro-

sessi toimii käsikirjan ja asiakashankinnan punaisena lankana. 

 

Ihmisten käyttäytyminen perustuu erilaisiin arvoihin, tarpeisiin ja arvostuksiin. Jokaisen fi-

nanssialalla työskentelevän tulisi ymmärtää, miten asiakkaat käyttäytyvät ja mitä tulevaisuu-

den asiakkaat odottavat. Menestykseen tarvitaan lisää tietoa asiakkaiden toiveista ja valin-

noista sekä kykyä erottua kilpailijoista. (Alhonsuo ym. 2012, 31.) 

 

Myynnin portaat voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen (kuvio 7). Ensimmäiseksi asiakas otetaan 

vastaan ja luodaan luottamus. Tämän jälkeen tehdään tarvekartoitus. Kun asiakas on kertonut 

tarpeensa ja toiveensa, hänelle esitellään ratkaisu. Asiakas voi olla tämän jälkeen valmis te-

kemään ostopäätöksen tai sitten hän esittää vastaväitteitä ja kysymyksiä. Kun asiakas kysyy 

palvelun hintaa, on myyjällä mahdollisuus tehdä kaupat heti. Yleinen vastaväite liittyy juuri 
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palvelun hintaan, tässä kohdassa pallo voidaan heittää asiakkaalle ja pyytää häntä tarkenta-

maan huolenaiheita. Kun asian hyvät ja huonot puolet on käsitelty, voidaan asiakkaalta kysyä 

kauppaa. (Ojanen 2010, 70.) 

 

Jokaisella yrityksellä on oma käsitys myyntiprosessista sekä myynnin portaista, mutta edellä 

mainittujen perusasioiden ymmärtämisellä on suuri merkitys kaupan tekemisessä. Jos myyjäl-

lä on perusasiat hallussa, on hänellä parempi pelisilmä erilaisten asiakaskohtaamisten varalle. 

(Ojanen 2010, 70.) 

 

 

 

Kuvio 7: Yrityksen tapa kohdata asiakas. (Ojanen 2010, 70.) 

 

Mitä paremmin myyjä on hoitanut valmistelut ja edennyt myynnin portaiden mukaan, sitä 

helpompi kauppa on päättää. Myynnin portaiden noudattamisen tavoitteena on saada onnistu-

nut kauppa. (Ojanen 2010, 92.) Myös käsikirjan tarkoituksena on parantaa myyjän suoritusta 

asiakaskohtaamisissa noudattamalla kohdeorganisaation myyntiprosessia. Käsikirja auttaa 

myös muistuttamaan myyjiä yhteisistä toimintatavoista ja ohjeistuksesta. 

1. Avaus - asi-

akkaan vas-

taanottami-

nen 

4. Ostosignaali 

tai vastaväitteet 

5. Kaupan  

päättäminen 

3. Ratkaisu-

ehdotus 

 

2. Tarvekartoitus 
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7 Menestyvä myyntijohtaja 

 

Vain kaksi prosenttia ammattilaisista on alansa huippuja. He näyttävät, kuinka rajoja rikotaan 

ja luovat uudet tavoitteet tulevaisuuden tekijöille. Kilpailuvietti kuuluu ihmisen luonteeseen, 

tiimissä kilpaillaan myös keskenään, mutta todellinen ammattilainen tietää, mitä muilta voi 

oppia tullakseen itse paremmaksi myyjäksi. (Ojanen 2010, 30.) 

 

Menestyvät myyjät ovat yritykselle kullan arvoisia ja auttavat yritystä saavuttamaan tavoit-

teet. Myyjän menestystä mitataan myyntituloksen avulla. Myyntitulos voidaan ilmaista esi-

merkiksi liikevaihdolla, asiakkaiden lukumäärällä, euroilla tai kappalemäärällä. Myyntityö on 

jatkuvaa itsensä ja työskentelytapojen kehittämistä. (Alanen ym. 2005, 16.) 

 

Asenne ratkaisee. Myyjällä pitää olla oikea onnistumisen halu, muuten kauppoja ei tule. 

Asenne kertoo myyjän suhtautumisesta myyntiin, se on suhtautumistapa. Myyntitekniset tai-

dot eivät lupaa kauppoja, asenteen pitää näkyä, kuulua ja sen pitää olla aistittavissa. Omaan 

asenteeseen pystyy vaikuttamaan ihan yhtälailla kun pystyy oppimaan myyntitaidon. (Vuorio 

2011, 11 – 12.) 

 

Hyvältä myyjältä vaaditaan myös erinomaista tuotetuntemusta ja taloudellista osaamista. 

Hyvän myyjän tulee hahmottaa koko yritystoiminta perusteellisesti ja hänellä on oltava sekä 

kykyä että taitoa työskennellä tiimeissä ja yhteistyössä muiden kanssa. Hyvällä myyjällä on 

yleissivistystä, hyvät ihmissuhdetaidot ja kyky uudistua jatkuvasti. (Nieminen 1997, 23.)  

 

Kun asenne ja tuotetuntemus ovat kohdillaan, myyntitaitoja pystyy kehittämään todella pal-

jon. Myyjä on onnistunut kun asiakas tuntee saaneensa yksilöllisen ratkaisun. Myyjän kannat-

taa muistaa, että asiakas antaa aina vinkkejä siitä, miten myyntitapahtumaa voisi parantaa. 

(Ojanen 2010, 21.) 

 

Työympäristö muuttuu koko ajan ja ihmiset muuttuvat. Tämän päivän taidot eivät riitä huo-

misen kilpailussa. Toinen myyntiin vaikuttava tekijä on rutinoituminen. Kun sama henkilö te-

kee samaa työtä tarpeeksi pitkään, siitä tulee rutiinia. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti 

myyntiin, koska myyntityössä ollaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa ja tarkoi-

tuksena on vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä. Jos asiakkaalle tulee tunne, että hänestä ei 

välitetä, kauppa on usein menetetty. Myyntityötä tekevän täytyy olla valmis kehittämään it-

seään jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sekä teknisen osaamisen kehittämistä että ympäristössä 

tapahtuvien muutosten seuraamista. Vaikeimpia kehittämisen kohteista tuntuu monelle ole-

van innostumisen ja arvostamisen jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen. Näiden kehittämi-

nen ei ole koskaan tule valmiiksi, koska jokainen myyntitapahtuma on erilainen ja ainutlaa-

tuinen. (Vuorio 2011, 13.) 
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Millainen henkilö on sitten hyvä myyntijohtaja. Hänellä on kyky ennakoida, tehdä oikeita joh-

topäätöksiä ja reagoida nopeasti. Elämme jatkuvassa muutoksessa, yrityksissä ei enää voida 

tehdä monen vuoden strategiasuunnitelmia, jotka sitovat toimintaa. Pitää olla vaihtoehtoja ja 

valmius muuttaa toimintaa tarvittaessa. Tulevaisuus ei ole entisensä. Hyvä myyntijohtaja pys-

tyy myös johtamaan sekä ihmisiä että asioita, ja erottaa ne toisistaan. Hän osaa motivoida ja 

rohkaista muita. Hyvä myyntijohtaja osaa sanoa ”ei”, pystyy delegoimaan ja luottamaan ih-

misiin. Monelle delegointi ja muihin luottaminen työtehtävien hoidossa tuottaa vaikeuksia. 

Stressinsietokyky ja hyvä ihmistuntemus ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. (Nieminen 1997, 

59 – 81.) 

 

Ajankäytön hallinta on vaativa ja tärkeä asia. Hyvän myyjän tulee olla ajankäytön hallinnassa 

ammattilainen. Myyjän tulisikin miettiä tekeekö hän niitä asioita, joista syntyy parhaita 

myyntituloksia, mitä hän voi saada. Ahkeruus kannattaa. Myyntityötä tekevät henkilöt ovat 

usein erittäin ahkeria ja aktiivisia työntekijöitä. Myyjän tulee olla peloton ja valmis kovaan 

työhön. Asiakasmäärien lisääminen parantaa myös tuloksia, mutta myyjällä täytyy koko ajan 

olla hallinnan tunne tekemisestään, muuten myynti kärsii. Myyjä saa olla myös ahne, mutta 

hyvällä tavalla. Pitää olla ahneutta onnistua halua saada arvostusta sekä kiitosta omasta työs-

tä. (Vuorio 2011, 22 – 25.) 

 

Hyvin valmisteltu tapaaminen on jo puoliksi hoidettu. Myyjän on hyvä tietää mitä tapaamises-

sa aiotaan käsitellä ja mikä on tavoiteltu lopputulos. Asiakkaan tulee saada myyjästä ammat-

titaitoinen kuva ja tapaamisen hyvä valmistelu parantaa tätä kuvaa. Myös tapaamisen ja asia-

kaskohtaamisen jälkihoito on tärkeää. Jälkihoidon huomioiminen parantaa asiakaskokemusta 

ja asiakkaalle tulee tunne, että hänestä välitetään. Tämä tunne on tärkeä ylläpitää myös uu-

sien kauppojen ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttämisen vuoksi. (E. Ursin, haastattelu 

3.10.2011; R. Lilius, haastattelu 17.10.2011.) 

 

7.1 Asiakaslähtöinen myynti 

 

Kilpailu yritysten välillä kiristyy ja myyntiin pitää panostaa jatkuvasti enemmän. Nykyisin 

myydään palveluita, ei niinkään tuotteita. Hyvä myyjä osaa kommunikoida ja ymmärtää asi-

akkaan ostoprosessin. Asiakkaat tekevät päätöksen usein tunnesyistä, vaikka useimmat selit-

tävätkin päätöstä järkisyillä. Kaupan päättäminen tarkoittaa sitä, että asiakas saa mitä halu-

aa. (Leppänen 2007, 7 - 9.) 

 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) tiivistyy perinteisen ja asiakaslähtöisen myynnin erot, perintei-

nen myyjä yleensä kertoo asiat ja asiakaslähtöinen myyjä kysyy ne. Myyntimalleja on erilaisia, 

mutta kaikkien mallien tavoitteena on saada kyseinen tuote tai palvelu myydyksi. Tuotekes-

keinen malli keskittyy myyjän tuoteosaamiseen, konsultatiivisen ongelman tunnistamiseen ja 
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ratkaisun löytämiseen, strateginen malli liittyy monimutkaisiin myyntitapahtumiin ja ratkai-

sumyynti on lähes samanlainen kuin konsultatiivinenkin, se eroaa vain asiakkaan näkemän ar-

von määrityksen perusteella. Muuttuvassa ympäristössä on liikuttu koko ajan enemmän asia-

kaslähtöiseen myyntiin, siinä kaksi henkilöä on vuorovaikutuksessa keskenään ja pyrkivät pää-

semään yhteiseen tavoitteeseen. (Vuorio 2011, 128 – 129.)   

 

 

 

Kuvio 8: Perinteisen myynnin ja asiakaslähtöisen myynnin erot. (Vuorio 2011, 129.) 

 

Tuotevaihtoehtoja on tarjolla runsaasti ja tämä on vaikeuttanut lisäarvon tuottamista asiak-

kaalle. Yritysten tulee saada asiakkaat uskomaan, miksi heidän tuotteensa on parempi kuin 

muiden ja hintansa arvoinen. Kuluttajat haluavat löytää ratkaisuja ongelmiinsa, mutta ovat 

liian kiireisiä seuraamaan mainontaa. (Leppänen 2007, 17 – 18.) Tämä luo haasteita yrityksen 
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markkinoinnille ja mainonnan suunnittelulle. Yrityksen tulisi löytää juuri oikea kanava saavut-

taakseen asiakkaat ja pystyä tarjoamaan tuotteita tai palveluita, jotka kattaisivat asiakkaiden 

tarpeet. 

 

Yrityksillä on haasteita asiakaslähtöisten ideoiden toteuttamisessa. Asiakaspalautteen lisäksi 

ideoita saadaan uusilta työntekijöiltä, jotka eivät vielä tunne yrityksen toimintatapoja. Arvot 

vaikuttavat asiakkaiden päätöksentekoon, tämä pitäisi muistaa ottaa huomioon uusien ideoi-

den kehittämisessä. (Leppänen 2007, 19.) 

 

Harva asiakas kertoo oma-aloitteisesti palveluun liittyvät puutteet ja usein asiakas ratkaisee 

tilanteen vaihtamalla toimittajaa. Yritysten tulisi valita mahdolliset kehityskohteet asiakkail-

ta saadun palautteen ja faktojen perusteella. (Laukkanen 2004, 1.) Asiakkaiden tulee saada 

lisäarvoa ja hyötyä palvelusta. Yritys, joka toimii asiakaslähtöisesti, pyrkii saamaan lisätietoa 

asiakkaan arvontuotannosta ja korostamaan yhteistyön merkitystä. (Torkkeli, Salmi, Ojanen, 

Länkinen, Laaksolahti, Hänninen & Hallikas 2005, 6.) 

 

Myyjän pitää selvittää, mitä asiakas haluaa ja, miksi hän olisi valmis ostamaan kyseisen palve-

lun tai tuotteen. Myyjän pitää antaa asiakkaan kertoa, mitä hän haluaa. (Ojanen 2010, 77.) 

Tämä vaihe koskee kohdeorganisaatiossa ensisijaisesti myyntijohtajien valmistautumista asia-

kastapaamiseen.  

 

Myyjän pitää osata kuunnella asiakasta. 80 prosentin syndrooman mukaan myyjä puhuu 80 

prosenttia ajasta. Tällöin asiakkaan puheelle jää aikaa noin 20 prosenttia, yleensä ei edes sitä 

kun hiljaiset hetket lasketaan mukaan. Myyjä kuvailee pääosin myymäänsä tuotetta ja kehuu 

sitä eikä esitä asiakkaalle tarpeeksi kysymyksiä. Jos kuvitellaan yhden tunnin tapaaminen, 

syndrooma tarkoittaa seuraavaa. Myyjä käyttää 31 minuuttia puhumiseen palvelusta, 8 mi-

nuuttia kertoakseen esimerkiksi maksuehdoista, yhdeksän minuuttia käytetään asiakkaalle 

esitettyihin kysymyksiin ja jäljelle jäävä viisi minuuttia käytetään asiakkaan kuuntelemiseen. 

Tällaisen tapaamisen lopputulos on yleensä huono asiakastyytyväisyyden kannalta, koska asi-

akkaalta ei saada tarpeeksi informaatiota. (Leppänen 2007, 74 – 75.) 

 

Jälkihoito on tärkeä osa myyntiprosessia. Siihen kuuluu muun muassa asiakastyytyväisyyden 

varmistaminen. Asiakasta ei saa hylätä kun kaupat on tehty, nykyään kaikki myynti edellyttää 

myös jälkihoidon huomioimista. Myyjän pitää kertoa asiakkaalle miten häneen saadaan yhteys 

ja olla asiakkaaseen itse yhteydessä säännöllisin väliajoin. (Leppänen 2007, 101) Palaute on 

tärkeää myynnin kehittämisen kannalta. Kun pystytään ylittämään asiakkaan odotukset, yri-

tyksen mahdollisuus uusiin asiakkaisiin kasvaa. Hyvä laatu lisää asiakastyytyväisyyttä ja kas-

vattaa siten myös asiakasuskollisuutta. (Leppänen 2007, 137 – 143.) 
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7.2 Työmotivaation merkitys työyhteisössä 

 

Kaikilla on motivaation lähde, toisilla se on helpommin löydettävissä kuin toisilla. Tekeminen 

on aina valinta, paras motivaatio löytyy ihmisen sisältä. Jos henkilöllä on oikea halu tehdä 

myyntityötä, on työ itsessään palkinto, palkka ja lomat toimivat silloin bonuksena. (Ojanen 

2010, 38.) Motivaation lähtökohtana ovat tarpeet ja päämäärä. Jos ihmisellä ei ole tavoittei-

ta, ei häntä oikeastaan mikään motivoikaan. (Helin 2011, 104.) 

 

Motivaatioon liittyy keskeisesti tekemisen kesto, tehtävät valinnat ja käyttäytyminen. Moti-

vaation kautta voidaan selittää, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat ja, miksi osa asioista 

tehdään ja osa ei. Motivaatio vaikuttaa siihen, miten kovasti yritämme päästä tavoitteeseen, 

se on keskeinen tekijä työntekijän, ryhmän ja yrityksen suorituskyvyssä. (Nieminen & Tomperi 

2008, 31.) 

 

Eri asiat ja tavoitteet ohjaavat ihmisiä tekemään töitä. Ennen ajateltiin, että tarkka ohjaami-

nen, valvonta ja rahallinen palkkio ohjaavat ihmistä kohti tavoitetta. Nykyisin työn ja ihmisen 

välinen suhde on kuitenkin erilainen. Automaation ja informaation lisääntyminen on muutta-

nut työn tarkoitusta ja koulutustason nousu on muokannut ihmisten työlleen asettamia vaati-

muksia. Työmotivaation vaikuttavat ihmisen tarpeet, palkkiojärjestelmät ja työn luonne. 

Työmotivaation kesto ja voimakkuus vaihtelevat työtehtävän ja tilanteen mukaan. Alhainen 

motivaatio kertoo työntekijän haluttomuudesta tehdä työtä tai määrättyjä työtehtäviä. Työ-

motivaatio voidaan jaotella sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio perustuu 

omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin ja arvoihin kun taas ulkoinen motivaatio kohdistuu palkkioi-

hin tai rangaistuksiin. (Hautala & Lämsä 2004, 80 – 81.) 

 

Motivoitunut käyttäytyminen tarkoittaa, että henkilön käyttäytyminen on vapaaehtoista, 

oman tahdon alaista ja kontrolloitua. Motivaation ja käyttäytymisen selittäminen ei ole yksin-

kertaista, niihin vaikuttavat monet ristikkäiset motivaatiotekijät. Aikojen saatossa on kehitet-

ty useita motivaatio- ja tarveteorioita, tunnetuin niistä on Maslow’n tarvehierarkia. (Juuti 

2006, 37 – 45.) 

 

Abraham Maslow’n (1954) esittämän tarvehierarkian mukaan motivoivat tarpeet etenevät por-

taittain tärkeysjärjestyksessä (kuvio 9). Tarvehierarkiassa on viisi porrasta, joista alimmalle 

tasolle sijoittuvat fysiologiset tarpeet. Nämä ovat jano, nälkä, lämpö, uni ja muut kehoon 

liittyvät tarpeet. Työpaikalla fysiologiset tarpeet sisältävät terveydenhuollon, lepotauot, ruo-

kailun ja liikunnan. (Hautala & Lämsä 2004, 82.) 
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Seuraavalla tasolla ovat turvallisuuden tarpeet. Näihin tarpeisiin kuuluu vaaran välttäminen, 

varmuus ja suojautuminen sekä fyysisiltä että henkisiltä haitoilta. Työpaikalla tähän kuuluvat 

palkkaus, vakaa työsuhde, työturvallisuus ja hyvä ergonomia. (Hautala & Lämsä 2004, 82.) 

 

Sosiaaliset tarpeet sisältävät yhteenkuuluvuuden, ystävyyden, hyväksynnän, välittämisen ja 

rakkauden tunteita. Hyvä esimiessuhde, ryhmät, tiimit vaikuttavat työympäristössä sosiaali-

siin tarpeisiin. (Hautala & Lämsä 2004, 82.) 

 

Kaksi ylintä porrasta sisältävät arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Tunnustus, itse-

näisyys, itsekunnioitus, saavutukset ja asema kuuluvat arvostuksen tarpeisiin. Työelämässä 

arvostuksen tarpeisiin kuuluvat myös palkitseminen, kehityskeskustelut, arviointi ja tavoittei-

den saavuttaminen. Itsensä toteuttamisen tarpeita tyydyttävät omat saavutukset, luovuus, 

tiedon lisääntyminen ja kehittyminen.  Sitoutuminen, uralla eteneminen ja työnilo kuuluvat 

itsensä toteuttamiseen työpaikalla. (Hautala & Lämsä 2004, 82.) 

 

 

 

Kuvio 9: Maslow'n (1954) tarvehierarkia. (Hautala & Lämsä 2004, 82.) 

 

Maslow’n tarvehierarkia ei kuitenkaan ole pystytty todentamaan tutkimuksissa. Tutkimukset 

osoittavat, että käyttäytymistä ohjaavat monet eri motiivit. Alderfer pyrki muokkaamaan tar-

veteoriaa vastaamaan paremmin tutkimusten tuloksia. Alderferin mukaan ihmisen tarpeiden 

tyydytys ei tapahdu Maslow’n esittämässä hierarkisessa järjestyksessä. (Juuti 2006, 48.) 
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7.3 Myynnin seuranta 

 

Myynnin seurannan ja tavoitteellisen työskentelyn kannalta on tärkeää, että myyjille on ase-

tettu selkeät tavoitteet. Kun myyjälle on asetettu tavoitteet, on hänen suunniteltavat toi-

menpiteet, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden täyttymistä tulee seurata, tär-

keitä suoritusmittareita ja tavoitteita myyntityössä ovat määrälliset arvot, kuten soittojen ja 

kauppojen määrät. (Alanen ym. 2005, 52 – 53.)  

 

Tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kehitystavoitteet, suoritustavoitteet ja tulosta-

voitteet (kuvio 10). Tulostavoitteet liittyvät myynnin tuloksiin, kannattavuuteen ja tuottavuu-

teen, nämä tavoitteet ilmoitetaan yleensä lukuina. Suoritustavoitteet kohdistuvat tiimin toi-

mintaan ja määrällisen tekemiseen. Kehitystavoitteet liittyvät osaamiseen ja kehittämiseen. 

Kehitystavoitteiden avulla pyritään löytämään uusia toimintatapoja, jotka parantavat työn 

tuottavuutta. (Ruokosalmi 2009.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10: Tavoitteet. (Ruokosalmi 2009.) 

 

Kohdeorganisaatiossa myyntijohtajilla on vuosittaiset myyntitavoitteet. Tavoitteiden ja 

myynnin seurantaa on kehitetty oma Excel-pohjainen ohjelma. Ohjelmaan kirjataan kaikki 

asiakastapaamiset ja esittelyt sekä uusien asiakkaiden määrät. Tilaston ylläpitäminen on jo-

kaisen omalla vastuulla ja ohjelmasta kerätään luvut, jotka esitellään johdolle. Myynnin seu-

ranta on erittäin tärkeää toiminnan kehittämisen ja nykytilan ymmärtämisen kannalta. Jokai-

sen nähtävissä olevat luvut myös motivoivat työntekijöitä parempiin tuloksiin. (H. Metsänie-

mi, haastattelu 12.10.2012.) 

 

Tulevaisuudessa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi myynnin seuranta järjestelmä, jonka avul-

la myynnin johtaminen on tehokkaampaa ja asiakaskontaktien hallitseminen helpompaa. (J. 

Ruhtinas, haastattelu 22.8.2012.) 

 

7.4 Palkitseminen 

 

Palkitseminen on työntekijöiden ja organisaation välinen prosessi, joka toimii kahteen suun-

taan. Parhaimmillaan kummatkin osapuolet hyötyvät. Palkitseminen on johtamisen väline, 

Kehitystavoite 

Suoritustavoite 

Tulostavoite 
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jonka avulla voidaan saavuttaa organisaation tavoitteet ja tukea strategiaa. Mikä on kenenkin 

mielestä palkitsevaa, on kuitenkin yksilöllistä. (Palkitseminen ja palkitsemistutkimus 2012.) 

 

Palkitseminen ei näy vain tilinauhassa. Palkitsemiseen kuuluu kaikki, jolla osoitetaan tunnus-

tusta ja huomiota työntekijän toimintaa ja saavutuksia kohtaan. Onnistumisien juhliminen ja 

työntekijän mahdollisuus kouluttaa ja kehittää itseään ovat myös palkitsemista. (Nieminen & 

Tomperi 2008, 151.) 

 

Palkitsemisessa tärkeintä on oikeudenmukaisuus yksilön ja yrityksen kohdalla. Asetettuihin 

tavoitteisiin pääseminen ja niiden ylittäminen tulee olla perusta palkitsemiselle. Yrityksen 

kokonaistavoitteiden, yksikkö-, yksilö- ja tiimitavoitteiden tulee olla linjassa keskenään. (He-

lin 2011, 182.) 

 

Palkitsemisella henkilöstöä motivoidaan toimimaan organisaation strategian ja arvojen mukai-

sesti. Palkitseminen tukee koko organisaation menestystä ja se tulisi sitoa niihin tekijöihin, 

jotka parantavat tuottavuutta. Palkitseminen on panostus, jonka avulla toimintaa voidaan 

kehittää. Organisaatiossa tulisi ainakin ottaa kantaa seuraaviin palkitsemisstrategian kohtiin: 

minkälaisista asioista henkilöstöä halutaan palkita, minkä tason tuloksista palkitaan ja miten 

palkkio jaetaan henkilöstön keskuudessa. (Kauhanen 2010, 88 – 89.) 

 

Palkitseminen voi olla joko aineellista tai aineetonta. Aineellisia palkitsemistapoja ovat esi-

merkiksi palkka, tulospalkkiot ja optiot. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat muun muassa 

koulutus- ja kehitysmahdollisuudet sekä työn sisällön muokkaaminen. Parhaimmillaan aineet-

tomat ja aineelliset palkitsemistavat tukeva toisiaan ja niitä kehitetään organisaation tarpei-

den mukaan. (Palkitseminen ja palkitsemistutkimus 2012.) 

 

Joitakin sama työ saattaa kiinnostaa pitkään, mutta useat haluavat uusia haasteita muutaman 

vuoden välein. Organisaatioiden tulisi pystyä tarjoamaan haasteita ja uusia tehtäviä organi-

saation sisältä. Yksi ongelma sisäisessä liikkuvuudessa on, että esimiehet eivät halua päästää 

hyviä työntekijöitä muihin tehtäviin, koska se ainakin hetkellisesti heikentää tiimin suoritus-

ta. Hyvän henkilöstön poislähtö on suuri menetys organisaatiolle, myös taloudellisesti. (Kau-

hanen 2010, 98 – 99.) 

 

Palkitseminen on toimiva kun sekä henkilöstö että johto ovat siihen tyytyväisiä. Palkitsemisen 

pitää sopia yhteen organisaation strategian, rakenteen, tavoitteiden ja henkilöstön kanssa. 

Palkitsemisen toimivuutta arvioidaan useissa yrityksissä esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn 

perusteella. Usein palkitsemisen pohjana on yrityksen palkitsemisstrategia. (Palkitseminen ja 

palkitsemistutkimus 2012.) 
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Jokaisessa organisaatiossa on olemassa palkitsemispolitiikka, joko tiedostamaton tai tiedos-

tettu. Palkitsemispolitiikassa otetaan kantaa suhteelliseen palkkatasoon, luontoisetuihin, 

palkkojen porrastukseen, palkkojen joustavuuteen ja yhtenäisyyteen sekä henkilöstön osallis-

tumiseen palkitsemisen kehityksessä. Palkka- tai palkitsemistaso ei yksinään määrää onko or-

ganisaatiolla hyvän työnantajan maine. Hyvämaineiset työnantajat harvoin maksavat henki-

löstölleen alan kovinta palkkaa, koska työntekijät ovat palkkatasosta huolimatta kiinnostu-

neet organisaatiossa olevista työtehtävistä. (Kauhanen 2010, 91.) 

 

Myös palkitsemista tulisi kehittää ja päivittää tilanteen mukaan vaikka se voikin tuntua haas-

tavalta. Usein muutokset organisaation toimintamalleissa tai järjestelmissä aiheuttavat muu-

tostarpeita myös palkitsemistapoihin. Olennaista palkitsemisen kehittämisessä on kuitenkin 

se, että henkilöstöä kuunnellaan, toimitaan johdonmukaisesti, esimiehiä perehdytetään ja 

kehitetään, tiedonkulku on toimivaa ja palkitsemisjärjestelmää arvioidaan säännöllisin vä-

liajoin. (Palkitseminen ja palkitsemistutkimus 2012.) 

 

Kohdeorganisaation myyntijohtajia palkitaan tulospalkkioin. Vuoden alussa asetettuihin ta-

voitteisiin päästyään, jokainen saa ennalta sovitun palkkion. Tämä motivoi henkilöitä työssään 

ja parantaa tuloksia. Myynnin jatkuva seuraaminen myös pakottaa kehittymään ja paranta-

maan jokaisen omaa suoritusta. (J. Ruhtinas, haastattelu 16.5.2012.)  

 

8 Muutosjohtajuus ja sen toteutuminen pankkimaailmassa 

 

Olemme muutoksen ympäröimiä, niin on ollut aina ennenkin ja tulee myös tulevaisuudessa 

olemaan. Muutokseen voi suhtautua seuraavalla kahdella tavalla. Reagoimalla muutokseen, 

joka tapahtuu vasta sitten kun on pakko ja liian myöhäistä tai ennakoimalla ja suunnittele-

malla muutokset. (Russell-Jones 2000, 6.) Kyky sopeutua muutokseen on organisaation, johta-

jan ja työntekijän menestymisen keskeinen edellytys. (Mattila 2007, 9.) 

 

Muutos voidaan määritellä monella eri tavalla, se voi olla kehittymistä, jonka lopputulos on 

erilainen kuin aikaisempi, vanha tapa korvataan kokonaan jollakin uudella tai muutos tuo mu-

kanaan vaihtoehtoja ja muunnoksia. Tarkoituksena kuitenkin on, että muutos tuo mukanaan 

jotakin uutta ja erilaista. Siirtyminen nykyhetkestä johonkin tulevaisuuden tavoitteeseen tar-

koittaa muutoksen hallintaa. Siirtymävaiheeseen liittyy usein ongelmia, jotka ilmenevät orga-

nisaation jäsenten keskuudessa. Seuraava kuvio ilmentää liiketoiminnan muutosta nykyhetkes-

tä siirtymävaiheen kautta tavoitteeseen (kuvio 11). (Russell-Jones 2000, 10 – 15.) 
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Kuvio 11: Muutos liiketoiminnassa. (Russell-Jones 2000, 15.) 

 

Onnistunut muutosjohtaminen vaatii suunnittelua. Suunnittelu tarkoittaa ongelmien ja ratkai-

sujen ennakointia. Myös työryhmän valinnalla on väliä, jos on tarvetta ulkopuoliselle avulle, 

sitä kannattaa hyödyntää. (Russell-Jones 2000, 75.) 

 

Muutosjohtajuutta käsittelevä kirjallisuus korostaa usein ylimmän johdon ja keskijohdon tär-

keyttä muutosten organisoinnissa, ideoinnissa ja toteutuksessa. Muutoshankkeet toteutetaan 

usein kaavamaisesti ja niihin kohdistuvat tutkimukset eivät välttämättä tavoita organisaa-

tiokohtaisia muutosprosesseja, jotka toteutetaan radikaalin toimintakonseptin muutoksen, 

loogisesti suunnitellun lineaarisen ja ylhäältä alas johdetun muutosmallin perusteella. (Sten-

vall & Virtanen 2010, 207 – 208.) 

 

Huono puoli on se, että sellaiset seikat ovat kadonneet, joilla on merkitystä organisaatiomuu-

toksia toteuttaessa. Esimerkiksi organisaatiokulttuurin moninaisuus on unohtunut ja se, että 

organisaatiossa toimivilla työntekijöillä on suuri vaikutus muutosten onnistuneessa toteutta-

misessa. Johtajien rooli muutosten toteuttamisessa on ristiriitainen. Johtajilla on kokemusta 

ja resursseja muutosten toteuttamiseen, mutta he joutuvat myös kamppailemaan valta-

asemien varmistamiseksi. (Stenvall & Virtanen 2010, 208.) 

 

Muutosvastarinta tarkoittaa muutokseen tai sen suunnitteluun kohdistuvaa vastustusta. Ihmi-

nen yleensä puolustaa vanhoja tapoja ja tottumuksia, niistä poisoppiminen on monelle vaike-

aa. Vastustus ei yleensä kohdistu itse muutokseen vaan sen vaikutukseen työyhteisössä ja 

työntekijöiden asemaan. Muutosvastarinta voi nostaa kustannuksia jos se hidastaa muutosta, 

työntekijöiden työteho voi pudota jopa neljänneksen jos organisaatiossa on odotettavissa suu-

ria muutoksia. (Ponteva 2012, 20.) Muutosvastarinnasta käsitteenä on tullut myös ase, jolla 

ruohonjuuritasolla työskenteleviä syyllistetään suunnitelman tai toimenpiteen epäonnistumi-

sesta. (Mattila 2007, 20.) 

 

Muutosjohtajuuteen liittyy usein myös muutosvastarinta. Vain harvoissa organisaatiomuutok-

sissa jää muutosvastarinta syntymättä. Johtajien olisi hyvä tietää, mistä vastarinta johtuu ja 
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Ei  

halua 

Ei taitoja 

Ei tietoa 

miten siihen voidaan reagoida. Muutosvastarinta voi johtua esimerkiksi valta-aseman mene-

tyksen pelosta, työntekijän epävarmuudesta suoriutua uusista työtehtävistä, muutoksen aihe-

uttamasta yhteisöllisyyden murtumisesta tai pelosta, ettei henkilö sopeudu uuteen organisaa-

tiomalliin. (Stenvall & Virtanen 2010, 211 – 212.) 

 

Muutosvastarinnalla on myös erilaisia tasoja sekä suosituksia niiden johtamiselle (kuvio 12). 

Huipulla olevan keskijohdon vastarinta liittyy usein siihen, että lähes aina organisaatioraken-

teisiin kohdistuvan muutoksen tavoitteena on vähentää hallintotehtäviä. Alempi työnjohto 

yleensä tukee muutosta toimimalla kriittisen tiedon välittäjänä ylemmän tason ja ruohonjuu-

ritason välissä, tämä osallistuminen saatetaan tulkita väärin vastarinnaksi. Työntekijät muo-

dostavat käsityksensä muutoksesta vasta kun esimiehet sekä johto ovat sen käsitelleet ja 

odottavat innostunutta toimintaa. (Mattila 2007, 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12: Muutosvastarinnan tasot ja niiden mukaiset suositukset johtamiselle. (Mattila 2007, 

21.) 

 

Muutosjohtajuudessa on otettava huomioon kaksi eri näkökulmaa, asioiden ja ihmisten johta-

minen. Näitä kumpaakin tarvitaan, jotta organisaatiomuutokset voidaan toteuttaa onnis-

tuneesti. Muutos on erilainen jokaisessa organisaatiossa, se mikä toimii jossakin muualla, ei 

välttämättä toimi toisaalla. (Stenvall & Virtanen 2010, 208.) 

 

Perustele, ohjaa, 

kannusta, palkitse 

ja rankaise 

Kouluta, val-

menna, ohjaa 

Viesti, perus-

tele, toista 
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Myös ihmiset kokevat muutokset eri tavalla. Jollekin muutos toimintatavoissa voi tuntua suu-

remmalta kuin esimerkiksi muutos organisaatiorakenteessa, joka taas voi olla johdolle merki-

tyksellinen. Joidenkin on helppo oppia uudet tavat, toiset taas kyseenalaistavat kaiken ja 

kolmannet eivät selviä pienistäkään muutoksista. Jotkut taas eivät ole kiinnostuneet muutok-

sista lainkaan ja haluavat vain suorittaa työtehtävänsä. (Ponteva 2012, 15.) 

 

Organisaatiomuutokset ovat joko suunniteltuja tai kehkeytyviä. Suunniteltujen muutosten 

pohjana on toiminut Kurt Lewinin ajatteluun pohjautuva kolmivaiheinen malli, jonka osia ovat 

sulattaminen, toteuttaminen ja jäähdyttäminen. Sulattamisella tarkoitetaan vanhoista kaa-

voista luopumista ja nykytilan analysointia. Toteuttaminen sisältää uuden oppimista ja jääh-

dyttämisen myötä muutoksen aikaansaama tilanne vakiintuu ja sen avulla vältetään myös 

mahdollisuus siitä, että palattaisiin vanhaan toimintamalliin. Itsestään kehkeytyvät muutokset 

tapahtuvat asteittain ja tarkentuvat matkan varrella. Henkilöstön osallistuminen on kehkey-

tyvien organisaatiomuutosten taustalla. (Stenvall & Virtanen 2010, 210.) 

 

Käynnistysvaihe on kriittinen muutoksen onnistumisen kannalta. Ensimmäiseksi pitää luoda 

ymmärrys eli muutos sisäistetään organisaatiossa ja siitä keskustellaan. Toiseksi muutoksen 

idean tulisi olla merkityksellinen ja organisaation pitäisi vahvistaa niitä seikkoja, jotka vahvis-

tavat muutoksen toteuttamista. Kolmas käynnistysvaiheeseen sisältyvä osio koskee sitä, miten 

muutosta koskeva tulkinta välitetään symboleilla ja viesteillä. (Stenvall & Virtanen 2010, 210 

– 211.) 

 

Vuorovaikutus on erittäin tärkeä osa muutoksen johtamista. Johdon tulisi tiivistää muutoksen 

idea ja viestiä siitä henkilöstölle. Riippumatta siitä, miten muutos toteutetaan, on vuorovai-

kutuksella suuri merkitys muutoksen onnistuneessa toteuttamisessa. Organisaation johto on 

ydinasemassa siinä, että muutoksella pitää olla kasvot. Lähiesimiesten rooli on vaativa, koska 

he viestivät omille alaisilleen, miksi muutokset tehdään ja mikä vaikutus niillä on. (Stenvall & 

Virtanen 2010, 212 – 213.) 

 

Suurin virhe muutoksen toteuttamisessa on tiedottamisen puute. Epävarmuus ja arvailut alka-

vat helposti hallita työntekijöiden mieltä. Olisi tärkeää, että organisaation tekisi myös strate-

gian muutosvastarinnan käsittelyä varten. Muutos voi olla myös hyväksi, se ei aina ole välttä-

mättä negatiivinen asia. Muutosvastarintaa huolestuttavampaa on työntekijöiden välinpitä-

mättömyys, silloin vaarana on työstä ja organisaatiosta etääntyminen. (Ponteva 2012, 20 – 

21.) 

 

Muutoksen tavoitteiden tulee olla selkeitä. Johdolla pitää olla tarkka käsitys siitä, miksi muu-

tokset toteutetaan ja mitä niillä tavoitellaan. Organisaatiomuutos on erillinen prosessi, joka 

toteutetaan projektina. Vastuuhenkilöiden tulisi olla kokeneita projektin vetäjiä ja heillä pi-
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täisi olla tarvittava osaaminen. Joskus muutokseen liittyy myös ikäviä asioita, kuten irtisano-

misia tai lomautuksia. Muutosjohtajan tulisi osata perustella henkilöstölle muutoksen syyt ja 

kertoa niistä mahdollisimman nopeasti. Muutosten perustelu on samalla henkilöstölle viesti 

siitä, miten heitä kunnioitetaan ja arvostetaan. (Stenvall & Virtanen 2010, 217 – 218.) 

 

Harvardin Yliopiston kognitio- ja kasvatustieteen professori Howard Gardnerin mukaan 

ensimmäiseksi tulisi muuttaa ajattelua, se johtaa myös käytöksen muuttamiseen ja muutos on 

pysyvämpi. Työtapojen muuttaminen on hankalaa ja aiheuttaa usein vastarintaa. Henkilöstön 

on vaikea nähdä totuttujen tapojen tilalle tulevia uusia toimintatapoja positiivisessa valossa.  

Vaikeinta on muuttaa omaa toimintaa ja suhtautumista työntekoon, muuttuvissa olosuhteissa 

opittu uusi käyttäytyminen unohtuu nopeasti. (Koutaniemi 2010.) Käsikirjan käyttöönotto 

aiheuttaa myös muutoksia kohdeorganisaatiossa. Myyntiryhmän henkilöstön toiminta- ja 

työtavat muuttuvat, ja työn johtamiseenkin kohdistuu muutospaineita.  

 

Konsultti Tiina Savolainen toteaa Talouselämän artikkelissa Muutosvastarinta on hieno asia, 

että muutosvastarinta ei ole aina huono asia, suurempi paha on välinpitämättömyys. 

Muutoksesta puhutaan usein negatiiviseen sävyyn ja tieto muutoksesta tuodaan esille 

organisaatiossa liian myöhään henkilöstön valmistautumista ajatellen. Henkilöstölle tulee 

kertoa mikä muuttuu ja miten, ja muutokset tulee perustella. Muutos luo haasteita ja 

vaatimuksia myös organisaation johdolle ja henkilöstön johtamiselle, muutosjohtaminen on 

yksi haastavimmista johtamisen tehtävistä. (Torppa 2012.) 

 

Haastattelut tutkimuksen alussa antoivat myyntiryhmälle mahdollisuuden vaikuttaa käsikirjan 

sisältöön ja projektin etenemiseen. Kohdeorganisaation myyntiryhmän jäsenet ovat saaneet 

myös kommentoida ja esittää toiveita käsikirjan teon edetessä. Käsikirjan yksi 

perusedellytyksistä ja tavoitteista oli, että sen sisältö tukee myyntiryhmän tavoitteita. 

 

8.1 SWOT-analyysi 

 

SWOT lyhenne koostuu sanoista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), oppor-

tunities (mahdollisuudet) ja threats (uhat). SWOT-analyysiä kannattaa käyttää kun arvioidaan 

organisaatiossa tapahtuvaa oppimista sekä sen toimintaympäristöä. Analyysin tulosten avulla 

voidaan ohjata oppimisen prosessia sekä tunnistaa kriittiset pisteet. (SWOT-analyysi 2012.) 

 

SWOT-analyysi on tehokas työkalu yritystoiminnan arviointiin. Taulukon avulla arvioidaan toi-

minnan vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Tärkeää on erot-

taa nykytila (vahvuudet ja heikkoudet) tulevaisuudesta (mahdollisuudet ja uhat). Tavoitteena 

on vahvistaa ja hyödyntää vahvuuksia, parantaa heikkouksia, hyödyntää mahdollisuuksia ja 

varautua uhkiin. (SWOT analyysi 2011.)  
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SWOT-analyysiä käytettäessä tulee olla objektiivinen. Usein vahvuudet ja mahdollisuudet ero-

tetaan selkeämmin kuin heikkoudet ja uhat. Tämä voi vääristää tuloksia ja luoda toivekuutta. 

Riskejä ja uhkia ei myöskään kannata painottaa liikaa, koska silloin ei uskalleta lähteä kokei-

lemaan mitään uutta. (Nieminen 1997, 125 – 126.) 

 

SWOT-analyysin avulla haluttiin saada kuva kohdeorganisaation myyntiryhmän nykytilasta sekä 

heidän käsityksensä kohdeorganisaation yritystoiminnasta. SWOT-analyysi toteutettiin haas-

tatteluiden yhteydessä ja se esitellään tuloksissa. Toiminnan tehostamisessa on kyse yrityksen 

ydinprosessien tunnistamisesta sekä niiden kehittämisestä. Tarkoituksena on poistaa tai orga-

nisoida uudelleen toiminnot, jotka eivät tuota arvoa. (Karrus 2001, 210.) 

 

8.2 Strategiavalinta 

 

Kun muutoksen visio on selvitetty, on löydettävä keinot sen saavuttamiseksi. Perinteinen 

SWOT-analyysi toimii useimmiten hyvänä perustana muutoksen strategian suunnittelussa. 

Vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia yhdistelemällä syntyy neljä erilaista strate-

giaa, joiden perusteella voidaan tehdä valinta (kuvio 13). (Mattila 2007, 145.) 

 

Strategian valintaan liittyy kysymys siitä, halutaanko tukeutua organisaation vahvuuksiin 

mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja uhkien minimoinnissa vai tartutaanko sisäisiin heikkouk-

siin ja pyritään sitä kautta selviytyä ympäristön tuomista paineista. Niin sanottu menestymis-

strategia sijoittuu kuvion vasempaan yläkulmaan, tässä strategiassa hyödynnetään organisaa-

tion omia vahvuuksia tartuttaessa mahdollisuuksiin. (Mattila 2007, 146.) 
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                                              Sisäiset tekijät 

              Vahvuudet  Heikkoudet 

 

 

 

 

                           Mahdol- 

            Ulkoiset  lisuudet 

             tekijät 

      Uhat 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13: Strategiavalinta. (Mattila 2007, 146.) 

 

Strategioiden avulla pyritään tehokkuuden lisäämiseen. Ne myös liittyvät läheisesti tavoittei-

den saavuttamiseen. (Grönfors 2010, 124.) 

 

9 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä 

 

Tässä luvussa kerrotaan toimintatutkimuksesta menetelmänä sekä paneudutaan syvemmin eri 

tiedonkeruumenetelmiin ja tiedonlähteisiin. Luvussa on myös perusteltu, miksi tässä tutki-

muksessa tutkimusmenetelmäksi on valittu toimintatutkimus. 

 

9.1 Toimintatutkimuksen lähtökohdat 

 

Toimintatutkimus tarkoittaa muun muassa työelämässä olevien ihmisten työn tutkimista ja 

kehittämistä. Toimintatutkimus yhdistää toiminnan ja tutkimuksen. Toimintatutkimuksessa on 

aina mukana ihmisiä käytännön työelämästä ja se on ammatillisen oppimisen ja kehittymisen 

prosessi. Toimintatutkimuksen voima on siinä, että henkilöt, joita ongelma koskee, ratkaise-

vat sen yhdessä ja sitoutuvat tuleviin muutoksiin. (Kananen 2009, 9.) 

 

Eri toimintatutkimuksia yhdistävät käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja 

tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. (Kuula 1999, 10.) Toimintatutkimukselle ei ole 

olemassa yhtä oikeaa määritelmää, koska se on lähinnä tapa lähestyä tutkimuskohdetta. Täs-

sä kuitenkin yksi määritelmä, joka selventää, miksi tässä tutkimuksessa on käytetty menetel-

mänä toimintatutkimusta. Toimintatutkimus on lähestymistapa, jossa tutkija osallistuu kiinte-

Strategiavalinta 1 Strategiavalinta 2 

Strategiavalinta 3 Strategiavalinta 4 
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ästi tutkittavan kohdeyhteisön elämään ja pyrkii yhdessä yhteisön jäsenten kanssa ratkaise-

maan ongelmat ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. (Suojanen 1992, 13.) 

 

Toimintatutkimus pyrkii ratkaisemaan käytännön ongelmia, kehittämään käytäntöjä ja ym-

märtämään niitä paremmin esimerkiksi työympäristössä. Toimintatutkimus on sidottu johon-

kin tilanteeseen, se vaatii yhteistyötä ja osallistumista. Toimintatutkimukseen liittyy myös 

itsensä tarkkaileminen. Toimintatutkimuksen avulla pyritään ratkaisemaan jokin käytännön 

ongelma tai kehittämään nykyisiä käytäntöjä paremmiksi. (Metsämuuronen 2008, 29.) 

 

Toimintatutkimukseen liittyy keskeisenä osana reflektiivisyys. Reflektio tarkoittaa oman 

oppimisen analysointia, mitä opin ja miten, mitä tunsin ja mikä onnistui? Reflektion 

tavoitteena on ymmärryksen syventäminen. (Reflektio 2009.) Reflektio sanana tarkoittaa pei-

listä heijastuvaa kuvaa. Reflektio on ajattelua ja tutkiskelua, jossa asioita peilataan aikai-

sempaan kokemusmaailmaan ja, jonka tuloksena on asioiden syvempi ja uudenlainen ymmär-

rys. Reflektiota tarvitaan, jotta oppiminen olisi mahdollista. Tiedon jatkuva lisääntyminen on 

kuitenkin vaikuttavat vähentävästi aikaan, joka on käytettävissä opittujen asioiden pohdin-

taan. (Suojanen 1992, 25 – 26.) Reflektoinnin avulla voidaan arvioida, että toimintatutkimus 

on onnistunut kohteen ja osallistujien kehittämisessä. (Suojanen 1992, 62.) 

 

Jotta jollekin voi antaa merkityksen, kokemus pitää ymmärtää ja pystytä tulkitsemaan. Tämä 

tulkinta on toimintamme punainen lanka ja merkityksen antaminen muuttuu oppimiseksi.  

Oppiminen on erilaista eri tilanteissa, esimerkiksi on eri asia yrittää oppia suorittaa jotain 

tiettyä tehtävää kuin oppia ymmärtämään sitä. Reflektion kautta voimme korjata uskomuksia 

ja virheitä, jotka esiintyvät ongelmanratkaisussa. Uskomukset perustuvat joillekin ennakko-

oletuksille, kriittinen reflektio tarkoittaa näiden ennakko-oletusten arvostelua. Oppiminen 

voidaan ajatella prosessina, jossa jonkun kokemuksen merkitys tulkitaan uudestaan ja uusi 

syntynyt tulkinta ohjaa ymmärtämistä ja toimintaa. Se mitä ajattelemme ja havainnoimme, 

riippuu suurelta osin oletuksista ja tottumuksista, joiden kautta tulkitsemme kokemuksia. 

(Mezirow 1995, 17.) 

 

Reflektiivinen toiminta on olettamusten arviointia ja usein iso osa päätöksentekoa. Harkitseva 

toiminta ei ole sama asia kun reflektio, jossa pyritään selvittää omien uskomusten 

oikeellisuus. Reflektio osana harkitsevaa toimintaa tarkoittaa, että itseltä pitää kysyä mitä 

teen väärin? Reflektio voi olla osa uuden toimintatavan valintaa tai sisältää jälkeenpäin 

tehtyjä uudelleenarviointeja. Jälkeenpäin tapahtuva reflektio voi esimerkiksi keskittyä 

olettamuksiin ongelman sisällöstä, menettelytapoihin tai ennakko-oletuksiin, joiden 

perusteella ongelma on luotu. Kriittinen reflektio kohdistuu juuri tehtyihin ennakko-

oletuksiin. (Mezirow 1995, 23.)   
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Reflektion kautta pyritään ymmärtämään toimintaa paremmin ja kehittämään sitä. Toiminta 

voi olla reflektiivistä tai ei-reflektiivistä (kuvio 14). Jokaisella meistä on omat ennakko-

oletukset asioista ja niihin vaikuttaa muun muassa kokemus. Reflektiivisen prosessin 

tavoitteena on ymmärtää sekä teoria että käytäntö. Prosessin jälkeen pyritään uudelleen 

arvioimaan ja pohtimaan, miksi asiat tapahtuivat niin kuin tapahtuivat ja etsitään uusia 

näkökulmia ja valmiuksia. Totuttua ja rutiininomaista toimintaa, jota ei pyritä muuttamaan 

tai arvioimaan, kutsutaan ei-reflektiiviseksi toiminnaksi. (Mezirow 1995, 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

Kuvio 14: Reflektio. (Mezirow 1995, 23.) 

 

Reflektioon ei läheskään aina liitetä työpaikkoja, koska liike-elämä korostaa ja arvostaa 

kovuutta sekä tuloksellista toimintaa eikä niinkään itsereflektiota. Silti reflektiosta on tulossa 

yhä tärkeämpi osa organisaatioita ja niiden toimintaa. Entiset toimintatavat, joissa 

tottuneesti toistettiin yhtä opittua ja samaa kaavaa ovat vanhanaikaisia, nykyisin 

työntekijöitä pyritään rohkaisemaan kyseenalaistamaan toimintatapoja ja ajattelemaan 

syvällisemmin työtään. Nopea kehitys ja muutos ovat pakottaneet työntekijät pohtimaan 

ratkaisuja ja vakiintuneita toimintatapoja. Kokemuksen reflektointi on yleisin oppimisen 

muoto työpaikoilla, työntekijöiden on tukeuduttava omasta kokemuksesta oppimiseen, jotta 

oppiminen olisi mielekästä. Negatiivista tällaisessa kokemuksesta oppimisessa on se, että se 

voi johtaa virheiden toistamiseen. (Mezirow 1995, 41 – 42.) 

 

Toimintatutkimus menetelmänä sopii hyvin silloin kun tavoitteena on löytää ratkaisu tietyssä 

tilanteessa ilmenevään ongelmaan, halutaan tarjota koulutusta työyhteisössä ja työskentelyyn 

tarvitaan uusia näkökulmia, pyritään parantamaan kommunikointia tutkijoiden ja työntekijöi-

den välillä tai kun halutaan tarjota mahdollisuus subjektiiviselle lähestymistavalle koskien 

ongelmaratkaisua. Yksi etu toimintatutkimuksessa verrattuna kysely-tutkimuksiin on, että 

tutkimus ja suunnittelu etenevät samaan aikaan. Tällöin tutkimuksen tulos on heti ja jokai-

sessa toimintavaiheessa arvioitavissa. (Metsämuuronen 2008, 30 – 31.) 

Reflektiivinen toiminta 

Jälkikäteisreflektio Harkitseva ja reflektoi-

tava toiminta 

Prosessi Sisältö 

Ennakko-olettamukset 

(Kriittinen reflektio) 

Ei-reflektiivinen toiminta 

Totunnainen  

toiminta 

Harkitseva, 

mutta ref-

lektoi-

maton toi-

minta 
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Toimintatutkimuksen kulusta on esitetty monia eri teorioita. Seuraavaksi kuitenkin esitellään 

yksi toimintatutkimuksen etenemistapa (kuvio 15), joka kuvaa tämän tutkimuksen kulkua. 

Tässä tutkimuksessa arkipäivän tilanteesta lähtevää ongelman arviointia edustaa kohdeorgani-

saation toimeksianto ja puutteiden havaitseminen. Seuraava askel eli alustava keskustelu oli 

kokous myyntiryhmän kanssa ja ongelman läpikäyminen. Aikaisemmin toteutetun myynnin 

käsikirjan runko toimi tutkimuksen alussa aineistona. Haastatteluiden ja aikaisemman aineis-

ton avulla ongelma pystyttiin määrittelemään uudelleen ja tutkimuksen kulku selkiintyi. Kun 

tavoitteista oli sovittu, lähdimme suunnittelemaan käsikirjan ja tutkimuksen tekemisen ete-

nemistä. Sovimme, että pidämme palavereita tasaisin väliajoin ja arvioimme käsikirjan sisäl-

töä. Kun käsikirja oli saatettu valmiiksi ja myyntiryhmän käyttöön, arvioidaan sen oikeelli-

suutta ja käyttökelpoisuutta. 

 

 

 

 

Kuvio 15: Toimintatutkimuksen eteneminen. (Metsämuuronen 2008, 31 – 32.) 

 

Toimintatutkimusta on kritisoitu siitä, että tutkimuksen kohde on tiettyyn tilanteeseen sidot-

tu, otos on rajoitettu, muuttujia ei voida hallita eikä tuloksia yleistää. Kritiikkiä on esitetty 

myös tutkimuksen tavoitteiden ja menetelmien epämääräisyydestä sekä siitä, ettei vuorovai-

kutus tutkijoiden ja tutkittavien välillä ole tasavertaista ja yhteistyö on johtanut riippuvuu-

teen tutkijoista. Toimintatutkimuksessa on myös välillä hankalaa sitoa teoria ja käytäntö toi-

siinsa, tutkija vastaa teoriasta ja toimijat käytännöstä. Jos tutkija on täysin yhteisön ulkopuo-

linen henkilö, voi toimijoiden olla hankala soveltaa tuloksia. Tutkijat saattavat myös joskus 

ratkaista itseään kiinnostavia ongelmia, eikä paneutua niihin epäkohtiin, joista toimijat ovat 

kiinnostuneita. (Metsämuuronen 2008, 32.) 
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Työskentelen kohdeorganisaatiossa ja yhteistyössä kohdetyhmän kanssa, joten vuorovaikutus 

on ollut puolin ja toisin aktiivista sekä ongelmien kohdistaminen selkeää. Tulokset on tarkoi-

tettu hyödynnettäväksi ryhmän toimintatapojen kehittämisessä ja uskon, että he pystyvät 

soveltamaan niitä helposti työssään. 

 

Toimintatutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, kirjalliset läh-

teet ja kyselyt. Haastattelut ovat yksi käytetyimmistä tiedonkeruumenetelmistä. Haastatte-

luissa kysymykset ja niiden asettelu on tärkeä työkalu. Kirjalliset lähteet tarkoittavat kaikkia 

tutkittavaan ilmiöön liittyviä dokumentteja. Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää myös 

kyselyä, se voidaan toteuttaa haastatteluna, puhelimitse, postitse tai Internetissä. (Kananen 

2009, 61 – 77.) 

 

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelminä on hyödynnetty haastatteluita ja kirjallisia läh-

teitä. Tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa on hyödynnetty käsikirjan teossa, haastattelui-

den ja havainnoinnin tulokset näkyvät koottuna myynnin käsikirjassa. Aikaisemmin toteutettu 

käsikirja, haastattelut ja kirjallinen aineisto ovat muokanneet käsikirjan sisältöä ja vaikutta-

neet tutkimuksen etenemiseen. Kohdeorganisaation myyntiryhmän toiveet ja ajatukset ovat 

luoneet käsikirjalle tavoitteet ja raamit. 

 

Kirjalliset lähteet tarkoittavat havainnoinnin ja haastatteluiden kautta kerätyn aineiston ja 

muistiinpanojen lisäksi jo olemassa olevia dokumentteja, jotka liittyvät tutkinnan kohteena 

olevaan ilmiöön. (Kananen 2009, 73.) Aikaisemmin osittain toteutettu käsikirja kohdeorgani-

saation käyttöön oli koko projektin lähtökohta. Vanhan käsikirjan läpikäyminen ja epäkohtien 

etsiminen loi edellytykset uudelle käsikirjalle, näin myös vältyttiin samoilta virheiltä.  

 

Dokumentteja ovat kaikki painettu, kirjallinen aineisto sekä kuva- ja äänimateriaali. Kirjallis-

ta aineistoa voidaan käyttää yksinään tutkimusmateriaalina tai haastatteluiden tukena, kuten 

tässä tutkimuksessa on tehty. Kaikki tutkittavaan ilmiöön liittyvät kirjalliset dokumentit voi-

vat toimia tutkimuksen aineistona. (Kananen 2009, 76 – 77.) 

 

Jokaisessa tutkimuksessa tarvitaan kirjallisuutta ja sen tarkastelua. Kirjallisuuteen perehty-

mällä aihealue täsmentyy ja tutkijan käsitys siitä, millaisia tutkimuksia aikaisemmin on tehty, 

paranee. Kirjallisuuden käyttö lisää myös tutkimuksen luotettavuutta. Kirjallisuus antaa tukea 

omille ratkaisuille tutkimusprosessin eri vaiheissa. Se myös tukee tehtyjä johtopäätöksiä, jois-

sa tulokset voidaan kytkeä muihin tutkimuksiin. Lukeneisuus on myös yksi tutkimuksen arvi-

ointikriteereistä. (Kananen 2009, 74 – 75.) 

 

Kirjallista aineistoa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti sekä Internet 

lähteistä että painetusta kirjallisuudesta. Aineistoa on löytynyt hyvin sekä myynnistä että or-
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ganisaation ja henkilöstön kehittämisestä. Kirjallisuus on tukenut omia ajatuksiani myynnin 

prosessin kehittämisestä ja oppivasta organisaatiosta. 

 

Seuraava alaluku käsittelee haastatteluita hieman tarkemmin. Luvussa kerrotaan, kuinka 

haastattelut toteutettiin. 

 

9.2 Haastattelut aineistona  

 

Tutkimuksen aineistoa on kerätty haastattelemalla kohdeorganisaation kaikkia myyntiryhmän 

jäseniä lokakuussa 2011. Myyntiryhmä koostuu johtajasta, kuudesta myyntijohtajasta ja yh-

destä asiantuntijasta (ks. liite 2). Haastatteluiden avulla pystyttiin hahmottamaan kohdeor-

ganisaation myyntiprosessi ja luotiin pohja käsikirjan rakenteelle.  

 

Tutkimuksessa päädyttiin haastattelemaan kaikkia myyntiryhmän jäseniä. Tämän tarkoitukse-

na oli saada kattava kuva kohdeorganisaation toiminnasta sekä kaikkien näkemys sekä kehit-

tämistarpeista että toimintatavoista. Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää 

tutkimuksen kohdetta. Aineiston laatu on tutkimuksessa olennaisempaa kuin sen määrä. Kyse 

on niin sanotusta harkinnanvaraisesta näytteestä. (Eskola & Suoranta 2000, 62 – 63.) 

 

Kysymykset muotoutuivat sen pohjalta, mikä oli tärkeää käsikirjan kokoamisen ja myyntipro-

sessin oikean kuvan antamisen kannalta. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluita, koska halut-

tiin jokaisen henkilökohtainen näkemys kohdeorganisaation toimista. Ryhmähaastattelu sääs-

tää tutkijan aikaa, mutta niissä tulevat mukaan myös ryhmätilanteen vaikutukset. Ryhmän 

jäsenten vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, persoonallisuuden piirteet ovat 

ratkaisevia tekijöitä. (Kananen 2009, 65.) 

 

Johtajan haastattelu oli avoin eli vapaamuotoinen haastattelu. Avoin haastattelu vaatii useita 

haastattelukertoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 204.) Tämä haastattelumuoto valittiin, koska halut-

tiin selvittää esimiehen ajatuksia ja käsityksiä myyntiprosessista sekä ryhmän työtavoista. 

Haastattelukertoja oli vuoden 2012 aikana yhteensä viisi kappaletta ja jokaisen haastattelun 

yhteydessä kirjoitettiin muistiinpanoja. Haastatteluissa saatiin joka kerta lisää ideoita myyn-

nin toteuttamiseen ja varmistettiin käsikirjan palvelevan myyntiryhmän tarpeita halutulla 

tavalla.  

 

Myyntijohtajien ja asiantuntijan haastatteluissa käytettiin lajina teemahaastattelua, koska se 

antaa tutkijalle riittävästi tilaa ja rajaamismahdollisuuden aihealueiden avulla. Teemahaas-

tattelussa on ennakkoon määritetyt aihealueet eli teemat. (Kananen 2009, 64.) Haastatelta-

ville laadittiin etukäteen haastattelurunko ja kysymykset (ks. liite 1), tarkoituksena oli saada 

jokaiselta haastateltavalta subjektiivinen näkemys kohdeorganisaation myyntiprosessista. 
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Teemahaastattelu kohdentaa haastattelun tiettyyn teemaan ja se korostaa haastateltavien 

omia määritelmiään eri tilanteista sekä tuo heidän äänen kuuluviin. (Hurme 2006, 7 - 8.)  

 

Haastateltavat saivat kysymykset etukäteen, jotta he voisivat tutustua niihin ja valmistautua 

haastatteluun. Suurin osa kysymyksistä oli kaikille haastateltaville samoja, mutta jokaiselle 

tehtiin myös kysymyksiä, jotka olivat räätälöityjä vastaajan asiantuntijuuden ja vastuualueen 

perusteella. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös avoimia kysymyksiä, koska niihin ei voi vastata 

vain yhdellä sanalla vaan vastaaminen vaatii myös selittämistä. (Kananen 2009, 62.) 

 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin riippuen haastateltavan innokkuudesta ja ha-

lukkuudesta vastata kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Haastatteluita ei nauhoitettu vaan 

niiden aikana tehtiin muistiinpanoja kysymyslomakkeisiin käsin. Jokaisen haastattelun jälkeen 

kirjoitettiin yhteenveto vastauksista. Näin haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa ja saatiin 

kerättyä mahdollisimman paljon aineistoa. 

 

10 Tulokset  

 

Kirjallisuus ja dokumentit auttoivat ymmärtämään, millainen on toimiva ja tehokas myynti-

prosessi sekä, miten myyjät voisivat työskennellä tehokkaammin. Vanhasta käsikirjasta pys-

tyttiin poimimaan tarpeellista ja käyttökelpoista tietoa. Vanhaa käsikirjaa tutkimalla selvisi 

myös, millaista tietoa tarvittaisiin lisää. Haastattelut antoivat tarkempaa tietoa itse kohdeor-

ganisaation toiminnasta. 

 

10.1 Yhteiset toimintatavat toiminnan kulmakivenä 

 

Haastatteluiden avulla selvitettiin jokaisen myyntijohtajan henkilökohtainen näkemys myynti-

ryhmän työtavoista, tavoitteista ja toiminnasta. Haastattelut auttoivat myös luomaan käsikir-

jalle rungon ja sisältöä. Haastatteluista saatu tieto auttoi varmistamaan, että käsikirjasta tu-

lee sellainen kuin sitä käyttävät työntekijät toivovat. 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että jokainen myyjä toimii yrityksessä yksilönä ja 

heillä on omat toimintatapansa. Tietenkin tietyt työtavat ovat yhteneväisiä, kuten esimerkiksi 

lakeihin ja yrityksen toimintatapoihin liittyvät toiminnot, haastateltava 5 korosti. Haastava 

taloustilanne on vaikuttanut myyjien raportointiin ja ohjaukseen, ja vaatii toimintatapojen 

muokkaamista. Myyntiprosessi on kohdeorganisaatiossa rutiinia ja toimintatavat useimmiten 

totuttuja. Tärkeä osa tutkimuksen toteuttamista on myyntijohtajien sitouttaminen ja heidän 

osallistuminen projektiin, näin saamme aikaa käsikirjan, joka palvelee myyntijohtajien työtä 

mahdollisimman hyvin.  
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Ensimmäiseksi jokaiselta haastateltavalta kysyttiin mielipidettä käsikirjan muodosta, sähköi-

nen vai paperinen, ja millä ohjelmalla se tulisi toteuttaa. Kaikki haastateltavat olivat yksimie-

lisiä siitä, että sähköinen versio on sekä parempi että nykyaikaisempi kuin paperinen. Kaikki 

olivat myös samaa mieltä siitä, että PowerPoint-muoto hyödyllisin käsikirjan käyttämisen 

kannalta. PowerPointiin saadaan lisättyä kuvaruutukopioita näppäilyohjeista ohjelmista, ja 

käsikirjan eri osia voitaisiin käyttää myös koulutuksissa.  

 

Yksi tärkeimmistä kaikille esitettävistä kysymyksistä oli kertoa kolme tärkeintä asiaa, jotka 

myynnin käsikirjan tulisi ehdottomasti sisältää (taulukko 1). Tällä kysymyksellä varmistettiin, 

että valmis käsikirja todella palvelee myyntiryhmää ja on heille hyödyllinen. 

 

Kaikki haastateltavat paitsi yksi kokivat yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi ohjeistuksen liittyen 

järjestelmiin tehtäviin kirjauksiin. Ohjeita kaivattiin enimmäkseen presentaatioon valmistau-

tumisen ja jälkitöiden kirjauksissa. Haastateltava 2 piti tärkeämpänä itse kaupan saavuttamis-

ta, ei niinkään matkan varrella tapahtuvia tehtäviä. Haastateltavat 2, 5, 6 ja 7 pitivät myös 

tärkeänä listausta presentaatiossa tarvittavista materiaaleista, jolloin kaikkien toimintatapa 

on yhteneväinen. Kolmas tärkeä asia varsinkin haastateltavien 2,3,4 ja 5 mielestä oli myynti-

työn tärkeyden huomioiminen ja kontaktipinnan tuntemus. Nämä seikat koettiin tärkeiksi sekä 

yhteistyön että presentaatiossa onnistumisen kannalta. 

 

 

Taulukko 1: Käsikirjan kolme tärkeintä seikkaa.  

 

Haastateltava 3 koki myös tärkeäksi, että käsikirja voisi toimia perehdytyksenä uudelle työn-

tekijälle. Käsikirja sisältää nämä kaikki kolme taulukossa 1 mainittua seikkaa. Käsikirjassa on 

esitelty kirjausohjeet liittyen jokaiseen myyntiprosessin vaiheeseen, tämä varmistaa, että 
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jokainen myyntijohtaja kirjaa kaikki tarvittavat tiedot pankin järjestelmiin ja kirjaukset ovat 

oikein. Käsikirjassa on myös lueteltuna kaikki presentaatiossa tarvittava materiaali, tämä 

toimii muistilistana myyntijohtajille ja luo yhtenäisen toimintatavan. Tehokas myyntityö on 

käsikirjan ydin. Käsikirjassa on pyritty korostamaan yhteistyön tärkeyttä ja huomioimaan kon-

taktipinnan ylläpidon merkitys myynnin onnistumisen kannalta. 

 

Yksi haastateltaville esitetty kysymys koski Private Banking -palveluiden tuomaa lisäarvoa asi-

akkaille. Tarkoituksena oli selvittää haastateltavien mielipide siitä, minkä lisäarvon he koke-

vat palvelun tarjoavan asiakkaille. Tämän kautta myyntijohtajat voivat kehittää myyntiosaa-

mista ja keskustella eri näkökulmista työyhteisössä. Viisi haastateltavaa oli yksimielisiä siitä, 

että asiantunteva palvelu on suurin lisäarvo asiakkaalle. Myös kokonaisvaltainen palvelu ja 

oma yhteyshenkilö koettiin tärkeiksi asioiksi. Haastateltava 7 koki, että asiakkaan lisäarvo 

syntyy siinä kun joku hoitaa varallisuuteen liittyvät asiat hänen puolesta ja asiakkaan aikaa 

vapautuu muuhun. Haastateltava 3 koki, että yksilöllinen palvelu jokaisen asiakkaan tarpei-

den mukaan on lisäarvo.  

 

Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin myös mielipidettä siitä, tarvittaisiinko yrityksen käyttöön 

asiakastyytyväisyyskyselyä, jonka avulla pystyttäisiin selvittämään presentaation onnistunei-

suutta ja näin mahdollisesti parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Kaikki haastateltavat paitsi 

yksi olivat sitä mieltä, että asiakastyytyväisyyskysely olisi positiivinen asia. Haastateltava 2 ei 

kokenut kyselyn olevan tarpeellinen, koska hänen mielestään on parempi keskittyä uusiin 

mahdollisiin kauppoihin, ei menetettyihin. Mahdollisiksi ongelmiksi asiakastyytyväisyyskyselyn 

kohdalla nähtiin kyselyn jakelukanava ja siihen vastaaminen sekä se, kenelle kaikille kysely 

lähetettäisiin. Haastateltavat 4 ja 8 olivat sitä mieltä, että paperinen versio olisi paras, muut 

eivät osanneet ottaa kantaa. Haastateltava 3 korosti, että asiakastyytyväisyyskysely tulisi lä-

hettää vain niille, jotka päättivät presentaation jälkeen olla ostamatta palvelua. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös täydentäviä kysymyksiä liittyen heidän omaan ammatilliseen 

erikoisosaamiseen. Näiden kysymysten tarkoituksena oli tukea sekä käsikirjan sisältöä että 

rakennetta. 

 

10.2 Luotettavaa varainhoitoa 

 

Haastatteluihin sisältyi myös SWOT-analyysin tekeminen. Seuraava taulukko kuvaa kohdeor-

ganisaation SWOT-analyysia ja se on toteutettu kohdeorganisaation pyynnöstä (taulukko 2). 

Kohdeorganisaatiossa SWOT-analyysin tekeminen koettiin tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi osak-

si käsikirjaa, koska sen avulla voidaan pohtia työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimin-

taympäristöä. Jokainen yrityksen myyntijohtaja on vastannut kysymyksiin tietämättä muiden 

vastauksia ja taulukko on koottu näiden vastausten perusteella.  
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SWOT-analyysi on osa myynnin käsikirjaa ja sen tarkoituksena on selkeyttää yrityksen nykyti-

laa ja muistuttaa, mihin asioihin työssä tulisi keskittyä ja, mitä korostaa. Analyysi auttaa tais-

telussa kilpailua vastaan, tulosten avulla voidaan miettiä myynnin prosesseja tarkemmin sekä 

paneutua työpaikalla oppimiseen. Tarkoituksena on päivittää SWOT-analyysi kohdeorganisaa-

tiossa vuoden välein, tällöin yrityksessä voidaan helpommin analysoida mihin suuntaan yrityk-

sen toiminta ja myynti ovat kehittyneet. SWOT-analyysia voidaan muokata ja hyödyntää myös 

henkilökohtaisen kehittymisen seurannassa. 

 

Neljä haastateltavista koki tärkeimmäksi vahvuudeksi kohdeorganisaation luotettavuuden, 

kyseessä on iso ja vakavarainen organisaatio. Luotettavuuteen liittyy myös turvallisuus, jota 

haastateltava 2 korosti. Hän painotti myös kansainvälisyyden huomioimista vahvuutena. Kol-

me haastateltavaa painotti osaamista vahvuutena. Saman katon alta löytyy erilaista osaamista 

kuten esimerkiksi laki- ja sijoituspalveluita haastateltava 4 kiteytti. 

 

Kolmen haastateltavan mielestä kohdeorganisaation suuruus voi kääntyä heikkoudeksi, esi-

merkiksi hitaan reagoinnin ja kankean toiminnan vuoksi kuten haastateltavat 4 ja 7 totesivat. 

Aikaisemmin tutkimuksessa jo kerrottiin, että myyntiryhmän työtekijöiden vaihtuvuus on vä-

häistä. Kaksi haastateltavaa koki tämän heikkoutena, joka vaikuttaa myös osaamisen kehittä-

miseen. Haastateltavan 2 mielestä kohdeorganisaatiossa ei ole heikkouksia. 

 

Kohdeorganisaation suuruus voi olla myös mahdollisuus, haastateltavat 4 ja 7 painottivat, että 

resursseja on tällöin enemmän käytössä. Haastateltavat 2, 5, ja 7 korostivat, että markkinati-

lanteet luovat mahdollisuuksia.  Haastateltava 8 koki työnkierron mahdollisuutena, jota har-

voin kohdeorganisaatiossa toteutetaan. 

 

Haastateltavat 4, 6 ja 7 koki uudistumisen ja erottumisen uhkatekijänä. Massasta erottuminen 

liittyy myös tiukkaan kilpailuun, jota haastateltavat 5 ja 7 pitivät yhtenä uhkana.  Haastatel-

tava 5 muistutti, että vaikka markkinatilanteet luovat mahdollisuuksia, ovat ne myös uhkia 

kohdeorganisaation toimialalla. Haastateltava 3 korosti ruotsinkielen osaamisen tärkeyttä se-

kä osaamisen kehittämistä, haastateltava 8 piti uhkana vähäistä vaihtuvuutta, joka vaikuttaa 

myös osaamiseen negatiivisesti. Haastateltavan 2 mielestä kohdeorganisaatiolla ei ole uhkia. 
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Taulukko 2: SWOT-analyysi.  

 

Haastateltavien vastauksissa oli jonkin verran eroavaisuuksia. Suurin osa vastauksista kuiten-

kin liittyi toisiinsa, vaikka eivät olleet juuri samoin sanoin kerrottuna. Eniten yhtäläisyyksiä oli 

vastauksissa, jotka liittyivät vahvuuksiin. Heikkouksien, mahdollisuuksia ja uhkien osalta vas-

tausten vaihtelevuus oli samalla tasolla. Ehkä tästä voidaan todeta, että vahvuudet on hel-

pompi määritellä kun kehittämisen kohteet.  

 

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että asiakashankinta on yksi tärkeimmistä osa-alueista yrityk-

sen toiminnan kasvamisen kannalta. On erittäin tärkeää uusasiakashankinnan rinnalla sitout-

taa nykyiset asiakkaat yritykseen ja saada näin jatkumoa seuraavien sukupolvien asiakkuuksis-

ta.  

 

11 Tulosten tarkastelu 

 

Alussa tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin myynnin käsikirjan tuottaminen kohdeorganisaation 

käyttöön. Tavoitteeseen päästiin ja käsikirja on myyntiryhmän käytössä. Käsikirja sisältää oh-

jeistuksen työn suorittamiselle ja tukee tavoitteiden saavuttamista. 

 

Grönforsin (2010, 53 – 57) mukaan Action Learning on tehokas oppimisprosessi, jonka kautta 

voidaan luoda huipputiimejä. Työntekijät ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja rat-

kaisevat työhön liittyviä ongelmia yhdessä. Käsikirjan tekeminen on ollut koko tiimin yhteinen 

prosessi, jokainen myyntijohtaja on antanut oman panoksensa käsikirjan sisältöön. Myös ref-
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lektio prosessin aikana on tärkeää, sekä tutkijalle että tutkittaville. Suojasen (1992, 62) mu-

kaan reflektion avulla voidaan todeta, että toimintatutkimus on onnistunut kehittämisproses-

sissa. Mezirown (1995, 17) kirjaan viitaten kriittinen reflektio tarkoittaa ennakko-oletusten 

arvostelua. Kokemuksen reflektointi on yleisin oppimisen muoto työpaikoilla. Myyntijohtajien 

tulisi reflektion kautta pyrkiä korjaamaan virheitä, jotka esiintyvät ongelmanratkaisussa ja 

siten pystyä parempiin myyntisuorituksiin.  

 

Työn tarkoituksena oli selvittää, miten kohdeorganisaation myyntiprosessia voidaan tehostaa. 

Tutkimuksessa selvisi, että kohdeorganisaatiossa jokaisella myyntijohtajalla on vahva amma-

tillinen osaaminen ja kokemus, mutta jokaisella on myös oma tapansa toteuttaa myyntiä ja 

viedä myyntiprosessia eteenpäin. Myynnin käsikirja tuo ratkaisun yhteisten toimintatapojen 

sekä tiettyjen rutiinien käyttöönottamiselle. Kuten Aalto ja Rubanovitsch (2007, 28 – 30) to-

teavat, asiakastyytyväisyys perustuu korkean tasalaatuiseen myyntiprosessiin, joka syntyy 

etukäteen sovittujen rutiinien ja yhteisten toimintatapojen pohjalta. Tässä tutkimuksessa 

tehokkuuden määritelmään liittyy suuresti myös sisäinen tehokkuus, joka on merkityksellinen 

silloin kuin pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta, kuten Seppälä (2006, 16 – 18) 

työssään myös totesi. 

 

SWOT-analyysi (taulukko 2) auttoi hahmottamaan kohdeorganisaation nykytilaa, jonka perus-

teella toimintaa voidaan kehittää. Hätösen (2007, 5) mukaan yhteistoimintaan liittyy tiimit, 

joilla olla yhteinen käsitys organisaation nykytilasta ja visiosta. Myös Sarasvuo (2005, 85) tu-

kee ajatusta, että yhteisten päämäärien ja ajankäytön hallinnan tulee olla selvillä tehokkuut-

ta miettiessä. Käsikirja kokoaa kohdeorganisaation toimintaperiaatteet ja päämäärät yhteen 

tiedostoon, jolloin koko tiimillä tulisi olla yhtenäinen käsitys tavoitteista. 

 

Yhteisiä toimintatapoja ei ollut ennen tätä opinnäytetyötä käyty kunnolla yhdessä lävitse eikä 

kirjattu mihinkään ylös. Suurin osa säännöistä ja ohjeista oli muistin erinäisten ohjeiden va-

rassa. On tärkeää, että jokainen myyjä tietää yhteiset toimintatavat ja tavoitteet, jotta 

myyntiprosessia voidaan toteuttaa tehokkaasti. Pekkarinen, Pekkarinen ja Vornanen (2006, 

97) toteavat kirjassaan, että myyjän on tiedettävä, mitä häneltä odotetaan ja, mitkä ovat 

tavoitteet ennen kuin hän voi luoda itselleen toimivan toimintasuunnitelman. Myös Alanen 

ym. (2005, 32) tukevat ajatusta, että menestys perustuu järjestelmällisyyteen ja suunnitel-

mallisuuteen. Nyt myynnin käsikirja sisältää vuosittaiset tavoitteet sekä ohjeet niiden saavut-

tamiselle.  

 

Myynnin käsikirja tukee sekä nykyisiä työntekijöitä osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämises-

sä että uusia työntekijöitä heidän perehdytyksessään ja uuden oppimisessa. Vuorio (2011, 22 – 

25) korostaa sitä, että osaamisen kehittämisen ohella, hyvän myyjän tulee olla myös ahkera 
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ja tehokas, hallita ajankäyttöä sekä omata hyvä asenne, kaikki nämä tekijät ohjaavat yritystä 

kohti tehokkaampaa myyntiprosessia.  

 

Myyntiprosessin tavoitteena on tehdä voittoa ja pitää yrityksen toiminta kannattavana, kuten 

HarriK (2010) totesi artikkelissa. Myös myyntijohtajien haastatteluissa tuli ilmi, että toimintaa 

tulee kehittää jatkuvasti ja päivittää muutosten mukana. Tavoitteiden tulee olla selkeät, jot-

ta myyjät voivat toteuttaa myyntiä tehokkaasti. Tehokas myyntiprosessi toteutuu kun toimin-

ta tuottaa arvoa, joka on suurempi kuin arvon tuottamiseen käytetyt kustannukset, kuten Kar-

löf, Lundgren ja Edenfeldt Froment (2003, 41) kirjassaan kertovat. Käsikirja pienentää arvon 

tuottamiseen käytettäviä kustannuksia, koska ohjeet ja tiedot toiminnasta on helposti kaikki-

en saatavilla. Kenenkään ei tarvitse käyttää aikaa tietojen etsimiseen eri lähteistä.  

 

Kuten Nykytilan kartoitus kirjoituksesta saatiin selville, tehokkaan myyntiprosessin takaami-

seksi yrityksen myynnin tila tulee olla selvillä. Nykyisen myyntiprosessin ymmärtäminen aut-

taa yritystä tulevaisuuden suunnittelussa ja myynnin seurannassa. Myyjien työtapojen tulee 

olla tiedossa ja johdon tietää, miten myyjät toimivat ja, mikä heitä motivoi. Työtapojen tu-

lee olla yhtenäisiä tehokkuuden varmistamiseksi, kuten Alanen, Mälkiä ja Sell (2005, 55) kir-

jassaan totesivat. Tämän vuoksi käsikirjan luominen oli todella tärkeää kohdeorganisaatiolle. 

 

Kohdeorganisaatiossa Excel-pohjaisen seurantataulukon käyttö edistää myyntijohtajien työn 

seurantaa ja helpottaa palkitsemista. Käsikirja sisältää ohjeet taulukon käytöstä. Aikaisemmin 

esitellyn Maslow’n tarvehierarkian (Hautala & Lämsä 2004, 82) mukaan työntekijöitä motivoi 

eniten kehittyminen, omat saavutukset ja niistä palkitseminen. Hyvä palkitsemisjärjestelmä 

tukee tehokasta myyntiprosessia ja sen toteuttamista. 

 

Kohdeorganisaation henkilöstö voi osallistua haluamiinsa koulutuksiin ja kehittää itseään am-

matillisesti. Tähän luo haasteita myyntijohtajien vankka kokemus ja pitkä työura, kaikki eivät 

välttämättä enää ole halukkaita osallistumaan aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin ja muutta-

maan opittuja tapoja nopeasti. Hongan ja Ruohotien (1997, 187) mukaan henkilöstökoulutus 

on investointia henkiseen pääomaan. Koulutetut ja osaavat henkilöt ovat tärkeitä yrityksen 

kannattavuuden kannalta, vaikka yrityksen johto keskittyykin yleensä enemmän menoeriin. 

Käsikirja tarjoaa tällaisissa tapauksissa tapauksessa helpomman ja halvemman tavan päivittää 

työntekijöiden osaamista ja varmistaa tiedon ajantasaisuus. Hautalan ja Lämsän (2004, 191) 

mukaan yksi organisaation menestystekijöistä on osaamisen kehittäminen, koska organisaatio 

toimii ihmisten osaamisen varassa. Hätönen (2007, 2) kertoi kirjassaan, että oppiva organisaa-

tio on sellainen, jossa työntekijät ovat valmiita kehittymään halutun tuloksen saavuttamisek-

si. 
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Myynnin käsikirja tukee asiakaslähtöistä myyntiä sekä sen toteuttamista kohdeorganisaation 

myyntiprosessin vaiheita seuraamalla. Tehokas myyntiprosessi edellyttää asiakaslähtöisen 

myynnin toteuttamista, jossa Vuorion (2011, 128 – 129) mukaan kaksi henkilöä on vuorovaiku-

tuksessa keskenään ja pyrkivät kohti yhteistä tavoitetta.  

 

Myynnin käsikirjassa korostetaan asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltaista kartoittamista ja va-

rallisuuden hoitoa kohdeorganisaation toimintatapojen mukaisesti. Jokainen asiakas on lähtö-

tilanteessa samalla viivalla, koska kaikilla myyntijohtajilla on yhteiset toiminta- ja työtavat. 

Kokonaisvaltaisen palvelun tarjoaminen asiakkaalle on paras tapa taistella kilpailua vastaan, 

kuten Aalto ja Rubanovitsch (2007, 12) toteavat. 

 

Kohdeorganisaation myyntijohtajat pyrkivät aina tapaamisen alussa kartoittamaan, mitä asia-

kas haluaa ja tarvitsee. Presentaatio etenee esitetyn kohdeorganisaation myyntiprosessin mu-

kaan ja tavoitteena on kauppa. Myös nämä asiat on otettu huomioon käsikirjan sisällössä. 

Leppäsen (2007 17 – 18) mukaan tuotevalikoiman laajeneminen on vaikeuttanut lisäarvon 

tuottamista. Niemiseen (1997, 23) viitaten yritystoiminnan tunteminen kuuluu hyvän myyjän 

ominaisuuksiin, suurempi tuotevalikoima ja kilpailu asettavat myyjille haasteita lisäarvon ko-

rostamisessa. 

 

Alasen, Mälkiän ja Sellin (2005, 20 – 21) mukaan muun muassa markkinatilanne ja yhteiskun-

nan kehittyminen ovat vaikuttaneet myös myyntityön kehittymiseen. Kun kilpailu ja tarjonta 

kasvavat, uskaltavat asiakkaatkin vaatia enemmän. Myyjien on ymmärrettävä, miten yrityksen 

tavoitteet vaikuttavat heidän omaan työhönsä. Käsikirjaa päivitetään kohdeorganisaatiossa 

tarvittaessa ja muutokset otetaan huomioon ohjeistuksessa, näin ajantasainen tieto on jatku-

vasti kaikkien saatavilla. 

 

Kolme tärkeintä seikkaa myynnin käsikirjan sisällön kannalta (taukukko 1), jotka tulivat ilmi 

tekemissäni haastatteluissa, löytyvät toteutetusta käsikirjasta ja auttavat myyntijohtajia yh-

tenäisten työtapojen noudattamisessa. Käsikirja sisältää kohdeorganisaation myyntiprosessin 

olennaiset osat. Hätönen (2007, 4) korosti kirjassaan, että oppiva organisaatio pitää jatkuvaa 

oppimista ja yhteistä vastuuta tärkeinä seikkoina osaamisen kehittämisessä, tällöin kaikki 

osallistuvat työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Käsikirjan kautta myyntiryhmän yhteinen 

vastuu osaamisesta sekä sen kehittämisestä korostuu työyhteisössä. 

 

Käsikirja on tehty Power Point – muotoon haastatteluista saatujen mielipiteiden ja toiveiden 

pohjalta. Käsikirja on toimiva ja ytimekäs kokonaisuus, josta on helppo etsiä tarvittaessa tie-

toa ja jonka osiota voi hyödyntää myös muissa esityksissä. Kuten Korpela (2000) kertoi, käsi-

kirjaa ei ole tarkoitus lukea kannesta kanteen vaan siitä etsitään tietoa tarvittaessa ja siihen 

on helppo aina palata. 
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Työssä aiemmin mainitun Tilastokeskuksen (2007) tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että 

tehokas myyntiprosessi ja sen kehittäminen on kohdeorganisaatiolle erittäin tärkeää. Etenkin 

iäkkäiden ihmisten nettovarallisuus kasvussa ja kohdeorganisaation tarjoamille palveluille on 

enemmän kysyntää. Haastateltavaan 1 viitaten potentiaalisia kohdeorganisaation asiakkaita 

on Suomessa riittävästi. Myynnin käsikirja luo pohjan tehokkaalle myyntiprosessille kohdeor-

ganisaatiossa ja varmistaa toimintatapojen oikeellisuuden.  

 

Tehdyssä SWOT-analyysissä (taulukko 2) tuli ilmi, että yksi kohdeorganisaation heikkouksista 

on vähäinen vaihtuvuus, joka vaikuttaa myös osaamisen kehittämiseen. Myynnin käsikirjan 

avulla henkilöstön osaaminen myyntiprosessin ja toimintatapojen tuntemisessa vahvistuu. 

Kohdeorganisaatio voi myös jatkossa hyödyntää tehtyä SWOT-analyysia ja seurata toimin-

taympäristössä tapahtuvia muutoksia. 

 

Kilpailu kiristyy ja myyjien paineet onnistua kasvavat, yritysten tulisi pystyä luomaan pitkiä ja 

tuottavia asiakassuhteita Alenin (2012, 4) kirjaan viitaten. Myös Manner (2013, 16) totesi, että 

pankin pitää kuunnella asiakkaita tarkasti ja kehitettävä palveluita toiveiden mukaisesti kil-

pailussa menestyäkseen. Pitkät asiakassuhteet luovat pohjan kohdeorganisaation kasvulle ja 

auttavat yritystä saavuttamaan parempia tuloksia. Sukupolven vaihdokset ja asiakkuuden siir-

tyminen suvussa ovat myös suuri etu kohdeorganisaation myyntiprosessin etenemisen kannal-

ta. Käsikirjassa esitelty kohdeorganisaation myyntiprosessi tukee asiakassuhteiden hoitoa ja 

ylläpitoa. 

 

Myynnin käsikirjan käyttöönotto tuo mukanaan myös muutoksia ja muutokset tuovat muka-

naan vastarintaa. Kohdeorganisaation myyntiryhmän henkilöstö on otettu mukaan käsikirjan 

tekemiseen alusta lähtien. Kuten Stenvall ja Virtanen (2010, 212 – 213) kirjassaan kertoivat, 

on unohdettu, miten suuri merkitys työntekijöillä on muutoksen onnistuneessa toteuttamises-

sa. Haastavaa tulee olemaan käsikirjan ottaminen päivittäiseen käyttöön, jolloin henkilöstön 

tulee sisäistää, että se on osa toimintatapaa. 

 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että tehokkaan myyntiprosessin toteutumisen edellytykset 

ovat yhteiset toimintatavat, säännöt ja tavoitteet, osaamisen kehittäminen sekä asiakasläh-

töisen myynnin toteuttaminen. Myynnin käsikirja kokoaa yhteiset toimintatavat ja säännöt, 

varmistaa, että jokaisen osaaminen on tarvittavalla tasolla ja kannustaa asiakaslähtöiseen 

myyntiin. 
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12 Lopuksi 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään ensin tutkimuksen tarpeellisuutta ja luotettavuutta. Tämän 

jälkeen arvioidaan omaa oppimista sekä otetaan kantaa opinnäytetyön yrittäjyys näkökul-

maan. Viimeiseksi on koottu jatkotoimenpide- ja kehittämisehdotukset tulevaisuutta varten. 

 

12.1 Tutkimuksen tarpeellisuus ja luotettavuus 

 

Tutkimus on osoittautunut tarpeelliseksi ja hyödylliseksi kohdeorganisaation toiminnan kehit-

tämisen kannalta. Yrityksen henkilökunta suhtautui tutkimukseen ja myynnin käsikirjan ko-

koamiseen positiivisesti, he ovat osallistuneet haastatteluihin avoimin mielin ja kertoneet 

rehellisesti omat mielipiteensä. Avoimen haastattelun kautta saatiin runsaasti tietoa käsikir-

jan kokoamiseen, osa tiedosta oli relevantimpaa kuin muu. Teemahaastatteluissa pysyttiin 

hyvin tarkoitetun aihepiirin ympärillä ja kaikki haastatteluista saatu tieto oli hyödynnettävis-

sä. 

 

Kohdeorganisaation myyntiryhmä sai tutkimuksen johdosta käyttöönsä toimivan myynnin käsi-

kirjan ja arvokasta tietoa yrityksen myyntiprosessista sekä sen kehittämisestä. Myös haastat-

teluiden pohjalta koottu SWOT-analyysi antaa laadukasta tietoa yritykselle toimintaympäris-

töstä sekä myyntiryhmän osaamisen kehittämisestä. 

 

Tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuuden arvi-

ointi kohdistuu juuri siihen vaiheeseen tutkimusta, jossa aineistosta siirrytään sen tulkintaan. 

Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että aineisto on sellaisessa muodossa, että se on kom-

mentoijien ulottuvissa ja tarkastettavissa. Tutkimuksen arvioitavuus antaa lukijalle mahdolli-

suuden seurata ja kritisoida tutkijan päättelyä. Uskottavuudella taas tarkoitetaan sitä, että 

raportin pohjalta on uskottavaa, että esitettyihin tuloksiin on päädytty kuvatulla tavalla. 

(Anttila 2000, 408.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen saattaa vaikuttaa tutkimuksen pitkä kesto. Tutkimuksen 

tekemisen aikana taloustilanne on heikentynyt, myyntiprosessi hankaloitunut ja siten myös 

kohdeorganisaation henkilöstön mielipiteet mahdollisesti muuttuneet. Vaikka haastateltavien 

annettiin vastata omin sanoin haastatteluiden kysymyksiin, jotka oli määritelty lähinnä aihe-

piirin perusteella, voi silti vastauksiin vaikuttaa kysymysten jonkin asteinen johdattelevuus.   

 

Myynnin prosessia toteutetaan samoin perustein myös muissa kohdeorganisaation kaltaisissa 

organisaatioissa, joten tieto ja tutkimuksen tulos olisi hyödynnettävissä ja käyttökelpoinen 

myös muualla. Aikaisemmin esitetty teoria tukee tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseen 
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osallistui koko kohdeorganisaation myyntiryhmä, joten tulokset edustavat organisaation 

myyntiprosessia luotettavasti. 

 

12.2 Oman oppimisen arviointi ja opinnäytetyön yrittäjyys näkökulma 

  

Tutkimuksen alussa kohdeorganisaation myyntiryhmän toiminta- ja työtapoihin sekä työnteki-

jöihin tutustuminen vei aikaa. Myyntiprosessin hahmottaminen kohdeorganisaatiossa oli välillä 

haastavaa, koska jokaisella oli hieman eri tapa toteuttaa myyntiä. Tämän myötä opin arvioi-

maan tietoa kriittisemmin ja kehityin tiedon etsimisessä. Myös osaaminen myynnin suunnitte-

lussa ja seurannassa sekä myyntiprosessin rakentumisessa karttui projektin edetessä. 

 

Haastatteluiden suunnittelu ja organisointi oli ajoittain haasteellista ja opettavaista. Jokai-

nen haastatteluun osallistuva oli kuitenkin positiivisin ja avoimin mielin, joten sain paljon ma-

teriaalia tutkimuksen toteuttamiseksi. Haastatteluiden tulosten analysointi oli aikaa vievää ja 

vaati priorisointikykyä sekä kykyä nähdä, miten tietoa voidaan tutkimuksen kannalta hyödyn-

tää. Haastattelut olisi voinut nauhoittaa, jolloin jälkikäteen olisi ollut helpompi käydä niitä 

lävitse, myös kysymyksiä olisi voinut pohtia tarkemmin etukäteen. Olisin myös voinut tehdä 

lisäkysymyksiä haastateltaville jälkikäteen, jotta olisin saanut tarkempaa tietoa asioista, jot-

ka jäivät selvittämättä itse haastattelutilanteessa. 

 

Tutkimuksen tekeminen aloitettiin haastatteluilla ja nopealla aika välillä ilman syvempää tu-

tustumista aiheeseen. Myyntiprosessin tunteminen ja teoriaan tutustuminen ennen tutkimuk-

sen aloittamista olisi helpottanut analysointia. Projektin aikana olen kuitenkin kehittynyt itse 

ammatillisesti myynnin, projektien läpiviemisen ja muutosjohtamisen saralla. 

 

Oli ilo huomata kuinka innoissaan kaikki kohdeorganisaatiossa lähtivät mukaan käsikirjan te-

kemiseen ja ideointiin. Tutkimuksen edetessä joidenkin mielenkiinto ehti hieman laantua, 

mutta tähän suurimpana syynä lienee tutkimuksen pitkä kesto. Itse huomasin nauttivani suu-

resti tutkimuksen ja käsikirjan tekemisestä. Opin tärkeitä asioita liittyen yritysten myyntiin, 

myyjiin sekä myyntiprosessiin ja sen eri vaiheisiin. Tästä tutkimuksesta on varmasti hyötyä 

myös tulevaisuuden työtehtävissä, myynti on osa lähes jokaisen yrityksen toimintaa. 

 

Omat heikkouteni projektissa liittyvät kokemukseen. Taustojen selvittäminen ja myyntijohta-

jien työhön tutustuminen vei tutkimuksen alussa paljon aikaa kokemuksen puutteen vuoksi. 

En ole itse toiminut kohdeorganisaatiossa myynnin tehtävissä, joten tutkimuksen alussa tär-

keintä oli saada selkeä kuva myyntijohtajien työstä ja tavoitteista.  

 

Toisaalta kokemattomuus myynnin ammattilaisena voi olla myös vahvuus, olen avoin uusille 

ajatuksille ja työtavoille. Kokemattomuuden kautta voi tuoda myös uudistuksia työryhmään. 
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Toinen vahvuuteni on se, että olen työskennellyt kohdeorganisaation asiakaspinnassa erilaisis-

sa työtehtävissä. Minulla on siis kuva siitä, mitä asiakkaat haluavat ja mitä palveluita kohde-

organisaatio voi heille tarjota.  

 

Tämän projektin jälkeen ymmärrykseni kohdeorganisaation myynnistä ja liiketoiminnasta on 

kasvanut huomattavasti. Osaamisen kehittyminen on auttanut minua myös nykyisissä työteh-

tävissäni ja olen saanut uusia vastuualueita. Projekti auttoi myös verkostoitumisessa ja tun-

nen kohdeorganisaation paremmin. Tulevaisuutta sekä kehittymismahdollisuuksia ajatellen 

tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä, projek-

tiosaamista tarvitaan useissa työtehtävissä. 

 

Yrittäjyys on suhtautumistapa työntekoon, sitä tarvitaan niin omassa yrityksessä työskennel-

täessä kuin työskenneltäessä toisen palveluksessa. Yrittäjyys on asenne, yritteliäisyyttä tarvi-

taan nykyisin työympäristössä jos haluaa pärjätä. Yrittäjä luo itselleen ja mahdollisesti muille 

työpaikan. (Mitä yrittäjyys on 2011.) 

 

Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Oman yrityksen perustaminen on monella 

alalla tärkeä työllistymisen keino. Yrittäjältä vaaditaan paljon työtä, joustamista ja tinkimistä 

vapaa-ajasta. Viime kädessä asiakkaat ovat toimivan ja kannattavan yrityksen elinehto. Yrit-

täjällä on vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään. (Mitä yrittäjyys on 2011.) 

 

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa siis oman yrityksen perustamista ja sisäinen yrittäjyys asennet-

ta. Yritteliäästi toimiva henkilö työskentelee toisen palveluksessa kuin omassa yrityksessään, 

hän haluaa menestyä ja kehittää itseään. (Sisäinen yrittäjyys- oma toiminta ja tuottavuus 

2007.) Sisäinen yrittäjyys on aktiivinen ja oma-aloitteinen toimintatapa. Tarkoituksena on 

toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään. Sisäiset yrittäjät ovat tärkeitä ja tarpeellisia eten-

kin muutostilanteissa. (Holmström-Savolainen 2009, 8.)  

 

Sisäisellä yrittäjällä on kunnianhimoa, luovuutta ja halu ottaa vastuuta asioista. Hän on tu-

loshakuinen ja uskaltaa kyseenalaistaa. (Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys.) Tässä tutkimuksessa 

on kyse sisäisestä yrittäjyydestä.  

 

12.3 Jatkotoimenpide- ja kehittämisehdotukset 

 

Ehdottomasti tärkein toimenpide jatkossa on käsikirjan päivittäminen. Esimiehen tulisi var-

mistaa, että käsikirja on yksi osa toimintaa ja sen tieto on ajan tasalla. Näin varmistetaan 

jatkuvuus käsikirjan käytössä.  
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Käsikirja pitäisi kokea kohdeorganisaatiossa yhteiseksi asiaksi, jonka käyttäminen koetaan 

tärkeäksi. Tämä on toinen asia, joka jää jatkossa esimiehen varmistettavaksi. Käsikirjan tulisi 

olla osa jokaisen myyntijohtajan työtä, siitä voi tarvittaessa tarkistaa työtapoja, sääntöjä ja 

ohjeita. Käsikirja on ohjenuora sekä nykyisten että uusien työntekijöiden toiminnalle. 

 

Haastatteluiden perusteella sain kuvan kohdeorganisaation nykyisestä myynnin prosessista ja 

tiimin työtavoista. Jatkossa markkinointiin sekä palvelun näkyvyyden parantamiseen voitaisiin 

panostaa enemmän, jotta myyntiprosessi toimisi tehokkaammin. Mainontaan voisi kehittää 

uusia ulottuvuuksia ja miettiä, kuinka kohderyhmää pystyttäisiin lähestymään tehokkaammin. 

Näkyvyys on ensiarvoisen tärkeää vallitsevassa markkinatilanteessa ja kilpailun kiristyessä.  

 

Taustatyön merkitystä pitäisi miettiä etenkin markkinoinnin ja asiakaspotentiaalin etsimisen 

kohdalla. Suunnittelua tulisi tehostaa ja myyntijohtajien pitäisi osallistua enemmän markki-

noinnin ja asiakastilaisuuksien ideointiin, sillä he tapaavat asiakkaita ja tietävät, mitä asiak-

kaat haluavat. Myös koko organisaation sitouttaminen asiakashankintaan tulisi olla yksi toi-

minnan kehittämisen kulmakivi. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista voitaisiin suunnitella eteenpäin yrityksessä. Asiakas-

tyytyväisyyskyselyn tuloksia tulisi pystyä hyödyntämään oikealla tavalla, jotta niistä olisi apua 

toiminnan kehittämisen kannalta. Myös ”menetettyjen” kauppojen läpikäyntiin tulisi panostaa 

enemmän. Tämä auttaisi myyjiä ymmärtämään paremmin, miksi presentaatio ei johtanut 

kauppaan. Tällainen tulosten läpikäynti auttaa myös oman osaamisen kehittämisessä ja toi-

minnan arvioinnissa.  

 

Palkitsemiseen olisi hyvä keksiä yhtenevä toimintatapa. Myyntijohtajien palkitsemisjärjestel-

mä on toimiva, mutta myös muut kohdeorganisaation työntekijät osallistuvat asiakashankin-

taan ja antavat vinkkejä potentiaalisista asiakkaista, miksei heitäkin tulisi palkita. Kuten tut-

kimuksessa aikaisemmin mainittu palkitsemistutkimus 2011 kertoo, että hyvän palkitsemisen 

avulla yritys voi saavuttaa tavoitteet. Hyvästä työstä pitää saada kiitosta, tähän tulisi miettiä 

selkeä toimintatapa. Palkitseminen kasvattaa motivaatiota ja ylläpitää työntekijöiden tyyty-

väisyyttä, oli se sitten kannustava palkkaus tai muu keino. Asiakastyytyväisyyden tarkastele-

minen voisi myös auttaa myyntiprosessin kehittämisessä ja tuoda uusia näkökulmia toimin-

taan.  
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 Liite 1 

Liite 1: Haastattelulomake 

 
”Myynnin käsikirja” 
Haastattelu lokakuu 2011 
 
 

- Muoto? 
 

- CMS:n merkinnät ja näppäilyohje: 
 
 
 

- 3 tärkeintä asiaa, jota käsikirjan tulisi sisältää 
1)  
2)  
3) 

 
 

- Private Bankingin tuoma lisäarvo asiakkaille: 
 

 
 

SWOT 
 

- Vahvuudet 
 

- Heikkoudet 
 

- Mahdollisuudet 
 
- Uhat 

 

 
 

Asiakastyytyväisyyskyselyn lähettäminen jatkossa? 
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Liite 2: Haastateltavat 

 

Haastateltavat Työnimike Sukupuoli 

Haastateltava 1 Johtaja mies 

Haastateltava 2 Myyntijohtaja mies 

Haastateltava 3 Myyntijohtaja mies 

Haastateltava 4 Myyntijohtaja mies 

Haastateltava 5 Myyntijohtaja mies 

Haastateltava 6 Myyntijohtaja nainen 

Haastateltava 7 Myyntijohtaja nainen 

Haastateltava 8 Asiantuntija nainen 
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Liite 3: Käsikirjan sisällysluettelo 

 

Sisällys 

 

1. Käsikirjan tarkoitus 

2. Myyntiorganisaatio 

3. SWOT – analyysi 
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