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1 Johdanto 

Myyntityö on kokenut suuria muutoksia nopeasti muuttuneessa yhteiskunnassa. Yksi 

muutoksista on ollut myyntityön kansainvälistyminen. Yhteiskunnan ja yritysten 

kansainvälistyessä myös myyntityössä valtioiden rajat muuttuvat yhä 

näkymättömämmiksi. Muutos edellyttää tulevaisuuden myyjiltä uusia ominaisuuksia ja 

uudenlaista osaamista. Tämän lisäksi myyjän on hallittava myös perinteisen myyjän työn 

osa-alueet. Myynti on myymistä ihmiseltä ihmiselle, eikä henkilökohtaisen myyntityön 

merkitys katoa myynnin pelikentän laajentuessa.  

 

Työssä selvitetään perinteisen myyjän ominaisuudet. Työssä keskitytään erityisesti niihin 

ominaisuuksiin, joista katsotaan olevan erityistä hyötyä kansainvälisessä myyntityössä. 

Kansainvälisessä myyntityössä on tärkeää rakentaa luottamus myyjän ja ostajan välille. 

Luottamuksen rakentamista edesauttavat myyjän asenne ja kuuntelutaidot. 

 

Myyjän tärkeänä osaamisalueena pidetään myyntiprosessin hallintaa. Työssä 

paneudutaan myyntiprosessin eri vaiheisiin, niiden harjoittamiseen ja vaikutukseen 

onnistuneen henkilökohtaisen myyntityön kannalta. Myyntiprosessin vaiheista lähemmin 

tarkkaillaan tarvekartoitusta sekä kaupanpäättämistä. 

 

Perinteisten myyjän ominaisuuksien ja myyntiprosessin hallinnan lisäksi työssä 

tarkastellaan myyjän työtä kansainvälisestä näkökulmasta. Millaisia uusia haasteita 

myyjän työhön tulee kansainvälistymisen myötä? 

 

Opinnäytetyön portfolio-osuudessa työn tekijä peilaa omaa oppimistaan, osaamistaan ja 

ominaisuuksiaan teoriaosuuteen. Portfolio sisältää itsearvioinnin kirjoittajan 

tämänhetkisestä osaamisesta kansainvälisessä myyntityössä, minkä pohjalta työn 

loppuun on laadittu kehityssuunnitelma kansainvälisen myynnin ammattilaiseksi. 

 

1.1 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on laatia kehityssuunnitelma kansainväliseksi 

myyjäksi. Tavoitteena on, että kirjoittaja kokoaa yhteen oppimansa, arvioi omaa 
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osaamistaan ja luo tämän pohjalta suunnitelman siitä, miten hän voi tulevaisuudessa  

kehittyä näissä ominaisuuksissa.  

 

Teoriaosuus on kasattu niin, että keskiössä ovat ne asiat, joissa kirjoittaja kokee 

tarvitsevansa kehitystä. Näin ollen teoriaosuuden tavoitteena on kirjoittajan jo tunteman 

tiedon lisäksi löytää uutta tietoa ja näkökulmia. Portfolio-osuudessa vertaillaan vaihto-

opinnoista saatuja myynnin oppeja ja työn laatijan saamaa opetusta Haaga-Heliassa. 

Tavoitteena on tuoda uutta tietoa myös Haaga-Helialle erilaisista tavoista opettaa 

myyntityötä.  

 

Lisäksi tavoitteena on luoda katsaus uusille opiskelijoille opiskeluista Haaga-Helian 

myyntityön koulutusohjelmassa. Työssä on esitelty laatijan  oma kokemus myyntityön 

opiskelusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tällöin tavoitteena on lisätä niin 

hakijoiden kuin aloittaneidenkin opiskelijoiden tietoisuutta alasta ja sen mahdollisuuksista. 

Työn tavoitteena on näin ollen myös lisätä opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista 

koulutusohjelman tarjoamista kansainvälistymismahdollisuuksista. 

 

1.2 Työn rakenne 

Työ voidaan jakaa seitsemään osaan. Työ alkaa teoriaosuudella, joka on jaettu kolmeen 

osaan. Teoriaosuuden kaksi ensimmäistä osaa keskittyvät perinteisen myyjän ominai-

suuksiin ja myyntiprosessiin. Kolmas teoriaosuus tuo työhön kansainvälisen näkökulman 

käsittelemällä kansainvälisen myyntityön haasteita. Teoriaosuuden jälkeen työssä on yh-

teenveto teorian kaikista kolmesta osuudesta. 

 

Portfolio-osuudessa käsitellään aluksi portfolion toteutus, aikataulu ja suunnitelma. Portfo-

liossa tarkastellaan työn laatijan omia ominaisuuksia ja osaamista peilaten teoriaosuuk-

siin. Portfolio on jaettu osiin niin, että aluksi käsitellään laatijan oppimista Haaga-Helian 

myyntityön koulutusohjelman aikana. Myyntityön koulutusohjelman aikana saadusta 

osaamisesta tarkastellaan syvällisemmin työharjoitteluita ja myynnin kansainvälistä viik-

koa. Portfoliossa käsitellään omana osionaan opiskelijavaihdosta saatu osaaminen niin 

myynnissä kuin kansainvälisyydessäkin. Portfolion lopuksi laatija esittelee kuviot, joissa 

arvioi omaa nykytilannettaan eri osa-alueilla. Tulevaisuuden kehitysideoita esitellään niis-
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sä osioissa, joissa työn laatija kokee tarvitsevansa eniten harjoitusta. Opinnäytetyön ra-

kenne on esitetty alla olevassa kuviossa. 

 

 

Kuvio 1. Työn rakenne 
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2  Myyjän ominaisuudet 

Tässä teoriaosuudessa keskitytään niihin ominaisuuksiin, joista katsotaan olevan hyötyä 

myyjälle. Ominaisuuksia kuvataan teorian pohjalta. Muutamaa ominaisuutta tarkastellaan 

syvemmin omissa luvuissaan. Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on luoda laa-

tijalleen kehityssuunnitelma kansainväliseksi myyjäksi, joten myyjän ominaisuuksien tar-

kastelu on tärkeä osa tavoitteen toteutumista. Tästä syystä syvemmässä tarkkailussa ovat 

ne ominaisuudet, jotka työn tekijä kokee itselleen heikoimmiksi.  

 

Rummukainen (2015, 19) listaa kahdeksan myyjän tunnusmerkkiä ja kertoo huippumyy-

jien hallitsevan näistä yleensä kuudesta seitsemään tunnusmerkkiä. Rummukaisen mai-

nitsemat tunnusmerkit ovat asenne, ajankäytönhallinta, myyntiesittelytaidot, tuotetietoi-

suus, ulkoinen olemus, asiakashankinta ja lisämyynti, kyky tulla toimeen erilaisten per-

soonien kanssa sekä kaupanpäätöstaidot. Näistä tunnusmerkeistä asenne ja kaupanpää-

töstaidot olivat kaikilla Rummukaisen haastattelemilla huippumyyjillä hallussa. Rummu-

kainen kertoo kaikkien kahdeksan tunnusmerkin olevan sellaisia taitoja, joita jokainen 

myyjä voi itsessään kehittää. Mikäli yrityksen henkilökunta on motivoitunutta kehittämään 

itseään ja työnantaja antaa tähän resursseja, syntyy tästä yritykselle pysyvää kilpailuetua 

(Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock 2016, 112). Chitwood (1998, 2) puolestaan listaa huippu-

tason myyntityön perusteiden olevan asiakkaiden tarpeiden tunnistus, lisäpalveluiden ke-

hitys ja mittaaminen sekä tulosten osoittaminen. 

 

Ei ole mahdollista määritellä yhtä oikeaa myyntitekniikkaa. Myyntitilanteissa on aina otet-

tava huomioon mitä myydään ja kenelle. (Allen & Wootten 1998, 119.) Tästä huolimatta 

Rummukainen (2015, 18) uskoo monien myyjien pohtineen urallaan niitä seikkoja, jotka 

tekevät myyjästä huippumyyjän. Rummukaisen lisäksi myös Allen & Wotten (1998, 199) 

listaavat periaatteita, joita voidaan tilanteesta riippumatta hyödyntää. Chitwood puolestaan 

sanoo oman metodinsa perustuvan eettiseen toimintaan, välittämiseen ja palveluun. Chit-

woodin (1998, 7) mukaan monet myyntikoulutukset keskittyvät kaupan päättämiseen, asi-

akkaiden tarpeiden ja pitkäaikaisen asiakkuussuhteen solmimisen jäädessä toissijaisiksi. 
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2.1 Asenne 

Yhtenä huippumyyjien ominaispiirteenä voidaan pitää oikeanlaista asennetta. Asenne on 

henkilön suhtautumistapa, jota voidaan harjoittaa. (Rummukainen 2015, 22.) Myyjän 

asenne työssä on ensisijaisen tärkeä, sillä myyjän työ on hyvin itsenäistä ja myyjä toimii-

kin usein yrittäjän tavoin. Tästä huolimatta myyjällä on aina myös vastuu yrityksestä, jota 

hän edustaa työssään. (Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock 2016, 97.) Rummukaisen (2015, 

23-15) mukaan huippumyyjän ja keskivertomyyjän asenteet eroavat toisistaan kolmessa 

asiassa: myyntityön ja tuotteen arvostuksessa sekä takaiskuihin suhtautumisessa. Allen & 

Wootten (1998, 88) kertovat käytöksen olevan peili asenteesta. Näin ollen myyjä ja ostaja 

voivat havainnoida toistensa asenteita käytöksen kautta. Rummukainen (2015, 35) kirjoit-

taa tunnetilojen tarttuvan, joten tunnetila voi tarttua joko myyjältä ostajalle tai ostajalta 

myyjälle riippuen siitä kumman tunnetila on vahvempi.  

 

Rummukainen näkee huippumyyjien ja keskivertomyyjien asenne-eroksi suhtautumisen 

myyntiin. Huippumyyjät ovat ylpeitä ammatistaan ja käyttävät myyjä-nimikettä. Keskiver-

tomyyjät eivät suhtaudu ammattiinsa samalla ylpeydellä, pitävät sitä hieman epämääräi-

senä ja käyttävät mielellään erilaisia nimikkeitä, kuten tuotespesialisti. Myyjät näkevät 

työnsä tärkeänä ihmisten auttamisena, jossa heillä on tärkeä rooli ratkaisun löytäjänä. 

Rummukaisen mukaan tuotteen arvostuksessa on eroja myyjien välillä. Huippumyyjät ovat 

myyneet tuotteen aluksi itselleen, jonka jälkeen heidän on helppo suositella sitä muille. 

Huippumyyjät ovat aidosti ylpeitä tuotteestaan ja uskovat sen tuovan todellista arvoa asi-

akkaalle. Tärkeimpänä huippumyyjän asenteena Rummukainen kuitenkin kokee suhtau-

tumisen takaiskuihin. Myyjän ammatissa tulee väistämättä takaiskuja, joihin keskiverto-

myyjät suhtautuvat masentuen. Huippumyyjä taas analysoi tilanteen: mikä meni hyvin, 

mikä huonosti ja miten jatketaan? Huippumyyjät usein sisuuntuvat vastoinkäymisistä ja 

haluavat saavuttaa alkuperäistä tavoitetta paremman lopputuloksen. (Rummukainen 

2015, 25.) 

 

Hänti ym. (2016, 97-98) jakavat myynnin asiakaslähtöiseen myyntiin sekä myyntisuuntai-

seen myyntiin. Asiakaslähtöisessä myynnissä toteutetaan markkinalähtöistä toimintatapaa 

myyjän ja asiakkaan välisessä suhteessa. Tällöin myyjä ymmärtää asiakkaiden olevan 

heterogeenisia ja omaavan toisistaan eroavia tarpeita. Myynnin keskiössä ovat asiakkaan 

tarpeet, ja yritys pyrkii luomaan asiakkailleen kilpailijoita paremman arvon. Asiakaslähtöi-
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sessä myyntityössä keskitytään kartoittamaan huolellisesti asiakkaan tarpeet ja siten löy-

tämään näihin ratkaisuja. Päätavoitteena ei ole lisätä välitöntä myyntiä, vaan löytää rat-

kaisuja, jotka johtavat asiakastyytyväisyyteen pitkällä aikavälillä. Asiakaslähtöinen myyjä 

etsii ratkaisuja asiakkaan haasteisiin (Hänti ym. 2016, 97-98.) Asiakaslähtöisen myyjän 

asettaessa asiakkaan tarpeet keskiöön myyntisuuntaisesti toimiva myyjä keskittyy tuot-

teen ominaisuuksiin. Myyntisuuntaisessa myyntityössä tavoitteena on välitön kauppa, ja 

asiakkuussuhteen jatkuminen ja lisämyynti tulevaisuudessa ovat toisarvoisia. Asiakasläh-

töinen myyjä voi perua kaupan, jos näkee sen olevan asiakkaan edun vastainen. Myynti-

suuntainen myyjä tekee kaupat ”keinolla millä hyvänsä”. (Hänti ym. 2016, 97-98.) Chit-

wood myötäilee asiakaslähtöistä myyntitekniikkaa esittäessään, että painopisteen on olta-

va tuotteen sijaan hyödyssä tai liiketoiminnan tuloksessa. Chitwood (1998, 3) kokee pai-

nopisteen olevan parempi hinnan ja toimituksen sijaan hyödyllisyydessä ja sujuvuudessa. 

Häntin ym. tapaan Chitwood siis uskoo myynnin olevan tehokkaampaa, mikäli tuotetta 

myydään asiakas, tarve ja hyöty edellä. 

 

2.2 Kuuntelutaidot 

Kuuntelutaidot ovat tärkeä osa myyntiä. Tarvekartoitusta pidetään usein tärkeimpänä 

osana myyntikeskustelua, ja juuri tässä osassa myyjän kuuntelutaidot ovat keskiössä. 

Mikäli myyjä ei kuuntele tarvekartoituksen aikana, on Hännin ym. suosittelemaa asiakas-

lähtöistä myyntiä mahdotonta toteuttaa. Rummukainen nostaa kuuntelutaidon tärkeäksi 

osaksi myös kaupanpäätöstaitoja – myyjän on osattava kuulla ostajan ostosignaalit, jotta 

niihin voidaan vastata oikeaan aikaan (Rummukainen 2015, 121). 

 

Hänti ym. tiivistävät myyjän kuuntelutaidot ”kaksi korvaa, yksi suu” -sanontaan. Heidän 

mukaansa myyjän kuuluisi käyttäytyä tämän mukaisesti – kuunnella enemmän kuin pu-

hua. Asiakkaan on koettava olevansa keskustelukumppani eikä myynnin kohde. Kuunte-

lun lisäksi myyjän tulee ymmärtää ostajan kertomus sekä vastaanottaa kaikki ostajan sa-

nalliset ja sanattomat viestit. Aktiivisen kuuntelijan on siedettävä hiljaisia hetkiä, maltetta-

va kuunnella loppuun ja kysyttävä asianmukaisia kysymyksiä, jotka johtavat etsittyihin 

vastauksiin. Myyjän on sanallisesti ja sanattomasti osoitettava ostajalle olevansa kiinnos-

tunut tämän kertomuksesta ja tehtävä muistiinpanoja, jotta voi välillä tehdä yhteenvedon 

ostajan kertomuksesta. (Hänti ym. 2016, 107.)  
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Chitwoodin mukaan kuunteleva myyjä saa kolme etua. Ensinnäkin kuuntelulla pääsee 

ostajien suosioon. Ihmiset pitävät, kun heitä kuunnellaan. Kuuntelulla myyjä saa ostajasta 

tärkeitä tietoja, joita voidaan käyttää myöhemmin myyntiprosessissa hyväksi. Myyjä, joka 

on kuunnellut asiakasta aktiivisesti, pystyy luomaan tarjouksen tarkasti asiakkaan tarpeen 

pohjalta. Lisäksi kuuntelu lisää luottamusta myyjän ja ostajan välille. Ostajat usein ostavat 

tuotteen silloin kun he kokevat myyjän ymmärtävän heitä ja heidän tarpeitaan. (Chitwood 

1998, 46.) 
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3 Myyntiprosessi 

Myyntiprosessilla tarkoitetaan vaiheita potentiaalisen asiakkaan tunnistamisesta jälkihoi-

toon. Myyntineuvottelu jaetaan eri vaiheisiin, jotka jäsentävät keskustelua, sekä edesaut-

tavat keskustelun etenemistä kohti tavoitteita. (Hänti ym. 2016, 134.) Allen & Wootten 

(1998, 127) pitävät hyvän ilmapiirin luontia yhtenä tärkeimmistä asioista myyntikeskuste-

lussa. Yksi määritelmä myyntiprosessille on se, kuinka paljon myyjä käyttää markkinointi-

konseptia yrittäessään auttaa asiakkaitaan tekemään ostopäätöksen, joka tyydyttäisi hei-

dän tarpeensa parhaiten (Jobber & Lancaster 2012, 269). Myyntiprosessin hallinta on 

keskeinen osa onnistunutta myyntityötä. Myyntiprosessin eri vaiheisiin on siis perehdyttä-

vä henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa laadittaessa. 

 

Vaikka myyntiprosessin kulusta on esitetty erilaisia variaatioita, on runko lähes poikkeuk-

setta sama. Hänti ym. (2016,134) muistuttavatkin, etteivät vaiheet ole aina samassa jär-

jestyksessä, eikä joissain myyntineuvotteluissa edes edetä muutamaa vaihetta pidemmäl-

le. Chitwood (1998, 86) vastaavasti uskoo myyjien olevan tehokkaampia, itsevarmempia 

ja onnistuvan paremmin, kun he seuraavat tiettyä kaavaa. Vuorio (2015, 95) pitää tärkeä-

nä, että myyjä hallitsee myyntiprosessia eikä myyntiprosessi myyjää. Jobber & Lancaster 

(2012, 270) uskovat myös myyntiprosessia kertaavien harjoitusten olevan tarpeellisia 

myyjien itsevarmuuden kannalta.  

 

Alla olevaan kuvioon on kuvattu Vuorion myynnin portaat (kuvio 2). Vuorion (2015, 95-

110) myynnin portaat mukailevat AIDA-mallia. AIDA-malli muodostuu sanoista Attention, 

Interest, Desire ja Action. Kuviossa ensimmäisenä on kontaktointivaihe. Kontaktointivai-

heeseen sisältyy aloitus ja silta. Aloituksessa esitellään myyjä ja yritys. Samalla pyritään 

saamaan asiakkaan huomio. Kuvion seuraava vaihe on silta. Siltavaiheessa esitellään 

aihealue ja pyritään lisäämään kiinnostusta. Kartoitusvaiheen tarkoituksena on saada sel-

ville asiakkaasta kaikki oleellinen. Kartoituksen jälkeen siirrytään perusteluvaiheeseen, 

johon kuuluu tuote-esittely. Tuote-esittelyssä pyritään nostamaan ostohalua. Kuviossa 

viimeinen osio on päätösvaihe. Päätösvaiheeseen sisältyy tarjous ja kertaus. Tarjousvai-

heessa päätetään kauppa. Kertausvaiheessa varmistetaan, että asiakas ymmärtää kau-

pan syntyneen ja kerrataan syyt siihen. Myös myyntiehdot ja hyödyt on hyvä kerrata tässä 

vaiheessa. (Vuorio 2016, 97.) 
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Kuvio 2. Myynnin portaat (Vuorio, 2016, 97) 

 

Jobber & Lancaster esittelevät myyntiprosessin hieman erilaiseksi. Heidän mallinsa eroaa 

Vuorion mallista siinä, että he ovat kirjanneet vastaväitteiden kumoamisen osaksi myynti-

prosessia. Vastaväitteitä seuraa Jobberin & Lancasterin mallissa neuvottelut. (Jobber & 

Lancaster 2012, 271.) 

 

Myyntiprosessissa keskivertomyyjän ja huippumyyjän erottaa Rubanovitschin ja Aallon 

mukaan ajankäyttö. Tätä on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 3). Keskivertomyyjä 

keskittyy myyntiprosessissa kaupanpäättämiseen ja käyttää siihen 40% ajasta. Seuraa-

vaksi eniten hän käyttää aikaansa tuote-esittelyyn. Tarpeiden kartoitus on lyhyt, eikä luot-

tamuksen rakentamiseenkaan kuluteta aikaa. Huippumyyjä käyttää aikansa päinvastai-

sesti. Luottamuksen rakentamiseen käytetään eniten aikaa, tarvekartoituksesta tehdään 

kattava ja tuotteen sijaan esitellään asiakkaalle hyödyt. Kaupan päättämiseen kuluu vähi-

ten aikaa. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 39.) Tästä syystä tämän työn teoriaosuudessa 

keskitytäänkin tarvekartoitukseen ja kaupanpäättämiseen. Myös luottamuksen rakentami-

nen on teoriaosuudessa tärkeässä roolissa, sillä myyjän ominaisuuksilla on vaikutusta 

luottamuksen syntymiseen. 

 

 

Kuvio 3. Keskivertomyyjä ja huippumyyjä (Aalto & Rubanovitsch, 2007, 39) 
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Vaikka tässä opinnäytetyössä keskitytäänkin luottamuksen rakentamiseen, tarvekartoituk-

seen ja kaupan päättämiseen, on myös hyötyjen esittely tärkeä osa myyntiprosessia. Aal-

lon ja Rubanovitschin mukaan hyötyjen esittely on se vaihe, jossa myyjän on aika puhua. 

Myyjän on aina peilattava tuote-esittelyssä asiakkaan tarpeeseen. Ratkaisusta on löydyt-

tävä asiakkaalle jotain erityistä. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 39.) 

 

3.1 Tarvekartoitus 

Tarvekartoitus on tärkeä osa myyntiprosessia. Tarvekartoituksen aikana myyjä yrittää 

selvittää ostajan syvimmät tarpeet ja toiveet esittämällä kysymyksiä ja kuuntelemalla aktii-

visesti (Hänti ym. 2016, 138). Usein myyjällä on useampi kuin yksi tuote myytävänä. Tästä 

syystä tarvekartoituksessa myyjän on selvitettävä, mikä tuotteista tai malleista on ostajalle 

paras vaihtoehto. (Jobber & Lancaster 2012, 272-273.) 

 

Tarvekartoituksessa on suositeltavaa käyttää avoimia kysymyksiä. Avoimiksi kysymyksiksi 

kutsutaan sellaisia kysymyksiä, joihin ei voida vastata yhdellä sanalla. Avoimien kysymy-

sien lisäksi tarvekartoituksessa on syytä kysyä jatkokysymyksiä. Jatkokysymykset voivat 

olla tarkentavia tai johdattelevia. Johdattelevilla kysymyksillä myyjä yrittää johdatella asia-

kasta antamaan myyjän kannalta optimaalisia vastauksia. Toisinaan ostaja saattaa kokea 

johdattelevat kysymykset manipulointina, joten johdattelevien kysymysten kanssa kannat-

taa olla varovainen. (Vuorio 2015, 100-101.) Myös Jobber & Lancaster (2012, 273) suosit-

televat avoimia kysymyksiä käytettäväksi tarvekartoituksessa. He kuitenkin hyväksyvät 

suljettujen kysymysten kysymisen tilanteissa, joissa yritetään saada asiakkaalta puhtaasti 

tietoa tiettyyn asiaan. Liiallinen suljettujen kysymysten kysyminen aiheuttaa usein haittaa 

tarvekartoitukselle. On tutkittu, että kyselevät myyjät menestyvät. Syynä tähän on, että 

kysymällä nämä myyjät saavat selvitettyä arvokasta tietoa ostajasta, tarpeesta sekä osto-

kriteereistä. Lisäksi ostajalle tulee olo, että häntä on kuunneltu. (Hänti ym. 2016, 139.) 

 

Vuorion (2015, 101) mukaan oikeanlaiset kysymykset saavat usein aikaan ostajaa miellyt-

tävän keskustelun – parhaimmillaan hän pääsee kertomaan itseään kiinnostavasta asias-

ta henkilölle, joka on aidosti kiinnostunut hänen kertomastaan. Keskustelun täytyy kuiten-

kin olla vuorovaikutuskeskustelua ja tapahtua kahden ihmisen – ei myyjän ja ostajan – 

välillä. Hänti ym. (2015, 138) ovat Vuorion kanssa samaa mieltä. Heistä myös yritysten 
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välisessä myynnissä ihmiskontakti on tärkeää – ”people buy from people”.  Kysymykset 

kannattaa muotoilla lyhyesti, ymmärrettävästi, selvästi sekä kannustavasti. On suositelta-

vaa kysyä vain yksi kysymys kerrallaan. (Hänti ym. 2016, 144.) Kysymysten jälkeen on 

hyvä tehdä yhteenveto keskustelusta (Jobber & Lancaster 2012, 275). 

 

Hyvä tarvekartoitus näkyy ratkaisun esittämisessä. Mikäli tarvekartoitusta ei ole tehty huo-

lellisesti, ei myyjä ole saanut selville ostajan toiveita, tarpeita tai nykyistä tilannetta. Mikäli 

tarvekartoitus on mennyt hyvin, myyjä voi löytää asiakkaan tiedostamattomia tarpeita, 

joista voi olla hyötyä liiketoiminnassa. Monissa tapauksissa ostaja ei itsekään tiedä oikeaa 

tarvettaan. Ostaja ei myöskään aina tiedä kaikkia tarjolla olevia ratkaisuja. Myyjän tehtävä 

on selvittää ostajan todellinen tarve tarvekartoituksen avulla. Näin löydetään kokonaisval-

tainen ratkaisu, josta on hyötyä ostajalle pitkällä aikavälillä. Tämä lisää asiakkaan tyyty-

väisyyttä. (Hänti ym. 2016, 144.)  

 

Alla olevassa kuviossa on kuvattuna Häntin ym. versio Neil Rackhamin kehittämästä 

SPIN-kyselytekniikasta (kuvio 4). Tekniikassa kysymykset jaetaan tilannekysymyksiin 

(Situation), ongelmakysymyksiin (Problem), seurauskysymyksiin (Implication) sekä merki-

tyskysymyksiin (Need payoff). Jokaisella askeleella pyritään saamaan syvällinen kuva 

asiakkaan tarpeesta. Kuviossa ensimmäinen osa on tilannekysymykset, joilla pyritään 

selvittämään tosiasiat. Seuraavana kuviossa on ongelmakysymykset, joiden tavoitteena 

on saada tietoa nykytilanteen ongelmista. Seurauskysymyksillä yritetään saada asiakas 

haluamaan eroon ongelmasta. Kuvion viimeisenä vaiheena on merkityskysymykset. Mer-

kityskysymysten tavoitteena on saada asiakas itse mainitsemaan ratkaisun etuja. SPIN-

mallin tavoitteena on saada asiakas itse ymmärtämään tarpeensa sekä saamaan asiakas 

itse myöntämään tarve ja ratkaisun tuomat edut. SPIN-mallia käyttäessä myyjän on palat-

tava askel taaksepäin, mikäli vaiheen tavoitteet eivät ole toteutuneet. (Hänti ym. 2016, 

146.)  
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Kuvio 4. SPIN-malli (Hänti ym. 2016, 145) 

 

Aminoff & Rubanovitsch (2015, 13) uskovat myynnin muuttuneen. Myynnin muutokseen 

kuuluu digitalisoituminen, joka muuttaa myyntiprosessia. Myynnissä on digitalisoitumisen 

johdosta käytössä asiakkaasta entistä enemmän tietoa jo ennen varsinaista tapaamista tai 

tarvekartoitusta. Tätä tietoa voidaan kutsua Big dataksi. Big dataa kerätään sosiaalisen 

median sisällöistä, kuluttajatutkimuksista, RFID-tunnisteista, internet-tiedoista, telemedias-

ta ja useista muista eri paikoista. Tietoa kerätään, säilytetään, jaetaan ja analysoidaan. 

(Aminoff & Rubanovitsch 2015, 14.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjän ei enää 

tarvitse käydä kaikkia SPIN-mallin tilannekysymyksiä tarvekartoituksessa läpi, sillä myyjän 

on mahdollista selvittää nykytilanteeseen liittyviä tietoja etukäteen ennen myyntitapaamis-

ta. 

 

3.2 Kaupan päättäminen 

Kaupan päättäminen on se hetki, jossa asiakas mittaa myyntikeskustelun perusteella, 

onko tuote kannattava ostaa myyjän tarjoamilla ehdoilla. Kaupan päätösvaiheessa siis 

mitataan myyjän onnistumista koko myyntikeskustelun aikana. (Vuorio 2015, 167.) Häntin 

ym. (2015, 155) mukaan myyjän tehtäviin lukeutuu keskustelun johdattelu niin, että asia-

kas kertoo myyjän kertomien tietojen herättämät mielipiteet ja ajatukset. Tilanteessa, jos-
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sa ostaja ei ole valmis päättämään, on myyjän palattava myyntiprosessissa taaksepäin.  

 

Jobberin & Lancasterin (2012, 289) mukaan osa myyjistä uskoo hyvän myyntiesityksen 

johtavan asiakkaan itse kysymään kauppaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, ja 

yleensä onkin tarpeellista, että myyjän ehdottaa kauppaa keskustelun päätteeksi. Mikäli 

myyjä jättää kaupanpäätöksen tekemättä, on hyvin todennäköistä, että ostaja päätyy os-

tamaan kilpailijalta. (Jobber & Lancaster 2012, 289.) 

 

Myyjän on koko myyntikeskustelun ajan tarkkailtava ostajaa. Ostajan lähettämiä viestejä 

kaupanpäättämisestä kutsutaan ostosignaaleiksi. Ostosignaaleja voivat olla eleet, ilmeet 

tai kysymykset ja kommentit, jotka liittyvät kaupantekoon. Mikäli myyjä ei tunnista ostosig-

naaleja, voi hän tehdä tunnustelevia kysymyksiä ostajan ostohalukkuuden selvittämiseksi. 

(Hänti ym. 2016, 155.) Joissain tapauksissa myyjä tietää, koska kauppaa kuuluisi kysyä, 

mutta pelkää kaupan päättämistä. Asiakas saattaa vastata kielteisesti ehdotukseen kau-

pasta. Tämä taas tarkoittaa, että myyjä tulee torjutuksi. (Jobber & Lancaster 2012, 289.) 

 

Silti Vuorion (2015, 167) mukaan kauppaa kannattaa aina pyytää. Kaupan pyytämiseen ei 

kuitenkaan ole yhtä varmaa tapaa, vaan myyjän on löydettävä tilanteeseen oikea tapa. 

Myyjä tekee päätöksen tekniikasta koko myyntiprosessin pohjalta. Erilaisille ostajille sovel-

tuvat erilaiset tekniikat, joten myyjän täytyy myyntiprosessin aikana pystyä selvittämään, 

millainen ostaja on kyseessä. Esimerkiksi nopeille päättäjille toimii vaihtoehtojen esittämi-

nen. Myös Jobber & Lancaster (2012, 291) pitävät vaihtoehtojen esittämistä toimivana 

kaupanpäätöstekniikkana. Toisaalta myös tilanne vaikuttaa taktiikan valinnassa. Mikäli 

ostaja on esittänyt voimakkaan ostosignaalin, voidaan tilausta ehdottaa suoraan. Kaupan-

päätöstekniikoita löytyy lukematon määrä, ja myyjän onkin hyvä hallita näistä useampi, 

jotta voi valita tilanteeseen sopivimman tekniikan. (Vuorio 2015, 167.) 

 

Kaupan päättäminen ei siis ole irrallinen kysymys vaan itseasiassa melko pieni osa koko 

myyntikeskustelua. Optimaalisessa tilanteessa ostajalle on jo myyntikeskustelun aikana 

herännyt ostohalu, eikä myyjän tarvitse kuin ehdottaa kauppaa keskustelun päätteeksi. 

Vastaavasti, mikäli myyntikeskustelua ei ole toteutettu huolellisesti, on kaupanpäätös mil-

tei mahdotonta. Hänti ym. (2016, 155) kuitenkin pitävät pienen paineen luomista tärkeänä 

kaupanpäätöstilanteissa. Heistä on tärkeää, että asiakasta rohkaistaan tekemään päätös 

välittömästi. Heidän mukaansa painetta voidaan luoda erilaisin keinoin, kuten esimerkiksi 
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tarjouksen tai tuotteiden loppumisella, toimitusajalla jne. Toisaalta he muistuttavat, että 

kirittäminen väärässä ajankohdassa saattaa ahdistaa asiakasta ja pilata kaupan mahdolli-

suuden. 

 

Vuorio (2016,103) suosii kaupanpäätösvaiheessa ostokehotuksia. Kaupanpäätöstilan-

teessa olettaman pitäisi siis olla, että asiakas on erittäin kiinnostunut tuotteesta. Vuorio 

kokee odottamisen olevan erittäin vaikeaa monille myyjille, mutta alleviivaa sen merkitystä 

kaupan ehdottamisen jälkeen. On äärimmäisen tärkeää antaa asiakkaalle aikaa ostaa, 

eikä aloittaa kysymyksen jälkeen myyntiprosessia alusta. Tätä kutsutaan takaisin osta-

miseksi – ostaja on valmis ostamaan tuotteen, mutta myyjä vain jatkaa myyntiä. Tämä 

saattaa saada ostajan perumaan ostopäätöksensä. Ennen kaupan kysymistä Jobber & 

Lancaster (2012, 291) kehottavat summaamaan aiemmin puhutun asiakkaan kanssa. 

Heistä summaus on hyvä tehdä ominaisuuksia ja hyötyjä vertaillen. 

 

Jobber & Lancaster (2012, 290) pitävät kaupanpäätöksen kokeilemista kesken myyntikes-

kustelun mahdollisena. Heistä on suositeltava yrittää päättää kauppaa jo varhaisessa vai-

heessa, mikäli asiakas antaa ostosignaaleja aikaisessa vaiheessa. Mikäli asiakas ilmai-

see, ettei ole valmis vielä ostamaan, voi myyjä jatkaa myyntiprosessia tästä yrityksestä 

huolimatta. 

 

Vuorio (2016, 104) pitää myynnin normina sitä, että kauppaa pyydetään kolme kertaa. 

Toisaalta hän uskoo tämän olevan alakohtaista ja uusasiakashankinnassa monien kaup-

pojen syntyvän vielä useammilla kerroilla. Allen & Wootten (1998, 133) pitävät tärkeänä, 

että kaupanpäätös on luonnollinen ja sulava tilanne. 
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4 Kansainvälinen myyntityö 

Tässä luvussa tarkastellaan teorian pohjalta kansainvälistä myyntityötä. Omassa luvus-

saan käsitellään kansainväliseen myyntityöhön kuuluvaa monikulttuurisuutta. Luvun lo-

pussa perehdytään kansainvälisen myyntityön haasteisiin. Kansainvälisen myyntityön 

vaatimusten ymmärtäminen auttaa tuomaan kehityssuunnitelmaan kansainvälistä näkö-

kulmaa. 

 

Kansainvälisten asiakkuuksien johtaminen on luonnollinen kehitys tavallisesta asiakkuuk-

sien johtamisesta. Yrityksen kannattaa käyttää kansainvälisiä asiakkuusstrategioita, kun 

yrityksen asiakkaat niin haluavat tai yrityksen on mahdollista saada siitä kilpailuetua. Kan-

sainvälistä asiakkuusstrategiaa kannattaa käyttää myös silloin kun on kyse yritykselle tär-

keistä asiakkuuksista tai myytävät tuotteet tai palvelut vaativat kansainvälistä koordinointia 

(Yip & Bink, 2007.) Cheverton muistuttaa, että kansainvälisen asiakkuussuunnitelman 

toteuttamiseen vaaditaan enemmän kuin se, että asiakas operoi useammassa kuin yh-

dessä maassa (Cheverton, 2015, 302). 

 

Kansainvälinen asiakkuuksien hallinta pitäisi olla osana yrityksen kokonaisstrategiaa ja 

rakennetta. Mikäli strategia tai rakenne muuttuvat, saattaa kansainvälisten asiakkuuksien 

johtaminenkin tarvita muutosta. (Yip & Bink, 2007.) Kansainvälisen myyjän on oltava kult-

tuurillisesti ja kielellisesti pätevä, jotta yhteydenpito ja pitkäaikaisen suhteen muodostami-

nen kansainvälisten asiakkaiden kanssa on mahdollista. Tästä syystä kansainväliseltä 

myyjältä vaaditaan korkeaa koulutusta, kokemusta ja pätevyyttä. (Honeycutt, Ford & Si-

minitras 2003, 42.) 

 

Jotta kansainvälisten asiakkuuksien johtaminen olisi kannattavaa, täytyy se osata kohdis-

taa oikeille asiakkaille. Ei kuitenkaan ole olemassa tiettyä lukumäärää, kuinka monta kan-

sainvälistä asiakkuutta yrityksellä voi olla olemassa. Asiakkuuksia voidaan tarkastella, 

jotta tiedetään, mitkä asiakkuudet vaativat kansainvälistä asiakkuuksien hallintaa. Suurin 

virhe, jonka yritys voi tässä selvityksessä tehdä, on pelkkien myyntien tarkastelu. Osa 

suurista asiakkaista saattaa haluta vain kansainvälisten yritysten alennukset, ei kansain-

välistä suhdetta, vaikka se voisikin hyödyttää molempia osapuolia. Tällöin asiakkuudelle ei 

kannata tuhlata enempää resursseja, olipa asiakkuus kuinka suuri vain. Päätös kansain-
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välisen asiakkuuden luomisesta kannattaa tehdä tulevan potentiaalin, ei nykyisten myynti-

lukujen perusteella. (Yip & Bink, 2007.) 

 

Kansainväliset markkinat tuovat yritykselle lukemattomia hyötyjä ja uusia mahdollisuuksia 

(Honeycutt ym. 2003, 4). Toisaalta kansainvälistymiseen liittyy haasteita, jotka myyjäyhti-

ön on otettava huomioon ennen kansainvälistymistä (Arnold, Birkinshaw & Toulan 2001, 

1). Kansainvälisen myyntityön haasteisiin palataan tarkemmin myöhemmin. 

 
4.1 Monikulttuurisuus  

Kulttuurilla tarkoitetaan ajattelun, tuntemisen ja käyttäytymisen malleja, jotka ihminen oppii 

elämänsä aikana. Suurin osa näistä malleista opitaan varhaislapsuudessa, sillä silloin 

ihminen on herkimmillään oppimaan ja omaksumaan. Kulttuuri ei siis ole perinnöllistä, 

vaan ihminen omaksuu mallit sosiaalisesta ympäristöstään. Ihmisen persoonallisuus ja 

kulttuurin mukainen toiminta on tärkeää erottaa toisistaan. (Hofstede, 1993, 20.) Kulttuuri 

kulkee sukupolvelta toiselle muuttuen ja kehittyen ajan kuluessa (Jobber & Lancaster 

2010, 181). 

 

Kulttuurirelativismilla tarkoitetaan ajattelua, jossa omaa kulttuuria pidetään tasa-arvoisena 

muiden kulttuurien kanssa. Ihminen on taipuvainen vertailemaan omaa kulttuuriaan mui-

hin sekä arvostelemaan toisia kulttuureita. Kulttuurirelativismia edesauttaa tiedon hankki-

minen toisista kulttuureista. (Hofstede 1993, 23.) 

 

Kulttuurienvälisyys on noussut puheenaiheeksi maahanmuuton lisääntyessä ja talouselä-

män kansainvälistyessä. Nämä ovat kuitenkin ilmiöinä tuttuja jo historiasta – kauppaa eri 

kansojen välillä on käyty aina, ja ihmiset ovat muuttaneet synnyinsijoiltaan uusille alueille 

ihmiskunnan alkuajoilta lähtien. (Lasonen & Halonen 2009, 12.) 

 

4.1.1 Monikulttuurisuus työympäristössä 

 

Multikulttuurilliseen työympäristöön kuuluu monia huomioitavia seikkoja. Tehtäessä työtä 

eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa saattavat käsitykset monista asioista vaihdella. 

Tyypillisiä käsityserojen aiheuttajia ovat yrityksen sisäinen hierarkia, ryhmän fokus, ihmis-

suhteet, kommunikointityylit, aikakäsitykset, muutossietokyky, motivaatio sekä tasapaino 
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työn ja vapaa-ajan välillä. (Solomon & Schell 2009, 71- 201). Luvun lopussa olevassa 

kaaviossa on kuvattu kulttuurien eroavaisuuksia, jotka ovat syytä huomioida monikulttuu-

risessa työympäristössä työskennellessä (kuvio 5). 

 

Globalisaation myötä väestöt ovat muuttuneet aiempaa heterogeenisemmiksi. Maahan-

muutto on yleistynyt. Kansainvälisiä myyjiä voidaankin palkata kolmesta eri ryhmästä; 

paikalliset yrityksen toimintamaasta, yrityksen toimintamaasta lähtöisin olevia sekä kol-

mannen maan kansalaisia. Kansainvälisen yrityksen myyntitiimi saattaa olla sekoitus näis-

tä kolmesta kategoriasta. (Honeycutt ym. 2003, 9.) 

 

Kuviossa 5 ensimmäisenä osa-alueena on hierarkia. Hierarkialla tarkoitetaan yksilöiden 

käsitystä auktoriteeteista ja vallasta. Hierarkiaa voidaan mitata sillä, kuinka paljon kunnioi-

tusta auktoriteeteille annetaan, kuinka ihmiset saavat ilmaista itseään ja kuinka itsenäisiä 

päätöksiä ihmiset saavat tehdä. Hierarkiamallien on tutkittu vaihtelevan eri maiden välillä. 

Tasa-arvoisimmat työympäristöt ovat Australiassa, Kanadassa, Tanskassa, Israelissa, 

Hollannissa ja Uudessa-Seelannissa. Muut pohjoismaat ja Yhdysvallat ovat myös as-

teikon tasa-arvoisessa päässä. Tiukinta hierarkiaa noudatetaan puolestaan Intiassa, In-

donesiassa, Iranissa, Japanissa, Malesiassa, Pakistanissa, Saudi-Arabiassa, Etelä-

Koreassa sekä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Tiukassa hierarkiassa johtajia kohdel-

laan arvostavasti, muodollisesti ja kunnioittavasti. Tasa-arvoisemmassa kulttuurissa ilma-

piiri on avoimempi, rennompi ja vakiintumattomampi. Tasa-arvoisessa kulttuurissa usko-

taan, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa ja kaikkia kohdellaan samalla 

arvostuksella. Hierarkkisessa kulttuurissa arvostus on saatua, kun taas tasa-arvoisessa 

kulttuurissa se on ansaittua. (Solomon & Schell, 2009, 77-79.) Kehittymättömimmissä 

valtioissa päätöksenteko ja asema perustuvat usein sukulaissuhteeseen (Jobber & Lan-

caster, 2010, 187). 

 

Toinen kuvion osa-alueista on aikakäsitys. Hierarkian tavoin aikakäsityserot vaihtelevat 

kulttuurien välillä. Suhtautumisella aikaan tarkoitetaan ihmisten käsitystä siitä, kuinka he 

hallitsevat aikaa. Aikakäsityksissä voidaan tarkastella sitä, pidetäänkö kulttuurissa tärke-

ämpänä ihmisiä vai aikaa. Aikakäsitys vaikuttaa ajan hallintaan, lyhyiden ja pitkien aikavä-

lien suunnitelmiin, aikatauluihin ja määräaikoihin. Aikaorientoituneimpia valtioita ovat 

Tanska, Saksa, Sveitsi ja Yhdysvallat, kun taas Saudi-Arabia, Espanja, Thaimaa ja Yhdis-

tyneet Arabiemiraatit ovat ajankäytössä rennompia. Suomi on luettavissa aika-
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orientuneisiin valtioihin. (Solomon & Schell, 2009, 165-167.)  Jobber & Lancaster tunnis-

tavat suhtautumisen aikaan vaihtelevan valtioittain (2010, 188). 

 

Kuviossa on kuvattuna muutoksensietokyky osaksi kulttuurien eroavaisuuksia. Muutok-

sensietokyvyllä tarkoitetaan mukavuusaluetta muutoksessa, innovatiivisuudessa ja riskien 

otossa. Muutoksensietokyky on suhtautumista muutoksiin – nähdäänkö ne uhkina vaiko 

mahdollisuuksina. Negatiivisimmin muutoksiin suhtaudutaan Saudi-Arabiassa ja Iranissa. 

Korkein muutoksensietokyky on Kanadassa ja Australiassa. Suomessa muutoksensieto-

kyky on keskiluokkaa. (Solomon & Schell, 2009, 88-89.) 

 

Seuraava kuvion osa-alue on ihmissuhteet. Ihmissuhteilla kuvataan sitä, kuinka tärkeänä 

kulttuurissa pidetään ihmissuhteiden luontia liike-elämässä. Joissain kulttuureissa työs-

kennellään mieluusti sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa on syvä ihmissuhde ja 

luja luottamus. Tälläisia kulttuureita ovat Kiina, Iran, Saudi-Arabia, Etelä-Korea sekä Yh-

distyneet Arabiemiirikunnat. Vähiten ihmissuhteita arvostavia valtioita ovat Kanada ja Yh-

dysvallat. Myöskään suomalaisessa liikekulttuurissa ihmissuhteiden luontia ei pidetä kovin 

tärkeänä. (Solomon & Schell, 2009, 117-118.) Toisaalta osassa kulttuureita liikeasioista 

puhumista muissa kuin työhön liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa pidetään epäkohteliaana 

(Jobber & Lancaster 2010, 189). 

 

Kuviossa viimeiseksi kulttuurien eroavaisuudeksi on kuvattu kommunikointi. Kommuni-

koinnilla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla kulttuurissa on totuttu viestimään niin verbaalisesti 

kuin nonverbaalisestikin. Kulttuureissa eroaa informaation määrä, jota tarvitaan tiedon 

kertomiseen – riittääkö pähkinänkuori vai tarvitaanko taustatietoa. Tunteiden näyttäminen 

ja suoruus ovat osa kommunikointia. Suoria viestittäjiä ovat Tanska, Saksa, Israel, Hollan-

ti, Norja, Ruotsi ja Sveitsi. Epäsuoria ovat Intia Indonesia, Japani, Malesia, Pakistan ja 

Filippiinit. Suomessa viestintäkulttuuri on neutraalia. (Solomon & Schell, 2009, 139,143.) 

Kommunikointiin sisältyy kieli. Suorat käännökset saattavat tarkoittaa eri kielillä täysin eri 

asioita ja aiheuttaa väärinkäsityksiä. (Jobber & Lancaster, 2010, 186.) Alla olevaan kuvi-

oon 5 on kuvattu kulttuurien välisiä eroja. 
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Kuvio 5. Kulttuurierot (Solomon, & Schell, 2009, 71-201) 

 

Jobber & Lancaster muistuttavat, ettei kulttuuri ole aina valtiokohtainen. Erilaisia kulttuure-

ja voivat harjoittaa kansalliset ryhmät, uskonnolliset ryhmät, maantieteelliset ryhmät, ro-

dulliset ryhmät ja sosiaaliset kerrostumat. Kulttuureja tutkiessa on siis huomioitava valtioi-

den alakulttuurit. (Jobber & Lancaster, 2010, 190.) 

 

4.1.2 Kulttuurin tunnistaminen ja siihen mukautuminen 

Hierarkia on tunnistettavissa organisaation käyttäytymisessä. Avoimet ovet, pukeutumi-

nen, kommunikointi ja ihmisten puhuttelu viestivät hierarkian tasosta organisaatiossa. Li-

säksi hierarkiamallin voi havaita päätöksenteossa. Hierarkkisessa kulttuurissa päätöksen 

tekevät vain johtajat. Vastaavasti tasa-arvoisessa kulttuurissa päätös syntyy yhdessä, ja 

kaikki saavat vähintäänkin kertoa oman näkemyksensä päätettävästä asiasta. (Solomon & 

Schell, 2009, 82-89.) Kansainvälisen myyjän on tunnistettava ne henkilöt, jotka ovat vas-

tuussa organisaation päätöksenteosta.  

 

Eri kulttuurien kanssa työskennellessä on otettava huomioon kulttuurissa vallitseva käsitys 

ajasta ja mukauduttava siihen. Aikakäsityksen voi havaita organisaatiossa esimerkiksi 

tapaamisten aikatauluilla. Mikäli aikataulut ovat joustavia, suhtaudutaan kulttuurissa ai-
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kaan kevyemmin: tapaamisiin tullaan myöhässä, ei ollenkaan tai aikaa tapaamisiin vara-

taan runsaasti. (Solomon & Schell, 2009, 178-180.)  Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikas-

sa myyjät voivat joutua odottamaan tapaamista pitkään (Jobber & Lancaster, 2010, 188). 

Ajan ollessa organisaatiossa vahvassa roolissa myöhästymisellä saattaa joutua epäkun-

nioitettavaan asemaan, aikatauluja ei muuteta kevein perusten ja aikataulut ovat suunni-

teltu tarkkaan. Aikatauluista on pidettävä erityisen tiukasti kiinni, kun ollaan tekemisissä 

aikaorientoituneen organisaation kanssa. Ajanhallinnan kehuminen aikaorientoituneessa 

organisaatiossa on kohteliaisuus, jota voidaan käyttää hyvän ilmapiirin luomiseksi. Vä-

hemmän aikaa arvostavassa organisaatiossa on hyväksyttävä, ettei jokainen aktiviteetti 

ole aikataulutettu. On tiedostettava, etteivät aikataulut esimerkiksi kokouksissa ole välttä-

mättä pitäviä. Onkin hyvä aikatauluttaa omakin kalenteri joustavaksi. Kulttuurin edustajille 

voidaan kuitenkin yrittää selittää, miksi on välttämätöntä olla ajoissa tapaamisessa. (So-

lomon & Schell, 2009, 178-180.) Cheverton (2015, 302) taas näkee kansainvälisen myy-

jän suurimmaksi aikaan liittyväksi haasteeksi aikaerot. Myyjän ja asiakkaan ollessa eri 

aikavyöhykkeillä saattaa puheluiden ja tapaamisten järjestäminen tuottaa haasteita. 

 

Kulttuurin muutoksen sietokykyä voidaan arvioida uusiin ideoihin suhtautumisessa. Mikäli 

ideat otetaan hyväksyvästi ja kunnioittavasti vastaan, on kyseessä korkean muutoksen 

sietokyvyn kulttuuri. Mikäli uusiin ideoihin ja muutoksiin suhtautuminen on epäilevää ja 

muutokset nähdään uhkina perinteiselle toimintatavalle, on kyseessä heikon muutoksen 

sietokyvyn kulttuuri. Heikon muutoksen sietokyvyn kulttuurissa arvostetaan sääntöjä ja 

rutiineja, eikä niitä haluta rikkoa herkästi, kun taas korkean muutoksen sietokyvyn kulttuu-

reissa sääntöjä voidaan muuttaa ja ohjeistukset ovat suuntaa antavia. Heikon muutoksen 

sietokyvyn organisaatioilta ei voi odottaa nopeita muutoksia tai uusien asioiden hyväksy-

mistä helposti. Korkean muutoksen sietokyvyn kulttuureissa taas täytyy olla mahdollisim-

man joustava, eikä suunnitelmia saa tehdä liian yksityiskohtaisesti. (Solomon & Schell, 

2009, 194-198.) 

 

Suhteita arvostavan kulttuurin voi tunnistaa pitkistä liikesuhteista. Lisäksi tässä kulttuuris-

sa suositaan tapaamisia kasvokkain ja ollaan kiinnostuneita yrityksen lisäksi yksilöstä. 

Luottamuksellisen suhteen rakentaminen vie aikaa, mutta luottamuksen synnyttyä suhde 

on yleensä pitkäaikainen. Kaupallisessa kulttuurissa ihmissuhteet eivät ole ensiarvoisen 

tärkeitä, suhteet ovat lyhyitä, ihmissuhdetta pidetään irrelevanttina liiketoiminnan kannalta 

ja sopimukset varmistetaan mielellään lakimiehillä. Yhteistyön aloittaminen kaupallisen 
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kulttuurin organisaation kanssa on nopeaa, mutta saattaa päättyä nopeasti. Ihmissuhde-

kulttuurissa yhteistyön aloitus on hidasta. Ihmissuhdekulttuurissa on tärkeää antaa kump-

panille aikaa tutustua, sillä yhteistyön tekeminen tuntemattoman kanssa on kulttuurissa 

vaikeaa. Yhteiset lounaat tai muut aktiviteetit lisäävät luottamusta ja helpottavat yhteistyö-

tä tulevaisuudessa. Kaupallisessa kulttuurissa taas on tärkeämpää osoittaa tieto, kiinnos-

tus ja halu kehittää liiketoimintaa, joten keskustelun pitäminen liikeasioissa on suositelta-

vaa. (Solomon & Schell, 2009, 132-133.) 

 

Kulttuurin viestintätyylin voi tunnistaa kommunikointitavasta. Suorissa kulttuureissa infor-

maatiota jaettaessa oletetaan toisen jo tietävän taustan, jolloin ei tuhlata aikaa taustojen 

selittelyyn. Kulttuurissa pidetään verbaalia viestintää tärkeämpänä kuin nonverbaalia. Ih-

miset ja keskustelut ovat suoria ja avoimia. Avoimesti eri mieltä oleminen on ihailtavaa. 

Epäsuoraa viestintää soveltavissa kulttuureissa taas ei ole niin tärkeää mikä sanottu viesti 

on, vaan se, kuinka se on sanottu. Nonverbaalia viestintää pidetään tärkeänä. Suoran 

kommunikoinnin kulttuurissa on suositeltavaa ilmaista suoraan kysymykset ja epäkohdat. 

Epäsuora puhe saatetaan väärinymmärtää. Epäsuorassa kulttuurissa taas suora puhe 

saatetaan kokea töykeäksi. (Solomon & Schell, 2009, 158-159.) Myös eri kielten ymmär-

tämistä pidetään etuna kansainvälisessä kommunikoinnissa (Jobber & Lancaster, 2010, 

186.) 

 

Yrityksen, joka myy tuotteitaan eri maihin, on otettava huomioon kulttuurilliset eroavaisuu-

det paitsi nykyisten tuotteiden kohdalla, myös uusia mahdollisuuksia etsittäessä. Kulttuu-

rien vaikutus on erityisen tärkeää huomioida, kun yritys on tekemisissä vieraan kulttuurin 

kanssa. (Jobber & Lancaster, 2010, 190.) 

 

4.2   Kansainvälisen myyntityön haasteet 

 

Luvun lopussa olevassa kuviossa on kuvattu kansainvälisen myyntityön haasteita (kuvio 

6). Kuviossa ensimmäisenä osiona on oikeudelliset haasteet. Honeycuttin ym. mukaan 

kansainvälinen myyjä joutuu kohtaamaan oikeudellisia haasteita päivittäisessä työssään. 

Mikäli kaupanteon osapuolet sijaitsevat eri maissa, saattaa lainsäädännöissä olla suuria-

kin eroavaisuuksia. Kansainvälisen myyjän on tunnettava eri maiden lainsäädäntöä sekä 

työskenneltävä asianajajien kanssa, jotta oikeudelliset ongelmat saadaan minimoitua tai 

parhaassa tapauksessa vältettyä. (Honeycutt ym. 2003, 11.) Kaikilla valtioilla on omat 
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lakinsa, ja mikäli myyjä rikkoo työssään lakia, hän ottaa riskin oman ja yrityksensä mai-

neen tahriutumisesta (Johnston & Marshall 2010, 117). Myös maiden erilaiset poliittiset 

ympäristöt vaikuttavat kansainvälisen myyjän työhön. Kansainvälisissä yhtiöissä luontais-

etujen määrä saattaa vaihdella suhteessa maan tavanomaisiin luontaisetuuksiin. Esimer-

kiksi eurooppalaisten yritysten luontaisedut ovat yleensä avokätisempiä kuin yhdysvalta-

laisten yritysten. (Honeycutt ym. 2003, 11.) 

 

Seuraava kansainvälisen myyjän haaste kuviossa on teknologinen kehitys. Teknologinen 

kehitys on tuonut mukanaan monia apuvälineitä kansainvälisen myyjän työhön. Kehitys 

tuo mukanaan kuitenkin haasteita. Internetissä asiakkaiden on vaivatonta jakaa niin hyviä 

kuin huonojakin palautteita tuotteista. Kansainvälisen myyjän on seurattava asiakaspa-

lautetta erityisen tarkasti, sillä mikäli tuote ei vastaa asiakkaan toiveita, saattaa asiakas 

siirtyä kilpailijalle. Asiakaspalautteen seuraamisen lisäksi kansainvälisen myyjän on tehtä-

vä muutoksia asiakkaiden tarpeiden niin vaatiessa. (Honeycutt ym. 2003, 8.) 

 

Kolmanneksi kansainvälisen myynnin haasteeksi on kuviossa nimitetty eettiset kysymyk-

set. Eettiset kysymykset ovat haasteita, joita kansainvälinen myyjä kohtaa työssään. Myy-

jiä kritisoidaan usein epäeettisestä käytöksestä myyntityössä. Myyjien uskotaan usein 

myyvän tuotettaan ilman ostajan todellista tarvetta, valehtelevan ja pimittävän tietoja osta-

jalta. Myyjän täytyykin pystyä selvittämään, missä epäeettisyyden raja menee. Kansainvä-

lisessä kaupassa raja vaihtelee tapauksesta ja kulttuurista riippuen. Esimerkiksi Japanissa 

on hyvän liiketavan mukaista antaa lahjoja, kun taas Saksassa ja Sveitsissä se koetaan 

epäkohteliaaksi. Kansainvälisen myyjän täytyy olla tietoinen yrityksen eettisestä politiikas-

ta – mikä on yrityksessä eettisesti hyväksyttävää ja mikä ei. Kansainvälisen myyjän on 

toimittava yrityksen eettisten toimintaperiaatteiden mukaan. Mikäli myyjän toiminta on 

epäeettistä, saattaa sillä olla negatiivista vaikutusta yrityksen tuottavuuteen tai mainee-

seen. (Honeycutt ym. 2003, 11-12.) Kansainväliset eettiset kysymykset voidaan jakaa 

kahteen ryhmään: kulttuuriset erot ja erot yritysten myyntipolitiikassa. Kulttuurilliset eetti-

set erot voivat vaihdella jopa naapurivaltioiden välillä. Esimerkiksi Amerikassa lahjuksia 

pidetään epäeettisinä, kun taas Latinalaisessa Amerikassa lahjuksia pidetään suotavina. 

Yrityksen on muutettava omaa myyntipolitiikkaansa myydessään asiakkaille, jotka ovat 

sijoittuneet eri maihin. Myyjäyrityksen myyntipolitiikan ja asiakasyrityksen eettisten peri-

aatteiden yhteensovittaminen on haaste kansainväliselle myyjälle. (Johnston & Marshall 

2010, 115-117.) 
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Viimeisenä kuvion osa-alueena on taloudelliset haasteet. Yrityksen toimintaympäristön 

ollessa kansainvälinen kuuluu taloudellisiin haasteisiin kotimaan taloustilanteen lisäksi 

muiden valtioiden taloudellinen tilanne. Kansainvälisen myyjän on kyettävä tulkitsemaan 

taloutta globaalilla tasolla. Myyjän tehtävä on löytää mahdollisuuksia ja kohdistaa strategi-

ansa sinne. (Honeycutt ym. 2003, 10-11.) Kansainvälisessä myynnissä taloudellisiin haas-

teisiin liittyy hinnoittelu. Kansainvälisessä myynnissä tuotteita täytyy usein kuljettaa mai-

den välillä. Tämä taas usein lisää tuotteen hintaa. (Jobber & Lancaster 2012, 201.)  

 

 

 

Kuvio 6. Kansainvälisen myynnin haasteet (Honeycutt ym. 2003, 6-11) 

 

Lisäksi kansainvälisen myyjän haasteena voidaan nähdä myös suhdemarkkinointi. Kan-

sainvälisille yrityksille puhelinsoitot ja tapaamiset asiakkaiden kanssa tulevat kalliiksi. Täs-

tä syystä kansainväliset yritykset ovat alkaneet käyttää suhdemarkkinointia, jonka tavoit-

teena on luoda pitkäaikaisia asiakkuussuhteita. Kannattamattomien puheluiden soittami-

sen sijaan kansainvälisen myyjän työnä onkin yhä useammin kehittää jo olemassa olevia 

asiakkuussuhteita. Suhdemarkkinoinnissa myyjän on tärkeää jakaa tietoa asiakkaan 

kanssa sekä pyrkiä molempien etua ajavaan ratkaisuun. Suhdemarkkinoinnissa myyjä ja 

asiakas toimivat kumppaneina ja tähtäävät samaan tavoitteeseen. Suhdemarkkinoinnissa 

on monia haasteita kuten, kuinka avoimesti työtä voidaan kahden yrityksen välillä tehdä. 
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Siksi suhdemarkkinointi ei ole kaikissa tilanteissa mahdollista tai se saattaa tuoda haastei-

ta myyjän työhön. (Honeycutt ym. 2003, 9-10.) Myös Johnston & Marshall uskovat myyn-

nin muuttuneen siten, että keskiössä on pitkäkestoisten asiakkuuksien etsiminen ja kehit-

täminen mahdollisimman tuottaviksi. Pitkäkestoisten asiakkuuksien luomiseksi myyjän on 

pystyttävä löytämään niitä tekijöitä, joista on eniten lisäarvoa asiakkaalle. (Johnston & 

Marshall 2010, 3.) 

 

Cheverton näkee myyntityön haasteina myös organisaatioiden monimutkaisuuden, glo-

baali vastaan paikallinen -ongelman sekä auktoriteetin puutteen. Nämä kaikki vaikuttavat 

myyjän jokapäiväiseen työhön kansainvälisessä yrityksessä, jossa asiakkaat ja yritysten 

toiminnot ovat eri valtioissa. (Cheverton 2015, 302.) 
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5 Teorian yhteenveto 

Teoriaosuudessa keskitytään kolmeen eri osuuteen: myyjän ominaisuuksiin, myyntipro-

sessiin sekä kansainväliseen myyntityöhön. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda kirjoitta-

jalle kehityssuunnitelma kansainvälisen myynnin ammattilaiseksi, ja teorian osuudet ovat 

valittu tukemaan tätä tavoitetta. 

 

Rummukainen listaa huippumyyjän kahdeksan erityispiirteen olevan asenne, ajankäytön-

hallinta, myyntiesittelytaidot, tuotetietoisuus, ulkoinen olemus, asiakashankinta ja lisä-

myynti, kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa sekä kaupanpäätöstaidot. Aalto & 

Rubanovitsch uskovat luottamuksen rakentamisen olevan myyntiprosessin tärkein osuus. 

Myyjän ominaisuuksien hallitseminen edesauttaa luottamuksen rakentamista. Myyjän 

ominaisuuksien ollessa erinomaisella tasolla, myös luottamus myyjä-asiakas-suhteessa 

kasvaa. Teoriaosuudessa keskitytään asenteeseen ja kuuntelutaitoihin. Myyjän asenne 

voidaan jakaa kolmeen osaan: asenne vastoinkäymisiin, asenne tuotteeseen ja asenne 

myyntityöhön. Kuuntelutaidot ovat myyjälle tärkeä työkalu läpi myyntiprosessin, mutta 

eniten hyötyä niistä on tarvekartoituksessa. 

 

Huippumyyjä keskittyy myyntiprosessissaan luottamuksen rakentamisen lisäksi kattavaan 

tarvekartoitukseen. Kattavassa tarvekartoituksessa myyjä kuuntelee aktiivisesti, tekee 

yhteenvetoja asiakkaan sanomasta ja kirjaa muistiinpanoja. Tavoitteena on, että asiakas 

luottaa myyjän ymmärtäneen hänen tarpeensa. Kattava tarvekartoitus heijastuu myös 

hyötyjen esittelyssä. Hyötyjen esittelyssä tärkeää on esitellä tuotteen ominaisuuksien si-

jasta hyödyt. Huippumyyjä käyttää kaupan päättämiseen vähiten aikaa. Silti hänen on 

usein kysyttävä kauppaa tunnistettuaan ostosignaaleja. Kauppaa voidaan pyytää monella 

eri tavalla, ja huippumyyjä osaakin valita tilanteeseen sopivimman tavan. Huippumyyjän 

ajankäyttöä on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 7). 
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Kuvio 7. Huippumyyjän ajankäyttö (Aalto & Rubanovitsch, 2007, 39) 

 

Alla olevassa kuviossa on kuvattu kansainvälisen myyjän suppilo (kuvio 8.) Kansainväli-

sessä myynnissä luottamuksen rakentamiseen tarvitaan perinteisen myyjän taitojen ja 

ominaisuuksien lisäksi uudenlaista osaamista. Kansainvälisessä myynnissä keskitytään 

suhdemarkkinointiin eli olemassa olevien asiakkuuksien ylläpitoon ja kehittämiseen. Myy-

jän on ymmärrettävä laillisia, eettisiä, taloudellisia ja poliittisia haasteita. Lisäksi kansain-

välisessä työympäristössä työskennellessä on ymmärrettävä ja tunnistettava erilaisia kult-

tuureita. Kulttuurillisia eroavaisuuksia ovat aikakäsitys, kommunikointi, hierarkia, muutok-

sensietokyky ja ihmissuhteet. Näiden kansainvälisten haasteiden ja kulttuurierojen ym-

märtäminen lisäävät luottamusta ja auttavat luomaan pitkäkestoisia kansainvälisiä asiak-

kuuksia.  

 

 

Kuvio 8. Kansainvälisen myynnin suppilo 
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6 Portfolio ja kehityssuunnitelma KV-myynnin ammattilaiseksi 

Tässä työn portfolio-osuudessa käsitellään kehittymistäni KV-myynnissä. Aluksi esitellään 

työn suunnittelu, toteutus ja aikataulu. Omissa osuuksissaan käsitellään myyntityön koulu-

tusohjelmassa sekä vaihto-opintojen aikana tapahtunut kehitys kansainvälisessä myyn-

nissä. Kehitystä käsitellään kansainvälisessä myynnissä ja monikulttuurisessa ympäris-

tössä työskentelyssä erikseen. Portfolio sisältää itsearvioinnin nykytilanteesta sekä nykyti-

lanteen pohjalta luodun kehityssuunnitelman. 

 
6.1 Portfolion suunnittelu, toteutus ja aikataulu 

Suoritin vaihto-opinnot Hollannissa keväällä 2018. Opiskeluvaihtoni jälkeen jäin kesätöihin 

Prahaan. Aloitin opinnäytetyön teon heti palattuani Suomeen syyslukukauden alkaessa. 

Olin sopinut paluusta töihini Prahaan jouluksi, joten halusin saada opinnäytetyöni tehdyksi 

nopeassa aikataulussa syyslukukauden aikana. Aika oli otollinen, sillä syyslukukaudelle 

minulla oli jäljellä vain yksi kurssi. Olen kiinnostunut jatko-opinnoista, joten päämääränäni 

on saada hyvä numero opinnäytetyöstä. Tästä syystä tein runsaasti aikaa syksylle, jotta 

saisin keskityttyä kunnolla opinnäytetyöni tekoon.  

 

Hankalin vaihe oli opinnäytetyön aiheen valinta. Tiesin, etten halunnut tehdä tutkimusta tai 

tuotosta yritykselle. Halusin saada työn valmiiksi vuoden loppuun mennessä, joten en 

halunnut olla riippuvainen haastatteluista tai yrityksistä. Lopulta päädyin portfolio-

opinnäytetyömalliin, ja se tuntuikin heti hyvältä valinnalta. Aihe kehityksestä kansainväli-

sessä myyntityössä tuli melko luonnollisesti, sillä myynnin koulutusohjelman loppusuoralla 

myyntiosaaminen on jo hyvällä tasolla. Lisäksi olen kiinnostunut kansainvälisestä urasta, 

ja olenkin sisällyttänyt opintoihini kansainvälisyyttä. 

 

Aikataulutus tuotti ongelmia, vaikka työn aikaraja olikin selkeä. Aluksi oli vaikeaa hahmot-

taa, kuinka kauan mihinkin vaiheeseen tulisi varata aikaa. Lopulta tein suunnitelman tut-

kimus- ja kehitystyöpajan aikataulua soveltaen. Aikataulu kuitenkin muuttui heti alussa, 

sillä etenin työssä paljon alun aikataulua nopeammin. Lopullinen aikataulu on kuvattuna 

alla olevassa kuviossa (kuvio 9). 
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Kuvio 9. Opinnäytetyöaikataulu 

 

Riskinä en kokenut aikapulaa, sillä olin tehnyt opinnäytetyölle reippaasti tilaa syksyn ka-

lenteriini. En myöskään uskonut motivaatiopulaan, sillä tiukka aikataulu toi motivaatiota 

työn tekemiseen. Riskiksi koin useat syksyllä tekemäni matkat, sillä kotona tai koulussa 

työn tekeminen on ennakoitavampaa kuin matkoilla. Huomasin kuitenkin, että matkat toi-

mivat vain hyvänä rytmittäjänä työlle. Koska oli mahdotonta tietää, kuinka paljon pystyisin 

tekemään työtä matkojen aikana, tein työtä aina ennakkoon ennen matkoja mahdollisim-

man paljon. Riskiksi koin myös stressin mahdollisuuden johtuen siitä, että minulla oli tavoi-

te saada työ valmiiksi tiettyyn määräaikaan mennessä. Lisäksi olin huolissani siitä, miten 

harjoittelupaikan etsimiseen menevä aika vaikuttaisi opinnäytetyöni aikatauluun. Alla ole-

vassa taulukossa olen kuvannut työhön liittyvät riskit, tavat välttää riskejä sekä toiminta-

suunnitelman, mikäli riski toteutuu.  

 

Taulukko 1. Opinnäytetyön riskit 

Riski: Miten vältän? Miten selviydyn? 

Matkustelu hidastaa työn 

etenemistä 

Huomioin matkat aikatau-

lussa 

Kirin aikataulussa matkan 

jälkeen 

Aikataulu aiheuttaa stres-

siä 

Teen yksityiskohtaisen teh-

tävälistan ja keskityn yhteen 

asiaan kerrallaan 

Joustan aikataulussa 

Harjoittelupaikan etsintä 

vie aikaa 

Suunnittelen aikatauluni 

niin, että aikaa jää molem-

mille 

Priorisoin opinnäytetyön 

tärkeämmäksi 

 

6.2 Myyntityön koulutusohjelma 

Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelija myynnin ja 

asiakkuuksien kehittämisen osaamista vaativiin työtehtäviin. Koulutusohjelmassa keskity-

tään myynti-, asiakas- ja liiketoimintaosaamiseen. Viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymis-

taitojen kehittyminen ovat osa myyntityön koulutusohjelman tavoitteita. Myyntityön koulu-
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tusohjelmasta valmistunut on myynnin osaaja, jonka erityisosaaminen sijoittuu asiakkai-

den odotusten ymmärtämiseen, asiakaskohtaamiseen, henkilökohtaiseen myyntityöhön 

sekä yritysten väliseen liiketoimintaan. (Haaga-Helia.fi.) 

 

Valmistuin keväällä 2015 ylioppilaaksi Akaan lukiosta. Olin kiinnostunut monista uramah-

dollisuuksista aina puheviestinnästä hallintotieteisiin. Liiketoiminta ja yrittäminen ovat aina 

kiinnostaneet minua, mutta kauppatieteiden opiskelu yliopistossa tuntui liian teoriapainot-

teiselta. Sen sijaan myynnin koulutusohjelma tarjosi käytännönläheistä opiskelua ja yhdisti 

hyvin erityyppisiä urahaaveitani. Eniten myyntityön koulutusohjelmassa minua kuitenkin 

kiinnosti sen monipuolisuus. Valmistumisen jälkeen ovet ovat avoinna moniin eri suuntiin. 

Tästä syystä pidän myyntityön koulutusohjelmaa yhä oikeana valintana. 

  

6.2.1 Työharjoittelut 

Myynnin koulutusohjelmaan kuuluu kolme työharjoittelua ja yksi yritystyöskentelyjakso. 

Ensimmäinen harjoittelu on asiakaspalvelutyötä, toinen puhelintyöskentelyä ja viimeinen 

ratkaisumyyntiä. Ratkaisumyynnin harjoittelu on viimeinen vaihe opinnoissa ja näin ollen 

tuleekin itselleni ajankohtaiseksi vasta opinnäytetyöni valmistuttua. Yritystyöskentelyjakso 

on kuuden viikon harjoittelu Haaga-Helian yhteistyöyrityksessä. 

 

Hyväksiluin asiakaspalvelutyöharjoittelun kesän 2017 kesätyöstäni DNA-liikkeessä. Asia-

kaspalvelutyöharjoittelu on myyntityön koulutusohjelman ensimmäinen harjoittelu. Työ 

sisälsi toki asiakaspalvelua, mutta oli osaltaan myös myynnillistä. Työssä opin teoriaosuu-

dessa käsittelemääni asiakaslähtöistä myyntityötä. Työn onnistumisen kannalta oli erittäin 

tärkeää, että asiakkaan nykytilanne ja tarve olivat selvillä. Tuotteita ja palveluita oli mah-

dollista myydä erilaisina paketteina ja eri hinnoin, joten parhaan mahdollisen ratkaisun 

löytämiseksi oli kuunneltava asiakasta aktiivisesti. Aktiivinen kuuntelu herätti luottamusta 

asiakkaassa. Myyntityö tehtiin liikkeessä, eikä siihen kuulunut asiakkuussuhteen ylläpito. 

Oli silti hienoa huomata, kuinka asiakkaat tulivat uudelleen liikkeeseen ja halusivat asioida 

uudelleen heitä palvelleen myyjän kanssa. Myyjä oli saanut rakennettua luottamuksellisen 

suhteen asiakkaaseen myyntitilanteessa.  

 

Puhelintyöharjoittelun suoritin työskennellessäni osa-aikaisena työntekijänä opintojen 

ohella V2B-videoviestintäyrityksessä tapaamisten sopijana toisena opintovuotenani. Pu-
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helintyöharjoittelu on pakollinen harjoittelu, jonka voi suorittaa puhelin- tai chat-myynnissä 

tai asiakaspalvelussa (Haaga-Helia.fi). V2B oli minulle ensimmäinen yritysmyyntityöpaik-

ka. Yritysmyynnin maailmaan oli helppo hypätä tapaamisten sopimisen kautta, ja opin 

paljon uutta puhelintyöskentelystä. Tapaamisten sopimisessa käytiin myyntiprosessi läpi 

aina kontaktointivaiheesta päätösvaiheeseen. Olin oppinut koulussa erilaisia kaupanpää-

töstaktiikoita ja pääsin soveltamaan niitä käytäntöön. Teoriaosuuden mukaan myyjän on-

kin hyvä hallita useampia kaupanpäätöstaktiikoita, jotta voi valita tilanteeseen sopivan 

taktiikan. Teoriaosuudessa käytettyjen lähteiden mukaan myyntiprosessin hallinta lisää 

myyjän itseluottamusta. Myyntiprosessin harjoittelu käytännössä toi itsevarmuutta myynti-

työhön, mikä toivottavasti taas heijastuu luottamukseksi tulevaisuuden asiakas-myyjä-

suhteessa. Lisäksi uskon asenteeni myyntiä kohtaan parantuneen tämän harjoittelun ai-

kana, sillä puhelimessa suurin osa vastauksista oli kieltäviä. Uskon tämän kehittäneen 

asennettani vastoinkäymisiä kohtaan. Työtodistuksessa sainkin erityismaininnan asen-

teestani ja halustani kehittyä. (Liite 1.) 

 

Yritystyöskentelyjakson suoritin Tech Datalla. Tech Data on IT-tuotteiden tukkuri. Tech 

Data oli jäänyt mieleeni isona yrityksenä, ja tuntui luonnolliselta jatkumolta DNA-työn jäl-

keen siirtyä katsomaan alaa toisesta kulmasta. Teimme harjoittelussa markkinointisuunni-

telmaa sekä kontaktoimme jo olemassa olevia asiakkaita puhelimitse. Harjoittelun jälkeen 

teimme raportin harjoittelussa oppimistamme asioista. (Liite 2.) Pidän yritystyöskentelyä 

Tech Datalla arvokkaana kokemuksena, sillä pääsin tutustumaan kansainvälisen yrityksen 

toimintatapoihin, yritysmyyjän arkeen sekä IT-alaan. Kontaktoidessamme vanhoja asiak-

kaita hoidin ensimmäistä kertaa jo olemassa olevia asiakkuuksia. Teoriaosuudessa tätä 

kutsuttiin suhdemarkkinoinniksi. Kansainvälisessä myyntityössä keskitytään syventämään 

valmiita asiakkuuksia, ja tästä syystä uskonkin tämän harjoittelun kehittäneen valmiuksiani 

kansainvälisten asiakkuuksien hallintaan.  

 

6.2.2 Myynnin kansainvälinen viikko 

Myynnin kansainvälinen viikko on myyntityön koulutusohjelman kolmen opintopisteen 

kurssi, jonka tarkoituksena on soveltaa teoriaa käytäntöön, opiskella ulkomaalaisten opis-

kelijoiden kanssa ulkomaalaisten opettajien johdolla englannin kieltä käyttäen ja verkostoi-

tua ulkomaalaisten myynninopiskelijoiden kanssa. (Haaga-Helia.fi.) 
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Yksi käänteentekevä vaihe opinnoissani oli myynnin kansainvälinen viikko keväällä 2017. 

Olin aina ollut kiinnostunut kansainvälisestä urasta, mutta samalla olin hyvin epävarma 

englannin kielen käytöstä. Hain myynnin kansainväliselle viikolle ja pääsinkin mukaan 

huhtikuussa Hollantiin järjestetylle matkalle. Matka Hollantiin oli matalan kynnyksen kokei-

lu kansainvälisestä opiskelusta.  

 

Kansainväliselle viikolle pääsy edellytti ennakkohakemuksen, joka piti laatia englanniksi. 

Hakemusten perusteella tehtiin valinta kansainväliselle viikolle pääsijöistä. Valitsemisen 

jälkeen oli palautettava tehtävä englanninkieliseen artikkeliin liittyen. Artikkelin tehtävät 

olivat hankalia, sillä Haaga-Heliassa ei ollut juurikaan täytynyt lukea artikkelin tapaista 

tekstiä englanniksi. (Liite 3.) Toisaalta minua kiehtoi onnistumisen tunne, kun tehtävät 

olivat tehty.  

 

Kansainvälinen viikko itsessään kesti keskiviikosta perjantaihin sisältäen kolme koulupäi-

vää. Koulupäivät sisälsivät luentoja eri koulujen opettajilta. Luennoilla sain ensimmäisen 

kerran käsitystä kansainvälisen työn haasteista. Luennot olivat sisällöltään hyvin erilaisia, 

ja tuntui, että vain luentoa pitävän opettajan omat oppilaat todella ymmärsivät luennoitsi-

jan kertoman. Ymmärsin, että kansainvälisessä ympäristössä työskennellessä on huomi-

oitava monia seikkoja. Esimerkiksi koulutusten eroavaisuuksien ymmärtäminen lisää val-

miutta työskennellä kansainvälisessä ympäristössä.   

 

Myynnin kansainvälisen viikon tärkein oppi itselleni oli kuitenkin eri kulttuureihin tutustumi-

nen. Vaikka aika oli lyhyt, ehdimme silti kokeilla, millaista työskentely multikulttuurisessa 

ympäristössä on. Teimme ryhmä- ja paritöitä multikulttuurisissa tiimeissä. Huomioin kom-

munikoinnin olevan erittäin suoraa saksalaisten ja hollantilaisten keskuudessa. Aikakäsi-

tyseroista sain käytännön kokemusta, kun parini ei saapunut parityönä tehtävään myynti-

puheosuuteen. Jouduin esittämään työn uuden parin kanssa. Aluksi tilanne jännitti, mutta 

se kehitti joustavuuttani nopeasti muuttuvassa tilanteessa.  

 

6.3 Opiskelijavaihto 

Avans on hollantilainen korkeakoulu. Avansin kansainvälisen myynnin ja asiakkuuksien 

hallinnan moduulissa katsotaan myyntiä kansainvälisestä näkökulmasta. Moduulissa ta-

voitteena on oppia ymmärtämään sekä kansainvälistä ympäristöä että kehittyä henkilö-
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kohtaisen myyntityön taidoissa. (Avans.fi.) 

 

Olin jo päättänyt opiskelujeni alkaessa Haaga-Heliassa keväällä 2016, että haluan sisällyt-

tää opintoihini opiskelijavaihdon. En ollut erityisen kiinnostunut opiskelemaan ulkomailla, 

enkä ollut ikinä haaveillut opiskelijavaihdosta. Olin kuitenkin arka englanninpuhuja ja tiesin 

sen muodostuvan ongelmaksi työurallani. Näin opiskelijavaihdon hyväksi tavaksi kehittyä 

varmemmaksi englannin käytössä.  

 

Olin hakenut helmikuussa 2017 opiskelijavaihtoon seuraavalle syksylle. Valitsin syksyn 

vaihtoajankohdaksi, sillä lukukausi syksyllä kesti neljä kuukautta, kun taas kevätkausi olisi 

luultavasti kuukauden pidempi. Halusin siis suorittaa vaihdon nopeasti pois alta. Myynnin 

kansainvälisellä viikolla sain kuitenkin innon opiskeluun ulkomailla, joten päätin hakea 

jälkihaussa kevään opintopaikkoja, ja sainkin paikan Avans-korkeakoulun International 

Sales & Account Management -ohjelmasta. 

 

6.3.1 Kehittyminen KV-myynnissä 

Opiskelu Avansin iSales-ohjelmassa oli opettavaista myyntityön kannalta. Moduuli sisälsi 

kaksi isoa projektia, joita tuettiin teorialla. Projektit olivat todella käytännönläheisiä ja toivat 

varmuutta ja osaamista myyntityöhön.  

 

Ensimmäinen projekti oli uuden tuotteen luominen Mars:ille. Mars valmistaa makeisia ja 

muita elintarvikkeita. Projekti toteutettiin ryhmätyönä. Osa projektia tukevista teorioista oli 

tuttua Haaga-Heliasta, kuten myynnin matematiikka ja avainasiakkuuksien johtaminen, 

mutta projektin tekeminen itsessään oli hyvin erilaista ja opettavaista. Tuotteen kehittämi-

sessä täytyi ottaa huomioon markkinat, trendit, mahdollisuudet ja muut tuotteen menes-

tymiseen vaikuttavat tekijät. Näin syvälle ei Haaga-Helian myynnin koulutusohjelmassa 

menty. Ensimmäinen projekti keskittyi myyntiprosessin hallintaan. Myyntiharjoitusten pää-

painona oli tarvekartoitus ja aktiivinen kuuntelu. Harjoituksissa kehityin paremmaksi kuun-

telijaksi. Harjoitukset tehtiin hälyisessä luokkahuoneessa, joten koen myös keskittymisky-

kyni parantuneen. Kurssi sisälsi suullisen kokeen, joka tehtiin yksilöinä. Kokeessa testat-

tiin lähinnä myynnin osaamista, mutta myynti oli asiantuntevampaa kuin Haaga-Helian 

harjoituksissa, sillä olimme kehittäneet tuotteen itse ja olimme perehtyneet siihen syvem-

mällä tasolla kuin Haaga-Heliassa tehdyissä harjoituksissa. Kokeessa käytimme itse te-
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kemäämme tuotekatalogia myyntikeskustelun tukena. (Liite 4.) Kokeessa uskalsin pyytää 

kauppaa rohkeasti ja sainkin siitä kiitosta palautteessa. Tämä lisäsi varmuuttani kaupan-

päätöksen kysymiseen.  

 

Moduulin toinen puolikas oli kokonaisuudessaan ensimmäistä haastavampi. Ensimmäisen 

puolikkaan pääpaino oli henkilökohtaisessa myyntityössä, kun taas toisessa puolikkaassa 

keskityttiin kansainväliseen toimintaympäristöön. Minulla ei ollut käytännön kokemusta 

eikä juurikaan teoreettista osaamista kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Sekä teoria 

että käytännön projekti keskittyivät kansainväliseen myyntiin ja vientisuunnitteluun. Näitä 

aihealueita ei ollut Haaga-Helian myynnin opinnoissa käsitelty. Pääsin perehtymään aivan 

uudella tavalla kansainvälisen myynnin haasteisiin vientisuunnitelmaa tehdessä: oli huo-

mioitava lailliset, eettiset, taloudelliset ja poliittiset haasteet. Opin projektin aikana valta-

vasti uutta tietoa edellä mainituista kansainvälisen myynnin haasteista teoriassa, ja sain 

myös kokea vientisuunnitelman teon käytännössä.  

 

Kehityin vaihto-opintojen aikana myyntiprosessissa kokonaisvaltaisesti, erityisesti tarve-

kartoituksessa. Opinnot iSales-ohjelmassa sisälsivät joka viikko myyntiharjoituksia. Myyn-

tiharjoituksissa käytiin läpi kontaktointivaihe, kartoitusvaihe, perusteluvaihe ja päätösvai-

he. Myyntiharjoituksiin täytyi tehdä huolelliset valmistelut. (Liite 5.) Koenkin kehittyneeni 

erityisesti valmisteluiden laatimisessa opiskelijavaihdon aikana. Opin myös myyjän kan-

sainvälisestä toimintaympäristöstä ja pääsin tutustumaan sen tuomiin haasteisiin. Koen 

olevani opiskelijavaihdon jälkeen valmiimpi kansainväliseen myyntityöhön.  

 

6.3.2 Kehittyminen monikulttuurisuudessa 

Vaihdossa kehittyminen kansainvälisyydessä tapahtui monella eri osa-alueella. Toisten 

vaihto-oppilaiden kanssa ajan viettäminen ja asuminen lisäsi kansainvälisyyttä käytännös-

sä. Opiskelu sisälsi paljon ryhmätöitä, joissa pääsi harjoittamaan monikulttuurisessa ym-

päristössä työskentelyä käytännössä. Lisäksi opinnot sisälsivät paljon esiintymistä eng-

lanniksi. 

 

Olimme jo Haaga-Helian opinnoissa perehtyneet multikulttuuriseen työympäristöön, lähin-

nä johtamisen näkökulmasta. Aihe sivuttiin kuitenkin melko pintapuolisesti organisaatio-

käyttäytymisen kurssilla. Monikulttuurisessa työympäristössä työskentely kuulosti melko 
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yksinkertaiselta aiheelta, mutta käytännön toteutus olikin haastava. Etenkin aikakäsitys 

tuotti välillä ongelmia, kun työskentelin samassa ryhmässä hollantilaisten ja espanjalais-

ten kanssa. Espanjalaiset halusivat usein varata paljon aikaa kokouksille, jutella rauhassa 

niitä näitä ennen kuin pääsimme asiaan. Heille ei ollut ongelma käyttää tunteja kokouk-

seen, vaan tärkeämpää oli hyvä tunnelma ja kiireetön aikataulu. Suomalaisena tämä tun-

tui usein turhauttavalta ja aikaansaamattomalta. Myös hollantilaisille tämä oli ongelma, ja 

he sanoivatkin asiasta suoraan espanjalaisille, joita tämä taas loukkasi. Oli mielenkiintois-

ta kerätä teoriaa kulttuurieroista tätä opinnäytetyötä tehdessä, sillä pystyin yhdistelemään 

kokemuksiani muista kulttuureista teoriaan.  

 

iSales-moduuli sisälsi paljon esiintymistä. Esiintyminen tapahtui tietenkin englanniksi. 

Haaga-Helian opinnoista olin saanut hyvän pohjan esiintymiseen, joten uutena tulikin vain 

englannin kielen käyttö. Aluksi esiintyminen jännitti, mutta esiintymistilanteisiin jouduttiin 

niin useasti, että lopulta niihin tottui ja pääsin minua aluksi hirvittäneestä vieraalla kielellä 

esiintymisen kauhusta yli. Teoriaosuudessa kerrottiin kommunikoinnin olevan osa kulttuu-

rien eroavaisuuksia. Kommunikointiin kuuluu kieli, ja olisikin mahdotonta työskennellä 

kansainvälisessä työympäristössä osaamatta englantia. Koenkin kehittymiseni englannin 

kielen puhumisessa yhdeksi tärkeimmistä opeista vaihto-opiskelujeni aikana. 

 

6.4 Nykytilanne  

Tässä osiossa teen yhteenvedon teoriaosuuden ja portfolion mukaisista tiedoista ja tai-

doista, joita uskon tarvittavan kansainvälisen myynnin työtehtävissä. Arvioin omaa tämän-

hetkistä osaamistani näissä taidoissa. Arvioin vahvuuteni ja heikkouteni, sekä annan ar-

vosanan jokaisesta osa-alueesta asteikolla 1-5. Arvioinnissa 1 on välttävä, 2 tyydyttävä, 3 

hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen. Esitän yhteenvedot kuviolla.  

 

6.4.1 Nykytilanne myyjän ominaisuuksissa 

Myyjän ominaisuuksissa kehittyminen jatkuu varmasti niin kauan, kun tulen myyntityötä 

tekemään. Myyntityö itsessään kehittyy, ja toisaalta kaikissa myyjän ominaisuuksissa voi 

aina parantua. Tämän työn teoriaosuudessa käsiteltiin Rummukaisen laatimaa huippu-

myyjän kahdeksan ominaisuuden listaa. Luvun lopussa olevassa taulukossa arvioin niitä 

Rummukaisen listan ominaisuuksia, joita voidaan yleisesti myyntityössä arvioida. (Tauluk-
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ko 2.) Itselleni tästä listasta eniten kehitystä vaativat asenne, kuuntelutaidot ja ajankäytön 

hallinta. 

 

Taulukossa yksi heikoimmista osaamisalueistani on asenne. Teoriaosuudessa kerrottiin 

myyjien asenteen vaihtelevan myyntityötä, tuotetta sekä epäonnistumisia kohtaan. Opis-

kelijavaihdossa ja ratkaisumyynnin kurssilla asiantuntijamyyntiä tehdessä työ on tuntunut 

omalta ja arvostus myyntityötä kohtaan kasvanut. Ratkaisumyynnin kurssilla harjoittelim-

me asiantuntijamyyntiä käymällä myyntiprosessin läpi, ja luomalla itse tarjouksen kusto-

moidusta tuotteesta. (Liite 6.) Tehdessäni myyntiä olen usein innostunut myymästäni tuot-

teesta. Koen olevani identifioitunut myyjäksi ja tunnen ylpeyttä opiskelemaani alaa koh-

taan. Ongelmakohtani on kuitenkin asenne epäonnistumisia kohtaan. Tavoitteenani on 

löytää itselleni toimiva tapa kohdata epäonnistumiset. Epäonnistumiset ovat osa myyjän 

työtä, joten on tärkeää, että myyjällä on tehokas tapa käsitellä epäonnistumiset. 

 

Kuuntelutaitoni ovat mielestäni melko hyvät. Olen luonnostaan erittäin kiinnostunut muista 

ihmisistä ja heidän puheestaan. Olen myös oppinut koulussa ja entisissä töissäni tapoja 

osoittaa asiakkaalle aktiivista kuuntelua. Kuuntelutaidoissani kehitettävää onkin keskitty-

miskyvyssäni. Keskittymiseni herpaantuu nopeasti tarvekartoituksen aikana, mikäli havait-

sen muita ärsykkeitä.  

 

Viimeinen heikkouteni taulukossa on ajankäytön hallinta. Ajankäytön hallinnassa ongel-

mani ovat aikarajat. Työn on aina oltava valmis määräaikaan mennessä. Palautan mie-

luummin työn hieman keskeneräisenä kuin joustan aikataulusta. Joissain tapauksissa olisi 

järkevämpää olla armollisempi aikarajan kanssa ja keskittyä laatuun. Näin välttäisin myös 

stressiä. Lisäksi olen huono tekemään aikatauluja. 

 

Olen työskennellyt uusasiakashankinnassa edellisissä työpaikoissani. Koen hallitsevani 

käytännössä erilaisia menetelmiä uusasiakashankinnalle ja koulussa oppineeni kattavasti 

teoriatietoa uusasiakashankinnasta. Silti koen voivani kehittyä vielä paljon asiakashankin-

nassa käytännön työn kautta. Teoriaosuudessa käsiteltiin myynnin muutosta uusasiakas-

hankinnassa. Teknologiset muutokset tarjoavat uusia tapoja uusasiakashankintaan. Nämä 

metodit kehittyvät jatkuvasti, ja haluankin hankkia jatkuvasti tietoa uusista menetelmistä. 
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Kykyni tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa on melko hyvä. Olen saanut niin koulus-

ta kuin työpaikoiltanikin oppeja ihmisten erilaisista käyttäytymismalleista ja erilaisista ih-

mistyypeistä. Tässä on auttanut esimerkiksi DISC-profiloituminen koulussa ja erilaisten 

profiilien tutkiminen. Heikkoudeksi kuitenkin tässä osuudessa koen käytännön. Teorian 

tuominen käytäntöön on joskus haastavaa, etenkin kun on kyse ihmiskohtaamisista. 

DiSC-profiilini mukaan hakeudun kuitenkin erilaisten ihmisten seuraan. (Liite 7.)  

 

Taulukko 2. Arvio omista myyjän ominaisuuksistani 

Ominaisuus Arvosana Vahvuudet Kehitettävää 

Asenne 3 Asenne tuotteeseen ja 
myyntityöhön, 
asiakaslähtöisyys 

Asenne 
vastoinkäymisiin 

Kuuntelutaidot 3 Kiinnostus, 
teoriaosaaminen 

Keskittymiskyky 

Ajankäytön hallinta 3 Työt ovat valmiita 
määräaikaan 
mennessä 

Aikarajojen 
joustamattomuus, 
aikataulujen teko 

Asiakashankinta 4 Teoriaosaaminen, 
käytännön kokemus 

Tiedon ja osaamisen 
ylläpito ja 
päivittäminen 

Kyky tulla toimeen 
erilaisten persoonien 
kanssa 

4 Teoriaosaaminen, 
käytännön kokemus 

Teorian tuominen 
käytäntöön 

 

*1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen 

 

6.4.2 Nykytilanne myyntiprosessissa 

Työn teoriaosuudessa selvitettiin myyntiprosessin hallitsemisen olevan erittäin tärkeää 

myyjän työssä. Käytän myyntiprosessin vaiheiden hallinnan arvioinnissa teoriaosuudessa 

käsiteltyjä Vuorion myynnin portaita. Vuorion myynnin portaisiin kuuluvat kontaktivaihe, 

kartoitusvaihe, perusteluvaihe ja päätösvaihe. Myyntiprosessissa koen kriittisimmiksi kehi-

tyskohteikseni kartoitusvaiheen ja kaupanpäätöstaidot. Luvun lopussa olevassa taulukos-

sa kuvaan heikkouteni ja kehityskohteeni myyntiprosessissa. (Taulukko 3). 

 

Kontaktivaiheessa vahvuuksiani ovat sosiaalisuus ja kiinnostus toisiin ihmisiin. Toisaalta 

myös koulussa opitut erilaiset tekniikat ja taidot auttavat avauksessa. Kehitettävää on kui-

tenkin huomion kiinnittäminen asiakkaaseen. Kohdatessani uuden ihmisen saatan innos-

tua ja heittäytyä tilanteen vietäväksi, vaikka avauksessa asiakasta tarkkaillessa saattaa 

saada tarpeellisia vihjeitä ja signaaleja. 
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Myynnin portaissa toinen vaihe on kartoitusvaihe. Olen harjoitellut tarvekartoitusta edelli-

sissä töissäni, koulussa ja vaihto-opinnoissa runsaasti. Pidän sitä myyntiprosessin tär-

keimpänä vaiheena, ja siksi olenkin erityisen kriittinen tätä vaihetta arvioidessani. Vah-

vuuksiani ovat kysely- ja kuuntelutaitoni. Toisaalta ongelmia saattaa tulla keskittymisessä. 

Keskittymiseen saattavat vaikuttaa olosuhteet, taustameteli, kiire ja muut ulkoiset tekijät. 

Mikäli myyjä ei pysty keskittymään ja sisäistämään kaikkea asiakkaan sanomaa, riski tar-

vekartoituksen epäonnistumisesta kasvaa. Teoriaosuudessa kehotettiin pitämään keskus-

telu dialogina eikä myyjä-asiakas-haastatteluna. Myös tässä itselläni on vielä kehitettävää. 

 

Koen hallitsevani perusteluvaiheen melko hyvin. Tarjousvaiheessa vahvuuteni on peilata 

tarvekartoitukseen. Olen mielestäni sisäistänyt hyvin teorian tarvekartoituksen tärkeydestä 

tarjousvaiheessa. Osaan mielestäni esitellä ominaisuuksien sijaan hyödyt. Kuitenkin asi-

oiden esittäminen selkeästi tuottaa joskus ongelmia, ja koenkin sen heikkoudekseni tar-

jousvaiheessa. Uskon, että parhaiten tarjouksen esittämisessä kehittyy harjoittelemalla.  

 

Taulukossa arvioin heikoimmiksi osa-alueiksi kartoitusvaiheen ja päätösvaiheen. Päätös-

vaiheessa kehityskohteeni liittyy kaupan pyytämiseen käytännössä. Osaan teoriassa pyy-

tää kauppaa – tunnen monia eri tapoja pyytää kauppaa ja osaan päätellä tilanteeseen 

sopivimman tavan. Tunnistan ostosignaalit ja osaan niiden perusteella tunnistaa oikean 

ajan pyytää kauppaa. Lisäksi olen työskennellyt monissa myyntitöissä, joten kaupanpäät-

täminen käytännössäkin on melko tuttua. Suurin ongelmani on kuitenkin epävarmuus 

kaupan pyytämisessä.  
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Taulukko 3. Arvio omasta myyntiprosessin hallinnasta 

Vaihe Arvosana Vahvuudet Kehitettävää 

Kontaktivaihe 4 Sosiaalisuus, 
kiinnostus toisiin 
ihmisiin 

Keskittyminen 
myyntitilanteesen 

Kartoitusvaihe 3 Kysely – ja 
kuuntelutaito. 
Käytännön kokemus 
ja teoriaosaaminen 

Keskittymiskyky, 
keskustelun pitäminen 
dialogina 

Perusteluvaihe 4 Peilaaminen 
tarvekartoitukseen 

Ilmaiseminen 
selkeästi 

Päätösvaihe 3 Teoriaosaaminen ja 
käytännön kokemus 

Uskallus pyytää 
kauppaa  

 

*1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen 

 

6.4.3 Nykytilanne kansainvälisessä työskentelyssä 

Luvun lopussa olevassa taulukossa arvostelen osaamiseni kansainvälisessä työskente-

lyssä. (Taulukko 4). Olen jakanut kansainvälisen työskentelyn teorian pohjalta kahteen 

osaan: monikulttuurisessa ympäristössä työskentelyyn ja kansainväliseen myyntityöhön. 

Koin osaamiseni kansainvälisestä myyntityöstä olevan heikompi kuin valmiuteni monikult-

tuurisessa työympäristössä työskentelyyn.  

 

Monikulttuurisessa työympäristössä työskentelyssä vahvuuksiani ovat suvaitsevaisuus ja 

halu ymmärtää muita ihmisiä. Minulla on vilpitöntä kiinnostusta oppia muista kulttuureista. 

Käytännön tilanteissa kuitenkin on joskus vaikea käsittää toisen käytöstä, ja sen vuoksi 

syyllistyy pitämään omaa näkökulmaansa parempana. Teoriaosuudessa kerrottiin, että 

oman kulttuurin vertaaminen muihin kulttuureihin on ihmiselle luonnollista. Teoriaosuu-

dessa esiteltiin käsite kulttuurirelativismi, jolla tarkoitetaan kulttuurien pitämistä samanar-

voisina. Tätä kulttuurirelativismia haluan edelleen kehittää itsessäni. Koen luoneeni hyvän 

pohjan, sillä olen päässyt kokeilemaan käytännössä työskentelyä ja opiskelua monikult-

tuurisessa työympäristössä. Lisäksi olen kartoittanut teoriaosaamistani monikulttuurisuu-

desta niin vaihto-opinnoissani kuin tätä opinnäytetyötä tehdessänikin. 

 

Kansainvälinen myyntityö on alue, josta minulla ei ole vielä lainkaan käytännön kokemus-

ta. Olen kuitenkin opiskellut kansainvälisten asiakkuuksien hoitoa niin Haaga-Heliassa, 

vaihto-opinnoissa kuin tätä opinnäytetyötä tehdessänikin. Olen tietoinen kansainvälisen 

myyjän kohtaamista haasteista ja tunnen keinoja selviytyä niistä. Kansainvälinen myynti-
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työ keskittyy usein asiakkuuksien hoitoon, josta minulla on hieman käytännön kokemusta 

työharjoitteluni johdosta. Kansainvälisessä myyntityössä minulla on siis paljon kehitettä-

vää. Toisaalta kansainvälisen myyjän on kehitettävä itseään ja päivitettävä tietonsa jatku-

vasti. Uskon teoriaosaamisestani olevan hyötyä, kun aloitan kansainvälisen myyntityön 

käytännössä. 

 

Taulukko 4. Arvio omasta osaamisesta kansainvälisessä työssä 

Kehityskohde Arvosana Vahvuudet Kehitettävää 

Monikulttuurisessa 
ympäristössä 
työskentely 

4 Teoriaosaaminen, 
käytännön kokemus ja 
halu ymmärtää muita 

Kulttuurirelativismi 

Kansainvälinen 
myyntityö 

2 Teoriaosaaminen 
haasteista, käytännön 
kokemus 
asiakkuuksien 
hallinnasta 

Kansainvälisten 
asiakkuuksien 
johtaminen 
käytännössä 

 
 

*1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen 

 

6.5 Kehityssuunnitelma 

Tämän työn tavoitteena on luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma kansainvälisen 

myyntityön ammattilaiseksi. Portfolio-osuudessa listasin teoriassa käsittelemäni myyjän 

ominaisuudet ja kansainvälisessä myyntityössä tarvittavat taidot ja arvioin itseni näissä 

taidoissa ja ominaisuuksissa. Teoriaosuuden avulla tunnistin ne ominaisuudet, joita kan-

sainvälisessä myyntityössä tarvitaan. Teorian yhteenvedossa kuvasin myyjän ajankäyttöä 

Rubanovitschin myyntisuppilon avulla. Loin uutta myyntisuppiloa mukailevan suppilon 

kansainväliseen myyntiin. Myyntisuppilossa pohjana on luottamuksen rakentaminen, joka 

taas mahdollistaa pitkäkestoisten asiakkuuksien luomisen ja ylläpitämisen. Kyky rakentaa 

luottamussuhde asiakkaaseen ja hallita pitkäkestoisia asiakkuuksia tekevät kansainväli-

sen myyjän ammattilaisen. Alla olevassa kuviossa 10 kuvaan kansainvälisen myyntityön 

ammattilaiseksi tarvitsemani taidot myyntisuppilon avulla. 
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Kuvio 10. Kansainvälisen myynnin suppilo  

 

Portfolio-osuudessa vertasin ominaisuuksiani ja osaamistani teoriaosuudessa selvittämiini 

taitoihin. Eniten kehitettäviä osa-alueita olivat asenne, ajankäytön hallinta, kuuntelutaidot, 

tarvekartoitus, kaupanpäättäminen ja kansainvälisen myyntityön osaaminen. Sijoitin kehi-

tyskohteet kehityssuunnitelmani eri vaiheille ja loin niistä yksityiskohtaisemmat kehitys-

suunnitelmat.  

 

Luottamuksen rakentaminen on kehityssuunnitelmani ensimmäinen taso. Tälle tasolle 

sijoitin asenteen ja kaupanpäättämisen. Löysin näiden taitojen väliltä korrelaatiota, joten 

sijoitin ne samaan tasoon. 

 

Teorian mukaan myyjän asenne voidaan jakaa kolmeen eri osioon: asenne myyntityötä 

kohtaan, asenne tuotetta kohtaan sekä asenne vastoinkäymisiä kohtaan. Oma kehitys-

alueeni on asenteessa vastoinkäymisiä kohtaan. En ole vielä löytänyt itselleni sopivinta 

tapaa selättää epäonnistumisia. Kohdatessani vastoinkäymisen saatan lannistua, ja tämä 

taas vaikuttaa negatiivisesti asenteeseeni. Alla olevassa kuviossa olen koonnut kolmivai-

heisen työkalun epäonnistumisten käsittelyyn (kuvio 11). Kokosin kuvioon tapoja, joiden 

uskon olevan toimivia minulle. Ensimmäisenä kuviossa on huomion kiinnittäminen käyt-

tämiini sanoihin. Sanat, joita käytämme, vaikuttavat mieleemme. On täysin eri asia käyttää 
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sanaa epäonnistuminen kuin takaisku, ongelma tai haaste. Seuraavana kuviossa on ta-

kaiskusta puhuminen. Itselleni henkilökohtaisesti on tärkeää päästä jakamaan epäonnis-

tuminen ja sen tuomat tunnetilat jonkun kanssa. Pelkkä tilanteen kertominen toiselle aut-

taa minua pääsemään tilanteesta nopeammin yli. Viimeisenä vaiheena kuviossa on kat-

seen kääntäminen tulevaisuuteen. Kun syyt epäonnistumiselle on selvitetty, on aika selvit-

tää, miten epäonnistuminen on mahdollista välttää tulevaisuudessa.  

 

Kuvio 11. Työkalut epäonnistumisista selviytymiseen 

 

Portfoliossa arvioin yhdeksi heikkoudekseni kaupanpäätöstaidot. Tunnistin osaavani kau-

panpäätöksen melko hyvin teoriassa, mutta käytännössä olen epävarma kaupanpäätök-

sessä. Teoriaosuudessa kerrottiin monien myyjien kammoavan kaupanpäätöstä, sillä he 

pelkäävät kieltävää vastausta. Luulen, että oma epävarmuuteni kaupanpäätöksessä joh-

tuukin tästä samasta syystä. Oppiessani suhtautumaan vastoinkäymisiin paremmin uskon 

myös kehittyväni varmemmaksi kaupanpäätöksessä. 

 

Seuraava taso kehityssuunnitelmaani kuvaavassa kuviossa on pitkäaikaisten asiakkuus-

suhteiden hoitaminen. Teoriaosuudessa luottamussuhdetta pidettiin pohjana pitkäaikaisille 

asiakkuuksille. Asiakkuussuhteiden hoitamisessa kehittymisen kohteita löytyi kuuntelutai-

doissa, tarvekartoituksessa ja ajankäytön hallinnassa. 

 

Portfolio-osuudessa tunnistin ongelmakseni kuuntelutaidoissa keskittymiskykyni. Kuunte-

lutaidot ovat tärkeä osa tarvekartoitusta, ja tästä syystä huono keskittymiskyky aiheuttaa 

ongelmia tarvekartoituksessa. Olen koonnut itselleni kehityssuunnitelman keskittymisky-

vyn parantamiseen (kuvio 12). Voin tulevaisuudessa käyttää tätä työkaluna keskittymisky-

kyni parantamiseen myyntitilanteissa. Ensimmäisenä kannattaa huomioida ulkoisten häi-

riötekijöiden minimalisointi. Aina neuvottelupaikkaan ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, mutta 

silloin kun on, kannattaa kiinnittää huomiota tilan rauhallisuuteen. Häiriötekijöiden poista-

minen auttaa keskittymään myyntineuvottelussa olennaiseen eli asiakkaaseen. Seuraa-

vana huomio kannattaa kiinnittää huolelliseen valmistautumiseen. On helpompi keskittyä 
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myyntitilanteeseen, kun on koko ajan kartalla, mitä tapahtuu nyt ja mitä seuraavaksi. Hy-

vään valmistautumiseen kuuluu oma rauhoittuminen myyntikeskusteluhetkeen. Olen 

huomioinut muistiinpanojen tekemisen auttavan itseäni keskittymään keskusteluun. 

 

Kuvio 12. Työkalut keskittymiseen 

 

Ajankäytön hallinta on asiakkuuksien johtamisen osa-alue, jossa minulla on vielä paljon 

kehitettävää. Ajankäytön hallinnassani ongelmana on huono aikataulutus ja joustamatto-

mat aikataulut. Tein ajankäytön hallintaan kolmiosaisen työkalun, jota voin jatkossa hyö-

dyntää projektien ajanhallinnassa (kuvio 13). Ensimmäisenä vaiheena on projektin aika-

taulutus. Heti projektin alkaessa on hyvä tehdä raamit tekemiselle. Tämä selkeyttää pro-

jektia. Lisäksi aikataulutuksen tekeminen projektin alussa paljastaa, mikäli aikataulu on 

liian tiukka. Toisena itselleni toimivana tekijänä olen havainnut tehtävälistat. Yksityiskoh-

taiset tehtävälistat pitävät projektin tekemisen ajan tasalla. Viimeisenä osiona on jousta-

vuuden lisääminen aikatauluihin. Aikatauluista on toki syytä pitää jatkossakin kiinni, mutta 

työtä tehdessä on syytä pyrkiä välttämään stressiä aikataulusta. Välillä on hyvä muistuttaa 

itseään: mikä on pahinta mitä tapahtuu, mikäli aikataulu venyy hieman? 

 

Kuvio 13. Työkalut ajankäytön hallintaan 

 

Kehityssuunnitelmani huippuna on kansainvälisen myyntityön osaaminen. Kaikki edellä 

käsittelemäni kehityskohteet ovat osa matkaa kansainvälisen myyntityön ammattilaiseksi. 

Portfolio-osuudessa selvitin osaavani kansainvälistä myyntityötä jo melko hyvin teoriassa. 

Heikkouteni on käytännön kokemuksen puute. Uskon, että kansainvälisessä myyntityössä 

kehittymistä edesauttaa kansainvälisyyden ja myyntityön harjoittaminen erikseen. Alla 
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olevassa kuviossa kuvaan, kuinka voin tulevaisuudessa kehittää molempia osa-alueita 

tullakseni myyntityön ammattilaiseksi (kuvio 14). Ensimmäinen jana kuvaa keinoja kehittyä 

myyntityössä. Erilaisia myyntitöitä tehdessä voi kehittää omaa teoriaosaamistaan käytän-

nössä. Myyntityössä harjoitus tekee mestarin. Olen tässä opinnäytetyössä luonut kehitys-

suunnitelman niille taidoille ja ominaisuuksille, joita kansainvälisessä myyntityössä tarvi-

taan ja joissa koen itse tarvitsevani eniten kehitystä. Uskon tämän kehityssuunnitelman 

toteuttamisen lisäävän valmiuksiani kansainväliseen myyntityöhön. Kuvion toinen jana 

kuvaa kehityssuunnitelmaa kansainväliseksi toimijaksi. Ensimmäinen osio on kansainväli-

set työtehtävät. Kansainväliset työtehtävät kehittävät kansainvälisen työn haasteiden tun-

nistamista ja niistä selviytymistä. Monikulttuurisessa työympäristössä työskentely on hyvä 

tapa lisätä omia valmiuksiaan kansainväliseen työhön. Totesin portfolio-osuudessa teo-

riaosaamiseni kansainvälisestä työskentelystä olevan jo melko hyvällä tasolla. Teoriatie-

toa on silti tärkeää päivittää ja ylläpitää jatkuvasti. Näiden taitojen ja ominaisuuksien kehit-

tämisen lisäksi tarvitsen käytännön kokemusta kansainvälisestä myyntityöstä. 

 

 

Kuvio 14. Kehityssuunnitelma KV-myynnin ammattilaiseksi 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön viimeisessä osuudessa arvioin työn tavoitteiden saavutusta ja työn merkit-

tävyyttä. Lisäksi esitän kehitysehdotuksia ja jatkokehitystehtäviä. Tässä osuudessa arvioin 

kehityssuunnitelmaani sekä suoriutumistani opinnäytetyöprosessissa. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda itselleni kehityssuunnitelma kansainvälisen myynnin 

ammattilaiseksi. Mielestäni tavoite on erittäin ajankohtainen, sillä myynnin kansainvälisty-

essä on hyvä tarkastella kansainväliseen myyntiin tarvittavia ominaisuuksia ja taitoja. Ta-

voite on hyödyllinen itselleni, sillä olen kiinnostunut kansainvälisen myyjän urasta. Uskon 

työn olevan hyödyllinen myös muille kansainvälisestä urasta, myyjän työstä tai kansainvä-

lisen myyntityön ammattilaisuudesta kiinnostuneille. Tavoitteenani oli tuoda Haaga-

Helialle tietoa myyntityön opiskelusta vaihto-opinnoissa sekä Haaga-Helian opiskelijoille 

tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista. Mielestäni opinnäytetyöstä voidaan tarkastella 

niitä Haaga-Helian kansainvälistymisen mahdollisuuksia, joita olen itse opiskeluissani 

hyödyntänyt. Portfolio-osuudessa käydään läpi suurimmat eroavaisuudet opiskelijavaih-

don myynnin opetuksen ja Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelman välillä. Lisäksi ta-

voitteenani oli saada uutta tietoa teoriaosuudessa käsittelemistäni aiheista. Mielestäni 

teoriaosuudessa käsitellään kattavasti valitsemani aihealueet. 

 

Mielestäni olen saavuttanut tavoitteeni. Loin itselleni konkreettisen suunnitelman kansain-

välisen myyntiin tarvittavien ominaisuuksien ja taitojen kehittämisestä. Kehityssuunnitel-

massa olen huomioinut omat vahvuuteni ja heikkouteni, ja löytänyt itselleni toimivia tapoja 

kehittää näitä. Kehityssuunnitelma on realistinen ja toteutettavissa oleva. 

 

7.1 Kehityssuunnitelman arviointi 

Kehityssuunnitelma on itselleni erittäin hyödyllinen. Kehityssuunnitelmassa loin itselleni 

työkalun, jolla minun on mahdollista päästä tavoitteeseeni eli kehittyä kansainvälisen 

myyntityön ammattilaiseksi. Kehityssuunnitelmaan on helppo yhdistää konkreettisia aske-

leita matkalla tavoitteeseen. Alla olevaan kuvioon olen listannut kehityssuunnitelman poh-

jalta tulevaisuuden askelia kansainväliseksi myyjäksi. 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Tulevaisuuden suunnitelma 

 

Kuviossa kuvaan työelämään siirtymistäni ja ensimmäisiä konkreettisia askelia kansainvä-

lisen myyjän työhön. Kahden kuukauden aikavälillä opinnäytetyöni on tarkoitus valmistua, 

ja näin ollen tulen saamaan kehityssuunnitelmani kansainvälisen myynnin ammattilaiseksi 

valmiiksi. Lisäksi tulen työskentelemään Prahassa kansainvälisessä yrityksessä, monikult-

tuurisessa työympäristössä. Seuraava askel on puolen vuoden päästä, jolloin tulen val-

mistumaan myynnin tradenomiksi. Tällöin olen saanut suoritettua viimeisen myynnin työ-

harjoittelun. Vuoden päästä tavoitteenani on työskennellä myynnissä, jolloin pääsen kehit-

tämään lisää valmiuksiani kansainväliseen myyntityöhön. 

 

Mielestäni se, että voin luoda kehityssuunnitelmani pohjalta konkreettisia suunnitelmia 

uralleni kertoo kehityssuunnitelmani toimivuudesta. Jatkossa voin lisätä askelmia matkalle 

kohti kansainvälisen myynnin ammattilaisuutta. 

 

7.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

Tulevaisuudessa voin arvioida omaa kehitystäni kehityssuunnitelmani pohjalta. Lisäksi 

voin laajentaa kehityssuunnitelmaani vastaamaan uusia tavoitteita ja päämääriä. 
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Kansainvälinen myyntityö ja kehityssuunnitelmat herättävät muitakin itseäni kiinnostavia 

tutkimuskysymyksiä.  Tutkimus myynnin koulutusohjelman työelämävalmiuksista kansain-

väliseen myyntityöhön olisi kiinnostava tutkimuskohde. Kansainvälisten myyjien kokemuk-

set työn haasteista ja monikulttuurisesta työympäristöstä olisi mielenkiintoista selvittää. 

 

7.3 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessin aikataulutus oli mielestäni onnistunut. Toteutin työn suunnitellussa 

aikataulussa, eikä aikataulutuksen kanssa tullut suurempia ongelmia. Tärkeä oppi aika-

taulutuksesta tätä työtä tehdessä oli joustavuus aikataulun kanssa. Olin asettanut itselleni 

vaadittua tiukemman aikataulun, mikä aiheutti työn loppusuoralla stressiä. Hyväksyessäni 

mahdollisuuden, että aikataulu ei tule pysymään, sain rennomman otteen tekemiseen ja 

työ alkoi taas sujua. Uskon, ettei työ olisi valmistunut aikataulussa ilman tätä oivallusta. 

 

Tätä työtä tehdessä opin oman oppimisen arvioinnista sekä kehityssuunnitelman tekemi-

sestä. Uskon näistä taidoista olevan jatkossa hyötyä niin työelämässä kuin arkielämässä-

kin. Lisäksi asiantuntijuuteni kehittyi niin kansainvälistä myyntiä kuin opinnäytetyön tekoa 

kohtaan. Työn lopussa aloin tarkkailla tuottamaani tekstiä kriittisemmin sekä kyseenalais-

tamaan kirjoittamaani. Työtä viimeistellessäni halusin muokata suuriakin osuuksia. Tässä 

vaiheessa täytyi asettaa raja, missä kohtaa työn muokkaamisesta tulee työn uudelleen 

kirjoittamista. Tämä ei olisi enää mielekästä eikä tarkoituksenmukaistakaan. Toisaalta 

kyky arvioida omaa tekstiä kriittisesti viestii kehittymisestä työn teon aikana.  

 

Koin portfolio-osuuden teon erittäin hyödylliseksi itselleni. Olin työn aloitusvaiheessa pa-

lannut Suomeen ulkomailta, enkä ollut lainkaan tietoinen siitä, mitä haluaisin seuraavaksi 

tehdä. Opinnäytetyön teko auttoi luomaan selkeän kuvan itselleni osaamisestani ja oppi-

mistani asioista. Portfolion avulla pystyn luomaan konkreettista urasuunnitelmaa, kun 

valmistun keväällä myyntityön koulutusohjelman tradenomiksi. 
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