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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälainen rooli työyhteisöllä on myynnin tulok-
sellisuuteen Case Yritys X:n kahdessa kivijalkamyymälässä. Case Yritys X voi hyödyntää opinnäy-
tetyön tuloksia kehittämällä ja keskittämällä toimia niihin tekijöihin, jotka myyjät kokevat tärkeiksi 
myynnin onnistumisen kannalta. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työyhteisön roolia myynnin onnis-
tumisessa, esimiehen roolia tuloksellisuudessa sekä henkilökohtaisten tekijöiden vaikutusta. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta koostuu työyhteisöä sekä henkilökohtaisia tekijöitä koskevasta kirjalli-
suudesta ja nettilähteistä. Tietoperustan pohjalta luotiin tutkimuslomake, johon kivijalkamyymälän 
työntekijät vastasivat. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Kyselylomakkeeseen vas-
taaminen tapahtui jaetun internet-linkin kautta, vastaaminen tapahtui täysin anonyymisti. Tutkimuk-
sen kohderyhmänä oli Case Yritys X:n kahden kivijalkamyymälän 13 työntekijää, vastaukset saatiin 
12 työntekijältä. Kyselyyn vastaamiseen annettiin aikaa viikko.  
 
Tutkimustulosten perusteella kyseisissä kivijalkamyymälöissä koetaan, että työyhteisöllä on suu-
rimmalle osalle vastaajista suora vaikutus myynnin tuloksellisuuteen. Tutkimustuloksista kävi sel-
väksi, että suuri osa on sitä mieltä, että työyhteisön työilmapiiri vaikuttaa henkilökohtaiseen moti-
vaatioon. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että motivaatiolla on merkitystä omaan 
myynnin tuloksellisuuteen. Kyselyn perusteella voidaan myös sanoa, että esimiehen rooli koetaan 
yrityksessä huomattavasti kollegoita suuremmaksi myynnin onnistumisen kannalta. Asenne ja mo-
tivaatio ovat suurimmat henkilökohtaiset tekijät myyntitilanteen onnistumisen kannalta. 
 
Tämä opinnäytetyö antaa ensikäden tietoa kohdeyritykselle siitä mitä asioita työyhteisössä työnte-
kijät pitävät tärkeinä, kun mietitään myynnin tuloksellisuutta. Jatkotutkimuksena voisi syventyä eri-
toten ikätekijöiden vaikutukseen suhteessa työyhteisön toimivuuteen. Tällä tavoin saataisiin dataa 
siitä millä tavoin ikä ja mahdolliset perhesuhteet vaikuttavat mielipiteisiin työyhteisöstä ja edelleen 
työyhteisön vaikutuksesta myynnin tuloksellisuuteen. 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: työyhteisö, motivaatio, työilmapiiri, myynti, tuloksellisuus  
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The purpose of this thesis is to find out what kind of role does the work community has in the sales 
success of Case Company X in two stores. Case Company X can utilize the results of this thesis 
by developing and concentrating actions on the factors that sales personnel consider important for 
the success of sales. This thesis examined the role of the work community in the success of sales, 
the role of the manager in profitability and the impact of personal factors on sales performance. 
 
The database of this thesis consists of literature and internet sources on the work community and 
personal factors. Based on the database, a research form was created, to which the employees of 
the two stores replied. 
 
The thesis was carried out as a quantitative study. Answering the survey form was shared via web 
link, answering was completely anonymous. The target group of the study was Case Companies 
13 sales agent from two different stores. Answers were received from 12 respondents. A week was 
given to respond to the survey. 
 

Based on the results of the research, most of the respondents of these two stores feel that the work 
community has a direct impact on the profitability. From the research results it was clear that most 
feel that the work environment of the work community influences personal motivation. All respond-
ents to the survey felt that motivation was important to their own sales performance. On the basis 
of the survey, it can also be said that the role of the manager in the company is considerably higher 
than that of colleagues in terms of success in sales. Attitude and motivation are the biggest per-
sonal factors for a successful sales situation. 
 
This thesis provides first-hand information to the target company about what matters in the work 
community are important to employees when considering sales performance. Further research 
could deepen the impact of age factors, particular on the functioning of the work community. This 
would provide data on how age and possible family relationships affect opinions on the work com-
munity and on the impact of the work community on sales performance. 
 
 

 

 

 
 

Keywords: working community, motivation, working atmosphere, sales, profitability  
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1 JOHDANTO 

Aloitin työskentelyn Case Yritys X:n palveluksessa keväällä 2017, jolloin sain myös ensimmäisen 

ajatuksen opinnäytetyön tekemisestä yritykselle. Aihe tarkentui vuosien saatossa, kun koin itse 

tärkeäksi selvittää enemmän eri tekijöiden vaikutusta myynnin tulokseen. Yhdessä esimieheni 

kanssa mietimme mistä olisi jatkossa eniten hyötyä yritykselle ja tätä kautta päädyin tekemään 

opinnäytetyöni eritoten työyhteisön roolista myynnin tuloksellisuudessa. Myynnin tuloksellisuudella 

tarkoitettaan tämän opinnäytetyön myöhemmissä vaiheissa myyjille asetettujen minimitavoitteiden 

saavuttamista.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen myyntiagenttien mielipiteitä siitä, 

minkälainen vaikutus työyhteisöllä on myyntitilanteen tuloksellisuuteen. Tavoitteena on kartoittaa 

olemassa olevan tietoperustan pohjalta, että minkälainen vaikutus työyhteisöllä on myynnilliseen 

onnistumiseen. Tutkimus on rajattu koskemaan Case Yritys X:n kahden kivijalkamyymälän työnte-

kijöitä. 

  

Case Yritys X toimii isona tekijänä suomalaisten telekommunikaatiokentällä ja omaa pitkän histo-

rian osana suomalaista yhteydenpitoa. Yrityksessä työskentelee suoraan yli 3500 työntekijää ja 

välillisesti useita tuhansia. (Case Yrityksen kotisivut, viitattu 11.4.2019) 

 

Tietoperusta nojaa kahteen pääalueeseen. Ensimmäinen teoriaosuus kuvaa työyhteisön lainalai-

suuksia työhyvinvoinnin ja esimiestyön näkökulmista. Toisessa osiossa perehdytään työntekijöiden 

henkilökohtaisiin vaikuttimiin työssä suoriutumisen osalta. Tietoperustan ymmärtämiseksi olen luo-

nut alapuolelle kuvion selkeyttämään prosessia (Kuva 1). 
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Kuva 1. Tietoperusta 

 

Kyseinen tietoperusta valikoitui sen osalta, koska haluttiin löytää dataa siitä miten erityisesti työyh-

teisö vaikuttaa myynnin tuloksellisuuteen. Tietoperustaa rajattiin siten, että työilmapiiri haluttiin jät-

tää kokonaan ulkopuolelle, ettei työ paisu liikaa. Nyt kerätty tietoperusta valikoitui myös siksi, että 

siitä löytyi reilusti informaatiota. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, jotta yritykselle tulee suo-

raan selviä lukuja työntekijöiden mielipiteistä. Teoriaosuuden kasaamisen jälkeen luotiin16 kysy-

myksen kyselylomake, joka lähetettiin kahden kivijalkamyymälän työntekijöille. Kysymykset perus-

tuivat teoriaosuudessa löydettyihin seikkoihin ja niihin vastaaminen tapahtui täysin anonyymisti. 

Kysymyssarjassa myynnin tuloksellisuudella tarkoitettiin asetettujen minimitavoitteiden saavutta-

mista.  

 

Työn tarkoituksena on tuottaa kohdeyritykselle tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat myyjien näkö-

kulmasta eniten myyntitilanteen tuloksellisuuteen. Tutkimustulosten perusteella Case yrityksen on 

mahdollista lähteä ohjaamaan myyjien kouluttamista sekä työpaikan toimintamalleja tukemaan 

enemmän työntekijöiden näkemyksiä onnistuneesta myynnistä ja tätä kautta tuottamaan enemmän 

myyntiä yritykselle. 

 

 

 

MYYNNIN 
ONNISTUMINEN

ESIMIES

HENKILÖKOHTAI
SET TEKIJÄTTYÖYHTEISÖ
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2 TYÖYHTEISÖN MERKITYS 

Työyhteisön käsite on jatkumoa aiemmin vallalla olleille ilmasuille sosiaaliset suhteet työpaikalla ja 

ihmissuhteet. Tarkemmin määriteltynä työyhteisö voidaan määritellä ryhmäksi työntekijöitä, jotka 

tekevät työtä yhteisen perustehtävän saavuttamiseksi. (Leppänen 2002, 36 & 38) 

 

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja kannustava ilmapiiri ovat hyvän työyhteisön piirteitä. Toimivassa 

työyhteisössä kaikkien toimijoiden roolit ovat selkeät sekä työntekijöiden vastuut ja valtuudet ovat 

tasapainossa. Suuri osa työyhteisön toiminnasta koostuu työntekijöiden asenteellisista asioista 

sekä heidän keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Kaikilla työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vai-

kuttaa työyhteisön ilmapiiriin omalla asennoitumisellaan ja motivaatiollaan. (Työturvallisuuskeskus 

2019, viitattu 25.3.2019) 

 

Usein työyhteisössä koetaan ongelmalliseksi se, että työntekijöiden henkilökemiat eivät kohtaa toi-

votulla tavalla. Kaikkien on kuitenkin työpaikalla hyvä ymmärtää, että työyhteisö ei ole perhe eikä 

kaveriporukka. Työpaikalla ollaan ensisijaisesti tekemässä töitä ja palvelemassa asiakkaita. Jotta 

nämä tehtävät tulevat hyvin hoidetuksi, jokaisella työyhteisön jäsenellä on omat toimenkuvansa, 

joka sisältää tehtävät ja tavoitteet. Tällöin työyhteisöön muodostuu kullekin työntekijälle oma työ-

roolinsa ja yhdessä nämä roolit muodostavat verkoston, jonka tehtävänä on ohjata ja säädellä 

työntekijöiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. (Järvinen, 2008, 79-80) 

 

Sillä, että työntekijät pystyvät pitämään työ- ja ihmissuhteet riittävän erillään toisistaan, on monia 

positiivisia seuraamuksia työyhteisölle. Ammatillisesti toimivassa työyhteisössä ihmiset viihtyvät, 

koska he voivat avoimesti sanoa mielipiteitään, tuoda esille ongelmia ja olla kriittisiä. Toisekseen 

ammattimainen ilmapiiri synnyttää todellisen luottamuksen ihmisten välille. Työryhmän jäsenet voi-

vat luottaa, että henkilösuhteet eivät vaarannu, vaikka työasioista kiistellään ja otetaan yhteen kii-

vastikin. Kolmanneksi ammatillisen asenteen kautta työyhteisö pystyy hyödyntämään ihmisten eri-

laisuutta, osaamista ja luovuutta, koska silloin, kun ideoita pallotellaan, voidaan kehittää uutta ja 

tehdä hyviä päätöksiä. (Järvinen 2008, 82-83) 

 

Ammatillinen käytös ei tarkoita sitä, että työkavereista ei saisi pitää. Se, että työryhmässä on ihmi-

siä, joilla kemiat toimivat ja persoonat kohtaavat keskenään, ei ole kuitenkaan kovin yleistä. 

Yleensä jos työntekijä työskentelee suorassa asiakaspalvelutehtävissä, hän ymmärtää työroolinsa 
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merkityksen: vaikka kuinka asiakkaan käytös ärsyttäisi pitää tätä kohdella samalla tavalla kuin ketä 

tahansa asiakasta. Tämä sama asenne olisi hyvä pitää mielessä myös omien työkollegoiden 

kanssa, mutta sillä on tapana hyvin usein unohtua. (Järvinen 2008, 84) 

 

Tasapainoisissa organisaatioissa keskiössä on terveiden ihmisten yhdessä työskentely. Useissa 

organisaatioissa on tunnistettu tilanne, jossa työyhteisöä tulee kehittää siten, että työntekijä voi 

siellä hyvin. Tällöin on haivattu, että hyvin voiva ihminen voi tehdä hyviä tuloksia. (Juuti & Salmi 

2014, 179) 

2.1 Työhyvinvoinnin merkitys 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, joka on ammattitaitoisten 

työntekijöiden ja työyhteisöjen yhteinen tulema hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja 

työyhteisöt ovat sitä mieltä, että työ vahvistaa heidän elämänhallintaansa sekä mieltävät samalla 

työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi. (Työterveyslaitos 2019, viitattu 25.3.2019.)  

 

Työhyvinvointi ulottaa vaikutuksensa yrityksen maineeseen, kilpailukykyyn ja taloudelliseen tulok-

seen. Tutkimukset osoittavat, että työhyvinvoinnilla on selkeä positiivinen vaikutus yritysten tuotet-

tavuuteen ja voittoon. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut, tietää oman työnsä tavoitteet ja onnis-

tuu työssään. (Työterveyslaitos 2019, viitattu 25.3.2019.) 

 

Työhyvinvoinnilla ja jaksamisella on suuri rooli erityisesti myyntityössä. Kunnon tulokset eivät synny 

tekemällä työtä puolittain, koska jokainen asiakaskohtaaminen on suora mahdollisuus. (Vuorio 

2011, 115) 

 

Juuti ja Salmi (2014, 178) toteavat, että organisaatioiden jokapäiväisessä tekemisessä tulos on 

usein ihmistä tärkeämpää. Syntyy tilanne, jossa menestyminen mitataan vain taloudellisten nume-

roiden valossa.  

 

Katariina Murto kirjoittaa, että työhyvinvoinnin edistämisen keinot olisi hyvä sopia työpaikoilla yh-

teistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Hänen mukaansa hyvinvoiva työyhteisö on sitou-

tunut ja tehokas, jolloin myös yrityksen tuotettavuuskin kasvaa. (Businessopas 2017, viitattu 

11.4.2019) 
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2.2 Esimiehen rooli 

Työntekijällä itsellään voi olla omiin kokemuksiinsa perustuvaa äänetöntä myyntitaitoa, joten ei ole 

järkevää alkaa ohjaamaan tai valvomaan työntekijän suorittamista liikaa, koska työntekijä on itse 

kuitenkin paras arvioimaan omaa työtään. Jokainen työntekijä haluaa varmasti itse kaikkein eniten 

onnistua työssään, mutta aina kaikki ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan. Tällöin esimiehen 

rooli korostuu työsuorituksen tukemisessa. (Juuti & Salmi 2014,178) 

 

Esimies on työntekijöiden ja ylemmän johdon välinen toimija, jonka tavoitteena on saada omalla 

organisaatiollaan aikaan sille asetut tavoitteet. Esimiehen toinen rooli on toimia asiantuntijana ta-

voitteiden asettelussa eli tämä viestii omille esimiehilleen oman työyksikkönsä mahdollisuuksista 

ja valmiuksista. Hyvä esimies osaa ottaa huomioon ylemmältä johdolta tulevat tavoitteet sekä suh-

teuttaa ne oman olemassa oleviin ehtoihin kuten työntekijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja 

arvoihin. (Hokkanen ym. 2008, 19) 

 

Menestyvä esimies osaa päivittäin rakentaa työntekijöitä motivoivan toimintaympäristön, jossa jo-

kaisella on tehtävänsä, jonka he myös tiedostavat ja näkevät sen vaikutuksen kokonaisuuteen. 

Päivittäisjohtamisella tarkoitetaan kaikkea sitä työtä, jolla esimies saa organisaation toimimaan te-

hokkaasti. (Hokkanen ym. 2008, 19)  

 

Usein aliarvostettu seikka johtamisessa on kaksisuuntainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa. Osa tästä vuorovaikutuksesta tapahtuu erilaisissa kokouksissa, mutta näkyvämpi osa tätä 

johtamista on päätöksenteko. Ennen päätöksentekoa esimiehen tulee usein ratkoa erilaisia ongel-

mia tai ainakin pyrkiä löytämään niihin ratkaisumalleja. Tätä työtä helpottaa suuresti, jos työnteki-

jöiden motivaatio on korkealla, koska silloin kaikilla on tavoitteena saada asiat toimimaan. (Hokka-

nen ym. 2008, 19) Kuten myöhemmässä teoriaosuudessa tullaan huomaamaan, on motivaatiolla 

erittäin suuri merkitys työssä suoriutumisessa.  

2.3 Johtaminen työyhteisössä 

Johtajuus viittaa johtajan henkilökohtaiseen taitoon innostaa ja motivoida alaisiaan, mutta käsit-

teellä tarkoitetaan myös laajemmin ymmärrettynä organisaation tai yhteisön suuntautumista sen 

työntekijöitä motivoivaan ja innostavaan visioon (Peltonen 2007, 123). 
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Esimiesten persoonaerot johtavat siihen, että kaikilla on oma johtamistapansa. Yleisesti jakoperi-

aattena toimii jako autoritääriseen ja osallistavaan johtamiseen. Jaossa keskeistä on, asetetaanko 

työntekijät johtajan toimesta tuotannontekijän rooliin ja johtaja tekee itse päätökset vai ryhtyykö 

esimies hakemaan tulosta yhdessä alaistensa kanssa. (Hokkanen ym.2008, 23) 

 

Blake ja Mouton (1964) jakoivat johtamisen kahteen päätavoitteeseen: ihmisten ja toiminnan joh-

tamiseen. Blaken ja Moutonin näkemyksen mukaisesti menestyksekkäin toimintamalli on tiimijoh-

taminen (kuva 2), mutta usein myös keskivaiheen johtaminen riittää. Tiimijohtamisella tarkoitettiin 

tilannetta, jossa esimiehen tavoitteena on asioiden tekeminen ja saavuttaminen yhteistyössä ja 

yhdessä. Keskivaiheenjohtamista Blake ja Mouton puolestaan kuvasivat sellaiseksi johtamiseksi, 

jossa tavoitteena on tekeminen ja tulosten saavuttaminen mentaliteetilla ”tiukka mutta reilu”. (Hok-

kanen ym. 2008, 23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHTÄVÄ JOHTAMINEN 

TIIMIJOHTAMINEN 

VETÄYTYVÄ JOHTAMINEN 

KESKIVAIHEEN 

JOHTAMINEN 

KERHOJOHTAMINEN 

Kuva 2: Blaken ja Moultonin managerial grid (Hokkanen ym. 2008, 24) 
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Huonoimpana johtamisenmallina pidettiin vetäytyvää johtamista, jossa esimies ei ota vastuuta ih-

misistä eikä tekemisestä. Tässä mallissa esimies voi olla poissa aktiivisesta toiminnasta vetäyty-

mällä omaan toimistoonsa tai olematta kommunikoimatta alaistensa kanssa. (Hokkanen ym. 2008, 

24) 

 

Myös Peltonen ym. (1987, 66) esittelevät erilaisia johtamismalleja. Näitä ovat mm. ohjaava toi-

minta, kannustava toiminta, osallistuva toiminta ja suoritukseen suuntaava toiminta.  

 



  

 13 

3 YKSILÖLLISET TEKIJÄT 

Myynnin onnistumisella tarkoitetaan tässä työssä case Yrityksessä asetettujen minimitavoitteiden 

saavuttamista sekä niiden mahdollista ylittämistä. Case Yrityksessä on selkeästi määritelty myyjä-

kohtaiset minimitavoitteet, joiden alittaminen johtaa kehityskeskusteluihin ja myyntitilanteiden tar-

kempaan läpikäymiseen. On hyvä kuitenkin muistaa, että vaikka työntekijöiden toiminimi on myy-

jäagentti, he ovat myös samalla ennen kaikkea asiakaspalvelijoita. Jokinen ym. (2000,233) toteavat 

suoraan, että yrityksissä jokainen asiakaspalvelija on myös myyjä ja toisinpäin.   

 

Hyvän asiakaspalvelijan tärkein yksittäinen ominaisuus on itseluottamus omiin kykyihin ja mahdol-

lisuuksiin. Asiakaspalvelijan täytyy uskoa, että hänen taidoillaan asiakas saa mitä odottaa ja vielä 

enemmän. Vain tilanteissa joissa asiakas kokee saaneensa enemmän, tämä muistaa sen myös 

jälkikäteen. (Jokinen ym. 2000, 235) 

 

Aidoimmillaan palveluasenne on silloin, kun työntekijällä on halua ja tahtoa suorittaa oma työ hyvin 

ja tehdä tulosta. Paras tulos on kuitenkin tyytyväinen asiakas, jonka ongelma ollaan ratkaistu. Jos 

ongelmia ei ratkaista, asiakkaat yksinkertaisesti siirtyvät muualle. (Jokinen ym. 2000, 235) 

 

Asiakaspalvelijan yksi työnkuvan peruspilareista on tuotetuntemus. Asiakkaalla on lähtökohtaisesti 

oletus, että myyjä tuntee tuotteet niin hyvin, että tämän sanaan ja tietoihin voi luottaa. Tuotetietou-

della tarkoitetaan eri tuotteiden ominaisuuksien hallintaa. Hyvä myyjä tiedostaa tuotteidensa plus-

sat ja asiakkaalle koituvan hyödyn. Vaikka myyjä tietäisinkin tuotteesta hyvin yksityiskohtaisia tie-

toja, hän pystyy tuomaan tuotteen hyödyt yksinkertaisesti asiakkaalle esille. (Jokinen ym. 2000, 

235, 136-167) 

 

Urheilumaailmaan liittyvässä sanonnassa todetaan, että huippu-urheilija tiedostaa omien vahvuuk-

siensa ja heikkouksiensa lisäksi myös vastustajien vahvuudet ja heikkoudet. Tätä lainalaisuutta 

voidaan soveltaa myös hyvään myyjään. Hyvä myyjä tuntee oman yrityksensä kilpailijat. Tunte-

malla oman yrityksensä kilpailijat, myyjälle avautuu mahdollisuuksia asiakkaan kanssa toimimi-

seen. Tällöin myyjän on mm. helpompi keskustella asiasta laajasti ja perusteellisesti, osoittaa asi-

antuntemustaan ja myydä omia palveluitaan. (Jokinen ym. 2008, 237) 
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3.1 Myyjän omat arvot ja asenteet 

Asenteella tarkoitetaan henkilön omien arvojen pohjalta syntynyttä mielipidettä tai käytöstä tietyn-

laiseen käyttäytymiseen tai tapahtumaan. Arvo puolestaan tarkoittaa opittua, yleistä ja pysyvää 

valintataipumusta. (Nieminen & Tomperi 2008, 23)  

 

Asenne on keskeinen tekijä siinä, miten toimimme ja se vaikuttaa suoraan myös myyntitilanteen 

lopputulokseen (Vuorio 2011, 11). Niemisen ym. (2008,23) mukaan huippumyyjän suorituskyky 

perustuu oikeaan asenteeseen. Toimialasta huolimatta myyntityössä myyjän asenteeseen sisältyy 

vähintäänkin nälkäisyyttä, sisukkuutta, halua kehittää omaa toimintaa sekä oma-aloitteisuutta.  

 

Myyjän omalla asenteella on suuri vaikutus myyntituloksiin; omalla asenteella voidaan tehdä paljon 

tulosta tai tuhoa (Rummukainen 2015, 22). Myyjä itsessään määrittää ilmapiirin, jossa haluaa elää. 

Negatiivinen asenne kääntyy aina lopulta henkilöä vastaan sulkemalla ja rajaamalla mahdollisuuk-

sia, mutta positiivinenkään asenne ei ole sinällään itseisarvo. Pelkkä periaatteellinen positiivisuus 

voi vaikuttaa negatiivisesti kriittiseen tarkasteluun ja kehittymiseen sekä saattaa pahimmillaan an-

taa henkilöstä kuvan, mikä ei ole omiaan ainakaan lisäämään onnistuneiden kauppojen määrää. 

(Nieminen & Tomperi 2008, 23) 

 

Asenteet heijastavat henkilön omia arvoja. Arvot ovat uskomuksia ja samalla motivoivat toimintaa. 

Tilanteessa, jossa työntekijän ja työnantajan arvot kohtaavat, on seurauksena tuloksien parantu-

minen. Yhteiset arvot lisäävät positiivista asennetta työtä kohtaan ja samalla sitouttavat työntekijää. 

(Nieminen & Tomperi 2008, 25 & 192) 

 

3.2 Motivaatio 

Sanalla motivaatio tarkoitetaan ihmisen sisäistä ja dynaamista motiivien muodostamaa kokonai-

suuttaa. Tämä ohjaa samalla ihmisen toimintaa kohti jotain päämäärää tai suuntaa. Motivaation 

muodostama motiivi on tarve, syy tai vaikutin, joka ohjaa toiminnan kohti tiettyä päämäärää. (Kal-

liopuska 2005, 130) 
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Hyvin motivoitunut työntekijä mahdollistaa menestyksekkään toiminnan, sillä hyvin motivoinut työn-

tekijä haluaa tehdä työnsä laadukkaasti. Motivoituneet työntekijät ovat kykeneväisiä erinomaisiin 

tuloksiin, kun taas heikosti motivoituneet työntekijät saattavat kokea pienetkin työtehtävät turhan 

vaativina. (Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 34) 

 

Usein on puhuttu, että hyvä johtaja pystyy omalla tekemisellään motivoimaan alaisiaan parempaan 

suoriutumiseen käyttämällä muun muassa erilaisia palkkiomenetelmiä. Palkkioiden käyttäminen on 

vain yksi keino motivointiin ja se on haasteellinen, koska se ei välttämättä kohdennu työntekijöihin 

tarvittavan hyvin. (Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 34) 

 

Jokaisella ihmisellä on omat motivaatiotekijänsä, jotka tekevät työntekijöiden motivoimisesta haas-

teellista. Toista saattaa motivoida oma taloudellinen menestyminen tai kilpailuaseman luominen, 

kun taas toisia voi motivoida enemmän hyvän tuottaminen muille tai oman työn mielekkyys. Moti-

vaatiotekijät voidaan suorasti jaotella kahteen eriluokkaan: sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät. 

(Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 34) 

 

Vaikka sisäinen ja ulkoinen motivaatio erotetaankin toisistaan termeillä, ne eivät silti ole erillisiä 

toimintoja. Voidaan sanoa, että ne täydentävät toinen toisiaan. (Ruohotie 1998, 38) 

 

Työmotivaation voidaan katsoa syntyvän kahden eriosatekijän summana. Toisella tasolla voimme 

puhua, että työn palkitsevuudesta, jolloin työntekijä kokee oman työnsä mielekkäänä ja samalla 

sopivan haastavana omiin taitoihinsa nähden. Toinen tärkeä motivaation synnyttäjä on työilmapiiri. 

Jos töihin on mukava mennä ja siellä on mukava olla, sekä ihmiset kunnioittavat toisiaan ja ovat 

avoimia, on työmotivaation perustukset kunnossa. (Hämäläinen 2005, 79) 

 

 

3.2.1 Ulkoinen motivaatio 

Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöön ulkoapäin. Työpaikan ul-

koisena motivaatiotekijänä voidaan pitää esimerkiksi esimiehen lupausten ja käskyjen yhdistelmää 

eli niin kutsuttua keppi & porkkana dilemmaa. Aineeton palkitseminen on myös esimerkki ulkoisesta 

motivaatiosta. (Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 35 ja 78-79.) 
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Ulkoinen motivaatio liittyy erityisesti työympäristöön ja tässä tapauksessa palkkiot välittää työnte-

kijälle joku muu kuin työntekijä itse. (Peltonen & Ruohotie 1987, 25) 

3.2.2 Sisäinen motivaatio 

Työntekijän reagointi ulkoisiin motivaatiotekijöihin riippuu hänen sisäisestä motivaatiostaan. Kai-

killa ihmisillä on sisäisiä tekijöitä, jotka motivoivat hänen toimintaansa, mutta ne vaihtelevat sen 

mukaan, mitä ihminen pitää itselleen tärkeänä. Toista voi ohjata lisäpalkkio esimerkiksi uuden te-

levision hankintaa varten, kun taas toinen haluaa omalla suorittamisellaan saada työyhteisössään 

hyväksyntää ja päästä tällä tavoin osaksi työyhteisöään. (Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 35-

36) 

 

Toisaalta on myös dataa siitä, että sisäiseen motivaatioon ei liity muualta saatavia kannustimia, 

vaan ärsykkeet sisäiseen motivaatioon tulevat tunnetason kokemuksista ja itsensä ylittämisestä. 

Sisäinen motivaatio kumpuaa yksilön henkilökohtaisista, pysyvimmistä tuntemuksista. (Ruohotie 

1998, 38-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3: Motivaatio on jäävuoren huippu (Peltonen & Ruohotie 1987,19.) 
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3.3 Tavoitteiden asettelu 

Valmiiksi mietitty tavoite on ensimmäinen askel kohti menestystä kauppatilanteessa (Rubanovitc & 

Aalto 2012, 44). Hyvä myyjä asettaa itselleen selkeät tavoitteet jokaiselle asiakaskohtaamiselle. 

Tällä tavoin hän voi asettaa myös itselleen myyntiin liittyviä tavoitteita, esimerkiksi hän tietää suo-

raan minkälaisia myyntilukuja tavoittelee. (Rummukainen 2015, 36)  

 

Yritys joka harjoittaa myyntiä ei voi menestyä, jos tavoitteita ei olla asetettu. Tavoitteet on hyvä 

määritellä tarkasti, mutta ne voivat olla niin lyhyen kuin pitkän aikavälin tavoitteita. Tarkasti ja yh-

teistyössä työntekijän kanssa asetetut tavoitteet kannustavat parempiin suorituksiin sekä samalla 

sitouttavat työntekijää. Kaikki myyntiä harjoittavat yritykset tarvitsevat tavoitteiden asettelua me-

nestyäkseen.  (Nummelin 2008, 37) 

 

Myyntityössä tavoitteet voidaan asettaa joko työmäärään tai tuloksellisuuteen liittyen.  Työmäärään 

sidottuja tavoitteita voidaan soveltaa esimerkiksi tapauksissa, joissa työntekijän motivaatio on al-

hainen tai työntekijä vasta aloittelee uraansa. (Nieminen ym. 2008, 58) 

 

3.4 Vuorovaikutus asiakkaan kanssa 

Vaikuttaminen on tarvittavien tietojen antamista asiakkaalle myyntitilanteen aikana, jotta tällä on 

helpompi työ tehdä ostopäätös. Jotta asiakaspalvelijan viesti menisi perille, tulee tämän ensin 

myydä itsensä asiakkaalle eli toisin sanoen luoda ilmapiiri, jossa on hyvä olla. Tähän hyvä asia-

kaspalvelija tarvitsee empatiakykyä, kohteliaisuutta, kuuntelu- ja keskustelutaitoa, avoimuutta ja 

tahdikkuutta. (Jokinen ym. 2008, 237) 

 

Jokainen asiakas odottaa, että heitä kohdellaan yksilöinä, joiden persoonaa ja näkemyksiä asia-

kaspalvelija arvostaa. Myyntikeskustelun vaiheiden tiedostaminen antaa myyjälle turvallisuuden 

tunnetta, kykyä edetä asiakkaan kannalta loogisesti ja samaan aikaan hyviä tuloksia. Myyminen ei 

kuitenkaan missään vaiheessa saa olla tuputtamista. Tällöin tyytyväisyys on yleensä vain korkein-

taan hetkellistä ja se kääntyy lopulta yritystä vastaan. (Jokinen ym. 2008, 237-238) 
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4 TUTKIMUSONGELMAN ESITTELY 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia case Yrityksen työntekijöiden mielipiteitä työyhteisön 

vaikutuksesta myyntitilanteen tuloksellisuuteen. Lisäksi pyritään olemassa olevaa teoriaa hyödyn-

täen selvittämään, miten työntekijät kokevat esimiehen roolin osana tätä tapahtumaa sekä, sitä 

vaikuttavatko henkilökohtaiset tekijät lopulta kaikkein eniten. 

 

Päätutkimuskysymyksekseni olen asettanut: 

 

Minkälainen rooli työyhteisöllä on myynnin tuloksellisuudessa? 

 

Lisäksi olen valinnut kaksi alatutkimusongelmaa: 

 

Alakysymys 1.  

Miten myyjän henkilökohtaiset asenteet, työhyvinvointi ja motivaatio vaikuttavat myynnin tuloksel-

lisuuteen? 

 

Alakysymys 2.  

Minkälainen esimiehen vaikutus myynnin tuloksellisuuteen on, kun sitä verrataan kollegoiden mer-

kitykseen?  

 

Tutkimusongelman selvittämiseksi työntekijöille laadittiin 16 kysymyksen lomake, jonka perusteella 

pyrittiin löytämään vastauksia haluttuihin tutkimuskysymyksiin (Liite 1). Tutkimuksen valitut kysy-

mykset on valittu kerätyn tietoperustan pohjalta. Tutkimus suoritetaan määrällisenä tutkimuksena 

ja se toteutetaan kyselylomakkeen avulla. Kyseinen tutkimustapa valittiin, koska sen avulla saa-

daan yritykselle ensikäden tietoa. Lisäksi laadullisen tutkimuksen suorittaminen ei olisi ollut ajan 

vuoksi mahdollista. Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui sähköpostilla lähetetyn linkin 

kautta. Sähköpostissa pyydettiin vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian ja painotettiin kyselyn 

anonyymiyttä. Viisi päivää myöhemmin työyhteisön sisäisessä WhatsApp ryhmässä muistutettiin 

vastaajia kyselystä. 

 

Vastauksia oli mahdollisuus saada yhteensä kolmeltaitoista työntekijältä. Vastauksia täytettiin 12 

kappaletta eli vastaus prosentiksi saatiin 12/13 * 100% = 92,3%. Vastausmäärien (n) perusteella 
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voidaan sanoa, että kysely tavoitti kohderyhmän ja saadut vastaukset edustavat kaikkien työnteki-

jöiden mielipiteitä. Kyselylomakkeen kysymyksistä kolme oli kyllä tai ei –kysymyksiä, kaksi kysy-

myksistä oli avoimia ja 10 kysymystä oli moni valinta-kysymyksiä. 
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5 TULOKSET 

Ainoana vastausjoukkoa henkilöitä erittelevänä kysymyksenä haluttiin selvittään työntekijöiden työ-

vuosia kyseisen työnantajan palveluksessa (taulukko 1).   

 

Taulukko 1. Vastaajien työnkesto työnantajan palveluksessa 

Työskennellyt yrityksessä n Prosentti 

0-2 vuotta 4 33,33 % 

2-5 vuotta 5 41,67 % 

Yli 5 vuotta 3 25% 

 

5.1 Motivaatio kysymykset ja asenne 

Kyselylomakkeen kysymykset 2 ja 3 käsittelivät kohderyhmän motivaatiota oman työnsä suoritta-

miseen. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että ovat henkilökohtaisella tasolla motivoituneita suo-

riutumaan hyvin työssään. Kun vastaajilta kysyttiin motivaation vaikutuksesta omaan henkilökoh-

taiseen myynnin tuloksellisuuteen, olivat kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta sitä mieltä, että sillä 

erittäin paljon tai paljon merkitystä (taulukko 2.) Yksi vastanneista ei osannut sanoa onko motivaa-

tiolla merkitystä.  

 

 

Taulukko 2. Motivaation merkitys myynnin tuloksellisuuteen. 

 1 2 3 4 5 Keskiarvo 

n 0 0 1 4 7 4,5 

Prosentti 0 0 8,33% 33,33% 58,34%  

1- Erittäin vähän vaikutusta      5- Erittäin paljon vaikutusta 
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Kysymyksessä neljä kysyttiin työyhteisön työilmapiirin vaikutusta myyjien motivaatioon. Vastaajista 

suurin osa oli sitä mieltä, että työilmapiirillä on positiivinen vaikutus henkilökohtaiseen motivaati-

oon. Vain yksi vastaajista oli sitä mieltä, että työyhteisön yleinen ilmapiiri vaikuttaa hänen henkilö-

kohtaiseen motivaationsa hyvin vähän (kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Työilmapiirin vaikutus motivaatioon 

 

 

Kysymyksessä numero kuusi haluttiin tietää suoraan myyjien mielipidettä asenteen vaikutuksesta 

myyntiin. Kaikki kyselyyn vastanneet myyjät olivat sitä mieltä, että oma henkilökohtainen asenne 

on myyntilanteiden onnistumisen kannalta kaikkein tärkeintä (kuvio 2.) 

 

 

Kuvio 2. Oma asenne on myyntilanteen kannalta kaikkein tärkeintä 

 

8 %

59 %

33 %

Työilmapiirin vaikutus motivaatioon

1- Ei vaikutusta 4-  Vaikuttaa vähän 5- Suuri vaikutus

100%

EI KYLLÄ

Oma asenne on myyntilanteiden 
kannalta tärkeintä
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5.2 Työilmapiiri 

Kysymyksessä viisi haluttiin tietää miten myyjät kokevat työilmapiirin vaikutuksen oman myyntinsä 

tuloksellisuuteen. Vastauksissa oli löydettävissä selkeää hajontaa, vastaajista 16,67 % (n=2) olivat 

sitä mieltä, että työilmapiirin vaikutus tuloksellisuudessa on suuri, kun taas yksi vastaajista oli sitä 

mieltä, että ilmapiirillä ei ole vaikutusta tämän henkilökohtaisiin myynteihin. Vastaajien suuri enem-

mistä 66,67% (n=8) oli sitä mieltä, että ilmapiiri vaikuttaa selkeästi, mutta ei suuresti (kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Työilmapiirin vaikutus myynnin tuloksellisuuteen asteikolla 1 – Ei vaikutusta, 5- suuri vai-

kutus 

 

 

Kysymys numeron yhdeksän pyysi vastaajia määrittelemään työpaikan ilmapiiriä annettujen vaih-

toehtojen perusteella. Vastaajista kukaan ei pitänyt työpaikanilmapiiriä perhemäisenä, vastaajista 

seitsemän (= 58,33%) piti ilmapiiriä kaveriporukkana ja viisi (= 41,66%) vastaajista koki ilmapiirin 

olevan annetuista vastausvaihtoehdoista lähimpänä ammattimaista työyhteisöä (kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Työyhteisön on ilmapiiriltään kuin: 

 

8,33% 8,33%

66,67%

25,00%

Työilmapiirin vaikutus myynnin tuloksellisuuteen

5

8

Työyhteisön ilmapiiri on lähimpänä:

Ammattimainen työyhteisö Kaveriporukka
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Myyjiltä kysyttiin työilmapiirin vaikutuksesta työyhteisöön myös toisella tapaa. Haluttiin tietoperus-

tan pohjalta kysyä suoraan sitä, että jos työyhteisössä vallitsee ”perhemäinen” ilmapiiri niin tekeekö 

myyjä silloin parempaa tulosta. Vastauksia kerättiin asteikolla 1- Erittäin epätodennäköistä, 5- Suuri 

todennäköisyys. Vastaajista kolme kertoi, että tässä tapauksessa on erittäin epätodennäköistä, että 

myyntitulokset ovat parempia. Yksi oli puolestaan sitä mieltä, että perhemäisessä ilmapiirissä tu-

lokset ovat erittäin todennäköisesti myös paremmat. Seitsemän vastaajista oli sitä mieltä, että tu-

lokset perhemäisessä ilmapiirissä ovat jonkin verran paremmat ja yhden vastaajan mielestä sillä ei 

ollut suurta merkitystä kumpaakaan suuntaan (kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Perhemäinen ilmapiiri vaikuttaa positiivisesti myyntituloksiin. Asteikko: 1- Erittäin epäto-

dennäköistä, 5- Suuri todennäköisyys. 

 

 

5.3 Tavoitteet 

Kohdeyrityksen myyjiltä haluttiin tietoperustan perusteella myös kysyä, tavoitteiden asettelen vai-

kutuksesta myynnilliseen tulokseen. Kysyttäessä henkilökohtaisten tavoitteiden vaikutuksesta suo-

raan myynnin tulokselliseen paranemiseen, vastaajista kaikki 12 (=100%) olivat sitä mieltä, että 

selkeä tavoitteiden asettelu parantaa myyntiä. 

 

Toinen tavoitteiden asettelua koskeva kysymys liittyi työpaikan yhteisten tavoitteiden vaikutukseen 

myynnin paranemisessa. Tässä kysymyksessä kolme vastaajista koki, että yhteiset tavoitteet kan-

nustavat parempiin suorituksiin suurella todennäköisyydellä, viisi vastaajista oli sitä mieltä, että se 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Erittäin epätodennäköistä

Epätodennäköistä

Ei osaa sanoa

Todennäköistä

Suuri todennäköisyys

Perhemäinen ilmapiiri työpaikalla parantaa myyntituloksiani
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parantaa myyntiä todennäköisesti. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että yhteiset tavoitteet eivät si-

nällään paranna tulosta, yksi vastaajista oli sitä mieltä, että sillä ei ole suurta merkitystä suuntaansa 

(Kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Työpaikan yhteiset tavoitteet kannustavat minua parempiin suorituksiin 

 

5.4 Työyhteisö 

Työyhteisöstä kysyttiin vastaajilta, että kokevatko he nykyisen työyhteisönsä tehokkaaksi ja sitou-

tuneeksi. Vastaajista yksi oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, kaksi vastaajaa oli osittain 

erimieltä ja yhdeksän vastaajaa oli osittain samaa mieltä (Kuvio 7.) 

 

Kuvio 7. Työyhteisöni on tehokas ja sitoutunut. 
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Seuraavassa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin työyhteisöä koskevaa tietoperustaa peilaten, 

että minkälainen vaikutus omalla jaksamisella ja työhyvinvoinnilla on työn tuloksellisuuteen. Vas-

taajista yhdeksän oli sitä mieltä, että sillä on suuri merkitys tuloksellisuudessa. Kolme vastaajista 

oli sitä mieltä, että sillä on jonkinlainen positiivinen vaikutus tuloksellisuuteen. Kaikki vastaajat siis 

kokivat oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin tärkeiksi myynnin tuloksellisuuden osalta. 

 

Työyhteisön osalta haluttiin myös tietää, minkälainen rooli esimiehellä on suhteessa kollegoihin, 

kun ajatellaan puhtaasti myynnin tuloksellista onnistumista. Vastaajilta kysyttiin, että onko esimie-

hen rooli (mm. motivoimalla) oman myyntityön onnistumisen kannalta suurempi kuin kollegoiden 

toimien? Vastaajista yksi oli sitä mieltä, että esimiehen rooli ei ole kollegoiden toimia suurempi. 11 

vastannutta oli sitä mieltä, että esimiehen rooli on puolestaan kollegoita suurempi. 

 

Kysymyssarjan viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, että onko työyhteisön toiminta tällä hetkellä 

sellaista, että se vaikuttaa suoranaisesti oman myynnin tuloksellisuuteen. Kukaan vastaajista ei 

ollut sitä mieltä, että työyhteisön toiminta vaikuttaisi tällä hetkellä suoranaisesti myynnin tulokselli-

suuteen. Vastaajista kahdeksan oli sitä mieltä, että se vaikuttaa osittain, kaksi vastaajista ei osan-

nut ottaa kantaa ja kaksi vastaajista oli puolestaan sitä mieltä, että työyhteisön tila ei tällä hetkellä 

vaikuta mitenkään heidän henkilökohtaisiin myyntitilanteissa onnistumisiin (Kuvio 8.) 

 

 

 

 

Kuvio 8. Työyhteisöni on tällä hetkellä tilanteessa, jossa se vaikuttaa suoraan myyntini tulokselli-

suuteen? 
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Kysymys sarjassa esitettiin lisäksi kaksi avointa kysymystä (kysymykset 14 ja 15): Myyntini paran-

tamiseksi odotan esimieheltäni? ja Työyhteisöni roolia oman työni tuloksellisuudessa voisi kuvailla? 

Kysymyksillä haluttiin ensi sijaisesti tietää, mitä työntekijät odottavat esimieheltään ja minkälainen 

rooli työyhteisöllä koetaan olevan. Avoimista kysymyksistä nostettiin esiin useimmin esiintyneitä 

vastauksia sekä selkeitä poikkeamia.  

 

Esimiestä koskevaan kysymykseen vastaajilta pyydettiin vähintään kolmea esimerkkiä. Vastauksia 

saatiin yhteensä 10 vastaajalta. Esimieheltä vastaajat toivoivat mm. työrauhaa (n= 2 vastaajista), 

henkilökohtaista valmennusta (= 1) sekä yleisen ilmapiirin seuraamista / pitämistä positiivisena. 

Suuri osa vastaajista (n= 5) toi erityisesti esille tsemppaamisen tai kannustamisen. Lähes yhtä moni 

vastaajista (n =4) mainitsi tavoitteiden seurannan esimiehen tärkeäksi tehtäväksi. Vastaajista li-

säksi kuusi mainitsi jollain muodolla toivovansa, että esimies kouluttaisi / haastaisi enemmän, jotta 

kehittyminen myyjänä olisi mahdollista. 

 

Kysymyksessä numero 15 tiedusteltiin konkreettisia esimerkkejä työyhteisön roolista ja tähänkin 

kohtaan vastaajilta pyydettiin vähintään kolmea esimerkkiä. Huomattava osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että eräänlainen terve kilpailu luo itselle myös motivaatiota tehdä tulosta.  

 

”Tietynlainen työkavereiden kanssa terve kilpailutilanne kanssa motivoi tekemään tulosta.” 

Vastaaja nro. 1 

”Kilpailu tuo motivaatiota”  

Vastaaja nro. 4  

”Tervettä kilpailua. Muiden hyvät tulokset kannustavat myös omaan tekemiseen” 

Vastaaja nro. 6 

 

Monet kokivat lisäksi työyhteisön roolin erityisesti sitä kautta, että se luo fiilistä ja mitä parempi fiilis 

niin sitä parempi myynnillinen tulos.  

 

” Isona, mitä parempi fiilis töissä, sen paremmin työ sujuu, kun töissä on ns. hauskaa ja lepposaa.”  

Vastaaja nro. 3 

 

” Myyntityössä tulokseen vaikuttaa oma fiilis todella paljon. Työyhteisöllä on suuri merkitys fiiliksen 

luontiin.”   

Vastaaja nro. 5 
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” Jos porukassa on hyvä fiilis, se tekee itsellekin hyvän fiiliksen ja on korkeampi kynnys negistele-

mään”  

Vastaaja nro. 9 

 

Yhden vastaajan mielestä työyhteisön merkitys myynnin tuloksellisuuteen on marginaalinen, jos 

sitä verrataan omaan henkilökohtaiseen tekemiseen. Sama vastaaja tuo esille henkilökohtaisen 

ammattitaidon tärkeyden oli työympäristön ilmapiiri positiivinen tai negatiivinen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelmana oli selvittää miten kohdeyrityksen työntekijät kokevat 

työyhteisön roolin osana myynnin  tuloksellisuutta. Kyselyn avulla selvitettiin työyhteisön merkitystä 

myyntitilanteen onnistumisessa. Kyselytutkimuksella haluttiin lisäksi selvittää kokevatko työntekijät 

esimiehen roolin suuremmaksi kuin kollegoiden, kun sitä peilataan suoraan työn tuloksellisuuteen. 

Lisäksi haluttiin tietää miten henkilökohtaiset asenteet, työhyvinvointi ja motivaatio vaikuttavat 

myynnin tuloksellisuuteen. Kysely järjestettiin täysin anonyymisti, mikä luultavasti nosti kyselyyn 

vastaamisen prosenttia.  

 

Aluksi kyselylomakkeessa haluttiin selvittää erityisesti henkilökohtaisten tekijöiden merkitystä. Ky-

symyksessä kaksi kysyttiin vastaajien motivaatiota suoriutumaan työssään hyvin. Kaikki vastan-

neet olivat mielestään motivoituneita suoriutumaan työssään hyvin. Hokkasen ym. (2008, 34) mu-

kaan hyvin motivoituneet työntekijät mahdollistavat menestyksekkään toiminnan. Motivoituneet 

työntekijät ovat kykeneväisiä erinomaisiin tuloksiin.  Kyselyyn vastanneista 91,6% oli seuraavassa 

kysymyksessä sitä mieltä, että omalla motivaatiolla on vaikutusta myynnin tuloksellisuuteen, joka 

puolestaan on linjassa Hokkasen sanomaan. 

 

Kyselyn kysymyksessä kuusi tiedusteltiin vastaajien mielipidettä asenteen merkitykseen koskien 

myynnin tuloksista. Rummukaisen (2015, 22) mukaan myyjän omalla asenteella on suurin vaikutus 

myyntituloksiin, omalla asenteella voi tehdä paljon tulosta. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä 

mieltä, että oma asenne on myyntityön onnistumisen kannalta kaikkein tärkeintä. 

 

Henkilökohtaisista tekijöistä kysyttiin vielä mahdollisten tavoitteiden asettelun vaikutuksesta. Kaikki 

kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että henkilökohtaisten tavoitteiden asettelu vaikuttaa suo-

raan myynnin tuloksellisuuteen. Rubanovitch ym. (2012,44) kirjoittaa, että tavoitteiden asettelu on 

ensimmäinen askel kohti onnistunutta myyntiä.  

 

Kysyttäessä tiimikohtaisista tavoitteista, vastaamisen skaala oli paljon laajempi. Vastaajista kuiten-

kin yli 75% oli sitä mieltä, että työyhteisön yhteiset tavoitteet todennäköisesti tai erittäin todennä-

köisesti kannustavat henkilöitä parempiin työsuorituksiin. Nummelinin (2008, 37) mukaan kaikki 

myyntiä harjoittavat yritykset tarvitsevat tavoitteiden asettelua, jos ne haluavat menestyä. Samalla 
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hän myös väittää, että yritys joka ei harjoita tavoitteiden asettelua ei voi menestyä. Hyvin ja yhteis-

työssä työntekijän kanssa asetetut tavoitteet puolestaan hänen mukaansa kannustavat työntekijää 

parempiin suorituksiin ja samalla sitouttavat häntä yrityksen toimintaan.  

 

Tavoitteiden asettelu liittyy vahvasti esimiehen rooliin työyhteisössä. Hokkanen ym. (2008, 19) mu-

kaan esimies ottaa huomioon ylemmältä johdolta tulevat tavoitteet, ja suhteuttaa ne omien työnte-

kijöidensä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja arvoihin. 

 

Toisena alatutkimuskysymyksenä tässä opinnäytetyössä oli selvittää, että miten työntekijät kokevat 

esimiehen roolin suhteessa kollegoilta mahdollisesti saamaan tukeen.  Vastaajilta kysyttiin suo-

raan, että onko esimiehen rooli kollegoita suurempi, kun ajatellaan myynnin tuloksellisuutta. Sa-

malla vastaajilta tiedusteltiin avoimen kysymyksen muodossa mitä toimia he esimieheltä eniten 

odottavat.  

 

Vastaajat olivat yhtä lukuun ottamatta (n=11/12) sitä mieltä, että esimiehen rooli on tärkeämpi kuin 

kollegoiden tuki. Tämä on linjassa Juutin ym. (2014, 148) määritelmään siitä, että vaikka työntekijä 

haluaisinkin aina onnistua työssään parhaiten, se ei aina mene niin ja tällöin esimiehen rooli koros-

tuu. 

 

Avoimessa kysymyksessä esimieheltä vaadittiin eritoten kouluttamista, tavoitteiden seuraamista ja 

tukemista tai tsemppaamista. Peltonen ja Ruohotie (1987, 66) puhuvat tällaisesta johtamisesta 

kannustavana toimintana tai suoritukseen suuntavana toimintana. Kannustavasta toiminnasta he 

sanovat, että siinä esimies on sekä ystävällinen, suoritusta tukeva, kohtelias, rohkaiseva että huo-

mioi alaisten tarpeet ja hyvinvoinnin. Suoritukseen suuntaavassa toiminnassa esimies puolestaan 

asettaa haasteellisia tavoitteita ja uskoo alaisten suoriutuvan niistä.  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli selvittää miten Case Yritys X:n kahden kivijalka-

myymälän työntekijät kokevat työyhteisön merkityksen osana myynnin onnistumista.  

 

Työilmapiirin osalta vastaajat olivat kyselyn kysymyksistä eniten erimieltä keskenään. Jälleen ker-

ran 11 vastaaja oli sitä samaa mieltä, että työilmapiiri vaikuttaa positiivisesti omaan motivaatioon.  

Tämä on linjassa Hämäläisen (2005, 79) kirjoitukseen, että jos työilmapiiri on kunnossa sekä ihmi-

set kunnioittavat toisiaan ja ovat avoimia, on työmotivaation perustukset kunnossa.  

 



  

 30 

Vastaajista 58,33% piti työyhteisöään enemmän kaveriporukkana, kun loput 41,33% piti sitä am-

mattimaisena työyhteisönä. Tämä antaa mielenkiintoisen signaalin tutkittujen kahden kivijalkamyy-

mälän työyhteisöstä, sillä Järvinen (2008, 79-80) muistuttaa, että hyvin toimivassa työyhteisössä ei 

olla kaveriporukka tai perhe. Ammattimaisessa työyhteisössä hänen mukaansa työntekijät ovat en-

sisijaisesti työpaikalla tekemässä töitä ja palvelemassa asiakkaita. Hänen mukaansa, jotta nämä 

työtehtävät tulevat hoidetuksi, jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma toimenkuvansa joka sisältää 

tehtävät ja tavoitteet. 

 

Tämän osalta voidaan pohtia sitä onko työntekijöiden iällä merkitystä olettamukseen. Kohde myy-

mälöiden työntekijät ovat suurimmaksi osaksi nuoria, jolloin he mahdollisesti voivat kokea asian 

niin, että mitä mukavampaa töissä on, sitä parempaa tulosta he myös tekevät. 

 

Jatkokysymys esitettiin myöhemmin ja siinä väitettiin, että myyjä tekee parempaa tulosta, jos työ-

paikalla vallitsee perhemäinen ilmapiiri. Hieman yllättäen yli puolet vastaajista koki omien myyntien 

tuloksellisuuden kannalta paremmaksi sen, että työpaikalla vallitsee perhemäinen ilmapiiri. Tämä 

on edelleen ristiriidassa Järvisen (2008, 82-82) kertoman kanssa. Hän kirjoittaa, että jos työntekijät 

pystyvät pitämään työ- ja ihmissuhteet riittävän erillään toisistaan, on sillä monia positiivisia seu-

raamuksia työyhteisölle, koska tällöin voidaan olla avoimesti kriittisiä toimintaa kohtaan ja parantaa 

toimintaa. 

 

Työterveyslaitoksen (2019, viitattu 3.5.2019) mukaan tutkimukset osoittavat, että työhyvinvoinnilla 

on selkeä positiivinen vaikutus yritysten tuotettavuuteen ja voittoon. Hyvinvoiva työntekijä on näi-

den tutkimuksien mukaan motivoitunut, tietää omat tavoitteensa ja onnistuu työssään. Kuten tässä 

tutkimuksessa tuli selväksi, kaikki vastaajat pitivät omaa motivaatiotaan tärkeänä myynnin tulok-

sellisuuden kannalta. Kun vastaajilta kysyttiin, että minkälainen vaikutus omalla työhyvinvoinnilla ja 

jaksamisella on myynnin tuloksellisuuden kannalta, niin vastaajista 100% piti sitä positiivisena 

asiana myynnin tuloksellisuuden kannalta.   

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten työyhteisö vaikuttaa myynnin tuloksellisuuteen. Vas-

taajilta kysyttiin väittämän muodossa, että vaikuttaako työyhteisö suoraan myynnin tuloksellisuu-

teen. Kukaan vastanneista ei ollut sitä täysin samaa mieltä sen kanssa, että työyhteisöllä on mer-

kitystä myynnin tuloksellisuuden kanssa. Kuitenkin vastaajista 66,67% oli sitä mieltä, että työyhtei-

söllä on positiivinen vaikutus myynnin tuloksellisuudessa. 
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Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä annettiin mahdollisuus kertoa avoimesti, miten he 

kokevat työyhteisön merkityksen osana työtään. Useat vastaajat toivat esille, että työyhteisö luo 

avointa kilpailua, joka tekee hyvää omalle motivaatiolle ja suorittamiselle. Lisäksi hyvä työyhteisö 

koettiin hyvinvointia edistävänä asiana, ”hyvää fiilistä tuottavana”. Vain yksi vastaajista oli sitä 

mieltä, että työyhteisön merkitys omaan tekemiseen ei ole järin suuri. Kyseisen vastaajan mielestä 

työyhteisön rooli tukemassa myynnin tuloksellisuutta on häviävän pieni, kun sitä verrataan myyjän 

omaan henkilökohtaiseen taitoon.  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan Case Yritys X:n kahden kivijalkamyymälän 

työntekijöiden mielipiteitä siihen, miten työyhteisö vaikuttaa myynnin tuloksellisuuteen. Tutkimuk-

sen tavoitteena on tuottaa Case Yritykselle dataa siitä, mitä sen kivijalkamyymälöiden myyjät pitä-

vät tärkeänä myyntitilanteiden tuloksellisuuden kannalta, ja että onko työyhteisöllä yhteyttä tähän. 

Tässä luvussa pohditaan saatuja tuloksia, käydään läpi mahdollisia tulevaisuuden keinoja ja arvi-

oidaan yleisesti opinnäytetyön tekemistä.  

 

Tutkimus suoritettiin webropol-ohjelman avulla. Kysymyksiin vastauksia tuli yhtä lukuun ottamatta 

kaikilta kohdeyrityksen työntekijöiltä. Olin erittäin tyytyväinen vastausten lukumäärään ja siihen 

kuinka positiivisesti työntekijät suhtautuivat kyselyyn. Oletettavaa on, että pienessä työyhteisössä 

vastaajien anonyymiys oli avaintekijä siihen, että vastauksia saatiin miltei koko kohderyhmältä.  

 

Vastaajat kokivat selkeästi, että työyhteisöllä on merkitystä myynnin tuloksellisuudessa. Tuloksien 

perusteella voidaan sanoa, että suurin osa vastaajista arvostaa työyhteisöä yhtenä elementtinä 

myynnin tuloksellisuudessa. Myynnin tuloksellisuuden kannalta kaikki vastaajat olivat kuitenkin sitä 

mieltä, että oma henkilökohtainen asenne ja motivaatio ovat ratkaisevassa asemassa. Tietoperus-

tan pohjalta pystyttiin sanomaan jo etukäteen, että hyvän myyjän tunnusmerkkejä ovat korkea mo-

tivaatio ja oma asenne. Tämän perusteella tutkituissa kivijalkamyymälöissä työskentelee hyviä 

myyjiä.  

 

Vastauksissa oli myös selkeästi havaittavissa ristiriitaa tietoperustan kanssa sen osalta, että min-

kälainen työilmapiiri on hyväksi myynnin tuloksellisuudelle. Suurin osa vastaajista nimittäin oli sitä 

mieltä, että myynnillisesti paras tilanne on silloin, kun työpaikalla vallitsee ”kaveriporukkamainen” 

ilmapiiri. Jos tätä tilannetta tarkastellaan lähemmin, on hyvä tuoda esille myös se tosiseikka, että 

vastaajista ne kaikki jotka olivat tämän kanssa erimieltä ovat työskennelleet yrityksessä vähintään 

kaksi vuotta.  

 

Tuloksista selvisi myös se, että työntekijät suurelta osin (91,33%) arvostavat esimiehen roolia 

enemmän kuin kollegoiden, kun ajatellaan puhtaasti myynnin tuloksellisuutta. Tämän perusteella 

voidaan olettaa, että esimiehen rooli on verraten suuri tässä työyhteisössä. Esimieheltä toivotaan 

eritoten kannustusta, ohjausta ja haastamista.  
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Toivon, että suorittamani tutkimus antaa kohdeyritykselle uutta tietoa siitä, mitä heidän myyjänsä 

pitävät tärkeänä myynnin tuloksellisuuden kannalta. Uskon, että jo tämän tutkimuksen avulla yri-

tyksessä voidaan ohjata päivittäistä tekemistä siihen suuntaan, että se tukee tutkimuksessa löy-

dettyjen positiivisten indikaattoreiden kasvua. Koen, että tutkimukseni on kohdeyritykselle tärkeä, 

koska se kertoo suoraan työyhteisön roolista myynnin tuloksellisuuden kasvattajana. Mielestäni 

jatkossa olisi hyvä tutkia tarkemmin, että mitkä tekijät työyhteisön sisällä vaikuttavat myynnin tulok-

sellisuuteen eniten. Toisaalta tutkimukseen täytyy suhtautua kriittisesti, sillä kyseessä on vain yh-

den yksikön toimihenkilöitä koskenut kysely. Lisäksi kaikki vastaajat tiesivät haastattelun tekijän 

myös työpaikalta, joten se on saattanut alitajuntaisesti ohjata vastaamista johonkin suuntaan.  

 

Jatkotutkimuksen mahdollisuus työssä on mielestäni siinä, että voitaisiin tutkia miten työntekijöiden 

ikä vaikuttaa mielipiteisiin myynnin tuloksellisuudesta. Vaikuttaako esimerkiksi perhetilanteiden 

muutos siihen, minkälaisena työyhteisön roolin myynnin tuloksellisuudessa elämässään kokee?  

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi tutustumisella aiheesta löytyvään kirjallisuuteen ja nettilähteisiin. Oulun 

ammattikorkeakoulun kirjastosta sain apua oikeanlaisten hakusanojen ja muotojen käyttöön, lisäksi 

keskusteluilla oman ohjaajani kanssa oli suuri merkitys siihen mihin suuntaan työ lähti etenemään.  

 

Opinnäytetyön aihe oli henkilökohtaisesti hyvin mielenkiintoinen, sillä työskentelen täysipäiväisenä 

työntekijänä tutkituissa kivijalkamyymälöissä. Jälkikäteen jäi hieman harmittamaan kiireellisyys tä-

män tutkimustyön kanssa, sillä mielestäni aiheesta olisi voinut saada vielä kattavamman. Lisäksi 

joidenkin kysymysten muotoilu jäi mietityttämään: jälkikäteen arvioiden osa kysymyksistä oli mie-

lestäni vastaajille turhankin helppoja. Muutamassa kysymyksessä taas kysymyksen muotoilu saat-

toi ohjata vastaajia tietoperustassa löydettyjä seikkoja kohti. Kokonaisuutena koen, että työ onnistui 

kuitenkin hyvin. Uskon, että se vastaa siihen tarpeeseen, johon se alun perin suunniteltiin. Uskon, 

että tutkimuksen tulokset auttavat Case Yritystä parantamaan myymälöidensä tehokkuutta.  

 

Opinnäytetyön tekeminen opetti minulle kärsivällisyyttä, tiedonjanoa sekä tieteellisen tutkimuksen 

tekemistä. Tietoperustan kokoaminen antoi minulle uudenlaista näkökulmaa myös omaan tekemi-

seeni myyjänä. Koenkin, että opinnäytetyönprosessin viimeisen kahden kuukauden aikana omat 

henkilökohtaiset myyntini kohdeyrityksessä ovat parantuneet entisestään ja olen aivan varma, että 

suurin syy siihen on tähän opinnäytetyön tekemiseen kerätyn tietoperustan läpikäyminen.  
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 LIITE 1 

Myynnin onnistumiseen vaikuttavat tekijät  

1. Olen ollut nykyisen työnantajani palveluksessa:  

0-2 vuotta 

2-5 vuotta  

yli 5 vuotta  

2. Oma motivaation vaikuttaa suoraan työni tuloksellisuuteen?  

Asteikolla 1-5 

1-Erittäin vähän 5- Erittäin paljon  

3. Olen motivoitunut suoriutumaan työssäni  

Kyllä  

En  

4. Työpaikan yleinen ilmapiiri vaikuttaa omaan motivaatiooni ja 
myyntiini?  

Asteikolla 1- 5  

1 - Ei vaikutusta 5 - Suuri vaikutus  

5. Työpaikan yleinen ilmapiiri vaikuttaa omaan myynti tulok-
seeni?  

Asteikolla 1-5 

1 – Ei vaikutusta 5 – Suuri vaikutus 

 

5. Oma asenteeni työskentelyyn on myyntitianteiden kannalta 
kaikkein tärkeintä?  

Kyllä  

Ei  

 



  

 37 

6. Henkilökohtainen tavoitteiden asettelu parantaa myyntini tu-
losta  

Kyllä  

Ei  

 

7. Työpaikan yhteiset tavoitteet kannustavat minua parempiin 
suorituksiin?  

Asteikolla 1-5 

1 - Erittäin vähän 5 - Erittäin paljon  

8. Työpaikkani ilmapiiri on lähimpänä seuraavaa  

Perhe  

Kaveriporukka  

Ammattimainen työyhteisö  

9. Työyhteisöni on mielestä tehokas ja sitoutunut  

Täysin samaa mieltä  

Osittain samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Osittain eri mieltä  

Täysin eri mieltä  

10. Koen, että jos työryhmässäni vallitsee "perhemäinen" ilma-
piiri niin silloin teen parempaa tulosta?  

Asteikolla 1-5 

1 - Erittäin epätodennäköistä 5 - Erittäin todennäköistä  

11. Oma jaksamiseni ja työhyvinvoinnilla on merkitystä työni tu-
loksellisuuteen?  

Asteikolla 1-5 
 

1- Ei vaikutusta 5 - Suuri vaikutus  

12. Esimieheni rooli (mm. motivoimalla) on oman myyntityöni 
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onnistumisen kannalta suurempi kuin kollegoiden toimien?  

Kyllä  

Ei  

13. Myyntini parantamiseksi odotan esimieheltäni:  

  

 

 
 

14. Työyhteisöni roolia oman työni tuloksellisuudessa voisi ku-
vailla (Vähintään kolme (3) tekijää):   

  

 

 

 

15. Työyhteisöni on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että 
sen toiminta vaikuttaa suoraan oman myyntini tuloksellisuu-
teen?  

Asteikolla 1-5 

1 - Täysin eri mieltä 5 - Täysin samaa mieltä  

 

 

 


