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Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kasvua B2B- eli ratkaisumyynnin 
ammattilaiseksi myyntityön koulutusohjelman opintojen aikana ja tradenomiksi valmistumi-
sen jälkeen. Työn tavoitteena on siis analysoida, minkälaisia asioita kirjoittaja on opintojen 
ja töiden kautta oppinut. Keskeistä on myös laatia konkreettinen kehityssuunnitelma siitä, 
minkälaisia asioita pitää vielä oppia, jotta voi kehittyä huippumyyjäksi.  
 
Työn teoriaosuus koostuu neljästä teemasta: myyntiprosessin vaiheista, huippumyyjän tär-
keimmistä ominaisuuksista, erilaisista myyjätyypeistä sekä teknologian murroksesta myyn-
tityössä. Työn tarkoituksena on siis käydä läpi tähän mennessä opittua teoriaa sekä tutus-
tua tarkemmin ajankohtaiseen kirjallisuuteen tämän hetken ilmiöistä, joita ovat esimerkiksi 
tekoälyn hyödyntäminen myyntityössä, koodaus sekä myynnin analytiikka. Pohdinta-
osiossa kirjoittaja reflektoi nykytilannettaan myynnissä sekä tekee yhteenvedon omista tär-
keimmistä kehityskohteistaan. 
 
Teoriaosuudet on valittu niin, että ne tukevat kirjoittajan omaa oppimista ja täten niiden 
pohjalta on helppo ymmärtää, minkälaisia asioita huippumyyjän tulee osata. Jokaisen myy-
jän on osattava myyntiprosessin vaiheet ja oivallettava, miksi esimerkiksi kartoituksen mer-
kitystä ei koskaan tule unohtaa. Huippumyyjän ominaisuuksista käydään läpi kirjalähteissä 
esiin nousseita selkeitä yhtäläisyyksiä, joita huippumyyjillä on. Teoriaosuudessa käydään 
läpi myös erilaisia myyjätyyppejä. Niin sanottu myynnin perusteoria säilyttää arvonsa vuo-
desta toiseen, mutta teknologian kehitys muuttaa myyntityötä jatkuvasti, ja tässä opinnäy-
tetyössä pureudutaankin täten perusteorian lisäksi myös esimerkiksi siihen, minkälaista te-
koälyosaamista myyjällä pitäisi olla tulevaisuudessa. 
 
Työn portfolio-osuudessa käsitellään kirjoittajan nykytilannetta sekä sitä, minkälaisia asi-
oita kirjoittaja on oppinut myyntiin liittyen esimerkiksi puhelinmyynnissä työskennellessään. 
Reflektoinnin apuna käytetään kirjoittajan omia tuotoksia erilaisilta myyntityön koulutusoh-
jelman opintojaksoilta. Teorian ja tuotosten perusteella luodaan konkreettinen kehityssuun-
nitelma sekä laaditaan aikataulu tavoitteiden toteutumiselle. Kehityssuunnitelma on tuotos, 
jonka tarkoituksena on ennen kaikkea auttaa kirjoittajaa kehittymään huippumyyjäksi. Kui-
tenkin myös muut myynnin opiskelijat tai myynnistä jollain tavalla kiinnostuneet voivat 
saada tästä konkreettisia ideoita omien myyntitaitojensa kehittämiseen. 
 
Työ on toteutettu helmikuun ja toukokuun 2019 välisenä aikana. 
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1 Johdanto 

Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelman keskeinen tavoite on, että opiskelijat kehitty-

vät tuotemyyjistä ratkaisumyyjiksi eli Business to business (B2B) -myynnin ammattilaisiksi. 

Kun kirjoittaja aloitti opinnot myyntityön koulutusohjelmassa tammikuussa 2017, hän oli 

kiinnostunut siitä, että myynnin pariin koulutetaan osaajia ihan omalla koulutusohjelmal-

laan. Kirjoittaja ei kuitenkaan silloin vielä tiennyt, synnytäänkö huippumyyjäksi, vai voiko 

kenestä vain tulla huippumyyjä. 

 

Kirjoittaja tajusi hyvin pian opintojen alettua, että huippumyyjäksi ei synnytä, vaan kuka ta-

hansa voi kasvaa ja kehittyä huippumyyjäksi. Hyvä teoreettinen perusta yhdessä käytän-

nön työn kanssa, jossa itseään pääsee haastamaan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, 

kehittävät myyjää yhä paremmaksi. Siinä on kuitenkin eroja, minkälaisia sosiaalisia taitoja 

ja valmiuksia kullakin on jo olemassa. On kuitenkin selvää, että huippumyyjillä on havaittu 

olevan yhteisiä tärkeitä ominaisuuksia, jotka selittävät heidän menestystään. 

 

Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kehittymistä huippumyyjäksi. Opin-

näytetyön tarkoituksena on siis tukea kirjoittajan henkilökohtaista kasvua kokoamalla teo-

riaosuuteen myynnin perusasioita monipuolisista lähteistä ja täten havainnollistaa sitä, 

mitä kirjoittaja nyt jo osaa sekä pohtia sitä, minkälaisia asioita kirjoittajan tarvitsee vielä 

oppia matkallaan huippumyyjäksi. Kirjoittajan henkilökohtaisen kasvun lisäksi myös muut 

myyntiurasta kiinnostuneet tai myyntiä opiskelevat henkilöt voivat saada tästä konkreet-

tista hyötyä ja kehittämisideoita itselleen. 

 

Opinnäytetyön johdannossa kuvataan opinnäytetyön tavoitteet sekä rakenne, jonka mu-

kaan opinnäytetyö etenee. Kyseessä on portfoliotyyppinen opinnäytetyö, johon kootaan 

liitteiksi kirjoittajan oppien lähteitä eli Haaga-Helian myynnin koulutusohjelman keskeisiä 

tehtäviä, jotka ovat opettaneet hyödyllisiä asioita. Lisäksi opinnäytetyö sisältää kirjoittajan 

henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jota voi hyödyntää kuka tahansa, joka on kiin-

nostunut oppimaan myynnistä tai kehittämään myyntitaitojaan. 

 

1.1 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, eli 

tuoda esiin sellaisia asioita, joita kirjoittajan pitää vielä oppia, jotta hänestä kehittyy tule-

vina vuosina B2B-huippumyyjä. Kehittymissuunnitelma pohjautuu useisiin kirjalähteisiin, 

joissa käsitellään esimerkiksi huippumyyjän tärkeimpiä ominaisuuksia sekä itsereflektoin-
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tiin, jossa hyödynnetään kirjoittajan myyntityön opintojen aikana tekemiä tuotoksia. Kehi-

tyssuunnitelmassa ideana on arvioida, mitä kaikkea kirjoittaja on tähän mennessä oppinut. 

Kehityssuunnitelman avulla havaitaan myös kehittämiskohteita, joiden avulla kirjoittaja 

pystyy hiomaan omia myyntitaitojansa paremmiksi ja sitä kautta vähitellen kehittymään 

huippumyyjäksi. 

 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuus on rajattu kirjoittajan oman oppimisen ja huippumyy-

jäksi kehittymisen kannalta keskeisiin osa-alueisiin. Tarkoituksena on siis kerrata jo opit-

tuja asioita sekä oppia lisää myyntiprosessista, huippumyyjän ominaisuuksista sekä erilai-

sista myyjätyypeistä, ja sitä kautta teorian avulla kartuttaa omaa tietotaitoaan. On myös 

ideana tutustua teknologian kehityksen vaikutukseen myyntityössä, eli esimerkiksi teko-

älyyn, joka muuttaa myyntityötä. Teknologialuvun ideana on tuoda esiin asioita, joita myy-

jän tulee hallita tulevina vuosina niin sanotun perusteorian lisäksi. 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuus jakautuu niin, että ensin käsitellään myyntiprosessi 

vaihe vaiheelta, minkä jälkeen pureudutaan huippumyyjän tärkeimpiin ominaisuuksiin. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tuodaan esiin huippumyyjillä havaittuja yhteisiä ominai-

suuksia. Opinnäytetyössä paneudutaan siis siihen, minkälaisilla asioilla saadaan onnistu-

misia eli tehdään kauppaa. Kolmantena teoriaosuudessa syvennytään ihmisten erilaisiin 

myyjätyyppeihin. Kirjoittaja kokee omaksi vahvuudekseen vuorovaikutustaidot sekä positii-

visuuden, mutta samalla hän myös tiedostaa, että haasteena onkin oman käytöksen so-

peuttaminen myös rauhallisiin asiakkaisiin. Teoriaosuudessa viimeisenä käsitellään sitä, 

miten teknologia muuttaa myyntityötä. Teknologialuvun avulla saadaan kehittymissuunni-

telmaa varten asioita, joita pitää osata tulevaisuudessa myynnin huippuosaajana. Teoria-

osuuden keskeiset asiat niputetaan yhteen vielä tiivistelmässä, minkä jälkeen siirrytään 

portfolio-osuuteen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman pariin. 

 

Portfolio koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäinen käsittelee kirjoittajan kehittymistä 

myyntityön opintojen aikana. Toinen osio puolestaan kuvaa kirjoittajan kehittymistä asia-

kaspalvelun sekä B2C-myynnin työtehtävissä. Kolmannessa osiossa taas tuodaan esiin 

kirjoittajan myyntitaitojen nykytilannetta sekä pohditaan kirjoittajan suurimpia haasteita. 

Portfoliossa reflektoidaan omaa oppimista myös opintojen aikana tehtyjen tuotosten 

kautta ja peilataan sitä teoriaan. Tämän opinnäytetyön liitteet liittyvät portfolion ensimmäi-

seen teoriaosioon eli liitteet ovat keskeisiä myyntityön koulutusohjelman opintojaksoilla 

tehtyjä tehtäviä. Niiden tarkoitus on tukea ja havainnollistaa omaa oppimista. Portfolio si-

sältää myös kehittymissuunnitelman. 
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Valmistautuminen
Yhteydenotto 
asiakkaaseen

Tapaamisen 
sopiminen

Tarvekartoitus
Ratkaisun 

esittäminen
Vastaväitteiden 

käsittely

Kaupan 
päättäminen

Jälkihoito

2 Myyntiprosessi 

Tässä luvussa käsitellään myyntiprosessi tarkasti siten, että vaiheet ryhmitellään alaotsi-

koiden alle myyntiprosessin etenemisjärjestyksen mukaisesti. Myyntiprosessin vaiheista 

kerrotaan siis teorioita siitä, miten kannattaa edetä, jotta päästäisiin haluttuun lopputulok-

seen eli kaupan syntymiseen. Teoriassa sivutaan myös tilannetta, jossa asiakas kieltäytyy 

ostamasta myyjän esittämää ratkaisua sekä sitä, miten myyjän tulee toimia tuollaisessa 

tilanteessa. 

 

Myyntiprosessilla tarkoitetaan vaiheita, joiden kautta etenemällä on tavoitteena saada 

asiakas ostamaan haluttu tuote tai palvelu. Myyntiprosessissa on havaittu tietyt vaiheet, 

joiden mukaan yleisesti edetään. Vaiheita ovat 1) suunnittelu- ja valmisteluvaihe, 2) yhtey-

denotto asiakkaaseen ja neuvotteluajan varaaminen, 3) myyntineuvottelu, 4) kaupan päät-

täminen ja 5) jälkihoito/jälkimarkkinointi. (Vahvaselkä 2004, 142.) 

(Raittila 2017, 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Myyntiprosessin vaiheet 

 

2.1 Valmistautuminen, yhteydenotto asiakkaaseen ja myyntineuvotteluun pääse-

minen 

Jotta myyjä tekisi tuloksellista myyntiä, hänen tulee valmistautua tulevaan myyntineuvotte-

luun hyvin. Valmistautuessaan myyjä hankkii perustiedot, joita asiakas tulee todennäköi-

sesti kyselemään. Valmistautumisen ideana on, että myyntineuvottelu sujuu tehokkaasti 

eikä aikaa kulu turhien itsestäänselvyyksiin, jotka myyjä olisi voinut selvittää jo etukäteen. 
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Myyjän on myös oleellista suunnitella ajankäyttöä. Myyjän tulee tehdä asiakasanalyysi, 

suunnitella myyntitavoitteet sekä määritellä avaintulokset ja -tehtävät. (Vahvaselkä 2004, 

143.) 

(Raittila 2017, 7.) 

 

Myyjä voi valmistautua myyntineuvotteluun miettimällä etukäteen myyntineuvottelutilan-

netta. Myyjän tulee miettiä, mikä on neuvottelun tarkoitus ja keiden kanssa hän neuvotte-

lee. Myyjän on myös perehdyttävä siihen, mikä rooli heillä on organisaatiossaan. Myyjän 

täytyy lisäksi pohtia asiakkaan arvoja ja tarpeita sekä oman tarjoomansa suhdetta niihin. 

Myyjän täytyy siis pohtia omien tuotteidensa etuja ja hyötyjä. Myyjän on lisäksi pyrittävä 

tunnistamaan ostosignaaleja hyvin ja varauduttava asiakkaan mahdollisiin vastaväitteisiin 

sekä suunniteltava argumentteja niihin. Lopuksi myyjän on mietittävä, miten myyntineuvot-

teluissa kannattaa edetä ja miten kauppa saadaan päätökseen. (Vahvaselkä 2004, 144.) 

(Raittila 2017, 7.) 

 

Toinen vaihe eli yhteydenotto asiakkaaseen ja neuvotteluajan varaaminen on silta valmis-

teluvaiheesta myyntineuvotteluun. Tämän vaiheen onnistuminen mahdollistaa pääsyn asi-

akkaan luokse ja todennäköisesti takaa myyjälle hyvän vastaanoton. Yhteydenotto voi ta-

pahtua henkilökohtaisesti, kirjeellä (esim. tarjous), puhelimitse tai sähköpostitse. Yhtey-

denotossa keskeistä on, että myyjä ottaa yhteyttä tilanteen kannalta sopivaan henkilöön 

sopivana ajankohtana. Myyjän tulee käyttäytyä hyvin ja tahdikkaasti. Yhteydenotto on 

myyntiä: myy ensin itsesi, sitten vasta yrityksesi. Oleellista on myydä neuvotteluaihe eli 

hyöty asiakkaalle ja täten luoda syy tapaamiselle sekä määritellä asian tärkeys ja tapaa-

misen kesto. (Vahvaselkä 2004, 151.) 

(Raittila 2017, 3.) 

 

Kun myyntineuvotteluun sitten päästään onnistuneen yhteydenoton jälkeen, on myynti-

neuvottelussa ensivaikutelma erittäin tärkeä. Myyjän ulkoinen olemus, sisääntulo (onko 

vakuuttava vai ei) sekä täsmällisyys muodostavat asiakkaan päässä jo mielikuvaa myy-

jästä ennen kuin myyjä on vielä edes avannut suutaan. Jos myyjällä on hyvä ryhti ja hän 

on reipas, asiakkaalle muodostuu hyvä mielikuva siitä, miten myyjä hoitaa asiat. Myös 

hymy sopivalla tavalla (ei liikaa, jottei vaikuta teennäiseltä) luo mukavaa, hyväntuulista il-

mapiiriä. Siksi myyjän onkin syytä etukäteen miettiä tarkkaan, minkälaista elekieltä käyttää 

ja miten hän lähestyy asiakasta. Myös alun sanamuodot kannattaa valita huolella. (Hänti 

ym. 2016, 134-135.) 

(Raittila 2017, 3.) 
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Keskeistä myyntineuvottelussa on, että myyjä onnistuu rakentamaan luottamuksen asiak-

kaan kanssa. Täsmällisyys ja johdonmukainen toiminta luovat pohjan luottamukselle. 

Luottamuksen rakentamiseen on monia keinoja, ydin on kuitenkin niin sanotusti osoittaa 

olevansa sanojensa mittainen mies tai nainen. Esimerkiksi jos myyjä ei myyntineuvotte-

lussa osaa vastata asiakkaan esittämään kysymykseen, hänen täytyy selvittää asia. Täl-

löin myyjä voi sopia asiakkaan kansa, että hän palaa asiaan vaikkapa seuraavana maa-

nantaina. Myyjän on silloin seuraavana maanantaina sitten palattava asiaan, sillä muuten 

hän vaikuttaa asiakkaan silmissä epäluotettavalta. (Hänti ym. 2016, 134-135.) 

(Raittila 2017, 3-4) 

 

2.2 Tarvekartoitus, aktiivinen kuuntelu ja SPIN-kyselytekniikka 

Myyntineuvottelun ensimmäisen vaiheen jälkeen, kun on saavutettu asiakkaan luottamus, 

on vuorossa tarvekartoitus. Jotta myyjä pystyy säilyttämään avauksessa saavutetun luot-

tamuksen, hänen on hyvä niin sanotusti rakentaa silta avauksen ja tarvekartoituksen vä-

lille. Sillan rakentaminen tapahtuu luontevasti perustelemalla asiakkaalle selkeästi, miksi 

myyjä esittää asiakkaalle kysymyksiä hänen liiketoiminnastaan. (Hänti ym. 2016, 138.) 

(Raittila 2017, 4.) 

 

Monilla suomalaisilla myyjillä on kuitenkin tapana yrittää saada aikaiseksi tuloksia myynti-

tekniikoilla, jotka ovat aggressiivisia tai painostavia. Myyntitekniikat ovat tärkeässä roo-

lissa myynnissä ja monesti niitä opetellaan ulkoa. Ulkoa opetellut myyntipuheet puhutaan 

usein niin tiiviisti, että asiakas ei saa sanottua, mitä hän oikeasti haluaa. (Reinboth 2008, 

12.) Nopeiden, ulkoa opeteltujen myyntipuheiden sijaan tulisi kuitenkin keskittyä rauhassa 

kyselemään ja kuuntelemaan aktiivisesti, mitä asiakas haluaa. Nimittäin jos halutaan 

päästä tarjoamaan mahdollisimman hyvä ratkaisu juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin, on 

tehtävä perusteellinen tarvekartoitus. (Vahvaselkä 2004, 155.) 

(Raittila 2017, 9.) 

 

Tarvekartoitus on siis tärkeässä roolissa myyntineuvotteluissa, joten sen merkitystä ei saa 

unohtaa. Tarvekartoituksen aikana myyjä kartoittaa kyselemällä asiakkaan tarpeita. Hyvä 

myyjä osaa tarkkailla asiakkaan vastauksia ja osaa tulkita myös sanatonta viestintää. On 

oleellista ymmärtää, että organisaatioiden edustajat toimivat sen mukaan, mitä yrityksen 

tavoitteissa on määritelty, mutta asiakaskohtaamisissa kuitenkin sekä myyjä että asiakas 

ovat yksilöinä. On kuitenkin fakta, että ihminen ostaa aina ihmiseltä, joten tavoitteena on 

saada asiakkaalle tunne, että myyjä kuuntelee ja ymmärtää hänen nykytilanteensa ja tar-

peensa. (Hänti ym. 2016, 138.) 

(Raittila 2017, 9.) 
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Aktiivinen kuuntelu on olennaista tarvekartoituksessa. Nimittäin jos myyjä kuuntelee huo-

nosti, hän ei saa riittävästi tietoa asiakkaan toiveista. Tiedon puute taas saattaa johtaa sii-

hen, että myyjä tarjoaa asiakkaalle väärää ratkaisua ja täten myyjä menettää asiakkaalta 

ansaitun luottamuksen. Aktiivisessa kuuntelussa keskeistä on tehdä avoimia kysymyksiä 

kuka, mitä, miksi, milloin jne. Lisäksi myyjä voi tehdä johdattelevia kysymyksiä esimerkiksi 

”Onko teillä ollut ongelmia toimitusten kanssa?” ja sitten rajata kysymyksen esittämällä 

avoimia, johdattelevia kysymyksiä, kuten ”Kuinka kiireellisiä toimitukset ovat?” tai muita 

vastaavia. Jotkut kysymykset luovat pohjaa ratkaisun esittämistä varten, kun taas joiden-

kin kysymysten avulla pystytään tulkitsemaan asiakkaan tunteita ja persoonallisuutta. 

(Vahvaselkä 2004, 155-156.) 

(Raittila 2017, 10.) 

 

Vaikka aktiivinen kuuntelu on tärkeintä tarvekartoituksessa, tuntuu asiakkaan kuuntelemi-

nen olevan monelle myyjälle vaikeaa. Jo vanhassa sananlaskussa sanotaan, että metsä 

vastaa, niin kuin sinne huudetaan. Nimittäin, jos myyjä kuuntelee asiakasta, myös asiakas 

kuuntelee myyjää. Myyjän tulee osata puhutella asiakkaan odotuksia, tarpeita, toiveita ja 

tunteita. Myyjä on hyvä kuuntelija, kun hän keskittyy vastaanottamaan sen, mitä asiakas 

sanoo ja pystyy ymmärtämään, että asiakkaalla voi olla erilainen näkökulma asiaan. Li-

säksi hyvällä myyjällä on arvostelukykyä ja hän osaa myös niin sanotusti lukea rivien vä-

listä. (Vuorio 2015, 117.) 

(Raittila 2017, 10.) 

 

On todettu, että tarvekartoitus ja kyseleminen ovat merkittävä osa tuloksellista myyntityötä 

ja siksi onkin kehitetty erilaisia kysymystekniikoita. Yleinen kysymystekniikka on niin sa-

nottu SPIN-tekniikka, joka perustuu tutkimusten valossa saatuun tietoon siitä, miten me-

nestyvät myyjät ovat toimineet asiakkaan tarpeita kartoittaessaan. SPIN-tekniikka tulee 

sanoista Situation (tilannekysymykset), Problem (ongelmakysymykset), Implication (seu-

rauskysymykset) ja Need-payoff (merkityskysymykset). (Hänti ym. 2016, 145.) 

(Raittila 2017, 9.) 

 

Tilannekysymysten avulla selvitetään asiakkaan tilannetta eli esimerkiksi sitä, mikä rat-

kaisu hänellä on tällä hetkellä käytössä. Ongelmakysymysten avulla sen sijaan pyritään 

kartoittamaan asiakkaan nykytilanteeseen liittyviä haasteita. Seurauskysymykset puoles-

taan selventävät nykyisten haasteiden tuomia haittoja asiakkaalle. Merkityskysymysten 

tavoitteena taas on saada asiakas itse kertomaan tarpeistaan ja tuomaan esiin havaitse-

miaan myyjän tarjoaman ratkaisun tuomia etuja. (Hänti ym. 2016, 145-146.) 

(Raittila 2017, 9.) 
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2.3 Ratkaisun esittäminen, erilaiset myyntiargumentit ja myyjän usko omaan tuot-

teeseensa 

Tarvekartoituksen jälkeen myyjän on hyvä rakentaa silta ratkaisun esittämiseen esittä-

mällä yhteenvetokysymys, jonka avulla hän saa varmistuksen, että heillä molemmilla on 

sama käsitys asiasta. Ratkaisun esittämisen jälkeen on vuorossa asiakkaan huolenaihei-

den käsittely. Tässä vaiheessa myyjä tiedustelee asiakkaalta, onko häntä jäänyt mietityt-

tämään jokin. Sitten myyjä käy asiakkaan kanssa läpi mahdolliset kysymykset tai epäilyk-

set, joita asiakkaalle on muodostunut. (Hänti ym. 2016, 146, 149.) 

(Raittila 2017, 4.) 

 

Ratkaisun esittämisessä eli tuote-esittelyssä on oleellista muistaa, että kaikkea ei voi ker-

toa kerralla. Pitää tiivistää oleelliset ydinasiat tuotteen ominaisuuksista. Tiivistäminen 

mahdollistuu hyvän tarvekartoituksen avulla. Myyjän tulee kertoa asiakkaalle tuotteesta 

vain se, minkä asiakas haluaa kuulla. Moni kokenutkin myyjä sortuu siihen, että yrittää 

kertoa laajasti tuotteen ominaisuuksista ja menee jopa jo epäolennaisuuksiin. Tällainen 

toiminta todennäköisesti aiheuttaa sen, että asiakkaan aivot ylikuormittuvat suuresta tie-

don määrästä ja siksi hän jättää tuotteen ostamatta. (Vuorio 2015, 102.) 

(Raittila 2017, 7.) 

 

Joillakin myyjillä on kuitenkin harhaluulo, että kauppa syntyy varmasti, jos selittää itse pit-

kään kaiken mahdollisen siitä, mistä kaikista syistä eri ihmiset ovat tuotetta ostaneet. Pa-

himmat esimerkit tällaisesta ovat entisajan tietosanakirjojen myyjät puhelimessa, jotka 

saattoivat puhua viisi minuuttia putkeen huomaamatta, että asiakas on jo kyllästynyt ja 

katkaissut puhelun. Tuote-esittelyssä on siis syytä tehdä välipäätöksiä, joiden avulla 

myyjä varmistuu paitsi siitä, että asiakas kuuntelee, myös siitä, että hän ymmärtää myyjän 

käyttämät termit ja ilmaisut. (Vuorio 2015, 102.) 

(Raittila 2017, 7.) 

 

Sellaiset myyjät, jotka tuntevat hyvin omat tuotteensa tai palvelunsa, tuntevat toki myös 

tuotteen tai palvelun ominaisuudetkin tarkasti. Ominaisuudet eivät kuitenkaan kiinnosta 

asiakasta, vaan oleellista on se, mitä etuja asiakas näistä ominaisuuksista saa ja miten 

nämä edut näyttäytyvät hyötyinä asiakkaalle. Myyjän pitää tarkkailla asiakkaan käytöstä ja 

sen pohjalta päättää, lähteekö hän käsittelemään ensiksi hyötyjä vaiko ominaisuuksia. 

(Hänti ym. 2016, 50.) 

(Raittila 2017, 8.) 
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Tuotteen hyötynä voi olla esimerkiksi työtyytyväisyyden tai maineen parantuminen tai ima-

goetu, mutta asiakasta kuitenkin ennen kaikkea kiinnostaa hankinnan taloudellinen hyöty. 

Jos myyjä lähtee liikkeelle hyödyistä, hänen tulee kertoa asiakkaalle ensin konkreettisesti 

hankinnasta syntyvä seuraus esimerkiksi näin: tuotantokustannuksia saadaan vähennet-

tyä, koska kone on kestävää laatua, mikä johtuu siitä, että osien valmistusmateriaalina on 

teräs. Sen sijaan, jos myyjä lähtee liikkeelle tuotteen ominaisuuksista, hänen tulee kertoa 

ensin faktat ja vasta sitten niistä syntyvät hyödyt esimerkiksi seuraavasti: koneen osat on 

valmistettu teräksestä ja siksi se on kestävä, mikä taas tuottaa yrityksellenne säästöä, 

koska teidän ei tarvitse uusia osia niin usein. (Hänti ym. 2016, 50-51.) 

(Raittila 2017, 8.) 

 

Hyvän myyjän siis tunnistaa siitä, että hän esittää ratkaisunsa edut ja hyödyt selkeästi ja 

ytimekkäästi niin, että asiakas kokee, että ratkaisu on räätälöity juuri hänen tarpeisiinsa 

sopivaksi. Tässä lopputuloksen kannalta on kuitenkin oleellista se, että myyjä osaa valita 

jokaiselle asiakkaalle parhaat argumentit. Hyvät myyjät tuntevat oman ratkaisunsa edut, 

hyödyt ja ylipäänsä ominaisuudet verrattuna kilpailijoihin. Esittelyä suunniteltaessa on 

muistettava, että asiakas on kiinnostunut eduista ja hyödyistä, koska nimenomaan niitä 

hän ostaa. (Hänti ym. 2016, 146-147.) Hyvä myyjä muistaa muuttaa jokaisen tuoteominai-

suuden eduksi, josta asiakas tulee hyötymään. Myyjän tulee opetella edut vakuuttavasti 

ulkoa ja muotoilla ne omiksi sanoikseen, jotta hänen on luontevaa esittää ne asiakkaalle. 

Asiakas nimittäin kokee myyjän paljon vakuuttavampana, jos tämä osaa esitellä tuot-

teensa hyödyt itsevarmasti ilman, että joutuu lukemaan niitä paperista. (Vuorio 2015, 

121.) 

(Raittila 2017, 13.) 

 

Myyntiargumentteja on erilaisia riippuen tilanteesta ja asiakkaasta. Myyjä voi käyttää tuot-

teen asiakaslaatuun (esim. muotoilu, palvelu), tuotteen tekniseen laatuun (esim. kestä-

vyys, suorituskyky) sekä tuotteen helppokäyttöisyyteen tai toimivuuteen liittyviä argument-

teja. Myyjä voi käyttää myös arvostusperusteluita (esim. status, yksilöllisyys), hintaperus-

telua (esim. hyvä hinta-laatusuhde) tai taloudellisuusperusteluja (esim. rahan säästämi-

nen). (Vuorio 2015, 121.) Hyvä myyjä valitsee argumentit asiakkaan arvostusten, motii-

vien ja tarpeiden pohjalta. Lisäksi hyvä myyjä osaa rajata argumenttien määrää ja keskit-

tyä olennaiseen, eli siihen, että hänen kertomansa tuotteen edut ja hyödyt vastaavat asi-

akkaan arvostamia asioita. (Vahvaselkä 2004, 163.) 

(Raittila 2017, 13-14.) 

 

Myyjän innostus myyntitilanteessa tarttuu yleensä myös asiakkaisiin. Siksi myyjän iloinen 

olemus on tärkeä, jotta asiakkaalle tulee myyjän kanssa keskustelemisesta hyvä mieli. 
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Huumoria kannattaa käyttää varoen, koska kaikkiin ihmisiin ei toimi samanlainen huumori. 

Myyjän tulee kuitenkin olla oma itsensä eli myyjän oma persoonallisuus saa ja pitääkin nä-

kyä, koska asiakkaat arvostavat aitoutta. Nimittäin jos myyjä esittää jotain muuta kuin on, 

asiakas kyllä huomaa sen, ja ei pidä myyjää uskottavana. (Hänti ym. 2016, 147.) 

(Raittila 2017, 14.) 

 

Ratkaisun esittämisessä on keskeistä, että myyjä itse uskoo omaan tuotteeseensa. Myy-

jän tulee tarkastella tilannetta asiakkaan näkökulmasta. Myyjän tulee pohtia, miltä argu-

mentit kuulostavat omaan korvaan, ja ostaisiko hän itse, jos joku yrittäisi myydä tuotetta 

tai palvelua hänelle näillä argumenteilla. Hyvä myyjä osaa tunnistaa erilaisia sosiaalisia 

käyttäytymistyylejä ja sen perusteella esittää ratkaisun. Esimerkiksi tarkempi asiakas voi 

vaatia tarkkaa selostusta paperilla, kun taas joku toinen asiakas on kiinnostuneempi kuu-

lemaan, minkälaiset ihmiset ovat ostaneet kyseistä ratkaisua ja ovatko he olleet tyytyväi-

siä siihen. (Hänti ym. 2016, 147-148.) 

(Raittila 2017, 14.) 

 

2.4 Asiakkaan vastaväitteet ja niiden käsittely 

Vastaväitteillä tarkoitetaan erilaisia epäilyksiä tai kysymyksiä, joita asiakkaalla on. Sana 

vastaväite tuo mieleen, että ne ovat väitteitä, joiden avulla asiakas yrittää välttyä ostami-

selta. Monesti ne ovatkin juuri väitteitä, joilla asiakas yrittää vain päästä eroon tilanteesta. 

Vastaväitteet eivät kuitenkaan aina ole negatiivisia, vaan saattavat olla myös tarkentavia 

lisäkysymyksiä, jotka ovat merkki asiakkaan kiinnostuksesta myyjän tarjoamaa tuotetta tai 

palvelua kohtaan. Hyvä myyjä osaakin käyttää tilaisuuden hyväkseen ja käsitellä asia-

kasta huolestuttavat asiat perusteellisesti samalla korostaen, mitä arvoa asiakas juuri hä-

nen tarjoamastaan ratkaisusta saisi. (Hänti ym. 2016, 149.) 

(Raittila 2017, 15.) 

 

Myyntitilanteen aikana tai viimeistään sen loppupuolella myyjän tulee muistaa kysyä asi-

akkaalta, onko jokin jäänyt mietityttämään tai epäilyttämään häntä. Asiakkaan mahdollisiin 

kysymyksiin tai asiakasta mietityttäviin asioihin vastaaminen eli niin sanottujen vastaväit-

teiden käsittely on tärkeää kaupan syntymisen kannalta. Näin ratkaisun tekeminen teh-

dään asiakkaalle helpoksi. (Hänti ym. 2016, 149.) 

(Raittila 2017, 15.) 

 

Tyypillisimpiä syitä sille, miksi asiakas esittää vastaväitteitä saattavat olla esimerkiksi asi-

akkaan aiemmat huonot kokemukset, kalliilta tuntuva hinta tai tiedon puute. On myös 

mahdollista, että myyjä ei ole tarpeeksi korostanut oman ratkaisunsa tuomia etuja, joten 
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asiakas ei ole vielä täysin vakuuttunut siitä, miksi kyseinen ratkaisu olisi juuri hänelle pa-

ras. (Hänti ym. 2016, 149.) 

(Raittila 2017, 15.) 

 

Sanallisten vastaväitteiden lisäksi myyjän on osattava tarkkailla myös asiakkaan sana-

tonta viestintää. Asiakkaan hiljaisuus tai erilaiset ilmeet ja eleet voivat olla merkki, että 

asiakasta arveluttaa tai mietityttää jokin. Siksi olisi tärkeää, että myyjä saisi kyselemällä 

asiakkaan puhumaan huolenaiheistaan ja epäilyksistään. Näin myyjä voi lopulta saada 

asiakkaan valitsemaan tarjoamansa ratkaisun, vaikka asiakas olisikin aluksi vaikuttanut 

vastahakoiselta ostamisen suhteen. (Hänti ym. 2016, 149.) 

(Raittila 2017, 15.) 

 

Myyjä ei voi sivuuttaa asiakkaan esittämiä vastaväitteitä, vaan ennemmin tai myöhemmin 

ne on käsiteltävä, mikäli hän haluaa saada asiakkaalta hyväksytyn ostopäätöksen. Aluksi 

voidaan jakaa vastaväitteet oleellisiin ja epäoleellisiin. Jakaminen ei kuitenkaan välttä-

mättä perustu myyjän näkemykseen, vaan asiakas voi pitää olennaisena jotakin sellaista 

asiaa, jota myyjä pitää epäolennaisena. On kuitenkin syytä muistaa, että asiakas on aina 

oikeassa ja siksi myyjän tuleekin kuunnella tarkkaan asiakkaan olennaiset vastaväitteet ja 

käsitellä ne rauhallisesti. Tekniikka ”kyllä, mutta…” luo asiakkaalle käsityksen, että hänen 

vastaväitteensä ei ollut tärkeä ja että myyjä vain sivuuttaa sen nopeasti ja menee eteen-

päin. Siksi mutta-sana olisi hyvä korvata vaikkapa sanomalla ”mitä jos…?” (Vuorio 2015, 

151-152.) 

(Raittila 2017, 15-16) 

 

Myyjän on kuitenkin myös mahdollista siirtää vastaväitettä myöhemmäksi esimerkiksi sa-

nomalla: ”Palataan tuohon, mutta olisiko teillä hetki aikaa kuunnella, niin kerron ratkai-

susta hieman lisää?” tai käyttämällä muita vastaavia ilmaisuja. Tällä voidaan saada ai-

kaan se, että kun asiakkaan tietous lisääntyy, vastaväitteet laimenevat. Myyjä voi myös 

esittää vastakysymyksen ja sitten, kun asiakas esittää vastaväitteen, myyjä kysyykin heti, 

että mikä siinä mietityttää. Vastakysymyksellä voidaan joko pelata aikaa tai kertoa tuot-

teesta sopivilla argumenteilla. (Vuorio 2015, 152-153.) 

(Raittila 2017, 16.) 

 

Myyjä voi myös käsitellä vastaväitteitä haitta-etu -menetelmällä tai bumerangi- eli palau-

tusmenetelmällä eli niin, että hän myöntää asiakkaan olevan oikeassa, mutta samalla ko-

rostaa oman ratkaisunsa etuja ja siten siis kääntää asiakkaan sanoman haitan omaksi 
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edukseen. Myös asiakkaan vastaväitteen voi muotoilla uudella tavalla esimerkiksi sano-

malla: ”Ahaa kalliina pidätte… no riippuu mihin vertaa.” Näin myyjä saisi asiakkaan vasta-

väitteen käsiteltyä. (Vahvaselkä 2004, 167-168.) 

(Raittila 2017, 16.) 

 

Vastaväitteitä on mahdollista käsitellä myös suorasti tai epäsuorasti torjumalla ne, riip-

puen siitä, onko asiakas vain ymmärtänyt väärin vai onko hän todella oikeassa. Myyjän on 

hyvä sanoa asiakkaalle myös esimerkiksi seuraavasti: ”Ymmärrän näkökantasi, moni 

muukin on sanonut samaa… kuitenkin lopulta he ovat päätyneetkin valitsemaan tarjoa-

mani ratkaisun, koska...” (Hänti ym. 2016, 151.) 

(Raittila 2017, 16.) 

 

2.5 Kaupan päättäminen ja jälkihoito 

Kauppa on mahdollista saada päätökseen missä tahansa asiakaskohtaamisen vaiheessa. 

Kun myyjä on tarkkaillut asiakkaan ostosignaaleja ja täten varmistunut, että asiakas on 

kiinnostunut, myyjä voi kokeilla kaupan päättämisen mahdollisuuksiaan esimerkiksi tie-

dustelemalla, milloin tuote voitaisiin toimittaa. Asiakkaan vastatessa kysymykseen, myyjä 

voi vähitellen siirtyä kohti kaupan päättämistä. Asiakkaalta saattaa tulla vastaukseksi: ”En 

ole vielä valmis päättämään asiaa tai sopimaan toimitusajankohdasta.” Tällöin myyjä voi 

rohkaista asiakasta päätöksentekoon esimerkiksi tuomalla esiin, kuinka nopea toimitus 

on. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 128.) 

(Raittila 2017, 17.) 

 

Hyvät myyjät saavat kaupat päätökseen. Yksi tärkeimmistä myyjän tehtävistä on pitää oh-

jat käsissään niin, että hän saa asiakkaan kertomaan mielipiteensä myyjän tarjoamasta 

ratkaisusta ja siitä, onko hän valmis ostamaan sen. Jos asiakas sanoo, että ei halua os-

taa, myyjän täytyy palata aiempiin vaiheisiin ja miettiä syitä siihen, miksei asiakas halua 

ostaa. On muistettava, että ostotilanne on aina pelottava tilanne asiakkaalle, koska jos 

hän päätyy myyjän ehdottamaan ratkaisuun, hän hylkää samalla muut mahdolliset hyvät 

vaihtoehdot. Siksi myyjän tulisikin pyrkiä vähentämään asiakkaan kokemaa epävarmuutta 

ja riskin tunnetta ratkaisun valitsemiseen liittyen kertaamalla jo aiemmin käsitellyt hyödyt, 

jotka asiakas saa ratkaisusta. Oleellista on, että myyjä saa asiakkaan vakuuttumaan siitä, 

että hän ei tule pettymään. (Hänti ym. 2016, 155-156.) 

(Raittila 2017, 17.) 

 

Kaupan päättämisen vaihetta pidetään koko tavoitteellisen asiakaskohtaamisen jännittä-

vimpänä ja kiinnostavimpana vaiheena. Kaupan päättämiseen kuitenkin liittyy haasteita 
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sekä myyjän että ostajan kannalta. Myyjän on vaikea tietää, milloin asiakas on valmis os-

tamaan ja milloin kauppaa on sopivaa pyytää. Asiakas puolestaan empii päätöksen teke-

mistä esimerkiksi siksi, että hänellä on aikaisempia huonoja kokemuksia tai siksi, että hän 

tarvitsee lisäperusteluja sille, miksi juuri hänen tulisi ostaa kyseinen tuote tai palvelu. 

(Vahvaselkä 2004, 169.) 

(Raittila 2017, 17.) 

 

Aina välillä hyvätkin myyjät hermostuvat, kun myyntiprosessin loppu lähestyy. Myyjän tu-

lisi kuitenkin uskaltaa pyytää kauppaa, koska perusteellinen tarvekartoitus ja oman ratkai-

sun esittely on mennyt hukkaan, jos myyjä laiminlyö myyntiprosessin huipentuman eli kau-

pan päättämisen. Kun myyjä sitten pyytää kauppaa, hänen tulee olla hiljaa ja odottaa asi-

akkaan vastausta! Monet hyvätkin myyjät sortuvat siihen, että alkavat kaupan pyytämisen 

jälkeen kertoa vielä jotakin uutta tarjoamastaan ratkaisusta, mikä alkaa hämmentää ja kyl-

lästyttää asiakasta ja siksi kauppaa ei synnykään. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 133.) 

On siis tärkeää muistaa, että myyntitilanteessa asiakas tarvitsee tauon pohtia rauhassa, 

koska hänellä on mietittävänään monta asiaa, kuten esimerkiksi se, että onko hänellä va-

raa ostaa tuotetta. (Vuorio 2015, 103.) 

(Raittila 2017, 17-18.) 

 

Kun ratkaisu/tarjous on esitetty ja huolenaiheet on käsitelty, pyydetään kauppaa. Myyjän 

tehtävänä on muistaa tehdä ostokehotus esimerkiksi sanomalla: ”Lähdetäänkö tekemään 

yhteistyötä?” Tämän kysyttyään myyjän tulee odottaa asiakkaan reagointia. Jos ensim-

mäisellä kerralla ei onnistu, on nyrkkisääntö, että myyjä pyytää kauppaa ainakin kolme 

kertaa. Välillä myyjä voi tarvittaessa palata aikaisempiin vaiheisiin. (Vuorio 2015, 103-

104.) 

(Raittila 2017, 4.) 

 

Tyypillinen tapa päättää kauppa on esittää suora kysymys esimerkiksi seuraavasti: ”Teh-

däänkö kaupat?” tai ”Onko asia sovittu?”. Kaupan päättämisessä voidaan kuitenkin käyt-

tää myös esimerkiksi vertailumenetelmää eli listataan hyötyjä ja haittoja ostamiseen tai 

ostamatta jättämiseen liittyen. Kaupan päättämistyylinä tehokkaasti toimii myös etujen lis-

taaminen eli kerrataan vielä läpi asiat, joista myyntikeskustelun aikana on oltu yhtä mieltä. 

(Hänti ym. 2016, 157.) 

(Raittila 2017, 18.) 

 

Kaupan päättämisen taktiikkana toimii myös toteennäyttäminen. Siinä myyjä esittää asiak-

kaalle kysymyksen: ”Jos onnistun ratkaisemaan ongelman, jonka toit esille, onko kauppa 
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sovittu?”. Lisäksi on mahdollista käyttää vaihtoehtoisen valinnan tekniikkaa, jossa vaihto-

ehtoja tuodaan esille muutamia erilaisia vaihtoehtoja. (Hänti ym. 2016, 157.) On myös 

mahdollista käyttää askel askeleelta -tekniikkaa, jossa myyjä hyväksyttää asiakkaalla jou-

kon pieniä päätöksiä. Tällöin jokainen etu käydään läpi ja sitten, kun kyllä-vastauksia on 

tarpeeksi, myyjä vetää yhteen juuri asiakkaan toteamat hyväksynnät. (Vahvaselkä 2004, 

171.) 

(Raittila 2017, 18.) 

 

Myyjä voi myös aktivoida asiakasta toimintatekniikkaa käyttäen. Toimintatekniikkaa käy-

tettäessä asiakkaalle voidaan antaa esimerkiksi erityislupaus tai mahdollisuus kokeilla 

tuotetta. Vaihtoehtotekniikassa puolestaan myyjä esittää asiakkaalle kysymyksen, jossa 

on kaksi myönteistä vaihtoehtoa. Vaihtoehtoisessa kysymyksessä voidaan kysyä vaik-

kapa toimitus- tai maksuajasta. Myyjä voi myös pyytää alustavaa tilausta, jos kaupalle on 

olemassa ulkopuolisia esteitä, kuten hyväksyttäminen organisaation ylemmällä taholla. 

(Vahvaselkä 2004, 171.) 

(Raittila 2017, 18.) 

 

Kauppa voidaan päättää myös referenssimenetelmällä, eli käytännössä myyjä kertoo, että 

aiemmillakin asiakkailla on ollut sama ongelma ja kertoo sitten, miten tilanne ratkaistiin. 

Täten myyjä pystyy osoittamaan asiakkaalle, että hänellä on kokemusta vastaavanlaisista 

asiakkaista ja että hän onnistui toteuttamaan heidän toiveensa. Asiakkaan epäröidessä 

myyjän tulee osoittaa myötätuntoa ja ymmärrystä asiakkaan epävarmuutta kohtaan ja 

osoittaa olevansa kiinnostunut siitä, mitä asiakkaan mielessä pyörii. (Aalto & Ru-

banovitsch 2007, 129-130.) 

(Raittila 2017, 18.) 

 

Kun kauppa on tehty, on vuorossa asiakkaan jälkihoito. Kaupan päättämisen myötä asia-

kas etsii tietoisesti tai tiedostamattomasti vahvistusta päätökselleen. Tässä vaiheessa 

myyjän tulee vahvista asiakkaan tunnetta siitä, että hän on tehnyt juuri oikean ratkaisun. 

Myyjän on suositeltavaa pyrkiä luomaan niin hyvä suhde asiakkaan kanssa, että tulevai-

suudessa häntä voisi pyytää vaikkapa suosittelijaksi. (Hänti ym. 2016, 158.) 

(Raittila 2017, 4.) 

 

2.6 Mitä jos asiakas sanoo ei? 

Syy siihen, että myyjä kokee vaikeaksi pyytää kauppaa, saattaa olla se, että myyjä pel-

kää, että hän tulee torjutuksi, kun asiakas sanookin ei. Torjutuksi tulemiseen voi kuitenkin 
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opetella varautumaan, kun tiedostaa oman pelkonsa ja parantaa sietokykyään pettymyk-

siä kohdatessa. Kokeneet myyjät ovat tottuneet siihen, että kauppaa ei aina saa vietyä 

loppuun asti, mutta eivät kuitenkaan ota siitä itseensä. Hyvä keino opetella sietämään 

kieltäviä vastauksia on muistella aiempia onnistuneita kokemuksia. Lisäksi myyjän tulee 

pitää mielessä, että uusi asiakaskohtaaminen on aina uusi mahdollisuus. (Hänti ym. 2016, 

156.) (Raittila 2017, 19.) 

 

Jos kauppa ei ensimmäisellä kerralla onnistu, on nyrkkisääntö, että myyjä pyytää kauppaa 

ainakin kolmesti. Jos tarve vaatii, myyjä voi palata aikaisempiin vaiheisiin. Joissakin tilan-

teissa kaupantekopyyntöjä voi olla useampiakin. Joillakin aloilla, joissa myynti tulee pää-

asiassa uusista asiakkaista, kaupat syntyvät monesti vasta kolmannen kaupan pyytämi-

sen jälkeen. Myyjän on siis syytä selvittää, miten ja millä tavalla hänen omassa myynnis-

sään ja juuri hänen yrityksensä asiakkaiden kanssa tulee edetä. (Vuorio 2015, 104.) 

(Raittila 2017, 19.) 

 

Kaupan päättäminen on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Myyjän tulee vain kysyä 

suoraan, ostaako asiakas hänen tarjoamansa tuotteen. Jos asiakas vastaa ei, myyjän tu-

lee kysyä asiakkaalta, miksi tämä ei halua ostaa. Asiakas saattaa sanoa, että hinta on 

liian kallis tai hän kysyy, onko hinnassa pelivaraa tinkiä. Tässä vaiheessa hyvä myyjä ha-

vaitsee, että asiakas on halukas ostamaan sitten, kun hinta on saatu kohdilleen. Jos 

myyjä tulee edes vähän vastaan asiakkaan tinkimistoiveessa, asiakkaalle tulee hyvä olo, 

koska hän kokee jollakin tavalla voittaneensa. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 134.) 

(Raittila 2017, 19.) 

 

Jos asiakas kuitenkin kieltäytyy ostamasta myyjän tarjoamaa ratkaisua, on tärkeää, ettei 

myyjä niin sanotusti polta siltoja takanaan, vaan jättää mahdollisuuden yhteistyölle tulevai-

suudessa. Tällaisessa tilanteessa myyjän tulee olla ystävällinen ja heittää jopa vähän vit-

siä. Myyjällä voi siis olla pilkettä silmäkulmassa, jotta tilanteesta ei tule epämiellyttävää ja 

kiusallista. Kieltäytyminen voi myös toimia hyötynä siten, että myyjä sisuuntuu ja päättää 

vielä tulevaisuudessa saada kyseiseltä asiakkaalta hyväksytyn ostopäätöksen. Joka ta-

pauksessa on muistettava, että kaupan pyytäminen on oleellista tuloksellisessa myynti-

työssä eikä sitä pidä pelätä. Jokainen myyjä kokee aika ajoin pettymyksiä, mutta niistä 

noustaan aina vain vahvempana takaisin kohti seuraavia haasteita ja mahdollisuuksia! 

(Hänti ym. 2016, 156.) 

(Raittila 2017, 19.) 
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3 Huippumyyjän tärkeimmät ominaisuudet 

Tuija Rummukaisen mukaan huippumyyjän tunnistaa kahdeksasta ominaisuudesta, joita 

ovat: 1) asenne, 2) tuotetietous, 3) asiakashankinta ja lisämyynti, 4) ajankäytön hallinta ja 

tavoitteellisuus, 5) ulkoinen olemus, 6) myyntiesittelytaidot ja tuloksellinen asiakaskohtaa-

minen, 7) kaupanpäätöstaidot sekä 8) kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa. 

(Rummukainen 2016, 19.) Irma Vahvaselän mukaan huippumyyjän toiminnassa avainasi-

oita puolestaan ovat kysely ja kuuntelu, jotka ovat tyypillisesti suomalaisten myyjien heik-

kouksia. Myyjän on osattava esittää muutama tehokas kysymys ja sen jälkeen oltava itse 

hiljaa. Täten myyjä saa asiakkaan paljastamaan tietoiset ja tiedostamattomat tarpeensa 

sekä mahdolliset oletukset ja uskomukset, joita asiakkaalle tulee mieleen. Aktiivisessa 

kuuntelussa myyjän tulee myös osoittaa, että hän todella kuuntelee aktiivisesti eli myyjä ei 

keskeytä asiakasta tai yritä sanoa omaa mielipidettään väliin. (Vahvaselkä 2004, 134.) 

(Raittila 2017, 2.) 

 

Hyvät myyjät tekevät lisäksi muistiinpanoja, joita voivat hyödyntää myöhemmässä vai-

heessa asiakaskohtaamista. Tarkentavien kysymysten tekeminen ja asioiden yhteenveto 

ovat hyvälle myyjälle ominaisia piirteitä ja mahdollistavat yhteisen ymmärryksen. Neuvot-

telutilanteessa on keskeistä, että myyjä ansaitsee asiakkaan luottamuksen. Myyjän on siis 

tehtävä asiakkaalle vain sellaisia lupauksia, jotka hän pystyy lunastamaan. Näin asiakas 

saadaan ostamaan aina uudelleen, mikä on myyjän menestyksen kannalta elintärkeää. 

(Vahvaselkä 2004, 134.) 

(Raittila 2017, 2.)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kuvio 2. Myyjän muistilista 
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3.1 Huippumyyjä osaa keskittyä perusasioihin ja arvostaa omaa tuotettaan 

Monissa organisaatioissa myynnistä tehdään turhan monimutkaista. Monet myyjät myös 

pelkäävät ottaa yhteyttä asiakkaaseen tai pyytää kauppaa, koska heitä pelottaa ajatus 

siitä, että asiakas kieltäytyy. Jotkut myyjät tai kokonaiset organisaatiot pyrkivät jopa välttä-

mään negatiivisia asioita esimerkiksi siten, että myyjät vitkastelevat silloin, kun pitäisi ot-

taa yhteyttä asiakkaaseen tai mennä asiakastapaamiseen. Silloin, kun myynti ei kulje, 

keksitään selityksiä ja tekosyitä, kuten liian korkea hinta ja tuotteen tai palvelun laatu. To-

dellisuudessa myymisen perusperiaatteet ovat varsin yksinkertaisia, ja usein huonoihin 

myyntituloksiin löytyy selitys lopulta ihan yksinkertaisista perusasioista, jotka on unoh-

dettu. (Rummukainen 2016, 20-21.) 

 

Keskivertomyyjiin verrattuna huippumyyjät myös asennoituvat tuotteeseensa eri tavalla. 

Huippumyyjien on nimittäin havaittu arvostavan omaa palveluaan tai tuotettaan. Huippu-

myyjän on siis oltava niin sanotusti liekeissä, jotta hän voi sytyttää asiakkaan. Tunnetilat 

nimittäin tarttuvat helposti, ja siksi jos myyjällä on vahva innostus ja kiinnostus omaan 

tuotteeseensa, se yleensä tarttuu myös asiakkaaseen. Keskeisintä onkin, että huippumyy-

jät eivät anna yleisten arvostusten määritellä heidän myymäänsä tuotetta tai palvelua, 

vaan he myyvät idean tuotteen erinomaisuudesta ensin itselleen ja tätä kautta he pystyvät 

myymään idean myös asiakkaalle. (Rummukainen 2016, 24.) 

 

3.2 Huippumyyjän vuorovaikutustaidot ja luottamuksen rakentaminen 

Jotta myyjä pystyy ilmaisemaan asiakkaalle asiantuntijuutensa ja tekemään tuloksellista 

myyntiä, hänellä on oltava jonkin verran sosiaalista lahjakkuutta. Myyntityö on konsul-

toivaa eli myyntityössä etsitään ratkaisua liiketoiminnan kehittämiseen tai asiakkaan on-

gelmaan. Täten asiakas odottaa myyntiorganisaatiolta asiantuntijamyyjää, joka on em-

paattinen, palveleva ja hallitsee vuorovaikutustilanteet. Lisäksi asiakas haluaa myyjän ym-

märtävän häntä. (Vahvaselkä 2004, 21.) 

(Raittila 2017, 6.) 

 

Jotta asiakas kuuntelee myyjän sanomat asiat vakavissaan, myyjän pitää onnistua muo-

dostamaan luottamus asiakkaan kanssa. Luottamus on myyntityössä ja yleisesti ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa kaiken a ja o siksi, että kukaan tuskin haluaa tehdä yhteis-

työtä epäluotettavan ihmisen kanssa. Jotta myyjä herättää asiakkaassa luottamusta, hä-

nen tulee olla rauhallinen, varma ja sataprosenttisesti oma itsensä. Jos myyjä pystyy ylit-

tämään asiakkaan odotukset tai sen mitä on asiakkaalle luvannut, hän saa varmimmin ra-

kennettua luottamuksen asiakkaan kanssa. (Vuorio 2015, 147.) 

(Raittila 2017, 6.) 
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Luottamuksen rakentamisessa on oleellista, että myyjä kuuntelee ostajan antamaa pa-

lautetta ja tarpeita, joita ostajalla on. Mikäli myyjä toimii rehellisesti ja avoimuus, läpinäky-

vyys sekä eettiset arvot toteutuvat yrityksessä, asiakas alkaa luottaa myyjään. Nykypäivän 

haasteena on kuitenkin se, miten yritykset saavat tuotua arvonsa esille näyttävästi myös 

verkkoympäristössä. (Aminoff & Rubanovitsch 2015, 118-119.) 

(Raittila 2017, 6.) 

 

Jos myyjä haluaa herättää luottamusta, on myös elintärkeää ymmärtää asiakkaan osto-

prosessi ja toiminta. Myyjän tulee ymmärtää asiakkaan tämänhetkinen tilanne ja tavoitteet 

tulevaisuudessa, jotta hän osaa luoda asiakasta parhaiten tyydyttävät ratkaisut. Kun asia-

kas kokee myyjän ymmärtävän hänen organisaationsa liiketoiminnan tavoitteet, syntyy 

ideaali yhteistyö. Myös henkilökohtainen palvelu ja asiakkaan mahdollisen tyytymättömyy-

den havaitseminen ja sitten sen korjaaminen, edesauttavat luottamuksen rakentumista. 

(Aminoff & Rubanovitsch 2015, 119.) 

(Raittila 2017, 6.) 

 

3.3 Huippumyyjä säilyttää aina positiivisen asenteen ja varautuu myös väliaikai-

siin takaiskuihin 

Yhtenä tärkeimmistä perusasioista huippumyyjän toiminnassa pidetään asennoitumista 

väliaikaisiin takaiskuihin. Jokainen myyjä kohtaa työssään välillä myös takaiskuja ja vas-

toinkäymisiä, mutta ero tuleekin siinä, miten kesivertomyyjä ja huippumyyjä suhtautuvat 

niihin. Keskivertomyyjän tyypillinen reaktio epäonnistuneen kaupan jälkeen voisi olla 

suunta kohti karaokebaaria, masentavan laulun laulaminen yön pimeinä tunteina ja lop-

puillan rypeminen itsesäälissä esimerkiksi seuraavasti: ”En osaa mitään, olen huono 

myyjä.” Huippumyyjä puolestaan lähtisi tilanteeseen analyyttisella ja positiivisella otteella: 

mitkä asiat menivät tällä kertaa hyvin, ja missä jäi vielä parantamisen varaa. Huippumyyjät 

lähtevät myös heti miettimään, miten toimia jatkossa, jotta onnistumisia syntyy. (Rummu-

kainen 2016, 25.) 

 

Vastoinkäymisillä on usein myös tapana jopa kasvattaa huippumyyjän sisua saada onnis-

tumisia. Yhden epäonnistuneen kaupan tilalle huippumyyjä saattaakin tehdä kaksi onnis-

tunutta kauppaa. Huippumyyjät eivät siis jää rypemään epäonnistumisiin, vaan pääsevät 

niistä nopeasti yli analysoituaan tilanteen. Huippumyyjät siis kääntävät vaikeudet voitoiksi 

eivätkä jää ruikuttamaan asioista, joille ei voi enää tehdä mitään. Huippumyyjien toimin-

nassa keskeistä on myös se, että he ottavat vastuun omista tuloksistaan ja tekemisestään 

sen sijaan, että lähtisivät etsimään syyllisiä jostain muualta. (Rummukainen 2016, 25.) 
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3.4 Huippumyyjä kiinnittää huomiota myös omaan sanattomaan viestintäänsä 

Viestimme jatkuvasti paitsi puhumalla, myös eleillä, ilmeillä, kehonkielellä ja äänensävyllä. 

On todettu, että ihminen kykenee muodostamaan kasvoillaan jopa 250 000 ilmettä. Joi-

denkin tutkijoiden mielestä sanattoman viestinnän osuus vuorovaikutuksessa on jopa yli 

90% ja sanallisen viestinnän osuus vain alle 10%. Sanaton viestintä on siis merkittävässä 

roolissa siinä, miten viesti välittyy kuulijalle. Hyvän myyjän tulee siis toimia adaptiivisesti 

eli mukauttaa omaa toimintaansa tilanteen mukaan, ja lisäksi tarkkailla myös asiakkaan 

sanatonta viestintää. Asiakkaan sanattoman viestinnän kautta myyjä saa oleellista tietoa, 

jota hyödyntää myyntityössä. Esimerkiksi pelkästään asiakkaan suun ilmeistä tai otsan ry-

pistyksestä myyjä voi tulkita epäuskoa, ivallisuutta, kiinnostusta tai luottamusta. (Hänti ym. 

2016, 43-44.)  

(Raittila 2017, 11.) 

 

Sanattoman viestinnän avulla voimme esimerkiksi kumota jotakin tai painottaa tärkeitä 

asioita. Sanottu asia voi saada aivan erilaisia merkityksiä riippuen äänenpainosta, voimak-

kuudesta ja väristä. Sanaton viestintä välittää kuulijalle myös puhujan tunnetilan sekä 

asenteita, joita puhujalla on. (Hänti ym. 2016, 43.) Pauli Vuorion mukaan sanattomalla 

viestinnällä myyjä myös osoittaa asiakkaalle kuuntelevansa tätä aktiivisesti. Esimerkiksi 

jos myyjä hymyilee ja nyökkää päällään, hän rohkaisee asiakasta jatkamaan puhumista. 

Kun myyjä ja asiakas katsovat toisiaan silmiin, sanaton viestintä on merkittävässä roo-

lissa, sillä sen avulla kumpikin tekevät havaintoja toisistaan. (Vuorio 2015, 63.) 

(Raittila 2017, 11.) 

 

3.5 Myönteisyys näkyy myös menestyvän myyjän sanattomassa viestinnässä 

Menestyvän myyjän tunnistaa siitä, että hän ajattelee positiivisesti ja säilyttää myönteisyy-

tensä tiukoissakin tilanteissa. Menestyvä myyjä hymyilee ja pyrkii tuottamaan positiivisen 

asiakaskokemuksen. Asiakas muodostaa päässään ensivaikutelman myyjästä jo ensim-

mäisen 30 sekunnin aikana. Tutkimusten mukaan ensivaikutelman muodostumisessa 

asento, eleet, ilmeet, pukeutuminen ja siisteys vaikuttavat 55%, äänensävy 38% ja sanat 

vain 7%. Myyjän tulee siis kiinnittää huomiota oheisviestintäänsä eli siihen, miten tahatto-

masti tai tarkoituksellisesti välittää asiakkaalle viestejä. (Vahvaselkä 2004, 195.) 

(Raittila 2017, 11.) 

 

Tutkimuksissa on todettu, että myyjien keskeisiä sanattoman viestinnän keinoja ovat 

muun muassa ulkoinen olemus (pukeutuminen, ryhti ja siisteys), asento, ilmeet ja eleet. 

Vanhassa sanonnassa todetaan, että ”silmät ovat sielun peili”. Näin ollen kasvot ja etenkin 
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55,0 %
38,0 %

7,0 %

Asento, eleet, ilmeet ja
olemus

Äänensävy

Sanat

silmät ovat tärkeät. Kuitenkin myös hiukset, kädet, kynnet ja kengät ovat merkittäviä myy-

jien oheisviestintäkeinoja. Toisaalta myyjä voi vaikuttaa asiakkaalle muodostuvaan käsi-

tykseen myös sillä, miten puhuu, minkälaista kieltä käyttää, kuinka nopeasti puhuu ja mi-

ten rytmittää puhettaan. Lisäksi äänenkäyttö ja -voimakkuus ovat oleellisia viestinnän kei-

noja. Myöskään kättelyn merkitystä ei tule unohtaa: vahva kättely viestii vahvasta ja itse-

varmasta myyjästä, kun taas veltto ”lahnakättely” ei herätä luottamusta. (Vahvaselkä 

2004, 195.) 

(Raittila 2017, 11-12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ensivaikutelman muodostumiseen vaikuttavat tekijät 
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4 Erilaiset myyjätyypit ja adaptiivisuus myyntityössä 

Ihmislajille on ominaista tarvita ympärilleen sosiaalisia suhteita ja olla vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa, mutta siinä on kuitenkin eroja, mikä kullekin ihmiselle on luontai-

nen vuorovaikutustyyli. Emme voi muuttaa omaa käyttäytymistämme, mutta oleellista on, 

että tulemme toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Voimme siis sopeuttaa käyttäytymis-

tämme toisen henkilön käyttäytymistyyliin sopivaksi. Myyjän ja asiakkaan välisissä kohtaa-

misissa tällaista sopeuttamista kutsutaan adaptiiviseksi myyntityöksi. Adaptiivisen myynti-

työn alkuperäinen ajatus on varsin yksinkertainen. Ideana on, että myyjä muuttaa omaa 

käyttäytymistään ja myyntityyliään asiakkaan mukaan. Lähtökohtana on tietoisuus siitä, 

että jokaista asiakasta on lähestyttävä eri tavalla. Kyky sopeuttaa oma käyttäytyminen asi-

akkaan käyttäytymiseen sopivaksi perustuu siihen, että myyjä luottaa kykyynsä käyttää 

erilaisia myyntityylejä. Oleellista siis on, että myyjä luottaa omaan kykyynsä vaihtaa myyn-

tityyliä kesken asiakaskohtaamisen, jos käytetty myyntityyli ei vaikuta toimivan kyseiselle 

asiakkaalle. (Parvinen 2013, 92.) 

(Raittila 2017, 5.) 

 

Tunneäly ja herkkyys ovat tärkeässä roolissa adaptiivisessa myyntityössä. Kun myyjä pyr-

kii ymmärtämään asiakasta kaikissa tilanteissa, hän saa lisää informaatiota asiakkaasta, 

mikä helpottaa oikean myyntityylin valitsemisessa. Ennen kaikkea asiakkaalle välittyy 

tunne, että myyjä pyrkii ymmärtämään häntä. Joillekin asiakkaille pelkällä kuuntelemisella 

ja sillä, että myyjä yrittää ymmärtää heitä, on iso merkitys. Tutkimuksissa on paljastunut, 

että siinä on suuria eroja, kuinka paljon ihmiset pitävät eri myyntityylien kokeilemisesta. 

Joidenkin mielestä se on nautinnollista, toiset taas kokevat sen ahdistavana. Erot liittyvät 

aivojen informaation prosessointiin ja toimintamallien rutinoitumiseen ja niissä havaittuihin 

sukupuolten välisiin eroihin. (Parvinen 2013, 93.) 

(Raittila 2017, 5-6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kuusi erilaista myyjätyyppiä 



 

 

21 

4.1 ”Itkijä” ja ”muissa on vika” -myyjätyypit 

Myyjätyyppi itkijä pelkää kilpailijoita, koska heidän mielestään kilpailijoilla on aina halvem-

mat, uudemmat ja paremmat tuotteet. Itkijät saattavat usein olla toimistolla vastaamassa 

tarjouspyyntöihin, mutta totuus on, että tarjouspyyntöihin vastaamisen sijaan heidän kan-

nattaisi tehdä aktiivista asiakastyötä eli käydä tapaamassa kahta tai kolmea asiakasta päi-

vässä. Itkijöiden kannattaisi myös käydä läpi omien tuotteiden vahvuuksia tai kilpailijoiden 

heikkouksia sekä antaa kilpailijoiden elää omaa elämäänsä eikä liikaa keskittyä heidän 

miettimiseensä. (Hakala & Michelsson 2009, 20.) 

 

Itkijät pelästyvät monesti kilpailijoiden markkinointitoimenpiteitä. Itkijöiden mielestä myös 

alennukset ovat keskeisessä roolissa, koska he kokevat, että jos asiakkaalle ei voi antaa 

alennuksia, ei kauppoja tule ollenkaan. Siksi itkijät toivovat myös selkeästi enemmän 

mahdollisuuksia antaa alennuksia. Itkijöiden kannattaisikin käydä esimiehensä kanssa 

hinnan myyntitekniikat läpi, ja lähteä vaikka rohkeasti kokeilemaan sitä, että alennuksia ei 

anneta. (Hakala & Michelsson 2009, 20.) 

 

Muissa on vika -myyjätyyppi puolestaan syyttää epäonnistumisista tai vastoinkäymisistä 

aina muita, eli vika ei ole koskaan hänessä itsessään. Joko asiakas ei ymmärrä tai asia-

kas on leikannut budjettia, ja tällä tavoin muissa on vika - tyyppi perustelee sitä, miksi 

myyntitavoitteisiin ei päästy. Myös myyntitiimin fiilis tai asiakkaan heikko tavoitettavuus 

kelpaavat selittelyn syyksi tällaiselle myyjätyypille. Tällaisen myyjätyypin kanssa olisi hyvä 

keskustella siitä, mikä ratkaisee sen, miten kukin menestyy myynnissä. Onko huippumyyjä 

synnynnäisesti lahjakas vai onko kyse läsnäolosta työpaikalla? Vai olisiko kuitenkin niin, 

että huippumyyjä tekee ahkerasti töitä ja ottaa vastuun omista tekemisistään? (Hakala & 

Michelsson 2009, 19.) 

 
4.2 ”Synnynnäinen myyjä” ja ”reipas poika” -myyjätyypit 

Synnynnäiseen myyjään taas liitetään usein puhumisen taito, ja siksi tällainen myyjä usein 

ajatteleekin, että asiakkaan liiketoimintaan ei tarvitse tutustua ennen tapaamista. Tällaiset 

synnynnäiset myyjät usein ajattelevat, että se riittää, kun vain menee paikalle ja kertoo 

oman yrityksen tarinan. Moni synnynnäinen myyjä on hyvin minä-keskeinen, eli myyjä pu-

huu paljon omista palveluistaan tai tuotteistaan sekä itsestään, vaikka itse asiassa nimen-

omaan pitäisi puhua asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Siksi olisikin hyvä pitää mielessä 

vanha tuttu myynnin kultainen sääntö: ”Sinulla on kaksi korvaa ja yksi suu. Käytä niitä 

siinä suhteessa!” (Hakala & Michelsson 2009, 24.) 
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Synnynnäiset myyjät ajattelevat usein niin, että asiakkaan jatkuva häiritseminen yhteyden-

otoilla on hyvä tapa lisätä omaa kauppamäärää. Yhteydenpito ei aina edes ole oleellista 

asiakkaan kannalta, eli sillä ei välttämättä saada mitään lisäarvoa. Asiakkaan kannalta ko-

kemukset tällaisista synnynnäisistä myyjistä saattavat olla pitkästyttäviä. Myyjän kerto-

essa omaa tarinaansa asiakas kuuntelee sitä, ja häntä saattaa helposti alkaa väsyttää, sil-

mät alkavat painua kiinni ja asiakas haluaa saada palaverin loppumaan nopeasti. Joissa-

kin yrityksissä myyjät jopa opetetaan tuntemaan tuotteensa ylivertaisuus niin hyvin, että 

myyjät aloittavat palaverin noin 55:n PowerPoint-dian esityksellä, sillä he kokevat, että 

heillä on siihen täysi oikeus. (Hakala & Michelsson 2009, 27.) 

 

Myyjätyyppi reipas poika sen sijaan on innoissaan kaikista koulutuksista ja valmennuk-

sista, ylipäänsä kaikesta sellaisesta, mikä tukee omaa ja tiimin myyntityötä. Reipas poika 

on luonnollisesti reipas myyjä, joka oivaltaa, että asiakastapaamisten määrä korreloi kaup-

pojen määrään. Hän myös ymmärtää sen, että jatkuva yhteydenpito asiakkaan kanssa ta-

kaa menestyksen. Reippaat pojat ovat siis myynnin rautaisia ammattilaisia, jotka ovat in-

nostuneita myös CRM-järjestelmistä. Reippaat pojat nimittäin kokevat CRM-järjestelmän 

tärkeäksi myynnin apuvälineeksi. Teknologia on myynnissä arkipäivää, joten voidaankin 

todeta, että teknologian ymmärtäminen on tärkeässä roolissa myynnissä menestymi-

sessä. Reippaat pojat ovat tehokkaita myyjiä, joiden voisi ennustaa pääsevän tulevaisuu-

dessa esimerkiksi myyntiryhmän päälliköiksi tai jopa myyntijohtajiksi. (Hakala & Michels-

son 2009, 28-30.) 

 

4.3 ”Kahvakammoinen” ja ”vanhan kannan hoitaja” -myyjätyypit 

Myyjätyyppi kahvakammoinen puolestaan edustaa monia myyjiä, koska on hyvin yleistä, 

että ei viitsitä tai jakseta soittaa asiakkaalle. Kahvakammoiset myyjät soittavat usein vain 

pienemmille pomoille ja solmivat näin suhteita liian alhaiselle päättäjätasolle. Väärille hen-

kilöille soittamisen sijaan olisi kuitenkin järkevintä soittaa niille, jotka todella päättävät asi-

oista. Hyvänä sääntönä pidetään sitä, että myyjä soittaisi joka päivä yhdelle uudelle asiak-

kaalle. Jos aktiivisia myyntipäiviä kertyy vuoden aikana noin 220 kappaletta, se tarkoit-

taisi, että vuoden aikana tulisi yli 200 kontaktia uuteen asiakkaaseen. (Hakala & Michels-

son 2009, 23.) 

 

Asiakkaille soittamista ja asiakastapaamisia tulee harjoitella päivittäin. Jos soittotaito ja 

vuorovaikutus asiakastapaamisissa alkaa ruostua, kahvakammo voi tulla itse kullekin. 

Kahvakammoiset myyjät sanovat, että uusien asiakkaiden kontaktointi on heille vaikeam-

paa kuin muille myyntityötä tekeville. Kahvakammoiset saattavat myös ajatella niin, että 

päättäjät eivät halua ottaa heitä vastaan. Nämä ovat kuitenkin sisäisiä uskomuksia, jotka 
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on istutettu omaan päähän jo ennen kuin asiakkaalle on edes soitettu. (Hakala & Michels-

son 2009, 23.) 

 

Kahvakammoisten kohdalla herää kysymys, että ovatko he oikeissa tehtävissä, jos he pel-

käävät uusasiakashankintaa. Nykyisin on kuitenkin yleistynyt paljon se, että myyjille hanki-

taan erikseen henkilöt, jotka sopivat heidän tapaamisensa. Olisi kuitenkin suositeltavaa, 

että myyjä sopisi itse ainakin osan asiakastapaamisistaan juuri sen takia, että kahvakam-

molta vältyttäisiin. Esimerkiksi hyvä ehdotus olisi, että myyjä sopisi itse itselleen 5-8 ta-

paamista viikossa ja sitten jonkun toisen valmiiksi sopimia tapaamisia voisi tulla vielä 2-3 

tuohon lisää. Täten saataisiin 8-10 tapaamista viikossa, mikä olisi tehokkuuden kannalta 

ihanteellinen määrä. (Hakala & Michelsson 2009, 23.) 

 

Vanhan kannan hoitajat taas ovat yrityksen kannalta positiivisia. He keskittyvät hoitamaan 

jo olemassa olevia asiakkaita, koska he kokevat, että se on kaikkein tuottavinta. Vanhan 

uskomuksen mukaan jo olemassa olevien asiakkaiden kautta on helpompi kasvaa kuin 

puhtaassa uusasiakashankinnassa. Joskus tämä voikin pitää paikkaansa, mutta jos van-

hojen asiakkaiden ostot laskevat, mutta hinnat kuitenkin pysyvät ennallaan, on uusasia-

kashankinnan kautta mahdollista saada enemmän katetta. (Hakala & Michelsson 2009, 

27.) 

 

Vanhan asiakaskunnan hoitamisesta saattaa kuitenkin myös tulla liian automaattista. Täl-

löin työ ei enää tarjoa niin paljon haasteita, kun opitaan tuntemaan molempien elämänryt-

mit ja vuositason suunnitelmat jo liiankin hyvin. Usein käy myös niin, että pidetään yh-

teyttä aina vain tähän samaan yhteyshenkilöön, ja sen seurauksena kontaktipintaa ei 

enää laajenneta. Lisäksi vanhan kannan hoitajat saattavat tulla asiakkaidensa kanssa niin 

läheisiksi ystäviksi, että he tarjoavat asiakkailleen kaikkia mahdollisia ilmaisia lounaita ja 

drinkkejä tai jopa matkoja. Tällaisen toiminnan seurauksena asiakaskannattavuus alkaa 

kuitenkin heikentyä. (Hakala & Michelsson 2009, 28.) 
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5 Teknologian murros myyntityössä – mitä myyjän pitää osata tekno-

logiasta nyt ja tulevaisuudessa? 

Digitaalisuus muuttaa myyntityötä jatkuvasti eritoten siksi, että asiakkaiden mahdollisuu-

det vertailla, kartoittaa ja ostaa palveluita sekä tuotteita verkosta ovat parantuneet. Digi-

taalisuus antaakin asiakasyrityksille mahdollisuuden hoitaa valtaosa ostoprosessista itse-

näisesti verkossa jo ennen myyjäyrityksen osallistuttamista. Taloustutkimuksen vuonna 

2014 teettämässä ”Suomalaisen myyjän muotokuva” -tutkimuksessa selvisi, että yli 83 

prosenttia asiakkaista aloittaa ostopäätöksen tekemisen jo verkossa. Tutkimuksen ”Cor-

porate Executive Board” mukaan taas jopa 57 prosenttia ostopäätösprosessista on tehty 

jo ennen kuin myyjäorganisaatiota on osallistutettu mukaan. Voidaankin siis todeta, että 

menestyvän myyjän on ymmärrettävä asiakkaan mieltymyksiä ja tapoja ostaa sekä oltava 

läsnä verkossa niissä kanavissa, joissa asiakas etsii tietoa ensimmäiseksi ja kertoo 

omista tarpeistaan. (Leino 2017, 20.) 

 

Asiakkailla on käytettävissä verkossa valtava määrä tietoa ja näin he hyödyntävät aktiivi-

sesti sosiaalisia ja digitaalisia kanavia kartoittaakseen itse omiin tarpeisiin sopivia vaihto-

ehtoja. Forresterin kyselyn mukaan jopa 74 prosenttia päättäjistä suorittaa tiedonhaustaan 

yli puolet internetissä jo ennen ostopäätöstä. Myyjien tuleekin pystyä vaikuttamaan sekä 

ostajiin että taustavaikuttajiin jo asiakkaan ostoprosessin varhaisessa vaiheessa, jotta väl-

tyttäisiin tilanteelta, jossa asiakas on määritellyt omat tarpeensa ja on kiinnostunut ainoas-

taan vertailemaan hintoja. Vaikka asiakkaan rooli ostoprosessissa on muuttunut yhä itse-

näisemmäksi, modernin myyjän kannalta tilanne ei ole ollenkaan huono. Erilaiset digitaali-

set työkalut ja sosiaaliset kanavat nimittäin tarjoavat myös myyjille enemmän vaikutus-

mahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin. (Leino 2017, 20.) 

 

5.1 Myyjän kannattaa hyödyntää digitaalisia työkaluja 

Myyjän perinteisiä luottotyökaluja ovat kalenteri ja sähköposti, ja ne ovat edelleenkin myy-

jän eniten käyttämiä työkaluja, joilla pidetään yhteyttä asiakkaisiin sekä lähetetään muisti-

oita ja tarjouksia tapaamisen jälkeen. Myös näitä tuttuja työkaluja voi tehostaa hankki-

malla niihin monitorointityökaluja, kuten Boomerangin, SideKickin tai Yeswaren. Näiden 

avulla myyjä voi seurata, onko vastaanottaja avannut sähköpostin ja jos on, niin montako 

kertaa ja milloin avaaminen on tapahtunut. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

seuraavissa sähköposteissa sekä siten, että voidaan laittaa asiakkaalle tarkentavia kysy-

myksiä tai kommentteja oikeaan aikaan, kun hän on sähköpostissa aktiivinen. (Leino 

2017, 23.) 
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Boomerangin kalenteriosa puolestaan hyödyttää sekä myyjää että asiakasta siten, että ta-

paamisten sopiminen helpottuu, kun asiakkaalle pystytään antamaan kalenterista vapai-

den ajankohtien vaihtoehdot suoraan sähköpostissa, ja tämän työkalun avulla haluttu 

ajankohta saadaan varattua yhdellä napin painalluksen molempien kalentereista. Calendly 

ja Meetin.gs puolestaan mahdollistavat myyjän kalenterin jakamisen asiakkaalle ja näin 

asiakas pystyy valitsemaan itselleen sopivan ajan suoraan verkossa. (Leino 2017, 23.) 

 

Koska myyntityö on muuttunut entistä tiimimäisemmäksi, monissa organisaatioissa käyte-

tään erilaisia kollaboraatiotyökaluja, jotka helpottavat yhteistä työskentelyä joko ulkoisesti 

asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä tietenkin yrityksessä sisäisesti. Googlen Drive-

työkalu on kätevä tehostamaan toimintaa, kun useampi henkilö voi työstää dokumenttia 

samaan aikaan ja näin ollen ei tarvitse enää erikseen lähetellä erilaisia versioita. Pikavies-

tisovellukset Google Hangouts, Slack, Skype sekä Yammer puolestaan nopeuttavat asioi-

den hoitamista sen sijaan, että tehtäisiin pitkiä sähköpostiviestiketjuja. (Leino 2017, 24.) 

 

Projekteja taas voidaan hallita Trello tai Asana -projektityökaluilla, joissa myyntitiimi voi 

luoda tärkeät tehtävät sekä laittaa niille päivämäärät, ja varmistaa, että projekti etenee ai-

kataulun mukaisesti. Chat-työkalut LiveZhat ja Giosg sen sijaan ovat tehokkaita liidien 

hankinnassa, kun myyjä tai yritys voi lisätä chatin verkkosivuilleen ja tätä kautta tarjota 

asiakkaille mahdollisuuden jättää yhteydenottopyyntö tai vaikka kokeilla demoversiota ver-

kossa. (Leino 2017, 24.) 

 

Monille yrityksille tärkein liidinhankintakanava on yrityksen omat verkkosivut ja siksi verk-

kosivuista kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti myyntimahdollisuuksien luomisessa. Erilaiset 

ladattavat materiaalit sekä laskeutumissivustot ovatkin tärkeä tapa ohjata kiinnostuneita 

asiakkaita ja saada heidän yhteystietonsa, kun tarjotaan heille jotakin ladattavaa sisältöä. 

Attach.io on tehokas työkalu selvittämään, miten asiakkaat lukevat myyjän sähköisesti lä-

hettämää materiaalia. Työkalu koostaa visuaalisen yhteenvedon katsekertojen määrän ja 

keston. Identifiointia voi hioa vieläkin pidemmälle, kun määrittää kriteerit ja kirjautumisen, 

jossa asiakkaalta pyydetään esimerkiksi nimi, sähköposti sekä yrityksen nimi. (Leino 

2017, 25.) 

 

Verkkosivujen monitorointityökaluja puolestaan ovat Leadroid sekä Leadfeeder, joiden 

avulla myyjä saa tietoa siitä, millaiset yritykset vierailevat myyjän edustaman yrityksen 

verkkosivuilla. Näin saadaan selville, mitkä yritykset voisivat olla kiinnostuneita myyjän 

edustaman yrityksen palveluista. Tällaisten työkalujen avulla myyjä saa ilmoituksia ja val-

miin koosteen verkkosivujen vierailijoista sekä vierailujen kestosta. Tämän jälkeen sovel-
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lus pisteyttää liidit sen perusteella, kuinka kauan aikaa he ovat viettäneet aikaa verkkosi-

vuilla. Tällöin parhaimmat liidit saadaan tietää helposti, ja näin myös liidilistoja pystytään 

priorisoimaan järkevästi. Vainu.io sen sijaan on mainio työkalu kiinnostavien prospektilis-

tojen laatimiseen. Vainun kautta myyjän on helppo saada selville potentiaalisimmat koh-

deryhmät yritykselle, kun määritellään tiettyjä kriteerejä, joiden perusteella tuloksia halu-

taan suodattaa. Vainu tuottaa yrityksissä tapahtuvista muutoksista ”vainuja” eli myyjä voi 

saada tiedon vaikkapa siitä, jos jokin yritys on hiljattain nimittänyt markkinointijohtajaksi 

uuden henkilön. Näin myyjä osaa myös kontaktoida yrityksen päättäjiä oikeaan aikaan. 

(Leino 2017, 25.) 

 

5.2 Myyjän osaaminen IT-alalla 

IT-ala houkuttelee monia tulijoita, sillä IT-alalla on isoja yrityksiä, mielenkiintoisia ratkai-

suja sekä tietenkin erittäin kilpailukyiset palkat. Paljon kuulee puhuttavan koodauksesta, 

tekoälystä ja myynnin analytiikasta, mutta mitä nämä sitten oikeastaan ovat? Miksi myyjän 

olisi hyvä tuntea näitä ilmiöitä, jos hän mielii menestyä IT-alalla? Entä minkälaisia asioita 

myyjän sitten tulisi tietää näistä päivän polttavista digitalisaation ilmiöistä? 

 

Koodia on nykyisin kaikkialla, kuten itsestään ajavissa autoissa tai ihan vain älypuhelimen 

sovelluksissa eli ne on ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla. Koodausta opetetaan nykyisin 

myös omassa koulussa Hive Helsingissä. Kaikilla toimialoilla tarvitaan digiratkaisuja ja 

siksi koodaajien kysyntä onkin kovaa. Hive Helsingin mukaan ” Koodaus on tulevaisuut-

tamme määrittävä uusi lukutaito.” (Hive Helsinki 13.3.2019) Miksi siis koodausta kannat-

taa opetella? Tärkeimpänä syynä on se, että ohjelmointi tulee hallitsemaan elämäämme 

koko ajan yhä voimakkaammin. Kaikkien ei tarvitse olla ammattikoodaajia, mutta jokaisen 

olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, mistä on kyse. (Jäntti 31.3.2017) 

 

Näin voidaankin todeta, että myyjällä on paljon laajemmat mahdollisuudet IT-maailmassa 

menestymiseen, jos hän hallitsee näitä ajan ilmiöitä itsekin. Nimittäin myyjän kattava tuo-

tetuntemus ja usko omaan ratkaisuun välittyy asiakkaallekin. Lisäksi jos osaa ohjelmoida, 

pystyy myös kehittämään palveluita ja työelämää kokonaisuudessaan. Lisäksi koodaustai-

tojen osaavat hallitsevat luovan ongelmanratkaisun ja heillä on myös enemmän valtaa 

työelämässä. (Jäntti 31.3.2017) 

 

Tekoäly eli artificial intelligence puolestaan tarkoittaa tietokoneen keinotekoista älykkyyttä, 

joka on vastakohta luonnolliselle oppimiselle. 2010-luvulta alkaen IT-alan markkinat ovat 

pitkälti olleet suurten yritysten, kuten Applen, Samsungin sekä Amazonin hallussa. Tekno-
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logian ammattilehden Forbesin vuoden 2017 listauksen mukaan tekoälyn osaajia palka-

taan eniten Amazonille, Nvidialle ja Microsoftille. (Neittaanmäki & Siukonen 2019, 29, 145, 

146.) Siinä onkin siis tutkimustietoa sen tueksi, että mikäli myyjä haluaa päästä kansain-

väliseen teknologia-alan yritykseen töihin, hänellä pitää olla myös tekoälyosaamista. 

 

Tekoälyyn liittyvät olennaisesti esimerkiksi lohkoketjut, jotka perustuvat hajautettuun sa-

lausjärjestelmään sekä tietokantaan. Lohkoketjutekniikkaa valmistavat, edistävät, myyvät 

ja tutkivat tahot kehuvat menetelmää, vaikka sen tietotekninen kehitys on vielä vaiheessa 

ja kansainvälisten tietosuojamääräysten valossa tulevaisuuskin on arvaamaton. Jos loh-

koketjutekniikka toteutuisi ajatellussa laajuudessa, se olisi suurin teknologinen mullistus 

sitten internetin. Lohkoketjuteknologiaa hyödynnettäisiin kaikessa, kuten kirjanpidossa, 

pankkitoiminnoissa ja verkkokaupoissa. Menetelmä perustuu siihen, että lohkoketju on ha-

jautettu usealle tietokoneelle ja siksi ketjun yksittäiseen lohkoon kirjattuja tietoja ei voi 

muuttaa jälkikäteen. (Neittaanmäki & Siukonen 2019, 267-268.) 

 

IT-alalla myyjän olisi hyödyllistä ymmärtää myös myynnin analytiikkaa, koska näin pysty-

tään kehittämään myyntiä, kun saadaan selville esimerkiksi tehokkain myyntikanava. Myy-

jän tulisi oivaltaa, että liiketoiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää pystyä havainnoi-

maan sitä, miten yrityksen tavoitteet ja strategia onnistutaan jalkauttamaan myyntiin ja 

markkinointiin. Päivän sana on siis monikanavainen myynti. Monikanavakäyttäytymisen 

ymmärtäminen ja selvittäminen ei ole helppoa, mutta mittaamisen menetelmät mahdollis-

tavat kuitenkin eri kanavien tehokkuuden ymmärryksen. (Pyyhtiä 2017, 15, 17.) 

 

Monissa yrityksissä ei kuitenkaan vielä tällä hetkellä kerätä dataa systemaattisesti läpi 

koko talon yhtenäisillä prosesseilla, vaan datasta muodostuu siiloja, ja siksi kokonaiskuva 

jää hajanaiseksi. Yrityksen pitää määritellä millaista dataa halutaan kerätä ja millaisista 

lähteistä dataa olisi mahdollista saada. Datan kerääminen ei kuitenkaan vielä tietenkään 

riitä, vaan lopullisena tavoitteena on analysoida kerätty data ja vetää sen perusteella joh-

topäätöksiä. Datan keräämisestä kannattaa pyrkiä tekemään mahdollisimman automati-

soitu prosessi, jotta pystytään keskittymään oleellisimpaan eli datan analysointiin. Teko-

älykyvykkyydet kuitenkin lisääntyvät jatkuvasti, ja siksi myös analysointityötä pystytään 

enemmän ja enemmän automatisoimaan. (Pyyhtiä & Salo 2017, 43-44.) 
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6 Teorian yhteenveto 

Teoriaosuudessa käsitellään keskeisimpiä asioita, joita B2B-myyjän pitää osata. Teoria 

koostuu neljästä osiosta, joissa käsitellään myyntiprosessin vaiheita, huippumyyjän omi-

naisuuksia, erilaisia myyjätyyppejä sekä teknologiaosaamista myyntityössä. Myyntiproses-

sista on eniten materiaalia, koska se on kirjoittajan mielestä olennaisinta huippumyyjän 

osaamisessa. Jos myyntiprosessin vaiheita ei hallitse hyvin, ei myöskään pysty tekemään 

tuloksellista myyntiä. Voidaan myös todeta, että luottamuksen rakentaminen sekä kattava 

tarvekartoitus on erittäin tärkeitä myyntiprosessissa, ja siksi huippumyyjät eivät koskaan 

unohda niiden tärkeyttä. Kuten alla olevasta kuviosta 1 voidaan havaita, keskivertomyyjän 

ja huippumyyjän ajankäytössä myyntiprosessin vaiheissa on eroja. Keskivertomyyjä käyt-

tää luottamuksen rakentamiseen ja tarvekartoitukseen yhteensä ainoastaan 30 % ajasta 

ja loput 70 % tuote-esittelyyn sekä kaupan päättämiseen. Huippumyyjä puolestaan käyt-

tää 70 % ajasta luottamuksen rakentamiseen sekä tarvekartoitukseen ja ainoastaan 30 % 

hyötyjen esittelyyn ja kaupan päättämiseen. 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Ajankäyttö myyntiprosessin vaiheissa (mukaillen Aalto & Rubanovitsch 2007, 39.) 
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Huippumyyjän 
tärkeimmät 

ominaisuudet

asenne

tuotetietous

kyky tulla toimeen 
erilaisten 

persoonien kanssa
kaupan-

päätöstaidot

ajankäytön 
hallinta ja 

tavoitteellisuus

aktiivinen 
kuuntelu

Myyntiprosessin lisäksi käsitellään keskeisiä huippumyyjän ominaisuuksia, eli siis tiettyjä 

yhtäläisyyksiä, joita huippumyyjillä on havaittu olevan. Näistä tärkeimpinä mainittakoon 

asenne, tuotetietous, aktiivinen kuuntelu, ajankäytön hallinta ja tavoitteellisuus, kaupan-

päätöstaidot sekä kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa, jotka esitetään alla ole-

vassa kuviossa 2.  Huippumyyjällä on aina asenne kohdillaan. Huippumyyjä muistaa myös 

kuunnella asiakasta aktiivisesti, eikä täten itse puhu liikaa, jotta asiakkaalla on tilaa kertoa 

tarpeistaan. Huippumyyjä siis muistaa vanhan tutun lausahduksen ”ihmisellä on kaksi kor-

vaa ja yksi suu – käytä niitä siinä suhteessa”, ja näin hän pyrkiikin kuuntelemaan asia-

kasta mahdollisimman tarkasti, jotta asiakkaalle tulee olo, että hänet otetaan huomioon ja 

ratkaisu on räätälöity hänen tarpeisiinsa sopivaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Huippumyyjän tärkeimmät ominaisuudet 

 

Huippumyyjä ymmärtää myös ihmisten erilaisuutta ja osaa tarvittaessa myös sopeuttaa 

omaa käyttäytymistään asiakkaan käyttäytymiseen. Lisäksi huippumyyjä tietää, mistä pu-

huu, eli hän osaa kertoa ratkaisustaan olennaisimmat hyödyt asiakkaalle. Huippumyyjä 

oivaltaa myös sen, että yhteydenotossa tai tapaamisessa kenenkään aikaa ei kannata 

tuhlata, vaan on syytä pyrkiä koko ajan etenemään prosessissa molempia hyödyttävällä 

tavalla ja muistettava kunnioittaa sekä omaa että asiakkaan aikaa. Lisäksi huippumyyjä 

uskaltaa rohkeasti pyytää kauppaa, eikä lannistu myöskään silloin, kun kauppoja ei syystä 

tai toisesta synny. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään myös erilaisia myyjätyyppejä, joita ovat itkijä, muissa on vika, 

synnynnäinen myyjä, reipas poika, kahvakammoinen sekä vanhan kannan hoitaja. Lisäksi 
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teoriaosuudessa käsitellään myyjän teknologiaosaamista, ja mainitaan digitaalisia työka-

luja, kuten esimerkiksi liidienhankintatyökalu Vainu, jonka avulla myyjä osaa kontaktoida 

potentiaalisia yrityksiä oikeaan aikaan. Teoriaosuudessa käsitellään myös myyjän osaa-

mista IT-alalla, koska kirjoittaja on kiinnostunut B2B-myynnistä IT-alalla. IT-alalla on syytä 

ymmärtää esimerkiksi tekoälyä ja sitä, miten sen lohkoketjuteknologia muuttaisi maail-

maa. 
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7 Portfolio ja kehityssuunnitelma – henkilökohtainen kasvu huippu-

myyjäksi 

Tämä luku on opinnäytetyön portfolio-osuus, jossa käsitellään kehittymistäni huippumyy-

jäksi. Ensiksi käsittelen opinnäytetyön portfolio-osuuden suunnitteluvaihetta sekä sitä, mi-

ten prosessi eteni. Lisäksi käyn läpi aikataulun ja sen toteutumisen. Portfoliossa käsittelen 

myös sitä, minkälaisia asioita olen oppinut B2C-myynnin työtehtävissäni. Tässä portfolio-

osuudessa kerron lisäksi konkreettisia oppeja, joita olen saanut myyntityön koulutusohjel-

man eri opintojaksoilta. 

 

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe oli minulle suhteellisen helppo. Myyntityön koulutusohjel-

maan kuuluu Tutkimus- ja kehittämistyöpaja -opintojakso, ja siinä oli ideana pohdiskella 

itselle sopivaa aihetta sekä tutustua erilaisiin opinnäytetyövaihtoehtoihin. Totesin nope-

asti, että toimeksiantoyritystä olisi haastavaa löytää ja se voisi viedä aikaa, joten rajasin 

toimeksiantona tehtävän opinnäytetyön pian pois vaihtoehdoistani. Myöskään kiinnosta-

vaa tutkimuksen tai tuotoksen aihetta ei tullut mieleen. Siksi päädyin tekemään portfolio-

opinnäytetyön, osittain ystävien ja osittain kurssin ohjaavan opettajan innoittamana. Aihe 

on minusta kiinnostava ja tärkeä, koska haluan tulevaisuudessa kehittyä huippumyyjäksi. 

Sen vuoksi päätin laatia kattavan paketin ja kehityssuunnitelman siitä, mitä se vaatii. 

 

7.1 Portfolion toteutus, riskienhallinta ja aikataulu 

Minulla oli tavoitteena saada opinnäytetyö hyvään vaiheeseen jo helmi- ja maaliskuun ai-

kana, ja ihan valmiiksi toukokuun puoliväliin mennessä. Opinnäytetyöprosessissa oli tar-

koitus tehdä myös riskienhallintaa, eli piti varautua siihen, että tuleekin jotain yllättäviä asi-

oita, jotka haittaisivat työn etenemistä. Varauduin opinnäytetyössä sekä sisäisiin että ul-

koisiin riskeihin. Sisäisenä riskinä pidin ainoastaan motivaation puutetta, mutta siltä vältyt-

tiin niin, että aihe oli itseä kiinnostava ja lisäksi oli tärkeää, että kirjoittaessa pääsi oppi-

maan myös uusia asioita.  

 

Ulkoisia riskejä puolestaan olivat sairastuminen sekä koulu- ja työkiireet. En onneksi sai-

rastunut opinnäytetyöprosessin aikana kertaakaan. Koulu- ja työkiireet eivät tulleet es-

teeksi, koska organisoin kaiken to do -listalle kiireellisyyden perusteella. Jos kuitenkin teh-

täviä olisi kasaantunut, tarpeen tullen olisi pitänyt vain priorisoida. Varauduin aikataulussa 

mahdollisiin riskeihin sillä, että asetin omat deadlinet aina selkeästi virallisia päivämääriä 

aikaisemmin, ja näin ollen mahdollisten riskien toteutuessa minulle ei tulisi kiire. 
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Kuvio 7. Opinnäytetyön toteutusaikataulu 

 

7.2 Kasvu asiakaspalvelun ja B2C-myynnin työtehtävissä sekä työharjoitteluissa 

Olen työskennellyt opintojeni aikana kauppakassinkeräilijänä ja kassamyyjänä Prismassa 

sekä ständi- ja puhelinmyyjänä Fortumin konseptissa. Näistä sain suoritettua myös myyn-

tityön koulutusohjelmaan kuuluvat asiakaspalvelu- ja puhelintyöskentelyharjoittelut. Asia-

kaspalvelutehtävät kaupassa opettivat minulle tiimityöskentelytaitoja, eli esimerkiksi työka-

vereita autettiin tarvittaessa, jos vuoro läheni loppuaan ja jollain oli vielä paljon kerättäviä 

tuotteita tilauksissa. Lisäksi asiakaspalvelutehtävät opettivat minulle paineensietokykyä ja 

reagointikykyä, koska tilanteet saattavat välillä muuttua yllättäen. Asiakaspalvelutehtävät 

olivat ensimmäinen askel kohti myyntityötä ja valmensivat minua siihen, että ajoittain tulee 

vastaan hyvin erilaisiakin asiakkaita, joiden kanssa on tultava toimeen. 

 

Ensimmäinen myyntityöpaikkani oli Rainmakerilla Fortum shop in shop -konseptissa eli 

työskentelin ständimyyjänä pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa. Ideana oli siis saada 

asiakkaita pysäytettyä ständin pöydän ääreen ja kartoittaa heidän kodin sähkösopimuk-

sensa tilannetta sekä havaita mahdolliset lisämyynnin paikat, eli kesämökit, vapaa-ajan 

asunnot tai vastaavat muut käyttöpaikat sekä heidän kotivakuutuksensa tilanne. Ideana oli 

siis saada asiakas kiinnostumaan sopimusten kilpailuttamisen tärkeydestä, ja löytää heille 

nykyistä parempi ratkaisu. 

Viikot 3-4 

Tutustuminen erilaisiin 
opinnäytetyövaihtoehtoihin

Viikko 5 

Oman opinnäytetyön aihe 
selvillä, omien tavoitteiden 

asetus

Viikot 6-13 

Teorian kirjoittaminen

Viikot 14-16 

Portfolion kirjoittaminen ja 
ensimmäisen version 

läpikäynti

Viikko 17 

Opinnäytetyön toisen 
version läpikäynti ja 

tarvittavien muokkausten 
tekeminen

Viikko 18

Opinnäytetyön viimeistelyä 
ennen lopullisen version 

palauttamista arvioitavaksi
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Fortumin ständimyynti opetti minulle paljon vuorovaikutustaitoja ja kehitti argumentointiky-

kyäni. Asiakkaiden kanssa keskustellessa piti olla aidosti ja rohkeasti oma itsensä. Piti 

myös haastaa asiakasta, jotta sai hänet ajattelemaan uudella tavalla. Lisäksi ständimyynti 

ja ihmisten kohtaaminen opettivat minulle paljon rohkeutta ja kykyä sietää myös epämuka-

vuutta, koska kieltäytyminen ja myös ihmisten töykeys tulivat ajoittain hyvinkin tutuksi. 

Olen aina ollut ulospäin suuntautunut henkilö, mutta ihmisten kohtaaminen kauppakes-

kuksissa ja heidän kanssaan käydyt kattavat keskustelut opettivat minulle myynnistä tär-

keimmän asian, mikä on mielestäni se, että asiakkaan tarpeet tulee aina kartoittaa moni-

puolisesti ja laadukkaasti, jotta osaa tarjota juuri kyseiselle asiakkaalle sopivinta ratkaisua. 

 

Fortumin ständimyynnistä Rainmakerilla siirryin muutaman kuukauden jälkeen talon si-

sällä Fortumin teletiimiin. Fortumin teletiimissä myydään samoja Fortumin palveluita kulut-

taja-asiakkaille, mutta ainoana erona on se, että sopimukset myydään puhelimitse. Asia-

kasta ei siis koskaan nähdä, vaan ainoana työkaluna toimivat ääni, sanat ja äänenpainot. 

Fortumin teletiimissä sain suoritettua puhelintyöskentelyharjoitteluni, mikä sujui erittäin 

miellyttävästi, kun pohjalla oli jo vankkaa tuotetietoutta. Puhelimessa uutta olikin, kun ei 

nähnyt asiakasta ja näin ollen piti opetella vakuuttamaan pelkän äänen avulla. Puhelin-

myyntikokemus onkin rikastanut kommunikointitaitojani huomattavasti. Olen oppinut sen, 

että argumenttien tulee olla selkeitä ja ytimekkäitä. Liian pitkät puheet eivät vakuuta ke-

tään, koska silloin asiakas tylsistyy ja sanoo, ettei halua tehdä mitään muutoksia sopimuk-

seensa. Tällaisessa tilanteessa kyse on puhtaasti luottamuksen rakentamisesta tai pikem-

minkin sen puutteesta. Tällöin en ole siis saanut asiakasta vakuutettua siitä, että sopimus 

todella kannattaa päivittää. 

 

Sekä Fortumin ständi- että puhelinmyynti ovat opettaneet minua kommunikoimaan selke-

ästi sekä opettaneet minulle kykyä taklata asiakkaan vastaväitteitä. Parhaimmillaan asiak-

kaalta on saattanut tulla useitakin vastaväitteitä ja olen käynyt ne yksitellen läpi rauhalli-

sesti ja ymmärtävästi, mutta samalla varsin määrätietoisesti, ja vanhan sanonnan mukaan 

lopussa on kiitos seisonut, eli asiakas on itse todennut minulle ”Oikeastaan voisinhan 

minä tuon ottaa, kun asian noin vakuuttavasti esitit”. Onnistumisen kokemukset ovat siis 

myyntityön suola ja aina silloin, kun onnistun, olen pysähtynyt miettimään, minkälaisia asi-

oita tein oikein. Olen oppinut vakuuttavuudesta tärkeimpinä asioina sen, että pitää puhua 

selkeästi ja sopivan matalalla äänellä sekä sen, että tärkeät argumentit tulee kerrata use-

asti eli pitää painottaa asiakkaan saamia etuja ja hyötyjä. 

 

Olen siis kasvanut ja kehittynyt myyjänä huimasti vajaassa 1,5 vuodessa, jonka olin Fortu-

min ständillä ja puhelinmyynnissä. Tärkeimpiä oppimiani asioita ovat olleet vuorovaikutus- 
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ja argumentointitaidot, vastaväitteiden käsittely sekä taukojen merkitys ja asioiden paino-

tus puheessa. Lisäksi olen oppinut, että on erittäin tärkeää kuunnella asiakasta aktiivi-

sesti. Olen oivaltanut myös sen, että myyntitilanne ei saa olla tylsä haastattelu, jossa 

myyjä kyselee ja asiakas vastaa lyhyesti ”kyllä” tai ”ei”, vaan tilanteen tulee olla rentoa 

keskustelua. 

 

Olen oppinut myös myyntiprosessin vaiheiden etenemisjärjestyksen tärkeyden. Ei saa siis 

oikaista vaiheissa ja esimerkiksi ohittaa kartoitusta, koska muuten tarjous rakentuu hei-

kolle pohjalle. On muistettava, että liian nopea eteneminen herätä luottamusta, koska 

asiakas ei pysy mukana. Lisäksi keskeisiä oppimiani asioita myyntiin liittyen on se, että tii-

mityöllä on hurja merkitys tulosten saavuttamisessa. Positiivisia onnistumisen kokemuksia 

on ihana jakaa muille tiimin jäsenille ja muiden onnistumisista saa myös vinkkejä omaan 

tekemiseensä. Tiimin tuki on myös äärimmäisen tärkeää silloin, kun myynti ei kulje. On 

tärkeää saada muilta tsemppausta ja vinkkejä siihen, mitä voisi tehdä paremmin, jotta 

saavuttaisi toivotun lopputuloksen eli saisi tehtyä kauppaa. 

 

Myyntitehtävät ovat myös opettaneet minulle sen, että tärkeää on olla aito ja oma itsensä. 

Ei siis pidä yrittää käyttää sellaisia toimintamalleja, jotka eivät tunnu itselle luontevilta. Ei 

siis saa olla niin sanotusti mitään myyjän viittaa päällä, vaan kyse on aina human to hu-

man eli ihmiseltä ihmiselle -myynnistä, olipa kyse sitten B2C- tai B2B-myynnistä. Lisäksi 

myyntitehtävissä keskeistä on, että koskaan ei pidä lähteä asiakkaan kiireeseen mukaan. 

Myyjän pitää pyrkiä rauhoittamaan tilanne, jotta keskustelu ei ole vain myyjän suorittama 

monologi, haastattelu tai kuulustelu. Tavoitteena on kuitenkin saada molempia osapuolia 

aidosti hyödyttävä keskustelu ja päästä molempien kannalta parhaaseen mahdolliseen 

ratkaisuun. 

 

Lisäksi ständi- ja puhelinmyynnin ansiosta olen oppinut, kuinka tärkeää on osata mukaut-

taa omaa käyttäytymistään asiakkaan käyttäytymiseen, koska kaikkiin ei toimi samanlai-

nen tyyli. Olemme nimittäin jokainen erilaisia yksilöinä ja pidämme erilaisista asioista ja 

ihmistyypeistä. Osa haluaa edetä rauhalliseen tahtiin ja saada paljon aikaa päätöksente-

koon, toiset taas pystyvät päättämään isoistakin asioista varsin nopeasti ilman sen syvem-

piä pohdintoja. Toiset taas pitävät huumorin sävyttämästä keskustelusta, kun taas toiset 

haluavat edetä puhtaasti asialinjalla. Siksi on tärkeää kuulostella, minkälainen asiakas on 

kyseessä. Mikäli myyjä huomaa asiakkaan olevan rauhallisempi tyyppi, joka haluaa käydä 

asiat hitaasti ja tarkasti läpi, on myyjän käytävä asiat läpi rauhassa ja antaa asiakkaalle 

tilaa päätöksen tekemiseen. 
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• Tiimityöskentelytaidot

• Paineensietokyky

Prisma

• Rohkeus

• Epämukavuusalueelle meneminen

Fortum ständimyynti

• Vastaväitteiden käsittely

• Vuorovaikutustaidot ja argumentointikyky

Fortum puhelinmyynti

Ständi- ja puhelinmyynnissä olen oppinut myös sietämään pettymyksiä eli vastaanotta-

maan asiakkaan kieltäytymisen. On kuitenkin fakta, että ikinä ei päästä tilanteeseen, jossa 

kaikki asiakaskontaktit olisivat kiinnostuneita ostamaan ja että kaikki asiakkaat, joille 

myyjä tekee tarjouksen, olisivat valmiita ostamaan. On opittava myös rohkeasti mene-

mään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, ja uskaltaa myös ottaa se ”ei” vastaan. Olen 

oppinut myös sen, että kieltäytymisiä ei saa ottaa henkilökohtaisesti eikä liian raskaasti, 

vaan niistä on päästävä nopeasti yli ja otettava niin sanotusti ”uutta matoa koukkuun”. 

Tärkein asia, jonka myynnissä olen oppinut, on siis säilyttää positiivinen asenne tilan-

teessa kuin tilanteessa. 

 

Lisäksi ständi- ja puhelinmyynti ovat opettaneet minulle, että on erittäin tärkeää puhua 

edustamastaan palvelusta tai tuotteesta niin sanotusti sydämen rintaäänellä. Asiakkaalle 

pitää esitellä oma tuote tai palvelu niin, että asiakkaalle välittyy myyjän usko omaan tuot-

teeseensa. Myyjän pitää vakuuttaa asiakas, että tuote tai palvelu on todella laadukas ja 

erityinen. Jos asiakas huomaa epävarmuutta myyjän sanoissa, äänessä tai elekielessä, ei 

hän varmasti vakuutu ja jättää tuotteen tai palvelun ostamatta. Sen sijaan, mikäli myyjä 

kertoo omakohtaisia kokemuksia tai asiakasreferenssejä, on asiakkaan päätöksen teke-

mistä helpompi auttaa. Pitää siis muistaa ajatella asia niin, että ostaisinko itse kyseistä 

tuotetta tai palvelua, jos joku minulle asian näin esittäisi. Mikäli myyjä ei itsekään ostaisi 

omien argumenttiensa perusteella, on niissä jokin pielessä ja tällöin pitää paneutua siihen, 

mitä pitäisi tehdä tai sanoa toisin, jotta vakuuttaisi itsensä ja täten myös asiakkaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Tärkeimmät opit asiakaspalvelun ja B2C-myynnin työtehtävistä 
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Myyjä

Myyjällä on

Myyjä osaa

7.3 Minkälaisia oppeja olen saanut myyntityön koulutusohjelman opintojaksoista? 

Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista ratkai-

sumyynnin osaajia eli tavoitteena on siis oppia keskeisiä asioita esimerkiksi myyntiproses-

sin vaiheista ja asiakkuuksien hoidosta. Olen oppinut koulutusohjelman opintojaksoilla 

paljon erilaisia asioita, joista keskeisimpänä mieleeni tulee lausahdus ”myyjällä on kaksi 

korvaa ja yksi suu”. 

 

Opintojaksoilla on paneuduttu myyjän erilaisiin uramahdollisuuksiin ja harjoiteltu esimer-

kiksi neuvottelutaitoja roolipelin avulla. Myös perustason myyjän matematiikkaa, kuten 

myyntikatteiden laskemista on käyty läpi. Lisäksi koulussa on opetettu paljon erilaista tie-

toteknistä osaamista esimerkiksi Excelin parissa, josta varmasti on hyötyä työelämässä. 

Seuraavaksi käsittelen mielestäni viiden tärkeimmän opintojaksojen aikana hankittua 

osaamista. 

 

7.3.1 Myyntityö ammattina 

Myyntityö ammattina -opintojakso oli heti opintojen ensimmäisenä keväänä ja siinä pääsi 

hyvin tutustumaan myynnin perusteisiin ja eri uravaihtoehtoihin myynnin saralla. Opinto-

jaksolla käytiin läpi esimerkiksi sitä, minkälainen on nykypäivän myynnin ja palvelun 

osaaja. Kurssilla käytiin läpi myös myyntiajattelun kolmio, joka havainnollistaa keskeisim-

piä asioita myyntityössä. Lisäksi kurssilla opittiin, minkälainen on hyvä myyjä ja millainen 

on hyvä asenne myyjällä. 

 

Myyntityö ammattina -opintojaksolla keskeisiä olivat vierailijat eri yrityksistä, jotka kävivät 

kertomassa erilaisista myyntiin liittyvistä työmahdollisuuksista sekä vierailu Management 

Events -yrityksessä. Opintojaksolla käsiteltiin myös sitä, minkälainen työhakemus kannat-

taa tehdä ja puhuttiin myös henkilöbrändäyksestä ja sosiaalisen median merkityksestä. 

 

     

  

 

   

 

 

  

  

 

Kuvio 9. Tärkeimmät opit myyjän asenteesta Myyntityö ammattina -opintojaksolta 

✓ on aito, positiivinen ja sinnikäs 
✓ uskoo siihen, mitä myy 
✓ on helposti lähestyttävä 

✓ tahto kehittyä 
✓ vilpitön halu auttaa 

 

✓ priorisoida asioita 
✓ ratkaista ongelmia 
✓ toipua nopeasti pettymyksistä 
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7.3.2 Henkilökohtainen myyntityö 

Henkilökohtaisen myyntityön opintojakso oli opintojen toisella lukukaudella eli minulla se 

oli 2017 syksyllä. Kurssilla paneuduttiin erityisesti myyntiprosessin eri vaiheisiin, ja kurssin 

aikana jokainen työstikin tutkielman tavoitteellisesta asiakaskohtaamisesta. Käytin tutkiel-

massa useita mielenkiintoisia kirjalähteitä, joiden pohjalta opin paljon tärkeitä asioita 

myyntiprosessista. Tutkielman avulla ymmärsin, ettei myyjäksi synnytä, vaan myynnissä 

voivat hyvinkin erilaiset ihmiset menestyä. Kuten maailmassa yleensäkin, myös myyjä-

tyyppejä on hyvin erilaisia, eikä siksi ole yhtä ainoaa tapaa menestyä. Huippumyyjillä voi-

daan kuitenkin sanoa olevan tiettyjä yhteisiä piirteitä, ja niistä keskeisenä mieleeni jäi 

opintojaksolta se, että huippumyyjät panostavat tarvekartoitukseen sekä kuuntelevat asia-

kasta aktiivisesti. 

 

Kurssilla harjoiteltiin teorian lisäksi myös myyntityötä käytännössä roolipelin avulla. Käy-

timme case-esimerkkinä Best Seller -kilpailun Canon Easy -tulostusratkaisua. Best Seller 

Competition on vuosittain järjestettävä myyntitilanne-kilpailu, jonka järjestää joka toinen 

vuosi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja joka toinen vuosi Turun ammattikorkeakoulu. 

Ideana on se, että opiskelijat kilpailevat siitä, miten kukin suoriutuu vuorovaikutustilan-

teesta ja myyntiprosessista, kun he kohtaavat ostajan 20 minuutin tapaamisessa. Tämän 

jälkeen tuomarit valitsevat, kuka suoriutui tehtävästä parhaiten ja on näin ollen vuoden pa-

ras myyjä. Tämän Canon Easy -ratkaisun avulla harjoittelimme sitten myyntineuvotteluita 

koulussa, ja neuvottelut videoitiin. Tällä kurssilla opin paljon myyntineuvotteluiden eri vai-

heista käytännössä ja harjoittelin esimerkiksi tarvekartoituskysymysten laatimista ja neu-

votteluun valmistautumista. 

 

Henkilökohtaisen myyntityön opintojaksolla käytiin myös läpi ihmisten erilaisuutta ja jokai-

nen teki DISC-profiilin, jonka avulla saa tietää, onko omalta käyttäytymistyypiltään eniten 

D (hallitseva), I (vaikuttava), S (vakaa) vai C (tunnontarkka). On kuitenkin muistettava, 

että kaikissa voi olla piirteitä myös muista käyttäytymistyypeistä. DISC-profiilien myötä 

opin uusia asioita siitä, miten erilaisia me ihmiset olemme. Siksi onkin tärkeää osata lukea 

ihmisiä ja tehdä päätelmiä siitä, miten he toimivat itse ja toivovat muiden toimivan. Itseään 

ei voi eikä pidäkään muuttaa, mutta vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa helpottuu 

huomattavasti, kun ymmärtää myös erilaisia käyttäytymistyyppejä ja osaa sopeuttaa omaa 

toimintaansa heidän toimintaansa. Näin vältytään turhilta konflikteilta ja pystytään helpom-

min tekemään yhteistyötä. Esimerkiksi myyntineuvotteluissa myyjä ja ostaja voivat edus-

taa aivan eri käyttäytymistyyliä. Jos myyjä haluaa edetä neuvotteluissa toivottuun lopputu-

lokseen eli kaupan syntymiseen ja asiakkuuden rakentumiseen, on hänen mukautettava 

omaa persoonaansa ostajan persoonaan sopivaksi. 
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Kuvio 10. Tärkeimmät opit DISC-profiileista Henkilökohtainen myyntityö -opintojaksolta 

 

7.3.3 Asiakkuuksien johtaminen 

Asiakkuuksien johtaminen -opintojakso oli minulla toisen opintovuoteni syksyllä 2018. Asi-

akkuuksien johtamisen -opintojaksolla käytiin läpi sitä, miten yritysmaailmassa asiakkuuk-

sia hoidetaan ja johdetaan, jotta saadaan luotua pitkäaikaisia asiakassuhteita. Kurssilla 

puhuttiin myös asiakastiedosta ja asiakasymmärryksestä. Lisäksi kurssilla käsiteltiin asia-

kaskokemusta ja opittiin erilaisia asiakaskokemuksen mittareita, kuten Net Promoter 

Score eli NPS. 

 

Asiakkuuksien johtaminen -opintojaksolla käsiteltiin myös tekoälyä sekä sitä, miten se tu-

lee muuttamaan maailmaa. Tekoälystä kävi kertomassa vierailija, joka avasi tekoälyn 

maailmaa ja puhui esimerkiksi lohkoketjuteknologiasta. Asiakkuuksien johtaminen -opinto-

jaksolla opin paljon uutta terminologiaa. Asiakkuuksien johtaminen (account management) 

ja avainasiakkuuksien johtaminen (key account management) selkiytyivät minulle hyvin. 

Kurssilta keskeisenä oppina jäi mieleeni se, että myyntityössä kannattaa rakentaa pitkiä ja 

laadukkaita asiakassuhteita, ja myös kasvattaa asiakkuuden arvoa asiakkuuden ede-

tessä. Lisäksi tärkeänä mieleeni jäi, että hyvä myyjä panostaa ihmisiin ja ratkaisee asiak-

kaan ongelmat. 
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Kuvio 11. Tärkein oppi asiakasymmärryksestä Asiakkuuksien johtaminen -opintojaksolta 

 

7.3.4 Ratkaisumyynti 

Ratkaisumyynti -opintojakso oli minulla myös toisen lukuvuoden syksyn 2018 aikana. 

Opintojaksolla pureuduttiin Business to business -myynnin (B2B) ytimeen eli siihen, miten 

yritykseltä yritykselle myydään ja minkälaisia asioita siinä on tärkeää ottaa huomioon. Rat-

kaisumyyntiä harjoiteltiin sekä teorian että käytännön harjoittelun kautta ryhmittäin käytä-

vissä neuvotteluissa, jotka kuvattiin SalesLab-luokassa.  

 

Opintojakson aikana tutustuimme myös palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen, ja opimme, 

minkälainen merkitys niillä on ratkaisumyynnissä. Palvelumuotoilua ja tuotteistamista har-

joiteltiin niin, että pääsimme ryhmissä kehittelemään tietyn kohdeyrityksen liiketoimintaan 

sopivia joko vanhoista jo olemassa olevista ratkaisuista kehitettyjä uusia innovaatioita tai 

sai keksiä jotakin kokonaan uutta. Kehitetyt ratkaisut esiteltiin lopuksi kohdeyritykselle ja 

yrityksen edustajat valitsivat minun ryhmäni kehittelemän ratkaisun parhaaksi. 

 

Ryhmäprojekteissa harjoiteltiin sekä ostaja- että myyjän roolissa toimimista ryhmissä, eli 

tutustuimme siis many to many -myyntiin, ja näiden pohjalta suoritettiin palautettavia teh-

täviä sekä ostajan että myyjän roolissa ja kurssin lopuksi jokainen ryhmä oli sekä myyjä- 

että ostajaryhmänä videoitavissa neuvotteluissa. Ryhmäprojektien lisäksi oli neljä teema-

keskustelua, joissa oppi paljon asioita. Teemakeskusteluissa opin paljon uusia asioita 

B2B-myynnistä esimerkiksi arvolupauksista ja palvelun konkretisoinnista, hinnoittelusta, 

moduloinnista, vakioinnista sekä palveluprosesseista. Jokainen kokosi lopuksi kurssin tee-

makeskusteluista portfolion, joka sisälsi siis omat muistiinpanot teemakeskusteluista sekä 

mahdollista lisäpohdintaa keskusteluissa esiin nousseista asioista.  

 

Teemakeskusteluiden myötä opin tärkeää B2B-myyntiin liittyvää teoriaa. Teemakeskuste-

luiden jälkeen opittuja asioita pääsi harjoittelemaan käytännössä ensin tarvekartoitusneu-

votteluissa ja kurssin päätteeksi loppuneuvotteluissa, joissa minun ryhmäni äänestettiin 

parhaaksi myyntiryhmäksi. Lisäksi opin uusia hyödyllisiä työkaluja, kuten Business Model 
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Canvas (BMC), Value Proposition Canvas (VPC) sekä Service Blueprint, joita voi hyödyn-

tää työelämässä. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Tärkeimmät opit palvelun konkretisoinnista B2B-myynnissä Ratkaisumyynti  

-opintojaksolta 

 

7.3.5 Yritystyöskentely 

Myös yritystyöskentely -opintojakso oli minulla toisen lukuvuoden syksyn 2018 aikana. 

Suoritin 20 päivää kestävän yritystyöskentely -opintojakson Bookersilla. Yritystyöskentelyn 

tavoitteena oli tutustua erilaisiin yritysmyynnin mahdollisuuksiin. Tarkoitus oli tutustua yri-

tysmyynnissä toimivan myyjän ammattiin ja erilaisiin myynnin toimintaympäristöihin. Li-

säksi yritystyöskentely-opintojakson olennaisena tavoitteena oli tutustua erilaisiin myynti-

organisaatioihin, joita oli mukana hyvin erilaisia pienistä start-upeista maailman suurim-

paan yritykseen. Pääideana oli siis päästä tutustumaan myyjien erilaisiin tehtäviin ja toi-

menkuviin. Lisäksi tavoitteena oli saada mahdollisuus soveltaa teoriaopintoja käytäntöön 

sekä ymmärtää luettua teoriaa käytännön työskentelyn ja työkokemuksen valossa. Opin-

tojen keskeisenä ideana oli myös päästä luomaan kontakteja työelämään eli verkostoitu-

maan. 

 

Opin yritystyöskentely -opintojaksolla paljon tärkeitä asioita tapaamisten sopimisesta, 

koska pääsin itse kokeilemaan tapaamisten sopimista sekä kuluttaja- että yritysasiak-

kaille. Lisäksi opin paljon siitä, minkälaista erilaista osaamista myyjiltä edellytetään erilai-

sissa myyntiprojekteissa. Opin myös, mikä on Tori-Kauppa ja minkälaisia ratkaisuja Elisan 

B2B-myynnissä myydään. Pääsin mukaan Torin tiimin account managerin Skype Busi-

ness -videoneuvotteluun sekä Elisan account managereiden kanssa asiakastapaamisiin. 

Asiakastapaamiset olivat mielenkiintoisia, ja niistä oppi paljon, kun pääsi näkemään, min-

kälaisia asiakastapaamiset ovat asiakkuuden eri vaiheissa (uusi yritysasiakas ja ensim-

mäinen asiakastapaaminen vs. tutumpi yritys, jonka kanssa on käyty jo useita tarvekartoi-
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itseohjautuvuus

luotettavuus

luovuus

persoonallisuus

rentous

sinnikkyys

tavoitteellisuus

tehokkuus

tusneuvotteluita). Account managerit korostivat sitä, että on tärkeää luoda hyviä ja pitkä-

kestoisia asiakassuhteita. Lisäksi opin, että neuvotteluita ei tarvitse aina käydä kasvotus-

ten, vaan esimerkiksi Skype Business tai vastaavat sovellukset ovat tehokkaita työkaluja 

keskustella asiakkaan tarpeista. 

 

Yritystyöskentely -opintojaksolla opin paljon asioita account managerin työnkuvasta, ja 

sain vahvistusta sille, että account managerin työ sekä etenemismahdollisuudet key ac-

count manageriksi kiinnostavat minua paljon. Opin kuitenkin, että account managerina toi-

mivien myyjien työnkuvat voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen siitä, minkälaista ratkaisua 

tai palvelua myydään. Pääsin myös osallistumaan asiakastapaamiseen, jossa Bookers oli 

ostajana, ja siinä näin myös tärkeää ostajapuolen näkökulmaa. Opin lisäksi käyttämään 

Salesforce-järjestelmää, koska sain itse kirjata sinne myyjien tekemiä kauppoja ja hakea 

erilaisia yrityksiä järjestelmän kautta tarkistaessani, olivatko he jo joidenkin account mana-

gereiden asiakkaita. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Tärkeimmät opit myyjissä arvostettavista piirteistä Yritystyöskentely  

-opintojaksolta 

 

7.4 Nykytilanne 

Mielestäni olen tällä hetkellä myyjänä hyvällä tasolla, koska osaan paljon tärkeää myynnin 

teoriaa. Lisäksi minulla on kertynyt B2C-myynnin puolelta jo monipuolista työkokemusta 

myynnistä, eli olen päässyt soveltamaan osaamistani käytäntöön. Myyntityön koulutusoh-

jelman opintojaksot myyntityö ammattina, henkilökohtainen myyntityö, asiakkuuksien joh-

taminen ja ratkaisumyynti ovat opettaneet minulle tärkeää teoriaa myynnistä. Olen käynyt 

luennoilla aktiivisesti ja olen myös tehnyt huolella palautettavat tehtävät sekä ryhmätyöt. 

Opintojaksojen myötä olen lisäksi tutustunut kattavasti myyntityön kirjallisuuteen ja oppi-

nut niistä paljon tärkeitä asioita, joita haluan hyödyntää myös käytännössä. Myös tämä 

opinnäytetyöprosessi on ollut hyvin opettavainen, ja tämän ansiosta olen kerrannut jo 

aiempaa osaamistani sekä oppinut myös uusia asioita. 
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Seuraavaksi arvioin myynnillistä osaamistani korkeakouluarvosanoilla eli asteikolla 1-5, 

jossa 1 on välttävä ja 5 erinomainen. Myynnillisessä osaamisessa tärkeimpiä ovat mieles-

täni: 1) asenne 2) kuuntelutaidot 3) kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 4) kyky 

mukauttaa omaa käyttäytymistä tarvittaessa sekä tietenkin 5) myyntiprosessin vaiheet. 

Asenne minulla on mielestäni todella hyvä, koska pyrin aina tilanteessa kuin tilanteessa 

ajattelemaan positiivisesti sekä suuntaamaan vastoinkäymisiä kohdatessani katseen no-

peasti eteenpäin kohti uusia haasteita. Mielestäni asenteesta ansaitsen siis arvosanan 5. 

Puhun itse melko paljon, ja kun oikein innostun, unohdan kuunnella aktiivisesti toista osa-

puolta. Arvioin kuuntelutaitoni arvosanalla 3, eli niissä on selkeästi parantamisen varaa. 

Tiedostan nimittäin sen, että huippumyyjän pitää aidosti kuunnella asiakasta, jotta hän saa 

rakennettua luottamuksen ja onnistuu näin etenemään kohti yhteistyön aloittamista. 

 

7.4.1 Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kyky mukauttaa omaa käyt-

täytymistä tarvittaessa 

Tulen mielestäni hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa sen ansiosta, että olen hyvin 

sosiaalinen. Puhun paljon, joten vaikka toiset eivät paljon puhuisi, minä kyllä pidän kes-

kustelua yllä ja näin kenelläkään ei tule tylsää. Kuitenkin, jos olen myyjänä tekemisissä 

hyvin erilaisen asiakkaan kanssa kuin mitä itse olen, minun tulisi osata sopeuttaa omaa 

käyttäytymistäni enemmän hänen käyttäytymiseensä sopivaksi. Se onkin tällä hetkellä 

suurin kehityskohteeni huippumyyjäksi kasvamisessa. Minulla kyky tulla toimeen erilaisten 

ihmisten kanssa on tällä hetkellä mielestäni arvosanan 4 tasolla, eli siinä on mahdollista 

kehittyä vielä paremmaksi.  

 

Sen sijaan kyky mukauttaa omaa käyttäytymistä ei ole minulla vielä kiitettävällä tasolla, 

koska liian usein on käynyt esimerkiksi kaupantekotilanteessa B2C-myynnin puolella niin, 

että en ole päässyt asiakkaan kanssa samalle tasolle ja siksi keskustelu on jäänyt pinnal-

liseksi myyntipuheeksi. Minulla on siis selkeästi parannettavaa siinä, että havaitsen nope-

asti, minkälainen vuorovaikutustyyli asiakkaalla on ja reagoin siihen nopeammin. Eli esi-

merkiksi, jos huomaan, että asiakas haluaa käydä asiat hitaasti ja perusteellisesti läpi, on 

minun hidastettava tahtia ja tultava tietyllä tavalla pois oman persoonallisuuteni muka-

vuusalueelta. Mukautumiskyvystä annan itselleni arvosanan 3. 

 

7.4.2 Myyntiprosessin vaiheiden hallinta ja teknologiaosaaminen 

Myyntiprosessin vaiheet taas koen hallitsevani kiitettävästi teorian tasolla, mutta käytän-

nössä ne eivät tähän mennessä toteutuneet minulla ihan joka kerta, niin kuin pitäisi. Olen 

nimittäin välillä saattanut edetä esimerkiksi liian nopeasti tarjousvaiheeseen, ja tällöin en 

ole kartoittanut asiakkaan tarpeita kunnolla. Lopputuloksena on sitten ollut se, että en ole 
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saanut rakennettua tarpeeksi luottamusta asiakkaan kanssa ja hän on todennut lopuksi 

ainoastaan, että jätetään kaupat tekemättä. Asiakas ei siis anna mitään erityistä syytä 

sille, miksi hän ei halua tehdä kanssani kauppaa, ja tällöin tiedän, että kyse on luottamuk-

sen puutteesta. Pystyn siis kehittymään myyntiprosessin hallinnassa vielä paremmaksi, ja 

siksi arvioin omaa myyntiprosessin vaiheisiin liittyvää osaamistani arvosanalla 4. 

 

Teknologiaosaamista minulla ei tekoälystä, koodauksesta tai myynnin analytiikasta vielä 

kovin paljon ole. Ne ovat kuitenkin kiinnostavia ilmiöitä, joista haluan oppia lisää. Tätä 

opinnäytetyötä varten tutkin kyseisiä ilmiöitä, ja koen, että minulla on nyt perustietoja 

niistä sekä digitaalisista työkaluista, joita myyjä voi hyödyntää. On kuitenkin selvää, että 

minulla ei vielä tällä hetkellä ole niistä kiitettävää osaamista ja siksi annankin teknologia-

osaamisesta itselleni arvosanan 3. 
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Taulukko 1. Arvio omasta myynnillisestä osaamisestani 

 

 

 

 

          Osaaminen  

 

      Arvio asteikolla 1-5 

 

 

       Mistä olen oppinut? 

                

 

Asenne 

 

 

5 

Ständi- ja puhelinmyynti ovat 

opettaneet minulle oikean 

asenteen. 

 

 

 

Kuuntelutaidot 

                       

 

 

                      3 

Koulussa on korostettu sa-

nontaa ”myyjällä on kaksi kor-

vaa ja yksi suu”, ja sen myötä 

olen oppinut kuuntelun tärkey-

den. Olen myös oivaltanut 

sen merkityksen käytännössä 

ständi- ja puhelinmyynnissä. 

 

Kyky tulla toimeen  

erilaisten ihmisten kanssa 

 

 

                      4 

Koulussa erilaisissa ryhmä-

töissä sekä töiden kautta, kun 

on ollut tekemisissä hyvin eri-

laisten asiakkaiden kanssa. 

 

 

Kyky mukauttaa omaa 

käyttäytymistä tarvitta-

essa 

 

 

                      

                     3 

Olen oivaltanut ständi- ja pu-

helinmyynnissä, että pitää 

pystyä mukauttamaan omaa 

käyttäytymistään asiakkaan 

mukaan. Myös koulussa on 

puhuttu melko paljon DISC-

profiileista. 

 

 

Myyntiprosessin vaiheet 

 

 

                     4 

Eniten opin Henkilökohtainen 

myyntityö -opintojaksolla, kun 

luin monipuolista myyntiin liit-

tyvää kirjallisuutta tehdessäni 

tutkielmaa. 

 

Teknologiaosaaminen 

myyntityössä 

 

 

                     3 

Koulussa on jotain puhuttu ja 

tätä opinnäytetyötä varten tu-

tustuin aiheeseen. 
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7.5 Kehityssuunnitelma 

Tässä opinnäytetyössä olen arvioinut omaa osaamistani myyntityön koulutusohjelman 

sekä asiakaspalvelu- B2C-myynnin työkokemukseni pohjalta. Kun kiinnostuin myynnistä 

syksyllä 2016, ja päätin hakea opiskelemaan Haaga-Heliaan myyntityön koulutusohjel-

maan. En silloin vielä tiennyt, minkälainen on huippumyyjä tai ylipäätään, pitääkö olla joku 

tietynlainen ihmistyyppi, jotta myyntityössä voi menestyä. Minulle tuli yllätyksenä, että 

myynnistä on todella paljon teoriaa, jonka avulla periaatteessa kuka vain voi tulla myynnin 

huippuosaajaksi. Henkilökohtainen myyntityö -opintojaksolla kerrytin paljon osaamista ja 

silloin oivalsin, että myynnissä voi opetella uusia asioita ja kehittyä koko ajan paremmaksi. 

 

On selvää, että huippumyyjäksi kehittyäkseen tarvitsee tavoitteita. Lisäksi on oltava sel-

keä käsitys siitä, mitä jo osaa ja missä asioissa voi vielä kehittää omaa osaamistaan. 

Tämä konkreettinen kehityssuunnitelma auttaa minua pohtimaan, minkälaista osaamista 

minun tulee vielä hankkia. Pohdinta perustuu sekä kattavaan teoriaosioon että portfolio-

osuuteen, jossa olen analysoinut oman osaamiseni nykytilannetta. Tähän mennessä ai-

noa yritysmyynnin kokemukseni perustuu havainnointiin yritystyöskentely -opintojaksolla. 

Pääsin kuitenkin tämän opinnäytetyön tekemisen aikana uuteen työpaikkaan account ma-

nageriksi, joten siellä pääsen vähitellen hankkimaan osaamista myös B2B-myynnistä. 

 

7.5.1 Kuuntelutaitojen parantaminen 

Kuten ylempänä olevasta taulukosta 1 käy ilmi, minulla on selkeästi kuuntelutaidoissa pa-

rantamisen varaa, koska ne eivät vielä ole kiitettävällä tasolla. Minun pitää harjoitella 

kuuntelutaitoja enemmän arkielämässäni eli opetella se, että minun ei aina tarvitse heti 

sanoa kaikkea, mitä minulle tulee mieleen jostakin tietystä keskustelunaiheesta. Aion ot-

taa tavoitteeksi tämän viimeisen opiskeluvuoteni aikana, että harjoittelen kuuntelemista, 

eli vaikka minun tekisi mieli itse puhua esimerkiksi keskustelussa koulukavereiden 

kanssa, kokeilenkin puhumisen sijaan sitä, että kuuntelen, mitä toisilla on sanottavana.  

 

Opin vapaavalintaisella Tiedostava johtajuus ja mindfulness -kurssilla tehokkaan kuuntelu-

harjoituksen, jossa toinen ensin sanoittaa esimerkiksi minuutin ajan omia kokemuksiaan ja 

toinen vain kuuntelee aktiivisesti. Sitten rooleja vaihdetaan, ja äsken kuuntelijan roolissa 

ollut henkilö saa nyt puhua, ja äsken puhunut puolestaan kuuntelee toista. Tässä harjoi-

tuksessa huomasin sen, että kuuntelin todellakin aktiivisesti, kun en itse puhunut väliin, 

vaan annoin toisen ensin kertoa loppuun. Tämä kyseinen harjoitus sekä muut vastaavat 

harjoitukset olisivat minulle varmasti hyödyllisiä ihan arjessa kokeiltavaksi, ja uskon, että 

opin vähitellen kuuntelemaan paremmin. Kun opin kuuntelemaan aktiivisesti, kehityn myy-

jänä selkeästi lähemmäksi huippumyyjää. 



 

 

46 

7.5.2 Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja oman käytöksen sopeutta-

misen kehittäminen 

Minusta on mukavaa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa, mutta toisaalta 

haasteeksi muodostuu usein se, jos minun kanssani on tekemisissä joku hyvin rauhallinen 

ja hitaasti asioita pohdiskeleva henkilö. Hän saattaa nimittäin nopeasti kyllästyä eläväi-

seen persoonaani, kovaääniseen puheeseeni sekä siihen, että haluan edetä keskuste-

luissa ja projekteissa melko nopeaan tahtiin. Siksi minun tulisikin opetella mukauttamaan 

omaa käyttäytymistäni paremmin ja uskon, että se onnistuu paremmin, kun luen esimer-

kiksi lisää kirjallisuutta erilaisista käyttäytymistyypeistä ja sitä kautta kasvatan omaa tieto-

taitoani. 

 

Luen tällä hetkellä humoristiseen sävyyn kirjoitettu Idiootit ympärilläni -kirjaa, ja uskon, 

että sen avulla opin ymmärtämään entistä paremmin muiden ihmisten käyttäytymistä. Yk-

sinkertaisesti minun pitää vain lähteä kokeilemaan vuorovaikutustilanteessa sitä, etten 

välttämättä heti tuo omaa räiskyvää persoonaani esiin, vaan sen sijaan kuulostelen ensin, 

minkälaisen ihmisen kanssa olen tekemisissä. Lisäksi haluan perehtyä entistä paremmin 

DISC-profiileihin, jotta voin kehittää kykyäni tunnistaa, mitä DISC-profiilia eri ihmiset edus-

tavat. Aion hankkia tämän vuoden aikana lisää tietoa erilaisista käyttäytymistyyleistä. Kun 

hallitsen ne teoriassa kiitettävästi, pystyn sen pohjalta soveltamaan oppejani käytäntöön. 

 

Vaikutusvoimakouluttaja Toni Hinkka opetti minulle kerran, että minun tulisi aina jäsen-

nellä valmiiksi se, mitä tulen sanomaan. Lisäksi hän muistutti, että ei kannata heti kertoa 

liikaa informaatiota, koska muuten toinen kadottaa puheenvuoron punaisen langan ja kyl-

lästyy nopeasti kuuntelemaan. Toni Hinkan vinkkinä olikin, että minun tulee kiteyttää sa-

nomani asiat yksinkertaisella tavalla eli mieluummin kerron ensin vähemmän ja odotan, 

tuleeko jatkokysymyksiä. Mikäli jatkokysymyksiä ei tule, silloin tiedän, että olen puhunut 

liikaa kerralla. Lisäksi Toni Hinkka opetti, että ihmisen työmuistin kapasiteetti on rajallinen, 

ja siksi omassa puheessa kannattaa pitää taukoja, jotta toinen ehtii prosessoida kuulemi-

aan asioita. 
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Kuvio 14. Tärkeimmät opit vuorovaikutuksesta 

 

7.5.3 Kehittyminen myyntiprosessin vaiheiden hallitsemisessa 

Myyntiprosessin vaiheet koen hallitsevani teoriassa kiitettävällä tasolla. Kuitenkin huippu-

myyjäksi kehittyy itse tekemällä. Pitää saada paljon harjoitusta, ja monia myyntitilanteita, 

joissa onnistuu, jotta tietää hallinneensa myyntiprosessin juuri niin kuin pitääkin. Myös 

epäonnistumisia tarvitaan, jotta voi oppia ja kehittyä paremmaksi myyjäksi. Toistot ovat 

avainasemassa huippumyyjäksi kehittymisessä ja siksi tarvitsenkin paljon käytännön työ-

kokemusta B2B-myynnistä ennen kuin minusta oikeasti tulee huippumyyjä. 

 

Myyntiprosessin vaiheista on tärkeää pitää niin sanottu perusteoria koko ajan mielessä, ja 

toteuttaa sitä myyntitilanteissa. Parhaiten teoria pysyy mielessä, kun palautan mieleeni ta-
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saisin väliajoin tärkeitä perusasioita ja luen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Aina voin et-

siä myös uutta kirjallisuutta ja uusia näkökulmia aiheeseen. Uudessa työpaikassani ac-

count managerina otan konkreettiseksi tavoitteeksi seurata tulevien kuukausien aikana, 

miten myyntiprosessin vaiheet toteutuvat eri henkilöillä.  

 

Aion myös itse aktiivisesti keskittyä omassa tekemisessäni siihen, että etenen myyntipro-

sessin vaiheiden mukaan. Lisäksi myyntiprosessin vaiheita on mielenkiintoista seurata 

myös yleisesti elämässä. Esimerkiksi B2C- eli kuluttajapuolella on kiinnostavaa havain-

noida, kuinka eri yritykset hoitavat asiakassuhteitaan ja muistavat asiakkaitaan esimer-

kiksi lähettämällä syntymäpäivänä alennuskoodin heidän verkkokauppaansa. Lisäksi, jos 

pysähtyy joskus kauppakeskuksessa ständille tai jää kuuntelemaan puhelinmyyjän soit-

toa, voi arvioida, miten myyjä onnistui, vaikka ei mitään ostaisikaan. 

 

7.5.4 Teknologiaosaamisen kehittäminen 

Teknologiaosaaminen minulla on keskitasolla, eli voisin osata siitä paljon enemmänkin. 

Teknologiaosaaminen tekoälystä, koodauksesta ja myynnin analytiikasta ei kehity itsek-

seen. Aiheesta on alettava lukemaan enemmän, jotta ymmärtää kyseisistä ilmiöistä. Myy-

jän teknologiaosaamiseen liittyvät kuitenkin olennaisesti myös digitaaliset työkalut, joita 

kannattaa hyödyntää arjessa. Digitaalisista työkaluista pystyn myös oppimaan lisää luke-

malla teoriaa ja tutkimalla esimerkiksi esittelyvideoita netistä. 

 

Digitaalisten työkalujen hyödyntämistä pääsen kuitenkin oppimaan myös uudessa työs-

säni account managerina. Käytän prospektointiin ja liidien etsimiseen Vainua ja CRM-jär-

jestelmänä toimii Pipedrive. Käyttämällä näitä työkaluja kartutan hyödyllistä teknologia-

osaamista, ja pääsen tutustumaan uusiin asioihin, joihin en ole aikaisemmin B2C-puolella 

päässyt tutustumaan. Otan siis tavoitteeksi, että tulevan puolen vuoden aikana hallitsen 

nämä uudet työkalut perusteellisesti. 
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Taulukko 2. Huippumyyjän tärkeissä ominaisuuksissa kehittyminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ominaisuus Miten kehityn paremmaksi? 

 

Kuuntelutaidot 

Harjoittelen kuuntelemista arjessa vuoro-

vaikutuksessa tuttujen ihmisten kanssa 

sekä työssä, kun soitan puhelimitse poten-

tiaalisille asiakasyrityksille. 

 

Kyky tulla toimeen  

erilaisten ihmisten kanssa 

 

 

Luen kirjallisuutta aiheesta ja harjoittelen 

käytännössä koulussa ja töissä. 

 

Kyky mukauttaa omaa käyttäytymistä 

Tutustun paremmin DISC-profiileihin ja 

harjoittelen oppimaani käytännössä kou-

lussa ja töissä. 

 

 

Myyntiprosessin vaiheet 

Havainnoin töissä myyntiprosessin vaiheita 

kokeneilla tekijöillä ja keskityn omassa te-

kemisessäni etenemään myyntiprosessin 

mukaan. Lisäksi luen aktiivisesti kirjalli-

suutta aiheesta. 

 

 

Teknologiaosaaminen 

Tutustun tarkemmin kirjallisuuteen liittyen 

tekoälyyn, koodaukseen ja myynnin analy-

tiikkaan. Töissä opin koko ajan käytän-

nössä lisää digitaalisista työkaluista, kun 

käytän aktiivisesti Vainua prospektointiin ja 

liidien hankintaan. 
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8 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön avulla olen saanut selkeän käsityksen siitä, minkälaisia asioita mi-

nun kannattaa kehittää omassa toiminnassani, jotta minusta voi kehittyä huippumyyjä. 

Tässä kappaleessa arvioin onnistumistani opinnäytetyöprosessissa sekä sitä, miten hyvin 

suoriuduin asettamistani tavoitteista. Pohdin myös portfolion kehityssuunnitelman ajan-

kohtaisuutta, merkityksellisyyttä sekä hyödyllisyyttä. Lisäksi annan kehittämis- ja jatkotut-

kimusehdotuksia ja arvioin oppimistani kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

Opinnäytetyöprosessin aloittaminen tuntui hankalalta silloin, kun aihe ei vielä ollut selkiyty-

nyt. Luulin aluksi, että opinnäytetyön tekeminen on todella iso prosessi, mutta loppujen lo-

puksi tämä on sujunut oikein mukavasti. Sen jälkeen, kun aihe selvisi, pääsin nopeasti al-

kuun ja olen saanut kirjoitettua aktiivisesti. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on 

sujunut mielestäni tavoitteiden mukaisesti. Olen siis saavuttanut päätavoitteen, joka oli 

laatia realistinen kehityssuunnitelma.  

 

Oli innostavaa tutkia teoriaa aiheeseen ja sitä kautta opin uusiakin asioita. Myös portfolion 

tekeminen oli mielekästä varsinkin siksi, että panostin myös visuaalisuuteen. Aihe on li-

säksi erittäin ajankohtainen, koska B2B-myynti kiinnostaa minua kovasti ja tällaisen tieto-

paketin kokoaminen sekä oman osaamisen reflektointi on ollut todella hyödyllistä näin 

opintojen loppuvaiheessa. 

 
8.1 Kehityssuunnitelman arviointi 

Kehityssuunnitelman ansiosta sain hyviä ideoita siihen, mitkä asiat ovat minulla painopis-

teenä huippumyyjäksi kehittymisessä. Tavoitteenani oli laatia selkeä suunnitelma itselleni 

siitä, mitä minun pitää vielä oppia, jotta kehityn huippumyyjäksi lähivuosina. Aloitin juuri 

uudessa työssä account managerina, joten pääsen siellä tutustumaan yritysmyyntiin laa-

jemmin ja kontaktoimaan asiakasyrityksiä. Tähtään siihen, että pääsen puolen vuoden si-

sällä kehittymään työssä koko ajan ja opin kontaktoimaan yrityspäättäjiä. Haluan myös 

puolen vuoden sisällä hallita Vainun käytön perusteellisesti. 

 

Kuuntelutaitoja aion alkaa opettelemaan koko ajan tästä eteenpäin arjessa ja pyrin siihen, 

että vuoden päästä olisin oppinut kuuntelemaan aktiivisesti. Haluan lisäksi oppia toimi-

maan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa entistä paremmin ja mukauttamaan 

omaa käyttäytymistäni tulevan vuoden aikana. Lisäksi aion harjoitella tehokkaasti myynti-

prosessin vaiheita sekä teknologiaosaamista tulevan kahden vuoden aikana. Tavoit-
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Opin kontaktoimaan 
yrityspäättäjiä account 
managerin roolissa ja 

käytän Vainua sujuvasti

•Puolen 
vuoden 
aikana

Osaan mukauttaa omaa 
käyttäytymistäni ja 

osaan myös kuunnella 
paremmin

•Vuoden 
aikana

Hallitsen myyntiprosessin 
vaiheet hyvin ja minulle 

on kertynyt monipuolista 
teknologiaosaamista

•Kahden 
vuoden 
aikana

Saan vähitellen lisää 
vastuuta ja pääsen 
etenemään urallani

•Kolmen 
vuoden 
aikana

teenani on, että noin kolmen vuoden kuluttua hallitsisin edellä mainitut asiat hyvin. Toi-

veenani on siis se, että muutaman vuoden päästä menestyisin B2B-myynnissä hyvin ja 

pääsisin etenemään urallani. 

 

Itselleni laatima kehityssuunnitelma havainnollistaa kehityskohteeni hyvin ja auttaa minua 

konkreettisesti tulevina vuosina. Tähän on myös helppo palata ja tarkastella, miten olen 

kehittynyt tietyillä aikaväleillä. Esimerkiksi kun valmistun, tämä on hyvä ja kattava paketti 

tutkia uudelleen kertauksen vuoksi ja tarkastella sitä, miten olen kehittynyt account mana-

gerina. Tämä kehityssuunnitelma hyödyttää tietenkin eniten minua itseäni, mutta uskon 

kuitenkin, että kuka tahansa myynnistä kiinnostunut saa tästä ideoita ja inspiraatiota 

omaan tekemiseensä.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Kuvio 15. Suunnitelma henkilökohtaisesta kehittymisestä B2B-huippumyyjäksi 
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8.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

Minulle tuli mieleen tähän opinnäytetyön portfolio-osuuteen liittyen muutamia jatkotutki-

muskysymyksiä. Ensiksi millä kaikilla tavoilla tekoälyä tullaan hyödyntämään tulevaisuu-

dessa myyntityössä? Entä viekö tekoäly myyjien työpaikkoja? Entä kuinka paljon eri työn-

antajat edellyttävät teknologiaosaamista myyjiltä? 

 

Lisäksi tässä opinnäytetyössä käsiteltiin kuuntelutaitoja ja myyjän kykyä sopeuttaa omaa 

käyttäytymistään tarvittaessa. Jatkotutkimuskysymyksinä niihin liittyen voisi kysyä esimer-

kiksi seuraavia: 1) Kuinka merkittäviä kuuntelutaidot ja myyjän kyky sopeuttaa ovat esi-

merkiksi työhaastattelussa? ja 2) Voiko työnantaja jättää myyjän palkkaamatta työhön, jos 

huomaa, että myyjä tuo liikaa omaa persoonaansa esiin? 

 

8.3 Oman oppimisen ja opinnäytetyöprosessin arviointi 

Onnistuin opinnäytetyöprosessissa mielestäni hyvin erityisesti sen takia, että pysyin aika-

taulussa ja sain opinnäytetyön valmiiksi jo ennen asettamaani omaa määräpäivää. Asetin 

oman aikataulun viimeisen määräpäivän siis tarkoituksella jo hyvissä ajoin ennen virallista 

päivää. Yllätyksekseni pystyin kirjoittamaan opinnäytetyön valmiiksi vielä nopeammin, 

kuin olin omassa aikataulussani suunnitellut. Opinnäytetyön riskejä oli hyvä pohtia ja va-

rata aikatauluun väljyyttä, mutta minun kohdallani riskit eivät onneksi toteutuneet. Mikään 

ei siis hidastanut prosessin etenemistä, vaan sain tehtyä opinnäytetyötä koko ajan tasai-

sesti eteenpäin. Yllätyin positiivisesti siitä, että opinnäytetyön säännöllinen kirjoittaminen 

muiden koulun kurssien ja töiden ohella onnistui tehokkaasti. 

 

Motivaatio opinnäytetyön tekemiseen säilyi hyvin koko prosessin ajan varmasti juuri siksi, 

että opinnäytetyön aihe oli itseä kiinnostava ja sen tekemisestä oli todella hyötyä. Teori-

asta suurin osa oli jo tuttua asiaa, mutta tietenkin osa oli jo päässyt unohtumaan. Siksi oli 

hyödyllistä kerrata tärkeitä asioita ja koota niistä kattava paketti. Huippumyyjän ominai-

suuksien läpikäynti oli hyödyllistä ja konkreettista. Oivalsin teorian avulla avainasioita siitä, 

miten minustakin voi tulevaisuudessa kehittyä huippumyyjä. 

 

Tässä opinnäytetyössä keskeisintä oli portfolio-osuus ja sen avulla pystyin hyvin analysoi-

maan, mitä todella jo osaan tähän mennessä ja kuinka hyvin osaan kyseiset asiat. Portfo-

lio-osuuden avulla sain myös käsityksen siitä, mitkä ovat omat kehittämiskohteeni. Opin-

näytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan innostava. Opinnäytetyön tekeminen opetti mi-

nulle sen, että isommankin projektin saa kyllä tehtyä nopeasti, kun vain suunnittelee sel-

keän aikataulun ja etenee määrätietoisesti sekä kunnianhimoisesti kohti tavoitettaan. 
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