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Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia, miten myyjä kokee muutoksen, kun hänen myyntityönsä muut-
tuu laitemyynnistä sovellusmyytiin. Miten myyjä perehdytetään uuteen työhön ja miten häntä tue-
taan muutosvaiheessa? Otetaanko muutos huomioon palkkauksessa?  

Haastattelin opinnäytetyötä varten viittä Konica Minoltan myyntipäällikköä, jotka ovat työurallaan 
erilaisessa vaiheessa. Heidän kokemuksensa muutosprosessista olivat keskenään erilaisia mutta 
myös samanlaisia näkemyksiä löytyi. Myyjät toivoivat parempaa ja monipuolisempaa koulutusta 
ja perehdytystä sekä parempaa johtamista muutostilanteessa. 

Myyntityö, Sovellusmyynti, Myyjä 
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The purpose of this thesis is to examine how a salesman experiences a change when his sales 
work changes from hardware sales to an software sales. How news salespersons get acquainted 
acquainted with the new job and how salespersons are supported during the change? Is the 
change taken into account in the salary? 

For the thesis, I interviewed five Konica Minolta sales managers who are in a different stage of 
their careers. Their experiences of the company’s change process were different, but similar 
views were also found. Salespeople wished for better and more versatile training and orientation 
and better leadership in the time of  change. 
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1. JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:lle, johon viittaan täs-

tä eteenpäin nimellä Konica Minolta BSF. Yrityksen toimiala muuttaa ja kehittyy nopeasti. Uuden-

laisia myyntitapoja tarvitaan, jotta voidaan varmistaa kilpailussa pärjääminen tulevaisuudessa. 

Yksi keskeinen haaste liiketoiminnassa on, kuinka myyntityötä ja sen tekijöitä voidaan kehittää ja 

tucker muutoksessa, kun siirrytään laitekaupasta sovellusten myyntiin enenevissä määrin. Tämän 

opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja tutkia, kuinka myyjät ovat kokeneet muutoksen ja 

kuinka tätä muutosta on viety eteenpäin myyjien näkökulmasta. Tutkimus pyrkii nostamaan esiin 

huomioita ja ideoita siihen, kuinka myyjiä voi paremmin tukea ja auttaa yrityksen muutoksessa. 

Tutkimuksen avulla on mahdollista nähdä potentiaalisia kehityskohteita, joihin kannattaa panos-

taa tulevaisuudessa. Ajatus tähän opinnäytetyöhön syntyi yrityksen tarpeista kehittää myyjiä ja 

myyntiään sekä pärjäämään paremmin toiminnan muuttuessa. Työskentelin opinnäytetyön al-

kaessa yrityksessä myynnissä ja kirjoitan tutkimusta nimenomaan myynnin näkökulmasta. 

Tämä opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään yritys, jotta lukijat 

voivat saada perusymmärryksen yrityksestä ja sen toiminnasta. Toinen osio käsittelee niitä asioi-

ta, mitkä muutostilanteessa myyntiin liittyy. Viimeinen osio käsittää tutkimuksen, tutkimussuunni-

telman ja tuloksen. Tämä tutkimus laadullinen tutkimus, jota varten olen haastatellut Konica Mi-

nolta BSF:n myyntipäälliköitä.  Valitsin haastatteluun viisi myyntipäällikköä eri puolilta Suomea, 

joilla on eri pituiset työhistoriat yrityksessä. Halusin selvittää, miten he kokivat myyntityön muu-

toksen ja kuinka yrityksissä oli hoidettu perehdytys ja palkitseminen. 
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2. YRITYSESITTELY 

Tässä kappaleessa esittelen Konica Minoltan yrityksenä. Tiedot on kerätty yhtiön nettisivuilta ja 

esitteistä. Konica Minoltalla työstentelee yli 43 000 ihmistä noin 150 maassa.  

Yhtiöllä on asiakkaina noin kaksi miljoonaa yritystä. Yhtiöllä on neljä erilaista pääliiketoiminta-

aluetta. Nämä ovat toimistopalvelut, ammattitulostus, terveydenhuolto ja teollisuus.  

Konica Minoltan pääpaikka on Tokiossa Japanissa. Yrityksen arvolupaus on ”Giving shape to 

ideas”, joka sisältää sitoumuksen tuoda asiakkaiden ja yhteiskunnan ideat eloon innovaatioiden 

avulla ja myötävaikuttaa korkealaatuisen yhteiskunnan luomiseen. Yrityksen filosofiana on uuden 

arvon luominen ja visiona olla yritys, joka on elintärkeä yhteiskunnalle. Yrityksen liikevaihdosta 

56,1 prosenttia tulee toimistopalvelut liiketoiminta-alueesta, johon tämä tutkimus keskittyy. Konica 

Minoltan toimistopalvelut muuttuvat ja kehittyvät kovalla vauhdilla laitekeskeisestä sovelluspoh-

jaiseksi liiketoiminnaksi. Konica Minolta BSF on yhtiö, jonka historia suomalaisena toimistojen 

teknisten laitteiden edustajana ulottuu aina vuoteen 1931. Konica Minolta BSF pääkonttori sijait-

see Espoossa Life Science Center Keilaniemessä. Aluetoimistoja on viisi ja nämä sijaitsevat Tu-

russa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä. Yrityksessä työskentelee tällä het-

kellä noin sata työntekijää. 
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3. PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTTAMINEN 

Perehdyttäminen on tietämyksen kasvattamista tiettyä työtehtävää kohtaan ja ymmärrystä orga-

nisaation toiminnasta ja toimintatavoista. Laadukkaalla perehdyttämisellä on mahdollista saada 

kilpailuetua, ja se on myös yksi organisaatioiden kalleimmista prosesseista.  On luonnollista, että 

perehdyttäminen on myös yksi organisaation tärkeimmistä tehtävistä. Onnistunut perehdyttämi-

nen voi olla erottava tekijä työntekijän ja koko organisaation menestyksen ja epäonnistumisen 

välillä.  Perehdyttämisellä on mahdollista varmistaa että organisaatio saavuttaa tavoitteensa ja 

onnistuu strategiassaan. Perehdyttäminen on keino johtaa yritystä kohti menestystä. Perehdyt-

täminen tarkoittaa, että työntekijä oppii ja kehittyy työtehtävässään. (Eklund 2018, 25-27) 

Kun organisaatio on muutostilassa, on tärkeää, että työntekijät pystyvät tekemään sujuvasti työn-

sä. Organisaation sujuva muutos on mahdollista, mikäli työntekijöiden oppiminen on mahdollistet-

tu. Työntekijöiden on tiedettävä, mihin organisaatio on menossa tulevaisuudessa, jotta he voivat 

olla muutoskykyisiä. (Eklund 2018, 41-41) 

Toimivalla perehdytyksellä on mahdollisista saavuttaa valtavasti etuja, ja perehdytys onkin yksi 

organisaatioiden tärkeimmistä ja kalleimmista prosesseista. Perehdytysprosessi on on johtami-

sen väline, eli se on yksi keino johtaa organisaatiota kohti sen tavoitteita ja toteuttaa sen strategi-

aa. (Eklund 2018, 25-27)   

Perehdytyksessä on suurelta osin kyse oppimisesta ja kehittymisestä. Vaikka organisaatiossa 

olisi meneillään samanaikaisesti monta suurta muutoshanketta, ne eivät saa viedä pois huomiota 

työntekijöiden sujuvan työnteon turvaamisesta. Organisaation muutoskyky riippuu sen muodosta-

vien henkilöiden muutoskykyisyydestä, minkä takia heidän hyvinvoinnistaan tulee huolehtia. Jat-

kuvan muutoksen alla on tärkeää pystyä tarjoamaan työntekijöille turvallinen perusta oppimiselle, 

ja riittävän selkeä kuva tulevaisuudesta. (Eklund 2018, 41-42) 

Perehdytyksessä on hyvä tarjota erilaisia tapoja oppimiseen ja yhdistellä näitä mahdollisuuksien 

mukaan, jotta jokainen voisi löytää sieltä itselleen toimivat tavat. Aivojen perustoimintatapa on 

ihmisillä samanlainen mutta yksilöiden välillä on kuitenkin paljon myös eroavaisuuksia. Jokainen 

oppii eri tavalla, ja jokaisella on erilaiset mielenkiinnon kohteet ja kokemukset. Toinen pitää 

8



 

enemmän lukemisesta ja toinen taas kuuntelemisesta. Perehdytettävän proaktiivisuuteen ja 

omien oppimistyylien hyödyntämiseen voidaan kannustaa tarjoamalla tietoa eri muodoissa, jotta 

opittua on mahdollista kerrata myös itsenäisesti. Tapojen yhdisteleminen jo itsessään lisää opis-

kelun mielenkiintoa, ja samalla mahdollistaa erilaisten oppimistyylien huomioinnin. (Eklund 2018, 

53-54) 

Miten perehdytys toteutetaan käytännössä? Kysymys on olennaisessa osassa tehokkaan ja mie-

lekkään oppimisen mahdollistamisessa. Perehdyttämisen mahdollisuuksia on rajattomasti, joista 

yleisimpiä ovat yhteiset koulutustilaisuudet tai työssä oppiminen ohjaajan opastuksella. Jotkut 

asiat voidaan käydä läpi keskustelun avulla, esimerkiksi esimiehen kanssa tai koko tiimin kesken. 

Jotkut asiat perehdytettävä voi käydä läpi itsenäisesti opiskellen esimerkiksi kirjojen tai videoiden 

avulla.  

Tällä hetkellä perehdytyksessä käytetään myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, ja ne 

tulevat nousemaan tulevaisuudessa varmasti vielä enemmän esille. Esimerkiksi verkkokurssit, 

webinaarit ja pelit mahdollistavat erilaisia tapoja uuden oppimiseen. Digitalisoitumisen myötä 

myös perehdytysprosessit tulevat siirtymään entistä enemmän digitaaliseen ympäristöön. Tämä 

mahdollistaa paljon monipuolisemman lähestymisen perehdytykseen, mutta tuo myös monia 

haasteita. Digitaalisessa ympäristössä työskentely ei koskaan vastaa täysin käytännön työtä, ja 

vuorovaikutus muiden henkilöstön jäsenten kanssa väistämättä muuttuu. (Eklund 2018, 78-79). 
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4. FYYSINEN TUOTE JA PALVELU 

Palveluyrityksiä on johdettu hyvin pitkälti samoilla periaatteilla kuin tehtaita. Johtamista käsittele-

vissä kirjoissa käytetään esimerkkeinä lähes yksinomaan teollisuusyrityksiä. Aitoja palvelualan 

yrityksiä tapaa niissä äärimmäisen harvoin. Palveluista puhutaan, mutta niillä tarkoitetaan teolli-

suusyrityksen tuotannon ja tuotteiden ”palveluosuutta”, kuten huoltoa ja laskutusta. On hyvä sel-

ventää fyysisen tuotteen ja palvelun eroja, jotta ymmärtäisimme palvelualan oman luonteen. Ero-

ja on runsaasti mutta tiivistäen voi todeta, että ”palveluja ei voi pudottaa varpailleen”.  (Halonen 

2001, 15-17)  

Palvelun luonteesta seuraa, että palvelualan kilpailussa ja kilpailukyvyssä on otettava huomioon 

seuraavat näkökohdat: Koska palveluja ei voida varastoida, palvelujen kilpailukykyä ei voi edistää 

automatisoimalla, koska vuorovaikutuksen syntyminen edellyttää henkilöstöä. Palvelujen tuotta-

misjärjestelmien ylläpito ja automatisoinnin vaikeus, monissa tapauksissa mahdottomuus vaikut-

tavat henkilöstön rooliin palvelun tuottamisessa ratkaisevasti. Kilpailun ja kilpailukyvyn vuoksi 

henkilöstöltä vaaditaan osaamista. Yritys, jolla on osaavin henkilöstö, pärjää kilpailussa parhai-

ten. Fyysisen tuotteen ja palvelun myynnin ero on myös se, mikä on pääasiallisen kilpailun koh-

de. Kun asiakkaalle myytävän fyysisen tuotteen kokonaisuudesta pääosa on tuotetta ja vain vä-

häinen osa palvelua, on selvää, että fyysinen tuote kilpailee tuoteominaisuuksillaan kuten laatu, 

ja hinta. Vaikka palvelu olisi kuinka hyvää tahansa, sen osuus kokonaisuudesta on niin vähäinen, 

että se voi ratkaista vain silloin, kun kilpailevat tuotteet ovat samanlaisia laadultaan ja hinnaltaan.  

Kun tuotteen ominaisuuksien muuttaminen on helppoa, on yksinkertaista kääntää kilpailu oman 

tuotteen eduksi tuotteen ominaisuuksia muuttamalla. Palvelujen osalta tilanne on täsmälleen 

päinvastainen. 

Palvelujen räätälöinti on Halosen mukaan äärimmäisen helppoa. Räätälöintiä voidaan toteuttaa 

koska tahansa: asiakaspalvelija näkee tilanteen ja voi sopeuttaa tuotteen hänen tarpeisiin sopi-

vaksi. Myös jakaminen on räätälöintiä. Asiakaspalvelijalta räätälöinti vaatii muun muassa jousta-

vuutta ja sopeutumista. Koska fyysiset tuotteet ja palvelut ovat erilaisia, niitä tuottavia yrityksiä 

johdetaan eri tavalla ja alan ammatteihin ohjaavien koulujen opetusohjelmat ovat erilaisia (Halo-

nen 2011, s. 20-23). 
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Palvelutyö ja teollinen työ ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Palvelutyö vaatii ammattitaitoa, inno-

vatiivisuutta, tiimityöskentelyä, projektikohtaisuutta, monitaitoisuutta, asiakkaan valtaa sekä kolle-

giaalista koordinointia. Palveluala onkin suuressa määrin tietotyötä, joka vaatii tiedon keruuta, 

hallintaa ja käyttöä. Palveluala edellyttää myös uusien tietojen yhdistämistä erilaisiin järjestelmiin 

(Halonen 2011, s. 25). 

Teollisen tuotannon ja palvelujen eron tulisi heijastua paitsi johtamistapoihin myös erityisesti yri-

tyksille työvoimaa kouluttavien oppilaitosten opetusohjelmien sisältöön, koska uudet työpaikat 

tulevat olemaan pääsääntöisesti palvelualoilla. Tulevaisuudessa tarvitaan nuoria työntekijöitä, 

joiden koulutuksessa on mukana yrittäjyyttä, luovuutta ja vuorovaikutustaitoja. Ne kaikki ovat tai-

toja, jotka voi oppia siinä missä matematiikkaakin. Kaupan alan oppilaitosten pitäisikin ottaa mal-

lia sairaanhoitajakoulutuksesta, jossa vuorovaikutustaidot ovat vahvasti esillä (Halonen 2011, s. 

28-29.) 

Yhteistä kaikille kilpailukyvyn osatekijöille on se, että ne tuovat menestystä vain, jos ne ovat pa-

remmat kuin kilpailijalla. Mutta miksi juuri henkilöstö on palveluyrityksen kilpailukyvyn kivijalka? 

Henkilöstön ajattelu- ja toimintatavat, osaaminen, yrittäjyys ja luovuus ovat niitä tekijöitä, joista 

syntyy merkittävät kilpailukyvyn erot. Yritys personoituu henkilöönsä, erityisesti johtoon (Halonen 

2011, s. 48) 

Kun kilpailuetu pohjautuu henkilöstöön, tarvitaan jatkuvaa oppimista ja onnistunutta muutoksen 

hallintaa. Hinnoittelun tuoma kilpailuetu voidaan mitätöidä milloin tahansa. Sen sijaan muutokset 

ajattelussa ja toimintatavoissa ovat hitaita ja näitä kilpailuetuja on vaikea kompensoida muuta 

kuin olemalla parempi. Jokainen voi itse päättää, haluaako vaikuttaa asenteisiinsa ja ajattelu- ja 

toimintatapoihinsa (Halonen 2011, s. 49).  

Tieto on merkittävä kilpailuetu. ”Menestyjät oppivat muilta. Keskinkertaiset oppivat omista koke-

muksistaan. Häviäjät eivät opi keneltäkään.” Asiakkaiden tiedon taso nousee ja kilpailuttaminen 

yleistyy. (Halonen 2011, s. 55). 

Henkilöstö osaamisen tason pitää olla korkeammalla kuin asiakkaiden osaaminen. Tietoa ei voida 

pantata. Tieto on tulevaisuudessa strategista, mikä takia sitä pitää levittää ja jalostaa. Tiedon ja-

kaminen on tulevaisuudessa valtaa (Halonen 2011, 56, 57). 
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5. PALKKAUS 

Tähän mallipohjaan on muotoiltu valmiiksi tyyli, joka helpottaa taulukoiden ja kuvioiden nimeämis-

tä. Palkkauksessa eletään muutoskautta. Samapalkkaisuudesta siirrytään eripalkkaisuuteen, sillä 

on oikeudenmukaista, että erinomaisella panoksellaan myyntiä tekevä myyjä tulee palkituksi. 

Huippumyyjä saa parempaa palkkaa ja tuo yritykselle onnistunutta myyntiä, josta kaikki pääsevät 

nauttimaan. Huippumyyjä parantaa yrityskuvaa ja luo edellytyksiä uusiin asiakassuhteisin ja 

myynnin mahdollisuuksiin (Halonen 2011, s. 63)   

Henkilöstön kehittäminen on tärkeässä roolissa. Henkilöstön jatkuva kehittäminen ja valmentami-

nen ovat keskeisiä asioita, ja esimiehen esimerkki on tärkeää.  Pelkkä kursseille osallistuminen ei 

riitä. Opinnot pitää rakentaa siten, että lopussa on tentti. Mittaaminen on arvostuksen osoitus, ja 

kun yritys sijoittaa rahaa koulutuksin, sillä on myös oikeus mitata tuloksia.  Yritysten tulisi palkita 

myös niitä työntekijöitä, jotka haluavat aktiivisesti osallistua koulutuksiin (Halonen 2011, s. 74-75) 

  

Yritysten pitäisi laatia koko henkilöstöä koskeva kehitysstrategia ja -ohjelma. Sen pitäisi mahdol-

listaa kaikkien kehittymisen mahdollisuuksia edetä juoksupojasta johtajaksi. Kun työntekijällä ei 

ole mahdollisuuksia edetä urallaan, hän lyö laimin omaa kehittymistään. Kehityskielteinen yritys 

menettää henkilöstönsä potentiaalia ja yrityksen kehitys hidastuu tai jopa pysähtyy.  

Taas kun yksilö kehittyy, myös tiimi kehittyy. yrityksen osaaminen kasvaa, kun yksilöiden osaami-

nen kasvaa. Kehittyminen on varminta ja tehokkainta, kun ihmiset haluavat ja saavat kehittyä 

(Halonen 2011, s. 98) 

Myynti vaatii lujaa uskoa omaan onnistumiseen. Palvelualalla myydään luottamusta. Asiakas 

huomaa herkästi sen, että myyjä ei luota tuotteisiin ja omaan onnistumiseen. palvelun laatu on 

keino saada hyviä myyntituloksia. asiakkaan kannalta myynnin keskeiset kriteerit ovat tyytyväi-

syys kauppaan ja tunne siitä, että myynti ei ole ollut pakkomyyntiä.  Asiakkaalle pitää jäädä tun-

ne, että hän päättää, mitä hän ostaa. Myyntialoitteen pitää lähteä yrityksestä. Myyjän pitää jalkau-

tua asiakkaan työpaikalle (Halonen 2011, s. 142) 
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Myyntiä pitää mitata tarkkaan. Ilman mittaamista ei tiedetä, missä mennään. Mitattavuus on 

myyntihenkisen toiminnan tehokkuuden seurantaa ja edelleen kehittämistä. Vapaan kilpailun 

oloissa paras tarjous ja paras myyjä menestyvät (Halonen 2011, s.149) 

5.1. Myyjien palkitseminen 

Palkitsemisjärjestelmiä on paljon. Hyvä palkitsemisjärjestelmä ottaa huomioon sekä asiakkaan 

että yrityksen tavoitteiden saavuttamisen. Tuotemyynnistä palkitsemisen sijaan pitäisi siirtyä pal-

kitsemaan asiakassuhteesta. Kun palkitaan yksilö, mittarit ja seuranta on helppo rakentaa. Kun 

palkitaan tiimi, mittaustavan laatiminen on vaikeampaa (Halonen 2011, s. 189) 

Myyjä voidaan palkita aineellisesti ja aineettomasti. Hyvin usein palkitseminen mielletään vain 

taloudelliseksi palkitsemiseksi. Urapalkkio on yksi tapa palkita hyvästä työstä. Tutkimusten mu-

kaan ihmiset haluavat tehdä työtä, joka on mielenkiintoista ja haastavaa. On paljon ihmisiä, jotka 

kaipaavat muutaman vuoden välein uusia haasteita. Organisaation tulisikin antaa uusia mahdolli-

suuksia alhaalta tai ylhäältä. Kun organisaatio ei anna uusia mahdollisuuksia, henkilöstö siirtyy 

muualle. Se ei ole organisaation kannalta järkevää eikä taloudellista, sillä yhden henkilön poisläh-

tö merkitsee 3-6 kuukauden palkkaa. Hyvää työntekijää voidaan palkita mahdollistamalla hänelle 

itsensä kehittämisen keinoja, esimerkiksi maksamalla kurssimaksuja. sosiaalisia palkisemiskeino-

ja ovat muun muassa hyvät työasusteet, hyvä työpiste ja toiminimike sekä työnantajan auto tai 

tietyn klubin jäsenyys. Joillekin työntekijöille tällaiset ns. statussymbolit ovat tärkeitä. Palaute on 

yksi palkisemisen tapa. Osa työntekijöistä kaipaa paljon palautetta, osalle riittää vähempi. Joissa-

kin organisaatioissa palkitaan kuukauden myyjä. Tästä tavasta on monenlaisia mielipiteitä. Osa 

työntekijöistä haluaa edustaa organisaatiota. Taloudellinen palkitseminen on olennainen osa 

työntekoa. Palkanlisät ja palkankorotukset ovat tärkeitä tapoja palkita hyvästä työstä. Luontoise-

dut ovat osa taloudellista palkitsemisjärjestelmää (Kauhanen, 2010, s 104-106) 

Palkitseminen vaikuttaa organisaatioiden toimintaan paljon enemmän kuin tiedetään. Johdon ja 

esimiesten tulisi osata käyttää erilaisia palkitsemistapoja. Onnistuminen palkitsemisessa johtaa 

hyviin asioihin työyhteisössä: saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia, esimerkiksi poissaolot ja 

ylimääräiset henkilöstön vaihtuvuudet vähenevät.  Henkilöstö hyötyy palkitsemisesta mutta myös 

yritys saa paremman työpanoksen. Muuttuvassa työelämässä käsitykset palkitsemisestakin 

muuttuvat. Palkitsemistavan pitää olla motivoiva ja oikeudenmukainen. On tärkeää, että yritys 
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tuntee erilaisia palkitsemisen tapoja. Palkitseminen vaikuttaa organisaation toimintaan sekä ly-

hyellä että pitkällä aikavälillä. Hakosen palkisemisjärjestelmän toimivuuden portaissa ensimmäi-

nen askel on selvittää, että järjestelmä on lakien mukainen. Toinen askel on luoda järjestelmä, 

jonka avulla vodaan maksaa palkkaa tai palkkioita. Kolmas askel on miettiä tarkoitus, joka sopii 

yrityksen strategiaan. Neljäs askel on kuvata järjestelmän prosessit. Viides askel on ottaa järjes-

telmä käyttöön. Kuudes askel on järjestelmän toimivuuden arviointi. Seitsemäs porras on järjes-

telmän systemaattinen arviointi, parantaminen ja kehittäminen (Hakonen, 2014, s. 57 ja 188-289). 
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6. TULOKSET 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten viittä myyntipäällikköä. Tekemässäni yhteenvedossa heidän 

ajatuksiaan uudessa tilanteessa. 

6.1. Myyjien koulutus muutostilanteessa 

Haastattelemani myyntipäälliköt kertovat saaneensa myytävistä sovelluksista jonkin verran opas-

tusta. Heidän saamansa opastus on ollut lähinnä itseopiskelua verkossa. 

Asiakaskentästä ja asiakaskäyttäytymisestä saatu koulutus poikkeaa paljon alueesta riippuen. 

Osa haastatelluista kokee saaneensa koulutusta ja osa kokee, että tiedon hankkiminen ollut täy-

sin omalla vastuulla ja/tai tieto on pohjautunut lähnnä omaan kokemukseen. 

Markkinatilanteesta ja kilpailijoista on yrityksissä keskusteltu jonkun verran. Kilpailijakenttä on 

sovellusmyynnissä erilainen kuin laitemyynnissä, mutta tarkempaa tietoa tästä ei haastatteluissa 

saatu. Osa haastatelluista on kokenut, ettei ole saanut tietoa markkinatilanteesta tai kilpailijaken-

tästä ollenkaan. 

Lähtökohtaisesti haastaeltavat ovat kokeneet, että yritys on kertonut perusasiat eli mistä on ky-

symys, mutta jatkotietous on oman aktiivisuuden varassa. Haastatellut ovat saaneet etsiä tietoa 

paikoista, joissa itseopiskelumahdollisuuksia on ollut. Koulutuksen määrä on osittain koettu mini-

maaliseksi. Yksi haastateltu mainitsee, että myyjän tehtävänä on ollut havaita mahdollisuudet 

myydä sovelluksia ja tämän jälkeen on ollut mahdollisuus saada apua tuotetietouteen. 

Toimi seuraavasti 

6.2. Keinot opiskella 

Haastateltavat kertovat, että omatoimista verkko-opiskelua on ollut tarjolla. Se on ollut myös en-

sisijainen kouluttautumisen muoto.  
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Verkko-opintoja on tarjottu myös partnerin kautta, mutta sitä ei välttämättä ole ollut siinä määrin, 

että se olisi tuonut syvempää tietoa. Verkko-opinnot olivat luonteeltaan perehdyttäviä moduuli-

maisia opintoja. Verkko-opiskelu ei myöskään ollut interaktviista. Muutama haastateltava oli 

päässyt osallistumaan myös muutamaan online-seminaareihin.  

Ulkopuolisia koulutuksia on ollut yksi.  Kaikki haastatellut eivät ole päässeet osallistumaan siihen. 

Osa koki koulutuksen sisällön hyvin perustason koulutukseksi. Ulkopuolisen koulutusten puute 

nousi selvästi esille. Muuta sisäistä koulutusta asiaan liittyen oli lyhyesti, noin tunti yhdestä koko-

naisuudesta, ja se oli hyvin yleistasoinen. Yksi haastateltava koki muista haastatelluista poiketen, 

että sisäisiä koulutuksia on ollut paljon. 

Yksi koulutus oli näytelty kuvitteellinen esitys, jossa osallistujat pääsivät osallistumaan kommen-

toimalla. Esimiesten ja sovellusasiantuntijoiden johtamia esimerkkiasiakaskäyntejä ei kaikilla ol-

lut. Jotkut haastateltavat olivat saaneet tällaisen koulutuksen ja kokeneet sen  hyväksi malliksi.  

Muutamat haastatellut kyseenalaistivat esimiesten kykyä tarjota esimerkkiä asiakaskäynnistä. Ne 

olivat usein vain sovelluskavereiden paikallisia pieniä läpikäyntejä. Haastateltujen omalle vastuul-

le jäi tämän jälkeen suoraan asiakkaan kanssa harjoittelu. Esimerkin omaista niin sanottua kuiva-

harjoittelua ei ollut. Kollegojen kanssa asiakaskäyntejä on ollut. Tällaista kouluttajaa ei myöskään 

ole yrityksellä. 

  

Aikoinaan yrityksissä on ollut nykyistä enemmän koulutusta ja varsinaisia kouluttajiakin, mutta ei 

enää pitkään aikaan. Sähköpostilla tulee opiskelumateriaalia jonkin verran. Yrityksillä on myös 

sisäinen tiedonjakokanava, josta voi itseohjautuvasti hakea tietoa. 

Tiimien sisällä ollut jonkin verran tiedon vaihtoa, osittain taas ei. Tiimien sisäisiä sparraamisia on 

jonkin verran, mutta voisi haasateltavien mielestä olla enemmänkin. Tiimien sisäinen läpikäynti 

koettiin heikosti strukturoituksi. Suusta suuhun-menetelmällä materiaalia liikkuu, mutta siitä ei 

välttämättä ole tiedotettu mitenkään virallisesti. 

6.3. Koulutuksen määrä 

Haastatellut olivat sitä mieltä, että koulutusta ei ole ollut riittävästi eikä tarpeeksi monipuolisesti.  
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Koulutusta saisi heidän mielestään olla enemmän. Nyt koulutuksesta jää hajanainen tunne.  

Koulutus ja perehdyttäminen eivät ole olleet strukturoitua, järjestelmällistä eikä suunnittelmallista 

kouluttamista. Tiedonhankinta on jätetty työntekijän vastuulle. Geneerinen yleiskoultus on ollut, 

mutta tämä ei vielä auta vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja näkemään, kuinka sovelluksia sovel-

letaan asiakkaan liiiketoimintaan. 

Haastateltujen mukaan myyjä on itse tutkijana ja itsensä kouluttajana. Omaa asiantuntijuutta ei 

myöskään ruokita eikä ole ollut kiinnostusta tähän yrityksen puolelta. Talent management puuttuu 

täysin. Haastatellut kokevat hankalaksi sen, että ei oikein tiedetä mitä muut tekevät. Avoimuus 

puuttuu. Toisaalta he kokivat olevansa itsekin vastuussa: pitäisi myös osata itse pyytää enemmän 

koulutusta. Nykyisellä koulutuksella on haastavaa saada eteenpäin asioita. 

Myyntipäälliköiden muukaan olisi huomattavasti parempi mikäli koulutuksia järjestettäisiin kasvo-

tusten. Tällöin voisi tavata kouluttajat ja tehdä kysymyksiä kasvotusten, jolloin oppimisen mahdol-

lisuudet paranisivat.  Online-koulutukset eivät korvaa kohtaamisia eikä online-koulutus ole tar-

peeksi monipuolista ja riittävää. 

Yksi haastateltava esitti hyvinkin poikkeavan mielipiteen: hänen mielestäaän koulutusta oli riittä-

västi ja riittävän monipuolisesti, mutta hän kuitenkin koki asasisällön sisäistämisen haastavaksi, 

koska oppimistavat erilaisia. Haastateltu tykkää itse yrityksen tavasta tiedottaa asioista, joita sit-

ten itse voi pohtia. Hän myös kertoo oppivansa parhaiten tekemällä. 

6.4. Myynnin mahdollisuudet 

Haastatellut kertoivat, että heillä on mahdollisuudet myydä tuotteita, mutta heidän pitää perehtyä 

niihin aina sovellus kerrallaan ensin. He kokivatkin, että myynnin mahdollisuudet olivat paljolti 

itsestä riippuvaisia. Jos asiakkaalla on joku tarve, myyjän pitää itse perehtyä siihen, voidaanko 

häntä auttaa. Haastateltavat kokivat tämän töiseväksi eli hyvin työlääksi mutta toisaalta mahdolli-

seksi.  

He kokivat, että myynti vaatii uskallusta, kärsivällisyyttä ja asiantuntijoiden hyödyntämistä. Myynti 

vaatii aika paljon innovatiivista näkemystä ja suhtautumista. Myyjän pitää voida avata sellainen 

keskustelu, että asiakas ottaisi heidät varteenotettavana vaihtoehtona – alalla on on isompia toi-

mijoita ja pienemmiltä toimijoilta puuttuu helposti vakuuttavuus ja uskottavuus. 
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Valmiudet myyntiin koettiin hyviksi kuitenkin kun asiantuntijapuolta on vahvistettu paikallisesti. 

Suunta on oikea: asiakaskäynneille ja ratkaisuiden esittämiseen saa tukea. Tukiverkostoon on 

saatu lisäapua, mutta muu tuki on olematonta ja siihen ei ole myöskään kiinnostusta yrityksellä 

sovelluspuolella.  Haastatellut toivovat, että alalle tulee hyviä tekijöitä, mutta yrityksen johto ei ole 

tarpeeksi sitoutuneesti mukana tässä. 

Yksi haastateltava koki muista poiketen, että kaikki avaimet on annettu käteen. “On tieto siitä, 

mitä on mahdollista myydä ja mitä ei. Asiantuntija-apua on mahdollista saada tarjousten raken-

tamiseen sekä asiakaskäynteihin”, hän kuvaili. 

6.5. Oma tilanne sovellusmyynnissä 

Oma tilanne sovellusmyynnissä on haastateltujen mukaan osittain selkeä. Myyjillä on tieto siitä, 

mitä on heidän vastuullaan ja mitä heiltä odotetaan. Muutosprosessista sen sijaan ei ole kovin 

selkeää kuvaa: myynnissä mennnään kokeiluperiaatteella. Osa koki, että asiat ovat aika leväl-

lään. Oma rooli on epäselvä, koska muun muassa tavoitteita on muussakin kuin sovellusmyyn-

nissä. Muut tavoitteet vievät aikaa sovellusmyynnistä ja näin pilkkovat ajankäyttöä. 

Keskittyminen uuteen vaatii haastateltujen mielestä resursseja ja aikaa valtavasti. Tämä tuo 

haasteita selkeyteen. On myös ongelma, kun perinteinen rahantulo täytyy pitää käynnissä.  

“Pitää valita, onko kyydissä vai ei. Sovellusmyynti hakee uomaansa ja myyjän pitää luottaa 

omaan tekemiseen. Kun myyjä tietää kohderyhmän, hän osaa targetoida tekemisensä”, yksi 

haastateltu kuvailee. 

6.6. Suunnanmuutoksen kokeminen 

Haastateltujen mielestä aikaa on ollut liian vähän, jotta voisi arvoida varsinaista muutosta.  

Viesti on, että strategia muutokseen on. Tilanne on ollut stabiili, vaikka tiedetään, että painopiste 

on muuttumassa. Konkreettiset toimenpiteet eivät ole johdonmukaisia ja suunniteltuja, jotta muu-

tosta saataisiin toteutettua. Yksi haastateltu on ollut alalla pitkään. Hän tuntee, että pitkään on 

vain puhuttu, mutta nyt tullut jotain konkreettista muutostakin viime aikoina, jonka kokee hyvänä. 

18



 

Haastatellut kokevat, että muutos on tarpeellinen. Bisness muuttuu, joten on hyvä, että yritys 

ymmärtää muutosta.  Iso kysymys onkin, kuinka yritys saavuuttaa markkina-aseman uusissa so-

velluksissa. Suunnanmuutos on järkevää ja välttämätöntä. Organisaatiolla on vaikeuksia on mu-

kautua. Toiminnan muuttaminen tuntuu tuskaiselta vaikkakin näkyvissä on valonpilkahduksia. 

Haastatellut kokevat muutoksen vauhdikkaaksi. Vastaan tulee uusia asioita sellaisella tahdilla, 

ettei aiemmin ole yriyksessä tullut. Osa kokee, että he itse itse eivät näe muutosta niin vauhdik-

kaaksi kuin ympäristö. Tavaraa tulee niin paljon, ettei sitä ehditä strukturoida tarpeeksi myytävään 

malliin. Suuri osa haastatelluista kokee muutoksen positiivisena. 

6.7. Myytävät sovellukset 

Haastateltavat kokevat myytävät sovellukset tärkeiksi, tarpeellisiksi ja merkittäviksi. 

Brändeinä sovellukset koettiin hyviksi, mutta niiden opetteluun menee aikaa. Hyödyt ovat ilmeiset 

sovelluksissa:  niillä on selkeä tarkoitus.  Haastateltavien mielestä pitäisi kuitenkin miettiä, mitä 

asiakkaalle puhutaan. Miten huolehditaan sitä, mikä viesti asiakkaille menee ja mihin pyritään. 

Onko kaikilla eri viesti? Uudet sovellukset ovat hyviä ratkaisuja, eli jos tarve löytyy niin on ratkai-

suja. Pitää osata löytää tarvitsijat. 

6.8. Muutos ja motivaatio 

Osa haastatelluista on erityisen motivoitunut sovelluksiin, koska näkee, että myös yrityksen tule-

vaisuus riippuu niistä. On sanottu, että yrityksellä on muutokseen strategia ja tämä motivoi. 

Nämä uudet tiedonhallinnan ratkaisut on saanet työntekijän pysymään, koska hän uskoo ja nä-

kee tässä kasvun mahdollisuudet. “On mukavaa, että homma kehittyy”, hän kertoo. Yksi haas-

taelluista kuvailee olevansa peruspositiivinen ja siksi motivoitunut. Osa pohtii, miten resursseja 

riittää itsellä, kun työn peruspuoli pitää hoitaa ja samalla myös uusi.  Yksi haastateltu toteaa, että 

perinteinen bisnes ei kiinnosta, joten hän on motivoitunut uuteen bisnekseen. Yrityksen johdon 

läpivientiin, organisaation rakentamiseen ja keinoihin ja viestintään motivoituminen onkin sitten 

toinen juttu. “Muutos on väistämätön”, on ylenen näkemys.  Osa on motivoitunut muutokseen 

hyvin, koska he pitävät uusista asioista. Uusien asioiden avulla pystyy kehittämään asiakkaiden 

toimintaa nykyistä laajemmin ja tuottamaan lisäarvoa paremmin. Tavoitepainotteet motivoivat. 
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6.9. Myyjien tavoitteet 

Uusia myyntitavoiteita ei voi verrata aikaisempaan, joten tavoitteiden saavuttaminen koetaan pit-

käjänteiseksi, mutta osin epäsuhdaksi. Aikajana on sovellusmyynnissä erilainen ja paljon pitempi.  

Haastatellut kokevat, että sovellusmyyynnin tavoitetta on hankala verrata laitemyyntiin. Kuva täs-

tä ei ole vielä selkeä. Sovellusmyynnin tavoite on tällä hetkellä pienempi vaikkakin sitä kasvate-

taan jatkossa. Yksi haastateltava kertoi saaneensa euromääräisiä tavoitteita, jotka hän kokee 

fiksuiksi, mutta samalla hän miettii, pitäisikö myyjän pohtia, millä nämä tehdään niin, että fokus 

olisi tietyssä asiassa.  Palkka on sidoksissa tavoitteisiiin, mikä on iso tekijä. Yksi haastatelava 

kokee, että linja kaipaisi tarkennusta kun hänen pitää “huseerata siellä sun täällä”. Laitepuolen 

tavoitteet ovat pienentyneet hieman, kun sovellusmyynnin tavoitteita on tullut. Osa kokee, ettei  

pysty itse vaikuttamaan tavoitteisiiin vaan ne ovat “ylhäältä annettuja” “Mielipiteitä ei ole kysytty. 

Jos kysyttäisiin, myyjillä voisi olla motivaatiota enemmänkin”, yksi haastaeltu kuvailee. 

Erään haastatellun mielestä nyt mennään sovellus- ja laitemyynti käsi kädessä. Molemmat kulke-

vat samalla painoarvolla uudessa tilanteessa. 

Sovellusmyynnin tavoitteet ovat aina ylittäneet tähän mennessä. “Tuntuu hurjalle, mutta työtähän 

tämä on. Tavoitteet ovat sidoksissa palkkaan. Laitemyynnin tavoitteisiin sovellusmyynnillä ei ole 

ollut vaikutusta. Laitemyynnin tavoitteet ovat pysyneet samana, ja sovellusmyynti näin nostanut 

kokonaistavoitteita. Mittarit ovat kuitenkin muuttuneet. “Muutos on rankkaa. Aikaa pitää käyttää 

todella paljon suunnitteluun ja työntekemiseen”, haastateltava kertoo. Osalle tavoitteet on asetet-

tu vain sovellusmyyntin. Osalla on myös laitetavoitteet ovat myös nousseet vaikka ei ole sidok-

sissa tähän muutokseen. Sanottiin myös että tavoitteet ovat haastelliseet mutta sopivat. Haasta-

tellut kertovat, että myyntiä on mitattu pelkästään eurossa. Pehmeiden asioiden mittaamista ei 

ole ollut ollenkaan.  

6.10. Suurimmat omat haasteet 

Kun tuoterepertuaari kasvaa, on iso haaste selvitellä ja opiskella itse tuotteita sekä saada tietout-

ta. Uudet tuotteet tosin monipuolistavat tehtävänkuvaa. Haastatellut kokevat, että on haasteellista 

löytää linja eli se, mitä haetaan ja mikä on tärkeää tehdä juuri nyt. Perustekeminen saattaa unoh-

tua muutoksen keskellä ja  fokuksessa pysymyminen on hankalaa. Ajankäyttö oli haastateltujen 
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mielestä vaikein asia. Vapaa-ajan käyttö ja perustyön tekeminen kärsivät, kun on perehdyttävä 

uuteen. Haastateltujen mielestä iso ongelma on kehityssuunnitelman puute. Oma organisaatio ei 

tarjoa nykymallilla ja nykyisellä toimintamallilla paljon. Kehittyminen ja haasteet pitää hakea muu-

alta. Mentorin puuttuminen koetaan niin ikään ongelmaksi.  Haastatellut kokevat ongelmaksi kau-

pan saamisen.  Asiakkaat ovat kiinnostuneita, mutta eivät välttämättä vielä valmiita ostamaan. 

Myös kilpalijat ovat saattaneet tulla väliin. 

6.11. Myyjien näkemys 

Haastatellut sanovat, että kaikki lähtee johtamisesta: miten henkilöä johdetaan muutospolunmu-

kaisesti, jotta muutos olisi suunniteltu. Monella on tunne, että muutos ei ole tämän osalta kovin 

strukturoitua vaan menee enemmänkin pakon sanelemana. Haastatellut haluaisivat, että muutos 

näkyisi enemmän myös asiakkaille, jotta ostaminen olisi helpompaa.  Repertuaaria pitäisi laajen-

taa vielä enemmän, mutta pitäisi olla kuitenkin tarkasti mietittyä, miten laajennus tapahtuu. 

Johdon sitoutuminen liittyy yhden haastatellun mielestä kaikkeen tekemiseen. Jos johtajuus ja 

suunnitelmallisuus puuttuvat, saadaan huonoja tai keskinkertaisia tuloksia. 

Yhden haastatellut mukaan suunta on hyvä, ja hän kokee muutoksen pakolliseksi. “Liikkeet ovat 

olleet hyviä. Myyjästä on kiinni kuinka haluaa asioista kertoa ja opetella”, hän toteaa. 

Yksi haastateltu korostaa asiakaslähtöisyyttä. “Ei voi suhtautua niin että myyjä myy laitetta tai 

sovelluksia vaan pitää keskittyä asiakkaaseen ja lähteä asiakkaasta liikkeelle.” 

Nykyisin hänen mukaansa on mahdollista myydä monipuolisemmin asiakkaille, kun on enemmän 

sovelluksia. 
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7. KEHITYSEHDOTUKSET 

Haastattelujen perusteella on ilmeistä, että myyntipäälliköt eivät ole saaneet riittävästi koulutusta 

sovellusmyyntiin. Olenkin sitä mieltä, että myyjät tarvitsevat nykyistä enemmän koulutusta ja pe-

rehdytystä, kun he siirtyvät laitemyynnistä sovellusten myymiseen. Koulutuksen pitäisi olla moni-

muotoista. Koulutuksessa pitäisi myös ottaa huomioon se, että ihmiset ovat oppijoina erilaisia ja 

siksi tarjolla tulee olla kaikille soveltuvaa koulutusta. Koulutuksia pitää järjestää eri monella eri 

tavalla.  

Haastattelemistani myyntipäälliköistä lähes kaikki olivat sitä mieltä, että pelkkä verkkokoulutus ei 

riitä vaan tarvitaan kasvokkain tapahtuvaa koulutusta, joka mahdollistaa kysymysten tekemisen ja 

vuorovaikutuksen.  Mentori olisi tärkeä rinnallakulkija uudessa tilanteessa. Hyvän mentorin kans-

sa myyjä voi keskustella muutokseen liittyvistä asioista. 

Toivon myös, että yrityksissä nähtäisiin, että muutos ei tapahdu nopeasti. Muutoksen läpiviemi-

nen vaatii aikaa. 

Palkitsimisjärjestelmiäkin on syytä pohtia, sillä palkitseminen kannustaa opiskelemaan ja omak-

sumaan uutta. Muutosvaiheessa myyjän palkitseminen on erityisen tärkeää, koska se on myös 

heille vaativa tilanne.  Raha on luonnollisesti tärkeä palkitsemisen tapa mutta sen rinnalla pitää 

pohtia myös ns. pehmeitä palkitsemistapoja.  

Myyjiä voisi palkita myös muusta kuin itse kaupasta – esimerkiksi siitä, että he ovat omalla työ-

panoksellaan vieneet asiaa eteenpäin.  Myös myyjien jaksamisesta ja heidän ajankäytöstään on 

huolehdittava yrityksen toimesta. 

Haastattelemani myyntipäälliköt toivovat myös parempaa johtajuutta. Nyt moni kokee, että johta-

minen ei ole tarpeeksi strukturoitua. Yrityksellä pitäisi olla kehityssuunnitelma, jonka mukaan ede-

tä. 
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