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Näin otat myyntitapaamiset haltuusi
(eli miten kysyt oikeat asiat)

Näin saat useamman tarjouksen 
menemään läpi
(eli miten voitat kilpailijat tarjouskilpailussa)

Näin nostat myyntiäsi avainasiakkaillesi
(eli miten pidät tärkeimmät asiakkaasi ja myyt heille vähemmän)

Näin valmennat myyjiäsi paremmiksi 
myymisessä  
(eli miten myyntivalmennus voi tuoda sinulle lisää euroja)

Tämä opas suunnattu 
myyntijohtajille ja 
myynnin ammattilaisille, 
jotka haluavat parantaa 
omia tai myyntitiiminsä 
myyntituloksia. 

Löydät oppaasta 
käytännönläheisiä neuvoja 
siitä, miten voit ratkaista 
yleisimpiä myynnin ja sen 
johtamisen ongelmia. 

Opas perustuu  
tutkittuun tietoon ja 
vuosien kokemukseen 
käytännön myyntityöstä 
ja myynnin ongelmien 
ratkaisemisesta. 
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01 
Näin otat myynti- 
tapaamisen 
haltuusi
–Eli miten kysyt oikeat asiat

Hyvän myyntitapaamisen  
tärkein tavoite on se,  

että kartoitat asiakkaasi tarpeet 
ja ostoprosessin. Myynnissä ei ole 
taikatemppuja, vain yksi totuus: 

tapasi myydä tulee olla täydellisessä 
harmoniassa asiakkaasi tavassa 
ostaa. Myyntityylija kanavat ovat 

toissijaisia.

• Oletko perillä siitä, minne olet tullut myymään? 

• Ymmärrätkö asiakkaasi toimialaa? 

• Hahmotatko, millaisia haasteita ja ongelmia  
asiakkaallasi on? 

• Voitko tarjota häntä hyödyttäviä ratkaisuja?

Myyntitapaaminen on useimmiten asiakkaan ensikosketus 
sinun yritykseesi. Se on tärkein ensivaikutelma, jonka voit 
asiakkaallesi antaa. Myyntitapaamisen aikana asiakkaalle käy 
hyvin nopeasti selväksi:

Suomessa tehdyssä kyselytutkimuksessa on kysytty asi-
akkaiden liiketoiminta- ja hankintajohdon mielipidettä sii-
tä, millainen myyjä saa hiottua kaupat. Heidän mukaansa 
kaupat voittaa se, jonka ratkaisu ratkoo heidän ongelman-
sa ja synnyttää heille liike-toiminnan arvoa (34%-45% 
vastanneista). Lähes yhtä tärkeää asiakkaille oli se, että 
ammattitaito ja referenssit herättivät luottamusta.
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Myyntitapaaminen on siis ensisijaisesti vuoro- vaikutustilanne, jossa myyjän on tärkeää 
kuunnella ja kysyä. Myyjän tulee ottaa huomioon asiakkaasi persoonallisuus ja ennakoida 
hänessä herääviä ajatuksia. Lisäksi jokaisella asiakkaallasi nousee mieleen erilaisia kysy-
myksiä, epäilyksiä ja vasta-argumentteja, joihin myyjäsi tulee vastata.

Myyntitapaamisen tulee siis tuottaa asiakkaallesi arvoa –  
sen ei pitäisi koskaan tuntua ajanhukalta tai puuduttavalta tuote-
katalogin läpikäymiseltä. Samalla se on edellytys hyvän tarjouk-
sen tekemiselle. Pääset lukemaan tästä seuraavassa luvussa.

Hyvän myyntitapaamisen
jälkeen myyjän tulisi tietää:
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Mikä on asiakkaasi 
keskeisin ja eniten tus-
kaa tuottava ongelma, 
jonka voit ratkaista?

Tietääkö asiakkaasi, 
millaista liiketoiminnan 
hyötyä tarjoamasi rat-
kaisusi tuottaa heille 
(euroissa)?

Mikä on asiakkaasi 
tapa ostaa (budjetoin-
ti, kanavat, aikataulu 
jne)?

Millaisia vasta-argu-
mentteja tai epäilyk-
siä asiakkaallasi on 
ratkaisustasi ja miten 
ratkaiset ne?

Kuka/ketkä tekevät osto- 
päätöksen ja mitä mieltä
he ovat ehdotuksestamme?
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02 
Näin saat  
useamman 
tarjouksen 
menemään läpi
–Eli miten voitat tarjouskilpailussa

Tiedätkö mikä on tiimisi tekemien tarjousten lä-
pimenoprosentti eli hit rate on? Todennäköisesti se 
vaihtelee hieman myyjästä toiseen – osa myyjis-
tä saa johdonmu-kaisesti enemmän tarjouksia läpi, 
osa vähemmän. Pakkaa sekoittaa myös se, että lä-
pi-menoprosenttiin lasketaan usein mukaan kaikki 
myyjän tekemät tarjoukset, oli ne sitten suunnattu 
uusille tai nykyisille asiakkaille.

Liian moni myyntijohtaja tyytyy kehnoon läpi-
menopro-senttiin. Ongelmaa voi lähestyä kääntämällä 
prosentin väärinpäin: jos läpimenoprosenttisi on 40%, 
silloin 60% myyntityöstä ei tuota euroakaan. Tilanne on 
verrattavissa normaaliin 5 päivän työviikkoon: kuvittele, 
että maksaisit palkkaa viideltä päivältä, mutta myyjäsi 
tulee töihin vain kahtena päivänä.

PSST . . .
Uusille asiakkaille on huomattavasti vaikeampaa myy-
dä kuin nykyisille asiakkaillesi. Monesti esim. nykyasi-
akkaissa hit rate on 40% mutta uusissa asiakkaissa 
niinkin huono kuin 3%. Pääset lukemaan tästä aiheesta 
lisää luvussa 3.

Mutta mikä sitten on  
hyvä läpimenoprosentti?

 15%? Vai 30%? Tai 70%? 
Kun tätä on tutkittu (CSO 

Insights) yhdysvaltalaisissa 
myyntiorganisaatioissa, yleisin 
läpimenoprosentti on noin 47 % 
keskiarvon tasolla. Todella moni  
jää kuitenkin tämän alle – tai  

yltää parempaan.
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Hyvä uutinen on se, että tarjousten läpi-
menoprosenttia voi johdonmukaisesti nos-
taa. Tällöin sinun pitää sparrata myyjiesi 
tarjouksia ennen kuin he tekevät ne asiak-
kaallesi. Useat tutkimukset ovat nimittäin 
osoittaneet, että 60% asiakkaista on valin-
nut suosikkitoimittajansa tarjouspyyntövai-
heessa.

Myyntitarjouksia voi parantaa olennaisesti 
silloin, kun ne tehdään asiakaslähtöises-
ti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
tarjoukset rakennetaan ratkaisemaan asi-

Hyvä tarjous on sellainen joka:
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Vastaa asiakkaasi 
keskeiseen liiketoimin-
nan ongelmaan

On rakennettu  
asiakkaasi ostovision 
mukaisesti

Ottaa huomioon kaikki os-
topäätökseen osallistuvat 
henkilöt asiakasyrityksessä 

On linjassa asiakkaan osto- 
prosessin kanssa (aikataulu,  
kanavat jne)

Osoittaa, miten ratkaisusi 
hyödyttää asiakastasi ja 
heidän liiketoimintaansa 
(euroissa)

akkaan tuskaisimmat ongelmat realistisella 
ja konkreettisella tavalla, joka näkyy suoraan 
heidän liiketoimintansa tuloksissa. Tarjous-
kilpailuissa voittajaksi selviää se, jonka tar-
jous on saumattomasti linjassa asiakkaiden 
tarpeiden kanssa. Erinomaisen tarjouksen 
voi rakentaa onnistuneen myyntitapaamisen 
perusteella. Kun teet loistavan tarjouksen, 
tiedät jo hyvällä varmuudella etukäteen, että 
asiakas tarttuu siihen. Alla olevaan tauluk-
koon on koottu käytännön vinkit ja neuvot 
siitä, mitä myyntineuvotteluissa kannattaa 
kysyä ja miten tarjous kannattaa rakentaa.

Seuraavalta sivulta löydät tiivistelmän siitä, mitä luvuissa 1 ja 2 käytiin läpi sekä myyntita-
paamisten että tarjousten kohentamisessa. Neuvot nojaavat Solution Selling -metodologi-
aan ja siihen kuuluvaan Pain-Power-Value-Vision-Control-malliin.

Tiivistelmä: Näin parannat myyntitapaamisia ja tarjouksia
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Pain

Value

Power

Tee näin
Tutustu asiakkaasi yritykseen ja toimialaan etukäteen.

• Mikä on asiakkaan toimialan isoin kipukohta?
• Mikä on nykytila?
• Mikä on asiakkaasi kivuliain ongelma?
• Mitä asiakkaasi haluaa korjata nykytilanteessaan?
• Mikä estää muutoksen? 

Esittele myös, miten yrityksesi on aiemmin ratkaissut vastaa-
via ongelmia aikaisempien referenssien ja projektien avulla.

Tee näin
Rakenna asiakkaasi kanssa yhdessä business
case -suunnitelma. Suunnitelmastanne käy ilmi,
miten ratkaisusi hyödyttää asiakastasi ja
vaikuttaa heidän liiketoimintaansa (euroissa).

Tee näin
Selvitä, ketkä asiakkaasi yrityksessä tekevät ostopää-
töksen tai ovat siinä mukana. Näitä henkilöitä voi
olla sekä virallisesti että epävirallisesti 2-10 ihmistä,
ja ratkaisusi voi kiinnostaa heitä (tai vaihtoehtoisesti
epäilyttää heitä) roolista riippuen. Selvitä:

• Kenen kaikkien täytyy hyväksyä ostopäätös?
• Kenellä on suurin päätösvalta asiassa?
• Mistä budjetista sinun palvelusi maksetaan?

Älä tee näin
Menet tapaamiseen vetämään yritysesitte-
lyn, jossa käyt läpi yksinpuheluna kaikki
tarjoamanne tuotteet/palvelut. Kysyt, mikä
niistä kiinnostaisi asiakasta. Vakuutat, että
olette hyviä ja ammattitaitoisia.

Älä tee näin
Kerrot asiakkaallesi, että ratkaisusi on toi-
miva, mutta et yhdistä sitä liiketoimintaan
tai konkretiaan.

Älä tee näin
Käytät energiasi vain yhden tapaamasi
henkilön vakuutteluun. Et ehdi tai viitsi sel-
vittää, ketkä kaikki osallistuvat ostopäätök-
seen tai millaisia huolia/toiveita heillä on.

Tavoite
Löydät asiakkaasi keskeisen kipupisteen
hänen omassa liiketoiminnassaan ja toimi-
alallaan. Bisnestuska on yksi keskeisimpiä 
ostamiseen motivoivia syitä. Mitä isompi 
tuska, sitä kovempi tarve asiakkaallasi on
se ratkaista.

Tavoite
Osoitat asiakkaallesi, miten paljon liike-
toiminnan arvoa ratkaisusi/tuotteesi tuo 
konkreettisesti heille.

Tavoite
Tunnistat, miten hyvin kaikki päätökseen 
osallistuvat ihmiset ovat ratkaisuehdo-
tuksesi puolella. Osaat kertoa ratkaisusi 
tuomista hyödyistä jokaisen päättäjän nä-
kökulman huomioon ottaen. Varmistat, että 
asiakkaallasi on resursseja (rahaa, valtuu-
tukset, intressi) ostaa sinulta.
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Vision

Control

Tee näin
Kartoita avoimien kysymysten avulla, mistä asiakkaan 
kipu johtuu.

• Miten ongelma näkyy juuri heidän toimialallaan?
• Jos ongelmaa ei ratkaista, mihin kaikkeen se vaikuttaa 

yrityksessä?
• Miten asiakas on ajatellut hoitaa ongelman? 

Esittele myös, miten yrityksesi on aiemmin ratkaissut  
vastaavia ongelmia aikaisempien referenssien ja projek-
tien avulla.

Esittele ratkaisuideoita asiakkaalle, ja seuraa mitkä ideat 
tyrmätään ja mistä hän pitää. Jatka tarjousluonnoksen 
rakentamista asiakkaan vastausten perusteella.

Tee näin
Ota selvää, millainen on asiakkaasi tapa ostaa
tuotteita tai palveluita. 

• Miten ostaminen etenee?
• Ketkä ovat mukana päätöksenteossa?
• Millaisia kriteereitä, käytäntöjä tai rajoituksia 

heillä on ostamiselle?
• Miten ostaminen etenee ajallisesti?
• Mitä asiakkaan päässä tapahtuu tarjouksen 

jättämisen jälkeen?
• Onko asiakkaallasi joitakin epäilyksiä tai huolia 

ratkkaisusi suhteen?

Älä tee näin
Kysyt suljettuja kysymyksiä tai et kysele 
asiakkaalta juuri mitään. Korostat hänelle, 
kuinka hyvä tarjoamasi ratkaisu on sellaise-
naan.

Älä tee näin
Menet tapaamiseen vetämään yritysesit-
telyn, jossa käyt läpi yksinpuheluna kaikki 
tarjoamanne tuotteet/palvelut. Kysyt, mikä 
niistä kiinnostaisi asiakasta. Vakuutat, että 
olette hyviä ja ammattitaitoisia.

Tavoite
Varmistat, että asiakkaasi näkee sinun 
tarjoamasi ratkaisun sopivan heidän ongel-
mansa ratkaisemiseksi. Pystyt rakentamaan 
sellaisen tarjouksen, joka vastaa asiakkai-
den oikeita tarpeita ja jonka he ovat valmiita 
ostamaan.

Tavoite
Löydät asiakkaasi keskeisen kipupisteen 
hänen omassa liiketoiminnassaan ja toimi-
alallaan. Bisnestuska on yksi keskeisimpiä 
ostamiseen motivoivia syitä. Mitä isompi 
tuska, sitä kovempi tarve asiakkaallasi on se 
ratkaista.
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03 
Näin nostat 
myyntiäsi
avainasiakkaillesi
–Miten pidät tärkeimmät asiakkaasi ja  
myyt heille enemmän

Mitä tapahtuisi, jos paras asiakkaasi lak-
kaisi ostamasta sinulta? Monella myyn-
tijohtajalla nousee hikihelmiä otsalle pel-
kästä ajatuksesta. Monessa yrityksissä 
vuosittainen liikevaihto tulee pääasiallisesti 
muutamilta, isoilta nykyasiakkailta. Asia-
kassuhteen päättyminen leikkaisi ison loven 
yrityksen tulokseen – tai saattaisi jopa ajaa 
sen konkurssin partaalle. Avainasiakkaiksi 
voi kuitenkin kutsua vain niitä asiakkaita, 

jotka ovat tärkeitä yrityksellesi, mutta joil-
le vastavuoroisesti myös sinun yrityksesi 
on tärkeä. Avainasiakkaita eivä siis ole ne 
asiakkaat, jotka tuovat euromäärältään 
suuria summia sinulle. Tämä tarkoittaa, että 
yhteistyön päättyminen tulisi molemmil-
le osapuolille kalliiksi. Suhteen hoitamiseen 
kannattaakin panostaa systemaattisella ja 
järjestelmällisellä otteella.
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Entä jos saisit tehtyä lisäkauppaa 
nykyisille asiakkaillesi?

Avainasiakkaallesi myynnin kasvattamisek-
si, tarvitset asiakkaan toimintaympäristön 
osa-alueita kartoittavan, toimivan mallin. 
Monessa yrityksessä tunnetaan oma avai-
nasiakas
hyvin, mutta tietoa ei ole muunnettu konk-
reettisten suunnitelmien tai strategian muo-
toon. Avainasiakasmalleja eli Key Account 
Management (KAM) -malleja onkin äärim-
mäisen haastava tehdä hyvin. Ne törmäävät 
usein samoihin yleisiin ongelmiin:

Myyntiorganisaatiot tavoittelevat lähes 
poikkeuksetta kasvua. Useimmiten sitä 
etsitään metsästämällä uusia asiakkuuksia. 
Karu totuus kuitenkin on se, että tarjousten 
läpimenoprosentti uusilla asiakkailla saattaa 
olla niinkin huono kuin 3%, kun taas nyky-
asiakkailla se voi olla 40%. Kaupankäynti 
uusasiakkaiden kanssa on hitaampaa, vaike-
ampaa, ja tuo usein pienempiä rahasummia 
yrityksellesi
 
Nykyisille asiakkaille on usein helpompi 
myydä, koska heidän kanssaan on jo raken-
nettu asiakassuhde ja yhteinen luottamus. 
Mitä tapahtuisi, jos voisit saada lisäkaup-
paa nykyisille asiakkaillesi? Todennäköisesti 
myyntituloksesi notkahtaisivat reilusti ylös-
päin. Helppoa se ei kuitenkaan ole - Gartnerin 
tekemän tutkimuksen mukaan* vain noin joka 
neljäs myyntijohtaja onnistuu nykyisten asi-
akkuuksien kasvattamisessa. Pelkällä hyvällä 
myyntitaidolla ei saada muutosta aikaan.
 

Kyse on ensisijaisesti siitä, että pystyt 
tuottamaan avainasiakkaallesi korvaama-
tonta apua ja arvoa. Tämä edellyttää, että 
ymmärrät heidän toimintaympäristöään 
(kuten markkina- ja kilpailutilannetta sekä 
toimialaa) ja tavoitteita.

0201 03
Avainasiakkuutta hoi-
taa vain yksi tai kaksi 
myyjää, joilla on hallus-
saan kaikki olennainen 
tieto asiakkaasta (ja jos 
kyseinen myyjä vaihtaa 
työpaikkaa, asiakkuus-
kin saattaa lähteä hänen 
mukanaan 

Tietoa avainasiakkaasta on 
hajallaan erilaisissa Exce-
leissä, kalenterimerkinnöissä, 
sähkö-posteissa, ihmisten 
muistissa ja CRM-järjestel-
mässä. Järjes-telmällistä 
kokonaiskuva ei ole mahdol-
lista muodostaa. Mitä isompi 
yritys tai avain-asiakas, sitä 
sekavampi tilanne on.

Avainasiakkuuden hoita-
misesta ei ole tehty selvää 
suunnitelmaa tai vastuun-
jakoa, eikä viestintä toimi 
(tämä saattaa johtaa arki-
työssä esimerkiksi siihen, että 
kaksi saman yrityksen myy-
jää käyvät toisistaan tietä-
mättä avainasiakkaan luona 
myymässä samaa ratkaisua 
saman viikon aikana.)

*  ”G a r tn er ,  201 7,  H ow Sm a r t  Acco u n t
M a n a gem en t  Boosts  Sa l es  G row th”
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Avainasiakkuuksien ongelmat voi välttää, 
kun niitä johtaa suunnitelmallisesti ja koko- 
naisvaltaisesti. Siksi on erityisen tärkeää, 
että tärkeimpiä avainasiakkuuksia varten on 
olemassa asiakkaita syvällisesti ymmärtävät 
KAM-mallit. Erinomaisessa KAM-mallissa 
on määritelty yhteiset tavoitteet, mittarit ja 
johtaminen selkeästi.

01
Suunnittele avainasiakkuuksien 
johtamisen malli (mukaan lukien 
sitä tukeva myyntiprosessi)

02
Johda avainasiakkuus-
malli käytäntöön

03
Valmenna myyjäsi taidot 
vaaditulle tasolle (myyjien taidot 
myydä, neuvotella ja johtaa)

04
Päivitä suunnitelmaa 
tasaisin väliajoin

Yrityksellesi toimiva avain- 
asiakasmalli:

Pelkkä hyväkään malli ei kuitenkaan riitä, 
vaan malli tulee johtaa arkityöhön asti. 
Myyntijohtajana sinun tulee myös pitää 
huolta, että valmennat myyjäsi toimimaan 
uuden mallin mukaisesti – yksikään malli 
ei tule siirtymään arkityöhön elleivät myy-
jäsi toimi sen mukaisesti. Mallit eivät tule 
tekemään sinulle yhtäkään kauppaa, vaan 
sen tekevät ihmiset. Myyjiesi valmennusta 
varten tarvitset kokonaisvaltaisen myynti-
valmennuksen oppimismatkan muodossa. 
(Siitä pääset lukemaan lisää seuraavassa 
luvussa 4).
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Suomalainen juoma-alanyritys Hartwall halusi uudistaa avainasiakkuuksien johtamisen 
mallinsa. Hartwall laittoi kädet saveen yhdessä Loikka Solutionsin kanssa, ja saavutti pro-
jektin avulla huikeita tuloksia. Hartwallin avainasiakkuusmallit laitettiin kuntoon sveitsiläi-
sessä St. Gallenin yliopistossa rakennettua avainasiakkuusmallia hyödyntäen. Mallia käy-
tetään avainasiakkuuksien analysoimiseen. Mallissa aluksi analysoidaan asiakkaan tilanne, 
suunnitellaan oma toiminta ja lopuksi suunnitelma toteutetaan käytännössä.

Analyysien avulla tehdään johtopäätöksiä, jotka työstetään asi-
akkuussuunnitelmiksi. Suunnitelmien perusteella mietitään sekä 
lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteet, jotka sitten johdetaan 
käytäntöön. Hartwallilla laitettiin kuntoon ensin mallit, sitten johta-
minen ja lopulta ihmiset valmennettiin vastaamaan omia roolejaan.

Kommentti Hartwallilta
 
”Keskolla on yli 1500 tavarantoimittajaa, mutta 
vuoden 2018 aikana me, Hartwall, olemme nousseet 
yhdeksi suurimmista Keskon myyntiä kasvattavista 
kumppaneista. Tämä on meille Hartwallille äärim-
mäisen tärkeä saavutus, sillä tämähän viestii mei-
dän pystyvän palvelemaan asiakaitamme entistäkin 
paremmin ja hyödyttämään myös heidän liiketoimin-
taansa. Voin kuvailla Loikan kanssa tehtyä projektia 
erittäin onnistuneeksi, joka siirtyi meillä aidosti arjen 
työhön ja liiketoiminnan tuloksiin. Tätä ei olisi saa-
vutettu ilman tiukkaa ja sitoutunutta yhteistyötä 
Loikan ja meidän välillä.” 

Esimerkkejä projektin  tuloksista: 
Muutaman vuoden sisällä Hartwall on 
muun muassa lisännyt merkittävästi 

myyntiään R-kioskille ja noussut 
sen suurimmaksi juomakumppaniksi. 

Lisäksi Hartwall oli vuonna 2018 
yksi suurimpia Keskon myyntiä 

kasvattaneita kumppaneita noin 1500 
tavarantoimittajan joukosta.

CASE-esimerkki

Hartwall ja avain- 
asiakkuuksien  
johtaminen

• Strategia • Ratkaisut • Ihmiset • Asiakassuhteen hallinta • Mittaaminen

Analyysien pääkohdat

–  M a r ko  A i ra m a a ,  
H a r twa l l i n  ka u p pa ka n ava n  my yn t i j oh ta j a
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Luonnostele avainasiakkuuksien
johtamisen malli

Avainasiakkuuksien kasvattamisen suurin 
haaste on KAM-mallien jalkauttaminen ar-
jen myyntityöhön. Avainasiakkuuksia ei voi 
hoitaa tai mitata samalla tavalla tai mitta-
reilla kuin uusasiakkaiden kohdalla. Myyjiesi 
voi olla vaikeaa muuttaa vanhoja tapojaan 
tehdä asioita. Tiimissäsi on varmasti muu-

01
Strategia
• Miten lähdet työstämään asiakkuutta?
• Millaisia toimenpiteitä aiot tehdä  

asiakkuuden osalta?
• Miten asiakas näkee itse tilanteensa?
• Millainen on heidän toiminta ympäris-

tönsä?

03
Ihmiset
• Millaisia päättäjiä tunnemme asiakasyrityksestä?
• Keitä meidän pitäisi tuntea?
• Miten asiakas suhtautuu meihin?
• Ketkä meiltä ovat yhteydessä asiakkaaseen?

05
Mittaaminen
• Miten mittaan asiakkuuden johtamista?
• Mitä mittareita valitsemme ja seuraamme?
• Mitkä ovat tärkeimmät KPI-luvut?
• Miten nämä tuodaan arjen myyntityöhön?

02
Ratkaisut
• Miksi asiakas on ostanut  

meidän ratkaisujamme ja miksi  
hän ostaisi niitä jatkossa?

• Mitä hänelle voidaan myydä?
• Mitä kilpailijamme voivat heille tarjota?

04
Johtaminen
• Miten asiakkuuden vastuut  

jakautuvat yrityksessäni?
• Miten viestimme asiakkaan kanssa – ketkä ovat 

heihin  yhteydessä, millä tavalla  ja kuinka usein?
• Miten varmistan, että myyjät saavat asiakkuu-

den hoidosta palautetta?
• Mitkä ovat toimenpiteemme?

Avainasiakkuuksien johtamisen mallin 
luonnostelutyökalu (St. Gallenin mallin mukaan)

tama myyjä, joka tekee työtään yhteisen 
suunnitelman mukaisesti,mutta valitettavan 
usein myyjät saattavat sooloilla ja tehdä asiat 
omalla tavallaan. Miten saat myyjäsi toimi-
maan prosessin ja suunnitelmien mukaisesti? 
Pääset lukemaan siitä seuraavassa luvussa.
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04
Näin valmennat 
myyjiäsi paremmaksi
myynnissä
–Miten myyntivalmennus voi  
tuoda sinulle euroja lisää

Tässä oppaassa on tähän mennessä esitel-
ty, miten voit parantaa myyntituloksia ko-
hentamalla myyntitapaamisia, tarjouksia ja 
avainasiakkuuksien johtamista. Moni myyn-
tijohtaja kuitenkin ahdistuu, kun hän tietää 
jo etukäteen, että parhaitakaan ideoita ei 
saa kirveelläkään siirtymään myyjien päivit-
täiseen arkityöhön. Mistä tämä johtuu?

Myyjät eivät tule muuttamaan myyntita-
paansa tai käyttäytymistään, ellet valmen-
na heitä uuteen tapaan toimia. Tämä pätee 
kaikkeen aikuisen ihmisen oppimiseen. 

Miten saat myyjäsi muuttamaan työta-
paansa pysyvästi? Miten saat haluamasi 
suunnitelmat ja työtavat osaksi myyjiesi 
arkityötä? Miten vältät ostamasta tai suun-
nittelemasta tehottomia myyntivalmennuk-
sia? Usein myyntijohtajat yrittävät ratkaista 
tämän ongelman ostamalla myyjilleen kou-

lutusta. Olet varmasti itsekin aiemmin ostanut 
perinteisiä myyntivalmennuksia, jotka perus-
tuvat lähinnä tiedon jakamiseen sekä hyvän 
fiiliksen ja ”myydään enemmän”-tyyppisten 
lupausten synnyttämiseen. Tällaiset perinteiset 
valmennukset eivät valitettavasti kuitenkaan 
siirry arjen työhön – eivätkä myöskään näy vii-
van alla (paitsi ehkä hukkaan heitettynä inves-
tointina). 

Perinteisen valmennusten vaikuttavuus on tut-
kitusti heikkoa, sillä vain noin alle 20% myynti-
valmennuksen asioista siirtyy arjen työhön
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Miksi perinteiset myynti- 
valmennukset eivät tuo euroja?

Kun perinteisten valmennusten tehok-
kuutta on tutkittu, niiden vaikuttavuus on 
todettu olevan noin 15-20% luokkaa. Tämä 
johtuu siitä, että perinteinen valmennus 
koostuu yleensä tietoiskumaisesta valmen-
nuspäivästä. Tiedät varmasti itsekin, että 
pelkkä teorian lukeminen ei saa yhtäkään 
myyjääsi myymään enemmän tai parem-
min.

Kuvittele esimerkiksi seuraava tilanne: olet 
ostanut myyjillesi perinteisen myyntival-
mennuksen. Valmennuksen sisältö on hyvä, 
ja valmentajat kokeneita. Toivot hartaasti, 

että valmennus auttaisi nostamaan kituutta-
via myyntilukuja tai tuomaan vakautta jojoi-
levaan myyntiennusteeseen. Sen sijaan joudut 
taas pettymään.

Tutkimusten valossa on todennäköistä, että 
myyjistäsi vain 15% muuttaa työtapaansa 
pysyvästi. Valtaosa eli 70% myyjistäsi innos-
tuvat kokeilemaan uutta, mutta he palaavat 
nopeasti vanhaan. Loput (15%) eivät edes 
yritä soveltaa valmennuksen oppeja myyn-
tityössään. Myyntivalmennuksen opit jäävät 
luokkahuoneeseen. Se on ollut pelkkää rahan
ja ajan hukkaa.
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*Aihetta ovat tutkineet muun muassa aiheen pioneerit professori Robert Brinkerhoff ja tohtori Ina Wein-
bauer-Heidel. Heidän tutkimustuloksiaan ja mallejaan on hyödynnetty kansainvälisesti yritysvalmennusten 
vaikuttavuuden eli Learning Transferin nostamisessa tuloksellisesti. Meillä Loikka Solutionsilla kaikki tekemi-
semme perustuu tutkittuun tietoon, parhaisiin käytänteisiin ja liiketoiminnan tuloksiin sidottuihin malleihin. 
Olemme erikoistuneet oppimis-matkoihin, jotka tuovat liiketoiminnan tuloksia.

Onneksi myyntivalmennuksia voi suunni-
tella niin, että niiden avulla myyjäsi pysty-
vät muuttamaan työtapaansa ja valmennus 
näkyy myös liiketoiminnan tuloksissa. Tällöin 
sinun tulee luopua perinteisistä yritysval-
mennuksista, ja siirtyä hankkimaan heille 
oppimismatkoja. 

Oppimismatkat eroavat perinteisestä va-
mennuksesta siinä, että ne eivät koskaan 
koostu pelkästä luennoinnista tai tiedon ja-
kamisesta. Itseasiassa valmennus muodos-
taa oppimismatkoissa vain 10% osuuden. 

Painotus on sen sijaan siinä, että tekemällä 
oppii (70%). Myyjät saavat siis harjoitella 
uutta työtapaa (esimerkiksi neuvottelutaito-
ja) käytännössä ja oppia myös kollegoiltaan. 

Kaikkea tätä oppimista tukee osallistujan 
esimies, joka seuraa oppimista, antaa palau-
tetta ja sparrailee myyjiä. Esimiehen osuus 
kattaa loput 20% oppimismatkasta. Op-
pimismatkat perustuvat vuosikymmenten 
tieteelliseen tutkimukseen valmennusten 
vaikuttavuudesta*.
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Miten sitten voit suunnitella toimivan  
oppimismatkan myyjillesi? Alta näet kri-
teerit, jotka oppimismatkan täytyy täyttää, 
jotta voit saada siitä irti euroja eli siirtää 

PSST . . .
Tiesitkö, että voit valmentaa myyjiäsi myös 
etätyökalujen avulla? Digitaaliset ratkaisut 
säästävät rahaa, eivätkä ne ole sidottuja 
paikkaan tai aikaan. Myyntivalmennuksesta 
voi rakentaa digitaalisen oppimismatkan, 
jonka avulla tiedon voi pilkkoa kätevästi 
osiin. Lisäksi digitaalinen alusta helpottaa 

Millainen on liike- 
toiminnan tuloksia 
tuottava oppimis- 
matka?

70 %
Tekemällä oppiminen
• Toiminta tuottaa 

toimintaa

20 %
Myyjän esimies
• Seuranta
• Palaute
• Sparraus

10 %
Valmennus

myyntivalmennuksen opit liiketoiminnan tu-
loksiin. Voit käyttää sitä joko oppimismatkan 
suunnittelun apuna tai myyntivalmennuksen 
ostamisen tsekkilistana.

valmennusten tavoitteiden seuraamista, 
sujuvoittaa palautteen antamista alaisillesi 
ja helpottaa alisuoriutumiseen puuttumista. 
Me Loikalla käytämme oppimismatkojemme 
apuna Promote -nimistä alustaa, joka on 
rakennettu varta vasten tukemaan tuloksel-
lisia valmennuksia.
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Myyntivalmennuksen
siirtäminen liiketoiminnan tuloksiin

Myyjien valmentamisen tärkeyttät ei kan-
nata vähätellä. Vaikka sinulla olisi hallussasi 
markkinoiden parhaimmat tuotteet, suunni-
telmat ja CRM-järjestelmä, ne eivät tuo yri-
tyksellesi yhtäkään kauppaa. Ihmiset tekevät 
tuloksen. Tiimisi myyntitulokset ovat suoraan 

Ennen
Viesti selkeät  
tavoitteet
Onko myyjille selvää, miten 
myyntivalmennuksien tulee 
näkyä liiketoiminnan  tulok-
sissa?

Sitouta myyjät
Oletko sitouttanut myyjäsi 
valmennukseen kertomalla, 
miten valmennus konkreet-
tisesti hyödyttää häntä?

Keskustele myyjien  
kanssa
Millaisia tuloksia odotat 
heiltä henkilökohtaisesti. 
Oletko kertonut myyjillesi, 
mitä sinä odotat valmen-
nuksen muuttavan heidän 
juuri henkilökohtaista  
myyntityötään?

Jälkeen

Tue muutosta
Ovatko myyjäsi sitoutu-
neet uuteen työtapaan?

Kannusta uuteen työ- 
tapaan ja vertaisoppimiseen
Näkevätkö myyjäsi, että myös 
heidän kollegansa käyttävät uutta 
työtapaa? Onko heillä mahdolli-
suus jakaa havaintojaan, virheitään 
ja onnistumisiaan toisilleen ja oppia 
niistä yhdessä?

Anna palautetta, seuraa 
kehitystä, puutu alisuoriutu-
miseen, kannusta
Annatko tarpeeksi palautetta 
myyjillesi? Seuraatko heidän kehit-
tymistään? Onko myyjilläsi helppo 
tapa kerrata valmennuksen asioi-
ta? Kannustatko heitä työssään ja 
sallit virheitä?

Varmista käytännön  
harjoitukset
Pääsevätkö myyjäsi harjoit-
telemaan uutta työtapaa 
valmennuksen aikana?

Luo konkreettiset  
jatkosuunnitelmat
Onko myyjilläsi selvä suun-
nitelma siitä, millä tavalla ja 
missä he hyödyntävät uusia 
taitojaan tulevassa myynti-
työssään?

Kartoita ja vältä  
oppimisen esteet
Millaisia esteitä myyjäsi saat-
taa kohdata, kun hän soveltaa 
uutta työtapaa myyntityös-
sään? Miten voit auttaa häntä 
väistämään ne?

Myynti 
valmennus

riippuvaisia siitä, mitä myyjäsi tekevät. Ihmis-
ten käyttäytymisen muuttaminen yrityksissä 
on äärimmäisen vaikeaa, mutta ei mahdoton-
ta. Kun nojaat tässä luvussa esiteltyyn tutkit-
tuun tietoon, voit saada myyjäsi muuttamaan 
työtapaansa ja yrityksesi kassan kilisemään.



Jos sinusta tuntuu, että olisi aika laittaa yrityksesi myynnin proses-
sit, suunnitelmat tai ihmisten taidot kuntoon, autamme sinua mielel-
lämme. Me Loikka Solutionsilla olemme erikoistuneet liiketoiminnan 
tuloksia tuottaviin oppimismatkoihin. Emme tee perinteisiä (tehot-
tomia) yritysvalmennuksia, vaan suunnittelemme jokaisen yrityksen 
omiin tarpeisiin räätälöityjätuloksellisia muutosohjelmia. Erikoisa-
laamme ovat myynti, esimiestyö ja henkilöstön perehdyttäminen.

Kaikki tekemisemme perustuu tutkittuun tietoon ja parhaisiin käy-
tänteisiin. Olemme osa kansainvälistä Learning Transfer -verkostoa 
ja käytämme oppimismatkojemme apuna digitaalista oppimisalus-
taa Promotea.

Pääset lukemaan lisää meistä verkkosivuiltamme: www.loikka.com

Tarvitsetko apua 
myyntitulosten 
kehittämisessä? 

Loikka Solutions
Tekniikantie 2, 2. krs.
02150 Espoo
Puh. +385 41 536 5403

Aki Sopanen,
Executive Director
+358 40 5870679
aki.sopanen@loikka.com


