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AMMATTIMAINEN 
MYYNTITYÖ
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Raportissa käsitellään Suomen paras 
myyntiorganisaatio -kilpailun kautta 

saatuja tutkimustuloksia. 

Mikä on myyntiorganisaatioiden tila Suomessa? 
Mitkä trendit nousevat esille? Mikä yhdistää 
menestyneitä myyntiorganisaatioita? Lisäksi 
kerromme, mitä odotamme tulevaisuudelta. 

Tavoitteenamme on edistää suomalaista 
myynnin ja myynnin johtamisen osaamista. 
Raportin avulla yritykset voivat tunnistaa 
toimintansa vahvuudet ja kehityskohteet.

JOHDANTO
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AMMATTIMAINEN 
MYYNTITYÖ

Tutkimusjohtaja Timo Kasken katsaus: 
Menestyvien myyntiorganisaatioiden 
tilanne Suomessa

Myyntiorganisaatiot vuonna 2019: 
1. Työympäristö myyntiorganisaatioissa
2. Työntekijän sitoutuneisuus
3. Modernit työkalut ja mallit
4. Vastuullisuus myyntiorganisaatioissa
5. Johtaminen ja strategia

Suomen paras myyntiorganisaatio Oy,
Tarmo Kekin katsaus: 
Miten myynti on muuttunut 10:ssä vuodessa? 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:
Myynti on tulevaisuustyötä

Lopuksi:
Mikä tekee erinomaisen myyntiorganisaation? 
– Otteita avoimista vastauksista

Tietoa kilpailusta ja tutkimustuloksista
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Asiakaslähtöisyys on ollut pinnalla jo pitkään, mutta vuonna 
2019 asiakaskokemuksen arvo kasvoi entisestään. Nyt myös merkittävä 
osa B2B-myyntiorganisaatioista panostaa asiakaskokemuksen kehittämi-
seen saavuttaakseen pidempiä ja kannattavia asiakassuhteita. Toisaalta 
on huomionarvoista, että osa myyjistä ei kuitenkaan osaa kertoa, mistä 
esimerkiksi NPS-luvun muutokset johtuvat. Vaikuttaa myös siltä, että 
joissakin organisaatioissa asiakaslähtöisyys ei vielä näy jokapäiväisessä 
toiminnassa. Odotankin vuodesta 2020 toiminnan vuotta asiakaslähtöisyy-
den saralla, kun vuosi 2019 oli erityisesti mittaamisen ja datan vuosi.

Myynnin johtaminen on murroksessa. Muun muassa 
avoimuus, ihmislähtöisyys, tunneäly, kuunteleminen ja empaattisuus 
nähtiin viime vuonna ominaisuuksina, joita hyvä johtaja tarvitsee. Sama 
trendi jatkuu varmasti tänäkin vuonna. Myös strategiset mallit näyttävät 
kehittyvän ja digitaalisia työkaluja hyödynnetään yhä enemmän. 
Saatavilla olevan datan avulla asiakaskohderyhmiä ja myyntikanavia 
voidaan määritellä entistä tarkemmalla tasolla. Perinteisiä onnistumista ja 
aktiivisuutta mittaavia malleja, kuten asiakaskäyntien määrää, on alettu 
kyseenalaistamaan. Rinnalle on tulossa uudenlaisia malleja, kuten 
organisaation sisäisen yhteistyön sekä asiakastyytyväisyyden mittaamista. 

Tutkimusjohtaja Timo Kasken katsaus:

MENESTYVIEN 
MYYNTIORGANISAATIOIDEN 
TILANNE SUOMESSA

Yhdessä tekeminen ja oppiminen näkyvätkin yhä 
useammissa menestyneissä organisaatioissa. Yhteishenki ja valmentava 
esimiestyöskentely osaltaan vaikuttavat siihen, että 80% myyjistä ilmoitti 
olevansa innostuneita työstään ja peräti 92% oli hyvin sitoutuneita 
työnantajaansa. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin yhteistyö oli pinnalla 
vuonna 2019, mutta yhteistyö on lisääntynyt myös yleisellä tasolla. 
Esimerkiksi digitaalisia työkaluja yhtenäistetään monissa organisaatioissa 
ja eri tiimien, osastojen ja työntekijöiden välistä yhteistyötä on alettu 
arvostamaan entistä enemmän. 
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Ammattimaista 
myyntiä pidetään 
palkitsevana ja 
motivoivana työnä. 

Monet vastaajat myös 
kehuvat työpaikkansa 
ilmapiiriä sekä
yhteishenkeä.
tutkimusjohtaja Timo Kaski, 
Head of R&D

92 % 
kokee saavansa 
työstänsä tyydytystä 
ja onnistumisen 
tunteita. 

96 % 
vastaajista kokee, 
että heillä on 
työssään riittävä 
vapaus ja itse-
määräämisoikeus. 
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TYÖYMPÄRISTÖ 
MYYNTIORGANISAATIOISSA

90 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”saan aina tarvitessani riittävästi 
ja nopeasti tukea kollegoiltani.”

1.

82 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”huolehdimme myynnissä 
vaadittavan osaamisen 
kehittämisestä.” 

42 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”yrityksessä kehitetään myyjien 
psykologisia taitoja, kuten itse-
tuntemusta, sinnikkyyttä ja 
optimismia systemaattisesti sekä 
yksilö- että organisaatiotasoilla.
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TYÖNTEKIJÄN
SITOUTUNEISUUS

93 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”puhun yrityksestämme ystävilleni 
erinomaisena työpaikkana.”

2.

92 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”työni on innostavaa.” 

92 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”olen tarvittaessa valmis 
panostamaan työhöni odotuksia 
enemmän, jotta organisaatio 
onnistuisi.”
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Dataan pohjautuva myynnin 
johtaminen näyttää kehittyvän ja 
yleistyvän. Sillä saavutetaan 
ajantasaisempi kuva myynnin 
tilanteesta ja voidaan rakentaa 
läpinäkyvyyttä organisaatiolle.

Yllättävää oli se, että vastaukset 
jakaantuivat rajusti siinä, miten 
hyvin asiakkaiden ajattelusta oltiin 
perillä. Monet kokivat osaavansa 
kertoa, miksi asiakastyytyväisyys-
luku oli muuttunut. Vastaavasti 
kolmannes vastaajista ei osannut 
selvästi kertoa, miksi muutoksia 
on tapahtunut.

tutkimusjohtaja Timo Kaski, 
Head of R&D

63 % 
vastaajista kertoo,
että yrityksessä on 
käytössä CRM 
myynnin ohjaus-
järjestelmä, johon
kaikki myynti-
prosessit on 
kuvattu.

67 % 
vastaajista kokee
osaavansa kertoa,
miksi NPS tai sitä 
vastaava luku on 
muuttunut.



9

MODERNIT
TYÖKALUT JA MALLIT

vain 53 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”yrityksellä on systemaattiset 
prosessit asiakaskokemuksen 
mittaamiseen ja sen jatkuvaan 
kehittämiseen.

3.

vain 48 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”yrityksessä on käytössä malli, 
jonka mukaan asiakkailta tulevat 
kehitysideat ja aloitteet 
käsitellään.”

vain 32 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”yrityksessä on käytössä 
automatisoitu liidien analysoinnin 
ja kvalifioinnin työkalu. 
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2020-luku on 
ihmislähtöisten 
toimintamallien 
ja vastuullisen 
myynnin aikakausi. 
Vastuullisuus tuottaa paitsi tyytyväisemmän 
asiakkaan, myös lisää luottamusta myyjissä 
omaa organisaatiotaan kohtaan. 

2020-luvulla arvostetaan erityisesti avointa, 
läpinäkyvää kommunikointia ja Customer 
Success -filosofia tulee luultavasti 
yleistymään organisaatioissa. 

Menetelmää on jo pitkään hyödynnetty 
LämpöYkkösellä, joka on valittu Suomen 
parhaaksi myyntiorganisaatioksi: yrityksen 
filosofian mukaan myytävän tuotteen tai 
palvelun keskiössä tulee aina olla ratkaisun 
koko elinkaaren aikainen hyöty asiakkaalle.
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VASTUULLISUUS
MYYNTIORGANISAATIOISSA

83 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”en tee koskaan kompromisseja 
eettisen toiminnan suhteen, jotta 
pärjään myyntityössäni.”

4.

68 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”välitämme ympäristövastuusta 
niin sanoissa kuin teoissakin.”

58 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”yrityksessämme on virallinen 
kirjoitettu ja käytössä oleva 
eettinen ohjeistus.”
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JOHTAMINEN JA
STRATEGIA

85 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”minun on helppoa kertoa 
asiakkaille siitä, millä tavalla 
olemme parempi vaihtoehto 
kuin kilpailijat.”

5.

72 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”olemme huolellisesti valinneet 
asiakaskohderyhmämme ja sen, 
miten ja missä kanavissa heille 
myydään.”

58 % 
vastaajista oli täysin tai vahvasti 
samaa mieltä väitteestä:
”käytämme enemmän aikaa tulevien 
toimenpiteiden seuraamiseen ja 
varmistamiseen kuin menneiden 
aktiviteettien analysoimiseen.”
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Suomen paras myyntiorganisaatio Oy,
Tarmo Kekin katsaus:
MITEN MYYNTI ON MUUTTUNUT 
KYMMENESSÄ VUODESSA?

90-luvun lopulla kollegani totesi: ”70–80-luvulla myyjä päätti, kenelle hän tuotteensa 
halusi myydä. Päätös syntyi tyypillisesti Lapin matkalla, jonka maksoi tuotteesta 
kiinnostunut asiakas. Sittemmin Lapin matkat järjestikin myyjä. Pian oltiin jo 
tilanteessa, jossa matka ei enää houkutellut asiakasta. Mitä seuraavaksi 
mahtaakaan olla luvassa?” 

Paljon on muuttunut tuon jälkeen ja muutosvauhti tuntuu vain kiihtyvän. Osto- ja 
myyntiprosessi ovat jatkuvassa, pysähtymättömässä murroksessa. Menestyvät myyjät 
ja myyntiorganisaatiot seuraavatkin trendejä aktiivisesti ja ovat avoimia uusille 
toimintamalleille sekä myyntikulttuurin muutokselle. Moni asia, joka toimi 
kymmenen vuotta sitten, tehdään tänään hieman toisin.  

Viimeisin muutos on asiakkaan kohtaaminen verkossa – trendi on tunnistettu jo 
useiden viime vuosien ajan, mutta sen merkitys on kasvanut valtavasti 
Covid-19-viruksen myötä. Tänä keväänä digitaalisten työkalujen ja etätapaamisten 
hyödyntäminen ei ole enää edelläkävijäyritysten kilpailuvaltti, vaan se on muuttunut 
toiminnan edellytykseksi. 

Kaikki myyvät

Myynnin arvostus on lisääntynyt ja myyntiosaamisen merkitys ymmärretään yhä 
laajemmin. Myynnin kehittäminen ei ole enää vain monikansallisten yhtiöiden asia, 
vaan myyntiin panostetaan yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. Tämän 
huomaa siitä, että Suomen Paras Myyntiorganisaatio -kilpailun voittajien joukosta 
löytyy kansainvälisiä yrityksiä, kuten DHL, SKF tai Canon, mutta myös 
kasvuyrityksiä, kuten Vainu ja LämpöYkkönen.  

Seuraava, kasvava trendi on se, että kaikki myyvät – roolista riippumatta. 
Monikanavaisuus ja asiakaskäyttäytymisen muutos ovat johtaneet siihen, että 
useat organisaation jäsenet ovat tekemisissä asiakkaan kanssa. Myyntiosaamisesta 
on höytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä muun muassa ideoiden, ajatusten 
tai oman osaamisen myynnissä. Myyjän taidot, kuten kuunteleminen, empatia ja 
arvon löytäminen ovat opittavissa olevia, tärkeitä taitoja jokaiselle.
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Tarmo Kekki 
nostaa esille 
viisi trendiä:
1. Kilpailu on muuttunut yhä enemmän 
innovaatioilla erottumisen suuntaan, kun yritykset 
haluavat differoitua hintakilpailun sijaan. 

2. Myynti muuntuu, kun liiketoiminta palvelullistuu 
eli tuotteet ja prosessit muuttuvat palveluiksi. 

3. Organisaatiot osallistuvat aiempaa laajemmin 
myyntityöhön, eikä myynti ole vain tähtimyyjän 
soolosuoritus. 

4. Asiakas kohtaa myyjän entistä tietoisempana ja 
on edennyt ostoprosessissaan aiempaa 
pidemmälle.

5. Myyjän tulee ymmärtää hyvin asiakkaan 
liiketoiminta ja toimialan erityispiirteet 
keskustellakseen asiantuntevasti.
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Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenvuoro,
MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki:

MYYNTI ON TULEVAISUUSTYÖTÄ 
Ammattimaisen myynnin suosio on kasvussa. Taustalla on pitkäjänteistä työtä alan maineen 
parantamiseksi. Erityisesti viime vuosina myyntiin on alettu suhtautua osaamisalana, joka vaatii 
harjaantumista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Myynnin rooli ja asema vahvistuvat tulevina vuosina 
entisestään, minkä johdosta myös arvostus myyntityötä kohtaan tulee kasvamaan. 

Vastedes monien yhtiöiden tulevaisuutta ja menestystä peilataan vahvan myyntiosaamisen ja 
-onnistumisten kautta. Myyntiä ei enää nähdä pelkkänä pakollisena palasena ketjussa, vaan se on 
alati muuntautuva tapa palvella asiakkaita ja löytää heitä parhaiten palvelevia ratkaisuja. 

Vuosi vuodelta myynnissä on menty kohti yksilöllisempää palvelutasoa. Eettisiä haasteita ei pelätä, vaan 
ratkaisuja etsitään asiakkaan etu edellä. Kasvukivuista pyristellään eroon ja löydetään taas uusia tapoja 
toimia paremmin asiakkaan tarpeet huomioon ottaen: ekologisemmin, vastuullisemmin ja empaattisemmin. 

Myynnin tutkimus yhdessä myynnin kanssa on tulevaisuustyötä. Tinkimättömän ja laadukkaan 
tutkimuksen avulla myynnin työkalujen ja sitä kautta koko alan kehittäminen on mahdollista. 

Myynnin kehittäminen turvaa yhteiskunnan tulevaisuutta. Kun myyntiin opitaan suhtautumaan samalla 
arvostuksella ja kunnioituksella kuin muihinkin aloihin, saadaan Suomen menestys entistä 
vauhdikkaampaan nousuun. 

Myynnin ala kokee haasteita yhtä lailla kuin muutkin alat. Näihin haasteisiin pureudutaan aktiivisesti 
innovaatioilla, systemaattisella tutkimuksella sekä jatkuvalla vuoropuhelulla myynnin, markkinoinnin, 
johdon ja asiakkaiden välillä. Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyö on korvaamattoman tärkeää ja 
tulee vahvistumaan entisestään. 

Laadukas koulutus on avain menestykseen. Tämä pätee myös myynnin alalla. Suomalaista 
koulutusjärjestelmää ei turhaa kehuta. On ilo nähdä, että myös myyntiin suhtaudutaan korkeakouluissa 
ja tutkimuslaitoksissa vuosi vuodelta intohimoisemmin. 

Koulutusjärjestelmämme kasvattaa tulevaisuuden myynnin ammattilaisia, joiden työkalupakki on etenkin 
digitaalisuuden osalta vuosi vuodelta vakuuttavampi. Vaikka digiloikka on ollut käynnissä jo tovin, on siinä 
vielä paljon otettavaa. Tämä selvitys alleviivaa kyseistä huomiota: mittaaminen, automatisointi ja kehitys-
ideoiden käsittely on vielä monessa yrityksessä hakusessa. Tässä tulemme näkemään nopeaa muutosta. 

Tulevaisuuden ammattilainen on ylpeä tekemästään työstä. Tämänkin selvityksen mukaan alan 
edustajat ovat todellakin ylpeitä siitä, mitä he tekevät. Ammattiylpeys on monitahoinen käsite: se on 
yleistä ylpeyttä alaa kohtaan, se on ylpeyttä omaa yritystä ja myymiään palveluita tai tuotteita kohtaan 
ja se on halua kehittää sekä omaa että muiden osaamista eteenpäin. 

Tulevina vuosina on edessä vahvistuvaa muutosta myyntiä koskevassa ajattelutavassa. Myynnin 
arvostuksen kasvun myötä myös odotukset vastuulliselle myynnille kasvavat. Tulevaisuuden 
menestysyrityksen myynnin ammattilainen aistii, kyseenalaistaa ja innovoi – aina asiakkaan parhaaksi. 
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MIKÄ TEKEE ERINOMAISEN 
MYYNTIORGANISAATION?

”Kaikki organisaatiossa tietävät olevansa tärkeitä.” 

”Myyntitiimi otetaan osaksi tulevaisuuden suunnittelua.”

”Yhteinen päämäärä.”

”Erilaiset persoonat,  jotka tukevat toinen toisiaan.”

”Myyntijohto osallistuu myyntityöhön sekä tukee myyjiä 
päivittäisessä toiminnassa.”

”Koko myyntitiimin yhdessä kehittämät konseptit.”

”Erottuvuus, rohkeus.”

”Nopea reagoiminen asiakkaan tarpeisiin.” 

”Asiakkaan ääni tuodaan kuuluviin.”
”Teemme töitä yhteisen hyvän eteen.”

”Asiakas- ja työntekijätyytyväisyys on tekemisen keskiössä.”

”Yhteiset toimintamallit ja tavoitteet.”

”Jokaisen asiakkaan tarpeisiin keskitytään yksilöllisesti.”

Otteita avoimista vastauksista kysymykseen:
Kerro, mikä tekee teistä erinomaisen myyntiorganisaation.
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TUTKIMUSTULOKSET JA KILPAILU

Tutkimus toteutettiin kaikille yrityksille avoimena
verkkokyselynä. Vastaajat ottivat kantaa kyselylomakkeen 
50:een väittämään valitsemalla kullekin vaihtoehdon 
7-portaiselta Likertin asteikolta, jossa 7 kuvasi vastausta 
”täysin samaa mieltä” ja 1 vastausta ”täysin eri mieltä”. 
Kyselylomakkeeseen vastasi 60 henkilöä 42:sta yrityksestä. 
Yritysten keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu oli 20%. 

Vastausten sekä ulkopuolelta saatavan taloudellisen datan 
perusteella asiantuntijoista koostuva raati valitsi Suomen 
paras myyntiorganisaatio -kilpailuun viisi finalistia, joiden 
myyntijohtoa haastateltiin vielä kasvotusten. Tämän lisäksi 
yritysten asiakkaille tehtiin satunnaisia haastattelusoittoja. 

Vuoden 2019 parhaaksi myyntiorganisaatioksi valittiin 
LämpöYkkönen Oy, joka tarjoaa ympäristöystävällisiä 
ratkaisuja sekä lämmitykseen että viilennykseen. 
LämpöYkkösen vahvuuksia ovat erityisesti myynnin 
johtaminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja 
asiakaskeskeisyys. 

Seuraava, kaikille avoin kilpailu järjestetään vuoden 
2020 lopussa / keväällä 2021. Kilpailusta saa ilmaisen 
vertailuraportin, jonka avulla voi analysoida organisaationsa 
tilaa suhteessa muihin. Osallistujat pysyvät anonyymeina 
voittajaa lukuun ottamatta. 

Seuraavaan kilpailuun voi osallistua 
Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun 
verkkosivuilla www.suomenparasmyyntiorganisaatio.fi
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Haaga-Helia on aloittanut korkeakoulutasoisen
myynnin tutkintokoulutuksen jo 13 

vuotta sitten, ensimmäisenä Suomessa. 
Panostamme kattavasti sekä myynnin 

koulutukseen että tutkimukseen tarjoten 
ajantasaista tietoa niin opiskelijoille kuin 

sidosryhmillemmekin. 

MMA on myynnin, markkinoinnin ja oston 
parissa työskentelevien ammattijärjestö, joka on 
toiminut menestyksen tekijöiden tukena jo 125 

vuotta. MMA:n tehtävänä on turvata alan 
ammattilaisten työuraa monin tavoin. 
Jäsenyyteen kuuluu muun muassa 

työttömyyskassa, alaan erikoistuneet 
lakipalvelut sekä koulutukset.
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MYYNTIOSAAMINEN 
AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN.


