
Kaupankäyntiin liittyvän taloudellisen osaamisen, sosiaalisten taitojen
sekä tilanneymmärtämisen valmennushanke. S21322



1  Myyntiveturit
Valmennuksissa pureudutaan myynnin johtamisen, sisäisen yhteistyön ja markkinoinnin haasteisiin. 
10 Työpajaa.

2  Myyjät 
Valmennuksissa kehitetään myyntisuorituksen lisäksi myyjän roolia osana yrityksen kokonaisketjua. 
7 Työpajaa.

3  Yrityksen sisäiset työpajat
Aiheena kaupallisen ymmärryksen lisääminen yritysten 

koko henkilöstössä. 2 Työpajaa

Koko yrityksen tulee puhua asiakkaille

samalla sävelellä. 



Työpajoissa valmennusaihe viedään yrityksen arkeen.

• Ammattilaisten opastuksella

• Toisten yritysten vertaistuella

• Yritystiiminvetäjien tukemana

Työpajoissa ovat mukana yritykset, opettajat 
ja myyntitiimien vetäjät.

Huippumyyjäkin tarvitsee
kertaamista ja kehittämistä. 



Kehittymistä seurataan yrityskohtaisesti erilaisilla mittareilla.

• Myynti

• Liikevaihto

• Tulos

• Maturiteettimalli

Seurannan ja raportoinnin toteuttaa Oulun Yliopiston, Kerttu 

Saalasti Instituutin, Mikroyrittäjyyskeskus MicroEntre.

Mitä mittaat, sitä voit kehittää. 

Toisaalta mitä mittaat, sitä myös saat!



Osallistuvat yritykset ovat mukana kehittämässä opetusta ja yhteistyömalleja 
koulujen ja yrityskehitysorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen kokemukset jalkautetaan alueemme oppilaitoksiin. 
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yritykset saavat 
myynnillisesti osaavaa ja motivoitunutta 

henkilökuntaa.

Minkä nuorena opit sen vanhana taidat! 

Myynti on yhä vahvemmin osana meidän

jokaisen työtä.



Työpajat:
Myyntiveturit 2 kpl
Myyjät 1 kpl

Tiedon keruu:
Alkukartoitus

Kustannus: 
250 €

Työpajat:
Myyntiveturit 4 kpl
Myyjät 4 kpl
Henkilöstö 1 kpl

Tiedon keruu:
Tulosten seuranta

Kustannus: 
1000 €

Työpajat:
Myyntiveturit 4 kpl
Myyjät 2kpl
Henkilöstö 1 kpl

Tiedon keruu:
Tulosten seuranta ja

analysointi

Kustannus: 
1000 €



Ei toimialarajoitteita.

Mukaan ovat tervetulleita yritykset

niin hoiva-alalta, ICT:n kuin

teollisen valmistuksen parista!

Hankkeen toiminta-alue



YRITYSTIIMINVETÄJÄT

Centria-ammattikorkeakoulu

Marja-Liisa Kaakko
puh. 044 449 2730
marja-liisa.kaakko@centria.fi

Marko Laitila
puh. 044 449 2545
marko.laitila@centria.fi

Hannu Leppälä
Puh. 044 449 2705
hannu.leppala@centria.fi 

Haapaveden-Siikalatvan
seudun kuntayhtymä

Ismo Mäkeläinen
Puh. 040 514 8935
ismo.makelainen@siikalatva.fi

Timo Kähkönen
Puh. 0400 150 260
timo.kahkonen@haapavesi.fi

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Arto Junno 
puh. 044 445 7011
arto.junno@nihak.fi

Harri Jokela 
puh. 050 304 9317
harri.jokela@nihak.fi

Marika Kumpula 
puh. 046 5040 8480
marika.kumpula@nihak.fi

Raahen seudun yrityspalvelut

Hillevi Ylitorvi 
puh. 040 830 3185
hillevi.ylitorvi@raahe.fi

Jussi Kemilä 
puh. 040 830 3018
jussi.kemila@raahe.fi

Riitta Palosaari
puh. 040 830 3198
riitta.palosaari@raahe.fi 

Kouluyhteistyökoordinaattori
Asta Aikkila-Vatanen
Centria-ammattikorkeakoulu
asta.aikkila-vatanen@centria.fi
puh. 044 725 0346

Projektiasiantuntija 
Mirja Väänänen
Puh
Mirja.vaananen@oulu.fi
Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti

Projektisihteeri
Anne-Mari Kukkola
puh. 044 4457 002
anne-mari.kukkola@nihak.fi
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Projektipäällikkö
Timo Liimatainen
puh. 044 445 7001
timo.liimatainen@nihak.fi
Nivala-Haapajärvenseutu Nihak Ry

MUUT TEHTÄVÄT



Kutsumme sinut mukaan Sales is a King -hankkeen työpajoihin! 

Työpajat järjestetään Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa. 

Oppainamme, tällä menestysnälkäisellä reissulla, ovat myynnin eri osa-alueiden parhaat kouluttajat. 
Tästä tulee kivaa!

TAVOITTEET OPETTAJILLE

• Rakentaa yhteistyöverkostoja yritysten kanssa

• Löytää työssäoppimis- ja työpaikkoja opiskelijoille

• Löytää uusia oppimissisältöjä

• Kehittää omaa myynnillistä valmennuskykyä 

Työpajat ovat opettajille ilmaisia. 

Tiedotamme työpajoista 
päivämäärien vahvistuttua.



Hanke on ESR-rahoitteinen ja
hankkeen toteutuksesta vastaavat:



Alustavia työpajaotsikoita myyntivetureille. Työpajat täsmentyvät yrityksien toiveiden ja 
ostettavien asiantuntijoiden tuottama sisällön mukaisesti

1. Hankkeen päämäärän kristallisointi +  Alkutietojen ja -toiveiden kartoitus 
(työpajojen sisällön täsmäyttäminen yrityksien tarpeisiin) + Oman 
yrityksen esittely pitchaus

Yrityksen sisäinen tahtotila, onko jokainen myynnissä mukana?
2. Miten yritys toimii nyt? Myynnin palvelupolku ja sen osa-alueet / Myynnin 

prosessit (iso kuva). Sisäinen yhteistyö/Yrityksen henkilökunnan toiminta 
myynnin tukena. 1. yrityksen yhteisen myyntipajan suunnittelu

3. Mitä myyntiveturin tulee osata ihmisistä? Tunneäly/Myynnin 
esimiestoiminnan psykologia (myynnin johtaminen, sisäinen toiminta, 
asiakkaat) 

4. Mistä ja miten löydän myyjiä ja vedän myyntitiimiä? Myyjän rekrytointi, 
myyntitiimin rakenne ja sen osaamisen sekä asenteen vahvistaminen 

5. Myynnin tavoitteet, mittarit ja seurantatyökalut / muu tekniikka, Sisäinen 
asiakasosaaminen ja asiakkuuksien hallinta

Miltä yritys näyttää, tuntuu ja kuulostaa asiakkaalle?
6. Brändin sisäistäminen ja sen suunnitelmallinen rakentaminen yrityksille
7. Markkinointiosaaminen/-suunnitelma (mm. kanavien 

valinta/hyödyntäminen), Uudet www-työkalut (virtuaalitoimistot, 
asiakastutkimukset, vr…) 

8. Miten kirjoitan myyvästi? Copywritng on noussut tärkeään rooliin useassa 
kanavassa. Oikeat sanat oikeassa paikassa helpottavat kummasti

9. Valittava pääaihe? + Yrityksen henkilöstön yhteisen myyntipalaverin 
suunnittelu 2 + Mittaus

10. Hankkeen tulokset yrityksen näkökulmasta, 2021 suunnittelu + Tulevat 
toimet

Ehdolla kohtaan 9 tai korvaamaan joku muu otsikko
1. Kansainvälisen myynnin erikoispiirteet
2. Hallitustyö myynnin tukena
3. Toiveita?



Alustavia työpajaotsikoita myyjille. Työpajat täsmentyvät yrityksien toiveiden ja ostettavien 
asiantuntijoiden tuottama sisällön mukaisesti.

Yrityksen myynnillinen sydän 
1. Hankkeen päämäärän kristallisointi +  Alkutietojen ja -toiveiden 

kartoitus (tarvitaanko uusia työpajaotsikoita) + Oman yrityksen esittely 
pitchaus + Myyjän rooli yrityksessä, Sisäinen yhteistyö/Yrityksen 
henkilökunnan toiminta myynnin tukena ja myyjän toiminta tuotannon 
tukena. + 1. yrityksen yhteisen myyntipajan osallistumisen suunnittelu 

2. Tehokkuus ratkaisee tuloksen: Ajankäyttö, priorisointi, asiakkaiden 
segmentointi, järjestelmät jne…

Voittajan on helppo hymyillä
3. Mitä asiakkaat odottava myyjältä ja miten yrityksen toiminta vastaa 

siihen. Myynnin eri vivahteet aggressiivisesta tyrkyttämisestä 
faniasiakkaiden rakentamiseen

4. Asiakastapaamisen abc + Omien vahvuuksien löytäminen ja 
jalostaminen + Oman myyntimallin koostaminen sekä hionta

5. Myynnin työkalut. Kampanjamyynti / messutoiminta / Sosiaalinen 
media myynnin apuvälineenä / Puhelimen tehokkaampi hyödyntäminen

6. Toivepaja myyjiltä tai myyntivetureilta
7. Asiakkuuksien hoito ja jälkimarkkinointi. 2 yrityksen yhteisen 

myyntipajan osallistumisen suunnittelu. Kypsyysmalli


