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Johdanto

Tiesitkö, että 85 - 90 % myyntikoulutuksista ei tuota pysyviä tuloksia? 
Tähän tulokseen on päätynyt tutkimuksissaan ES Research (www.
esresearch.com). 

Myyntikouluttajien ammattikuntaa tilasto ei 
mairittele, mutta sinulle myyntikoulutusten 
tilaajana moinen tehottomuus tarkoittaa 
suomeksi rahan tuhlausta. Mutta miksi se 
perinteinen myyntikoulutus sitten ei toimi?

Syitä on monia. Osa niistä liittyy kouluttajan 
ammattitaitoon, osa koulutuksen formaat-
tiin ja osa koulutettavien asenteeseen. 

Jos kouluttaja ei tunne koulutettavia tai toimialaa, lähtökohdat onnis-
tumiselle ovat heikot. Jos koulutettavat ovat sitä mieltä, että he tie-
tävät nämä asiat jo ja koulutus on ajan hukkaa, epäonnistuminen on 
lähes varma.

Tärkein tekijä on kuitenkin koulutuksen muoto. Tai oikeastaan se, 
että kyseessä on koulutus. Se on nimittäin erittäin tehoton oppimisen 
muoto.

Tässä oppaassa käyn läpi kuusi tärkeintä syytä sille, miksi myyntikou-
lutukset eivät juuri koskaan tuota pysyviä tuloksia. Ne ovat: 

1. Samat asiat eritasoisille myyjille

2. Ei suunnitelmaa ja seurantaa käytäntöön vientiin

3. Kouluttaja ei tunne koulutettavia
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4. Liikaa asioita yhdellä kerralla

5. Kouluttajalla ei kosketuspintaa myyjän arkeen

6. Koulutettavat ”tietävät jo kaiken”

Lopuksi paljastan yhden, selkeän tavan taklata kaikki nämä myynti-
koulutuksen ongelmat.

Oppaan tarkoitus on varmistaa, että sinä myyntikoulutusten tilaajana 
osaat varautua siihen, että tuloksia ei lopulta tule ja että miten voit 
yrittää pelastaa tilanteen. 

Toisaalta tämän pumaskan luettuasi osaat kysellä valitsemaltasi 
myyntikouluttajalta miten tämä aikoo välttää kuusi tyypillisintä syytä 
koulutuksen epäonnistumiselle. Osaat siis ostaa parempaa koulutus-
ta ja siten parempia tuloksia.

Olen täysin varma, että kun otat tämän oppaan opit käyttöön, saavu-
tat todellisia tuloksia!

Tampereella 10.12.2014

Pasi Rautio

Myyntikuiskaaja*, markkinoinnin apumies

*Myyntikuiskaaja, engl. sales whisperer, äänt. [my:ntikui$ka:jaʌ] Myyntityön 
ja myyntivalmennuksen ammattilainen, joka seuraa myyjän työskente-
lyä myymälässä tai asiakaskäynneillä ja valmentaa havaintojensa perus-
teella myyjää parempiin tuloksiin. Hän auttaa myyjää purkamaan virheel-
lisiä toimintamalleja ja rakentamaan tilalle tuloksellisempia työtapoja.  

Myyntikuiskaajan tutkintoa ei voi toistaiseksi suorittaa Suomessa.
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1. Samat asiat erilaisille myyjille

Jos yrityksessäsi on enemmän kuin yksi myyjä, sinulla on palkkalis-
toillasi erilaisia myyjiä. He ovat eri vaiheessa myyntiuraansa, he ovat 
eri vaiheessa sinun tuotteidesi, palvelujesi ja alasi osaamisessa, heil-
lä on erilainen kokemustausta.

Isossa myyjäjoukossa tilanne on yleensä Pareton periaatteen mukai-
sesti se, että 

  20 % myyjistä tekee 80 % koko yrityksen  
myynnistä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että huippumyyjät ovat taitavampia 
kuin keskivertomyyjät ja huomattavasti taitavampia kuin heikot.

Tiedät itse miten turhauttavaa on pelata vaikkapa sulkapalloa tai po-
keria selvästi itseäsi huonompaa tai parempaa pelaaja vastaan. Tie-
dät miten turhaudut, jos joudut tankkaamaan moneen kertaan asioita, 
jotka osaat vaikka unissasi vain siksi, että joku muu lähelläsi ei hallit-
se niitä lainkaan.

Täsmälleen sama tapahtuu, kun järjestät yhden myyntikoulutuksen, 
johon kaikki talon myyjät osallistuvat. Joko heikommat putoavat kyy-
distä tai parhaat turhautuvat. Yleensä käy jälkimmäinen, sillä ryhmä-
opetuksessa lähes poikkeuksetta päädytään etenemään heikompien 
tahtiin.

“ 
 ”
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Toisaalta kouluttajan on pakko ottaa huomioon myös osaavampia ja 
silloin taas heikommat turhautuvat.

Ongelmaa voi toki pienentää siten, että kärkiporukalle järjestetään 
omat sessionsa ja keskikastille omansa. Tällöin päästään lähemmäk-
si sitä tilannetta, että jokainen koulutettava saa käyttöönsä niitä väli-
neitä ja tekniikoita, joita juuri häneltä puuttuu.

Täytyy kuitenkin muistaa, että ei ole olemassa tiettyä hyvän myyjän 
prototyypiä. Heistäkin jokaisella on omat tapansa tehdä tulosta, omat 
tapansa kohdata uusia ja vanhoja asiakkaita.

Jos siis haluat todellisia tuloksia myyntikoulutuksistasi, yritä räätälöi-
dä erilaisia paketteja eritasoisille ja eri tyylisille myyjille.
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2. Ei suunnitelmaa ja seurantaa   
 käytäntöön vientiin

Lähes jokainen ihminen pelkää muutosta. Omien 
toimintatapojen muuttaminen on erittäin vaikeaa, 
jos et tiedä mitä se aiheuttaa. Entä jos myyjä muut-
taa tapaansa myydä eikä saakaan enää mitään 
kaupaksi? Epäonnistumisen pelko saa meidät siis 
pysymään sen vanhan opitun kaavan toistamises-
sa. 

Tapaan koulutuksissa usein osallistujia, joiden mielestä kaikki kou-
lutuksen aikana kertomani oli oikein hienoa ja käyttökelpoista, mutta 
tapojen ja tekniikoiden vieminen omaan toimintaan tuntuu mahdotto-
malta. 

Visioita on helppo piirrellä paperille, mutta kuka ohjaa teorian viemis-
tä käytäntöön? 

Mieti vaikka ruoanlaittoa. Voin kertoa sinulle miten teet onnistuneen 
suklaafondtantin, mutta onnistutko, jos käsken sinua sen nyt siltä 
istumalta valmistamaan? Jos leivonnainen on sinulle ennestään tuttu 
ja olet kokenut leipuri, ehkä onnistut. Luultavasti kuitenkaan et. Tar-
vitset opastusta ja harjoittelua.

Tarvitaan oikea asenne, selkeä suunnitelma ja 
ohjausta.“ 

 ”
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Koko talon on tiedettävä suunta ja tavoite ja sitouduttava niihin. Kah-
den käden sormilla on laskettavissa ne pitämäni myyntikoulutukset, 
joissa myynnin esimies on ollut paikalla. Kun esimies ei tiedä mistä 
on puhuttu, hänellä ei ole välineitä seurata koulutuksen oppien siirty-
mistä käytäntöön tilaisuuden jälkeen.

Tutkimusten mukaan koulutusten anti pysyy myyjien mielessä kuu-
kauden tai kaksi, minkä jälkeen toiminnassa palataan siihen vanhaan 
rutiiniin. 

Jälkiseurannan puute aiheuttaa myös epäonnistumista. Harva pa-
laa käymänsä koulutuksen sisältöihin, materiaaleihin tai muistiin-
panoihinsa oma-aloitteisesti. Seuranta pitää asian esillä. Sen avulla 
varmistetaan eteneminen, vahvistetaan, palautetaan raiteille ja kan-
nustetaan. Siksi kannattaa selvittää, voisiko myyntikouluttaja auttaa 
sinua jälkiseurantasuunnitelman rakentamisessa.

Ilman tavoitteita ja pitkän aikavälin suunnittelua ei kehittymistä ta-
pahdu. Jokaisessa myyntikoulutuksessa pitää olla seuranta. Myyjien 
täytyy siis ottaa vastuu oppien viemisestä käytäntöön ja myyntijoh-
don täytyy seurata, että tämä myös oikeasti tapahtuu.
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3. Kouluttaja ei tunne  
 koulutettavia

Jokainen myyjäsi on tieto- ja taitotasoltaan erilaisessa tilanteessa ja 
heidän tapansa oppia on erilainen. Toiset oppivat kuuntelemalla, toi-
set katselemalla ja kolmannet kokeilemalla. Meistä useimmilla totuus 
on tietenkin yhdistelmä näistä kaikista, mutta jokin osa-alue on aina 
voimakkaampi kuin muut. 

Kaikki eivät osaa sisäistää kalvosulkeisilla 
päähän työnnettävää materiaalia. 

On myös olemassa ihmisiä, joille toimii ainoastaan lähivalmennus. He 
kaipaavat sitä, että asioita käydään läpi henkilökohtaisesti todellisis-
sa tilanteissa tai välittömästi niiden jälkeen.

Jokainen myös ymmärtää omat heikkoutensa ja vahvuutensa eri ta-
voilla. Oman oppimistyylinsä ja kehittämisalueidensa tunteminen on 
avain jatkuvaan kehitykseen. 

Kaikissa koulutuksissa pitäisi selvittää edes yksinkertaisella kyselyllä 
koulutettavien lähtötilanne, haasteet päivittäisessä työssä sekä ky-
seisen koulutuksen aihealueeseen liittyvät pulmat. Useimmiten tämä 
jää hyvin pintapuoliseksi tai se puuttuu kokonaan.

Askel pidemmälle ovat erilaiset psykologiset arvioinnit. Tässä toki 
voidaan mennä vaikka päiviä kestäviin psykologin tekemiin analyysei-
hin, mutta kohtuus kaikessa. Markkinoilla on useita erilaisia testaus-
menetelmiä käyttäytymisen ja soveltuvuuden arviointiin, Thomas ja 
DISC ehkä näistä tunnetuimpina. Verkossa tehtävä arviointi ja henki-
lökohtainen tulosten purku antavat realistisen kuvan valmennettavan 
kehitysalueista ja todellisista käyttäytymismalleista. 

“ 
 ”
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Ennakkoon tehtävät testit auttavat kouluttajaa koh-
dentamaan koulutusta juuri valmennettavan tarpei-
siin, mutta antaa välineitä myös yrityksen johdolle 
osoittaa oikeita haasteita oikeille ihmisille.

Ongelmaksi muodostuu tällöinkin toki jälleen se, että 
vaikka kouluttaja tunteekin hieman paremmin kou-

lutettavansa, edelleen erilaiset yksilöt ovat samassa ryhmässä. Yksi 
tapa hyödyntää testaamista ilman heterogeenisen ryhmän hankaluut-
ta on esimerkiksi se, että räätälöidään erilaisia koulutuksia taipumuk-
siltaan samankaltaisille myyjille.
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4. Liikaa asioita yhdellä kerralla

Ihmisen aivot ovat ihmeellinen elin, jonka prosessointitehoon ei ole 
vieläkään päässyt yksikään ihmisen rakentama tietokone. Siitä huoli-
matta kapasiteettimme käsitellä uusia asioita on todella pieni.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tehdyt neurotieteelliset tutkimuk-
set ovat esimerkiksi vahvistaneet sen jo kauan ”tiedetyn” asian, että 
aivomme pystyvät käsittelemään kerrallaan vain yhtä asiaa.

Meitä jokaista vaivaa aika-ajoin illuusio moniajosta, multitaskaami-
sesta. Mitä todellisuudessa tapahtuu on, että aivomme vaihtavat sa-
lamannopeasti ajatusta. Jos esimerkiksi puhut puhelimessa jonkun 
kanssa ja ovikello soi, aivosi rekisteröivät uuden ärsykkeen ja ryhtyvät 
harkitsemaan reagointia. Menetkö avaamaan vai keskitytkö puhe-
luun. 

Keskustelukumppanisi ei tietenkään ole kuullut ovikelloa ja siksi hän 
on puhunut koko harkinta-ajan, joka voi olla sekunnin murto-osia tai 
useita sekunteja. Kun aivosi palaavat jälleen puhelun pariin, joudut 
pyytämään ystävääsi palaamaan jutussa takaisin, koska et kuullut 
mitä hän hetki sitten sanoi.

Oppijat tarvitsevat aikaa jokaisen uuden asian 
prosessoimiseen.“ 

 ”
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Tämä kirkastuu vaikka miettimällä kaikkia niitä kertoja, kun olet kat-
sonut jonkin elokuvan uudelleen ja huomannut sieltä jonkin hauskan 
repliikin, pienen juonivihjeen tai vain taustalla tapahtuvan asian, jota 
et huomannut aikaisemmin.

Tyypillisessä koulutuksessa tulee esiin useita eri konsepteja ja tek-
niikoita, joita koulutettavat voisivat käyttää omassa työssään. On-
gelmaksi tulee kuitenkin se, että pystymme kunnolla prosessoimaan 
vain sitä yhtä asiaa kerrallaan. 

Jotta oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta, täytyy yksi asia 
viedä konseptin tasolta konkreettisten ohjeiden kautta käytäntöön. 
Vasta sitten seuraavan asian oppiminen on todella mahdollista.

Varsinkin kokemattomalle myyjälle tämä on erittäin tärkeää, sillä iso 
kasa täysin uusia opittavia asioita aiheuttaa helposti ahdistusta. Se 
saattaa jopa kaataa lupaavan myyntitykin uran kokonaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kerran puolessa vuodessa 
pidettävän koulutuksen sijaan kannattaisi myyjille järjestää vaikkapa 
pari kertaa kuukaudessa puolen tunnin tehoiskuja.
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5. Kouluttajalla ei kosketuspintaa  
 myyjän arkeen

 
Melkeinpä koulutuksessa kuin koulutuksessa kuulee vähintään yhden 
henkilön suusta lausahduksen: ”meidän ala on niin erikoinen, että 
nämä vinkit eivät toimi meillä”. EI PIDÄ PAIKKAANSA! 

Myynnissä eli asiakaspalvelussa perusteet ovat aina samat alasta 
riippumatta. Kaksi ihmistä kohtaa, toisella on tarve ja toisella ratkai-
su. Nämä kaksi asiaa on saatava osumaan kohdalleen, jotta syntyy 
kauppaa. 

Eri asia on sitten se, ymmärtääkö myyntikouluttaja erikoissorvinne 
toimintaa. 

Jos ymmärtää, on se plussaa, mutta ymmärrys ei ratkaise koulutuk-
sen tehoa suuntaan tai toiseen.

Tärkeämpää on se, että kouluttaja ymmärtää miten juuri tässä yrityk-
sessä myyntiä tehdään, millaisia asiakkaat ovat ja millaisia myyjät 
ovat yksilöinä. Arjen tuntemus vaikuttaa myös tiiviisti siihen, miten 
myyjät suhtautuvat kouluttajaan.

Jokainen meistä pitää eniten ihmisistä, jotka 
muistuttavat meitä itseämme.“ 

 ”
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Vaikka kouluttajan viesti olisi kuinka rautaista tahansa, jos tieto on 
hankittu koulunpenkillä, ei tuhansia kilometrejä joka kuukausi auton 
penkkiä kuluttava myyjä ota kouluttajaa vakavasti.

On tietenkin niin, että jokaiselle alalle ei löydy osaavaa myyntikoulut-
tajaa, joka olisi tehnyt työtä juuri sillä alalla. Oma myyntikokemus aut-
taa uskottavuuden luomisessa, mutta viimeisen silauksen antaa se, 
että kouluttaja tutustuu myyjiin ja aidosti kuuntelee heitä. Kuuntelee 
heidän ongelmiaan, ideoitaan ja kokemuksiaan.

Tämä on eri asia kuin se, että kouluttaja tietää mil-
laisia ihmisiä koulutettavat ovat. Se on taustatietoa. 
Sen sijaan kuuntelu ja arjen tunteminen osoittavat 
myyjille, että kouluttaja todella haluaa auttaa heitä ja 
että heidät otetaan mukaan koulutuksen suunnitte-
luun. Tällöin he sitoutuvat selvästi paremmin koulu-

tukseen ja sitoutuneen oppijan tulokset rysähtävät katosta läpi.

Käytännössä tämä edellyttää sitä, että kouluttaja viettää ainakin jon-
kin verran aikaa myyjien kanssa ennen koulutusta. Ehkä hän jopa 
tekee samaa työtä päivä-kaksi, jotta syntyy todellinen ymmärrys kou-
lutettavien arjesta.
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6. Koulutettavat ”tietävät jo kaiken”

Olipa koulutus ja kouluttaja miten hyvä tahansa, koko paatti karahtaa 
kiville, jos koulutettavien asenne on pielessä. Jos he ovat niin var-
moja omasta osaamisestaan ja siitä, että kukaan ulkopuolinen ei voi 
heille tarjota mitään hyödyllistä uutta, että he kuluttavat koko koulu-
tusajan puhelimensa räpläämiseen ja penkissä vääntelehtimiseen, ei 
tulosta synny.

Kovin monella meistä on se ajatus, että jos olemme tehneet työtäm-
me useita vuosia, tiedämme siitä jo kaiken. Myynti – kuten moni 
muukin työ – on kuitenkin muuttunut valtavasti pelkästään viiden 
viime vuoden aikana.

Toki tietyt perusasiat pätevät edelleen.

Myynti on psykologiaa eivätkä ihmisen luontai-
set taipumukset ole häipyneet minnekään.

Yhä edelleen haluamme enemmän sitä, minkä saatavuus on rajoi-
tettua, sitä, mikä on kallista ja sitä, mikä saa meidät vaikuttamaan 
hyvältä ja pätevältä ystäviemme, työtovereittemme, esimiestemme ja 
asiakkaidemme silmissä.

Valitettavasti ennakkoasenteen murtaminen ei käy noin vain. Proses-
si on hidas eikä onnistu välttämättä lainkaan yhden luokkahuonekou-
lutuksen aikana.

“ 
 ”
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Aseita kouluttajan arsenaalista kuitenkin yleensä 
löytyy ja paras niistä ovat esimerkit. Mitä elävämpiä 
todellisen elämän tarinoita erilaisten tekniikoiden 
tuloksellisesta käytöstä hän pystyy tarjoamaan, sitä 
paremmin vastahankaisetkin osallistujat alkavat ot-
taa ajatuksia vastaan.

Tästä vielä tehokkaampi versio on se, että koulutettava kokeilee uusia 
asioita heti omassa työssään ja pääsee itse näkemään niiden vaiku-
tuksen kaupanteossa.

Todellisuutta kuitenkin on, että milloinkaan yksi kouluttaja ei pysty 
pääsemään jokaisen koulutettavan ihon alle ja ohi vastahangan. Sii-
hen tarvitaan enemmän aikaa ja henkilökohtaista työskentelyä.

Jos siis myyjäsi eivät ota yhdenkään kouluttajan viestiä vastaan, va-
raudu pitkälliseen väsytystaisteluun tai vaihda taktiikkaa.
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Taklaa kaikki ongelmat kerralla

Kun katsot tuon listan kohtia ja niiden kuvauksia, saatat tulla varsin 
tylyyn johtopäätökseen: ehkä myyntikoulutuksista kannattaisi luopua 
kokonaan. 

Jos kerran joka tapauksessa 85 % myyntikoulutuksista epäonnistuu, 
mikä on todennäköisyys sille, että sinä onnistut järjestämään sellai-
sen, joka kuuluu niihin viiteentoista prosenttiin?

Tämä listan avulla voit toki parantaa mahdollisuuksia. Kun tiedät 
sudenkuopat, voit yrittää kiertää niitä. Silti todennäköisempää on 
epäonnistua kuin onnistua. Valitettavasti koulutusten lopettaminen 
kokonaan ei ole sekään hyvä vaihtoehto.

Juuri nyt nimittäin tavat toimia – niin ostajien kuin myyjien – ovat oi-
keasti murroksessa. Myyjien on pakko oppia uusia asioita ja toisaalta 
oppia soveltamaan vanhoja, vakaita myyntiviisauksia tähän päivään. 
Vastaus ei kuitenkaan löydy koulutuksista vaan valmennuksesta.

Moni pitää koulutusta ja valmennusta  
synonyymeinä. 

Tähän olemme syyllisiä pitkälti me myyntikoulutuksia ja -valmennuk-
sia tarjoavat. Valmennus kun kuulostaa jotenkin hienommalta kuin 
koulutus. Kysymys on kuitenkin kahdesta aivan eri asiasta.

Koulutus on Luentomainen tilaisuus, jossa kouluttaja kaataa tietoa 
kuulijoille. Se on enemmän teoreettinen, suuria linjoja sisältävä tilai-
suus, jossa koulutettava kuuntelee, havainnoi ja vie itse mielessään 
asioita omaan työelämäänsä. Koulutukset saattavat sisältää myös 
workshop-tyyppisiä elementtejä, mutta niiden rooli ei yleensä ole ko-
vin suuri.

“ 
 ”
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Valmennus tarkoittaa henkilökohtaista ohjausta, koulutusta ja mento-
rointia myyjälle. Tehokkaimmillaan se on silloin, kun valmentaja on 
myyjän mukana myyntitilanteissa, mutta voi toimia erinomaisesti 
myös mentorointitapaamisten ja muun yhteydenpidon kautta.  Se voi 
sisältää myös yhteisiä tapaamisia tai videokoulutusmateriaaleja, jos 
samasta yrityksestä on useampi valmennettava. 

Valmennus pyrkii vaikuttamaan koulutettavan asenteisiin heti, kohti 
tavoitteita ja toimintatapojen muutokseen. Valmennus on kaksisuun-
taista, eli oppija ja valmentaja luovat oppimiskokemuksen yhdessä. 

Näiden väliin mahtuu toki työpajatyöskentelyyn keskittyviä koulutuk-
sia ja koulutusohjelmia, joissa oppijat käyvät läpi tietyt koulutukset ja 
materiaalit pidemmän ajan kuluessa. Lähtökohta on kuitenkin se, että 
koulutus on jokin määrätty kokonaisuus ja valmennus etenee täysin 
valmennettavan ehdoilla.

Miten valmennus sitten neutraloi koulutuksen ongelmat?

Valmennus on henkilökohtaista auttamista. Erityisesti lähivalmennus, 
jossa valmentaja on myyjän mukana aidoissa myyntitilanteissa, tuot-
taa erinomaisia tuloksia.

Olen itse ollut lukuisia kertoja valmennettavana ja vielä paljon useam-
min valmentajana ja niiden pohjalta olen huomannut miten lähival-
mennus taklaa kaikki tyypillisen koulutuksen pahimmat ongelmat.

Samat asiat erilaisille myyjille

Valmennuksessa edetään täysin valmennettavan taitotason ja hen-
kilökohtaisten ominaisuuksien mukaisesti. Huippumyyjän ei tarvitse 
kuunnella jauhamista yksinkertaisista perusasioista ja noviisin pää ei 
painu kumaraan valtavan tietomassan alla.
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Ei suunnitelmaa ja seurantaa käytäntöön vientiin

Valmennuksessa käytäntöön vieminen on keskiössä. Valmentaja ja 
valmennettava miettivät yhdessä miten jokin uusi tekniikka viedään 
käytäntöön omassa työssä, kokeillaan ja analysoidaan sitten tulok-
set.

Kouluttaja ei tunne koulutettavia

Valmennuksessa lähdetään yleensä aina siitä, 
että valmennettavalle tehdään psykologinen 
arviointi. Tässä toki voidaan mennä vaikka 
päiviä kestäviin psykologin tekemiin analyy-
seihin, mutta kohtuus kaikessa. Markkinoilla 
on useita erilaisia testausmenetelmiä käyttäy-
tymisen ja soveltuvuuden arviointiin, Thomas 
ja DISC ehkä näistä tunnetuimpina. Verkossa 
tehtävä arviointi ja henkilökohtainen tulosten purku antavat realisti-
sen kuvan valmennettavan kehitysalueista ja todellisista käyttäyty-
mismalleista. 

Lisäksi valmentaja keskustelee esimiehen kanssa ja luonnollisesti 
tarkkailee myyjän tekemistä valmennuksen aikana.

Liikaa asioita yhdellä kerralla

Valmennuksessa päästään keskittymään juuri niihin yksittäisiin asioi-
hin, jotka auttavat myyjää parempiin tuloksiin juuri nyt. Ensin viedään 
yksi asia käytäntöön ja vasta sitten siirrytään seuraavaan.
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Kouluttajalla ei kosketuspintaa myyjän arkeen

Valmentaja on jatkuvasti tekemisissä valmennettavan kanssa ja rää-
tälöi valmennusta jatkuvasti. Myyjä kokee, että häntä kuunnellaan ja 
hän saa vaikuttaa valmennuksen sisältöön. Tällöin hän sitoutuu tiu-
kasti tekemään työtä tullakseen paremmaksi.

Koulutettavat ”tietävät jo kaiken”

Kun asioita viedään heti käytäntöön ja myyjä näkee vaikutukset, hä-
nen asenteensa uuden oppimiseen lientyy. Lisäksi hänen on helpompi 
myöntää kahden kesken valmentajalle kuin isossa porukassa, että 
hänellä on vaikeuksia joillakin osa-alueilla.

Valmennus ja erityisesti lähivalmennus on ainoa tie pysyviin tulospa-
rannuksiin lähes kaikkien myyjien kohdalla. Poikkeuksena luonnon-
lahjakkuudet ja erittäin motivoituneet yksilöt, jotka hankkivat omatoi-
misesti ja omalla ajallaan lisätietoja ja -taitoja.

Luonnollisesti meistä jokainen palkkaisi mieluiten synnynnäisiä huip-
pumyyjiä, mutta heitä on kovin harvassa. Myyjiä täytyy kehittää ja se 
on sinun tehtäväsi heidän esimiehenään.
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Lopuksi
 
Perinteiset myyntikoulutukset eivät ole missään nimessä täysin tur-
hia. Lyhyet, koko porukalle yhteiset pläjäykset toimivat herättelynä, 
muistutuksena, hengennostatuksena. Pysyviä 
tuloksia viivan alle niistä on turha odottaa. 

Sen sijaan eräs yli 30 vuotta myyntityötä teh-
nyt ja edelleen tekevä konkari kertoi, että hän 
muistaa vieläkin niitä oppeja, jotka hän sai 
lähivalmennuksessa 25 vuotta sitten.

Älä siis järjestä myyntikoulutuksia sillä aja-
tuksella, että ne ratkaisevat kertaheitolla kas-
sakriisisi. Jos tarvitset tuloksia, hanki myyjillesi valmennusta.

Lähivalmennuksissa on sekin hyvä puoli, että kun luokkahuonekou-
lutuksen aikana kaikki myyjäsi istuvat pulpetissa ja kukaan ei myy, 
lähivalmennuksessa myyjä oppii kentällä samalla, kun tuo kassaan 
rahaa.

Vaikka lähivalmennus siis maksaisikin enemmän kuin luokkahuo-
nekoulutus, se saattaa hyvinkin osoittautua lopulta jopa edullisem-
maksi. Ja viimeistään se paljastuu hyväksi investoinniksi pari-kolme 
kuukautta myöhemmin, kun valmennettavan tulokset nousevat pi-
demmäksi ajaksi tai jopa pysyvästi.

Jos siis haluat myyjiltäsi parempia tuloksia, ryhdy valmentamaan.

Pasi Rautio 
Myyntikuiskaaja 
pasi@tuplaamo.fi 
0400 300 385

Oy TuloksenTuplausToimisto Ab 
Hatanpään valtatie 34 C 
33100 Tampere

Lisää myynnistä ja myyntikoulutuksesta löydät 
blogistani osoitteessa www.pasirautio.fi. Hyödyllis-
tä myynti- ja markkinointiasiaa löydät osoitteesta 
www.tuplaamo.fi. Muista käydä lukemassa!


