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JOHDANTO

Saatat olla kokenut myynnin ja markkinoinnin tekijä, yrittäjä tai 
opettaja. Saatat myös olla vasta aloittelemassa myynnin, markki-
noinnin tai yrittäjyyden asioita. Toivon, että tämä kirja auttaisi si-
nua ymmärtämään myyntityötä ja myyjän ajatuksia. Toivon myös, 
että pääsisit eroon myyntiin liittyvistä negatiivisista tuntemuksista 
ja oppisit sen sijaan tuottamaan laadukkaan myyntityön avulla itsel-
lesi positiivia tuntemuksia ja ikään kuin rakentamaan niiden avulla 
eräänlaisen positiivisen lumipalloilmiön itsellesi. 

Nuorempana inhosin myyntiä, enkä voinut kuvitellakaan, että 
jonain päivänä myisin jotain. Tyrkyttäminen ja pakkomyynti tun-
tuivat inhottavilta. Vanhempieni oli aina lunastettava koululuokan 
tai urheiluseuran myymät karkkirasiat ja joulukalenterit. Minkä ta-
hansa asian myyminen tarkoitti minulle erittäin vahvasti omalla epä-
mukavuusalueella toimimista. Tai tarkemmin sanottuna mielikuva, 
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joka minulla oli myynnistä, oli inhottava. Toisaalta ajatus siitä, että 
pystyisin auttamaan toista ihmistä, oli tietenkin mukava. Osasin siis 
tehdä jotain hyvin ja sain toisen ihmisen tyytyväiseksi sekä hyvää 
palautetta tekemisestäni. En kuitenkaan osannut ajatella, että ovel-
ta ovelle luokan karkkirasioiden tarjoaminen voisi tuottaa lisäarvoa 
joillekin ihmisille. En ymmärtänyt, että joku olisikin saattanut olla 
tyytyväinen käydessäni tarjoamassa karkkirasiaa hänelle: paitsi että 
olisi ehkä pitänyt karkkien mausta, hän olisi saattanut olla iloinen 
saadessaan auttaa koululaisia pääsemään luokkaretkelle. 

Inhoan myymistä edelleen sanan siinä merkityksessä, että jou-
tuisin tarjomaan toiselle jotain sellaista, mistä hän ei pidä. Mutta toi-
saalta en oikein keksi mitään parempaa työtä kuin toisten ihmisten 
auttaminen – oli kyse sitten myynnistä tai mistä tahansa muusta teh-
tävästä. Tämän asian hoksattuani myyntityö on tarkoittanut minulle 
toisen ihmisen auttamista. Jokaisessa asiakaskohtaamisessa mietin 
jatkuvasti, miten pystyisin auttamaan toista kyseisessä asiassa. En 
enää vuosiin ole miettinyt asiaa myyntinä vaan ratkaisun löytämi-
senä toisen avuksi, lisäarvoa tuottaen. Tämän ymmärrettyäni myös 
ajatus rahasta ja hinnan pyytämisestä on tullut helpommaksi. 

Jos taas tunnistan tilanteessa, etten pysty auttamaan toista, en 
ala väkisin tyrkyttää hänelle mitään mitä hän ei halua. En myöskään 
enää pysty erottelemaan myyntityötä omana itsenäni olemisesta. 

Nykyisin, yli 30 vuotta ala-asteaikaani myöhemmin, toimin 
yrittäjänä ja saan tehdä työtä jota rakastan. Olen saanut jokaisen 
asiakkaani käytännön myyntityön avulla, niin yrittäjänä kuin yli 
kymmenen vuoden ajan myös työelämässä toimiessani. Siis joka ai-
noa asiakkaani on tullut tavalla tai toisella henkilökohtaisen asiakas-
kohtaamisen kautta. 

Haluankin sanoa sinulle, että kuka tahansa voi menestyä myy-
jänä, työelämässä tai yrittäjänä. Minä olen tehnyt sen nollan euron 
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markkinointibudjetilla – ja niin voit tehdä sinäkin. Tässä kirjassa 
on kyse siitä: teos tarjoaa käytännön tarinoita ja eläviä esimerkkejä 
myynnin tekemisestä nykyisessä digitalisaation ajassa. Hyville myy-
jille on edelleen paikkansa, vaikka digitalisaatio muuttaakin maail-
maa jatkuvasti. 

Saatat ehkä miettiä, että taas joku yhden amerikkalaisen myyn-
tikoulutuksen käynyt heppu esiintyy myynnin asiantuntijana ja heh-
kuttaa, miten kuka tahansa voi tulla huippumyyjäksi. No, minä en 
ole sellainen. Amerikkalaisessa myyntikoulutuksessa on toki paljon 
hyvää, mutta Suomessa täytyy osata myydä vähän eri tavalla. Tästä 
kirjasta ja verkkokursseiltani löytämäsi tai koulutuksissani kuule-
masi asiat ovat käytännön myynnin harjoittelun sekä kovan työnte-
on kautta opittuja. 

Oikotietä onneen en valitettavasti pysty tarjoamaan, mutta toi-
von tämän kirjan olevan sinulle rehellinen esimerkki siitä, mitä ko-
valla yrittämisellä voi saada aikaan. Lisäksi toivon, että tämän kirjan 
esimerkkien avulla sinun ei tarvitsisi tehdä samoja virheitä, joita itse 
olen tehnyt.
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Tuote tai 
palvelu ei tuota 

lisäarvoa

tai 

arvolupaus on 
liian pieni

Ei kauppoja

Prospekti
kiinnostuu

tuotteesta tai
palvelusta ja

tahtoo kokeilla
sitä (koeosto)

Asiakas kokeilee 
tuotetta mutta 
jatkaa vanhan 
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palvelun käyttöä 
(huono asiakas-

kokemus)

Asiakkuus ei 
etene ja asiakas 
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kokemuksesta 

muille 
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Asiakas 
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VAIN HIUKAN TEORIAA

Ennen kuin aloitetaan varsinainen kertomus, käydään vielä läpi 
muutamia myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksien rakentumi-
seen olennaisesti liittyviä asioita. Tämän kirjan tarkoitus on kertoa 
tarinoita myynnistä eikä keskittyä asioihin teoreettisesta näkökul-
masta. Nämä hiukan teoreettiset näkökulmat ovat kuitenkin niin 
olennaisia ja viittaan niihin niin monesti myös tässä kirjassa, että 
esittelen ne lyhyesti myös tässä. 

Digitaalisen aikakauden myyntiin, markkinointiin, asiakkuu-
denhallintaan ja yrittäjyyteen liittyviä termejä ja niiden selityksiä 
löydät kirjan lopusta. Läheskään kaikki listan termit eivät esiinny 
tässä kirjassa, mutta käytän niitä muissa kirjoituksissani, verkko-
kursseillani ja valmennuksissani, joten esittelen ne myös tämän kir-
jan lukijoille. 
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Digitalisaatio on muuttanut myyntiä ja markkinointia. Jokai-
sen tulisi osata myydä ja jokaisen myyjän täytyisi oppia käyttämään 
digiajan tuomia mahdollisuuksia hyväkseen. Tähän perusajatukseen 
jossa perinteinen myyntityö, nykyaikaiset sähköiset työkalut sekä 
laadukas sisällöntuotanto yhdistyvät kiteytyy termi digimyynti. Käyn 
digimyyntiin liittyviä asioita huomattavasti perusteellisemmin muis-
sa julkaisuissani, verkkokursseillani ja valmennuksissani, joiden 
avulla pääset halutessasi tutustumaan niihin sekä muihin myynnin, 
markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan ilmiöihin pintaa syvemmäl-
tä. Parhaan hyödyn digiajan myynnin opiskeluun saatkin mielestäni 
osallistumalla kirjan lukemisen ohella sinulle sopiville verkkokurs-
seille. Näin käytäntö ja teoria nivoutuvat parhaiten yhteen, ja mikä 
tärkeintä pääset opettelemaan digimyynnin taitoja omassa tahdissa-
si. Kirjan lopusta löydät muutamien verkkokurssieni esittelyjä, ja 
tarkemmin pääset tutustumaan kursseihin osoitteessa digimyynti.fi.

Myynti, markkinointi ja mainonta

Myynnistä, markkinoinnista, mainonnasta ja asiakkuudenhallinnas-
ta on olemassa paljon erilaisia teoreettisia määritelmiä. Määritelmät 
eivät sinällään ole mielestäni olennaisia: tärkeintä on että tuote tai 
palvelu menee kaupaksi. Määritelmät eivät myöskään ole yksiselit-
teisiä: yhden mielestä markkinointia tarkoittava toimenpide saattaa 
jonkun toisen mielestä tarkoittaa myyntiä. Karkeasti ottaen ajattelen 
itse että kahdensuuntainen vuorovaikutustilanne kahden ihmisen vä-
lillä on myyntiä. 

Myyntiä ovat mielestäni esimerkiksi:
• puhelinkohtaaminen
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• henkilökohtainen tapaaminen yhden tai useamman ihmi-
sen kanssa

• sähköinen kohtaaminen, kuten live-demo.

Markkinointia on taas tietylle potentiaalisten asiakkaiden joukolle 
kohdennettu toimenpide tai yhdensuuntainen vuorovaikutustilanne 
(myyjä viestii potentiaalisille asiakkaille). 

Markkinointiin kuuluvat mielestäni esimerkiksi seuraavat:
• sähköinen tai printti suoramarkkinointikampanja
• luennot tai esitykset suuremmalle joukolle ihmisiä (in-per-

son events)
• tietyn toimialan messut
• tietylle kohdejoukolle suunnattu mainos esimerkiksi Face-

bookissa.

Mainontaan luen myyjän kohdentamattomat toimenpiteet ilman vuo-
rovaikutusta myyjän ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välillä. 
Tällaisia ovat mielestäni esimerkiksi seuraavat:

• mainokset lehdissä, joilla ei ole tarkasti rajattua asiakas-
kohderyhmää

• verkkosivut, joissa ei ole vuorovaikutustyökalua (live-chat)
• TV- tai radiomainokset.

Monesti tehokkain tapa tehdä kauppaa on näiden jonkinlainen yh-
distelmä. Käyttäessäni kirjassa ilmausta ”nollan euron markkinoin-
tibudjetti” tarkoitan markkinoinnilla nimenomaan maksettua mark-
kinointia enkä esimerkiksi tilaisuutta, jossa puhun ihmisille. 
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Asiakkuuksien rakentuminen

Seuraavaksi käyn läpi asiakkuuksien rakentumisen vaiheet. Nämä 
vaiheet ovat toimineet minulla kaikkien myymieni tuotteiden tai pal-
veluiden kohdalla. Asiakkuuden rakentuminen alkaa siitä, että tuot-
teitaan tai palveluitaan tarjoava yritys tai yhteisö antaa arvolupauksia 
potentiaalisille asiakkaille (prospektit). Arvolupauksia annetaan mai-
nonnan, markkinoinnin ja myynnin keinoin. Mikäli tuote tai palvelu 
ei tuota lisäarvoa tai arvolupaus on liian pieni, kauppoja ei synny 
eikä asiakkuus pääse alkamaan. 

Mikäli arvolupaus on riittävän suuri, prospekti kiinnostuu 
tuotteesta tai palvelusta ja tahtoo vähintään kokeilla sitä. Koeosto voi 
tarkoittaa esimerkiksi ilmaisen näytteen antamista tai tuotteen anta-
mista kokeiltavaksi tietyksi ajaksi. Koeoston aikana myyjä lunastaa 
lupauksensa: ostaja testaa tuotetta, palvelua tai myyjää suhteessa 
nykytilanteeseen. Ilmaisia näytteitä tai koeaikoja on käytetty asiak-
kuuksien avaajina iät ja ajat. 

Nykytilanteeseen suhteutetun arvolupauksen ja tuon lupauk-
sen toteutumisen summaksi tulee asiakaskokemus, jonka perusteel-
la asiakas joko jatkaa tai ei jatka tuotteen tai palvelun käyttämistä. 
Mitä suurempi tuotteen tuoma lisäarvo on asiakkaalle, sitä tyytyväi-
sempi ja sitoutuneempi asiakas on. Mitä sitoutuneempi asiakas on, 
sitä todennäköisemmin asiakkaasta tulee avain-, kanta- tai suositte-
lija-asiakas. 

Mikäli asiakkaan kokemus on huono, asiakkuus ei etene. Ja 
mikä vielä huonompaa, asiakas saattaa kertoa kokemuksestaan 
eteenpäin muille prospekteille, joista saattaakin tämän myötä tulla 
suspekteja. Asiakaskokemuksen tuntemus ja jatkuva asiakaspalaut-
teen kerääminen auttavat kehittämään tuotetta ja palvelua sekä 
hankkimaan uusia suosittelija-asiakkaita. 
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Asiakkuuksien rakentumiseen liittyy mielestäni eräs oppimi-
seen liittyvä asia. Kuulin jossain koulutuksessa aikanaan siitä, mi-
ten opittu asia saadaan muuttumaan rutiiniksi. Luennoitsija ilmaisi 
asian jotenkin seuraavasti: ”opettele jokin asia, niin osaat sen, ja tois-
ta se kuusi kertaa, niin siitä tulee rutiinia.” Asiakkuuden rakentu-
misessa kahden ihmisen välille on jotakuinkin samanlainen kaava. 
Joka kerta kun, myyjä lunastaa pienenkin asiakkaalleen antamansa 
lupauksen, asiakas oppii luottamaan myyjään vähän enemmän. Kun 
myyjä on riittävän monta kertaa lunastanut lupauksensa, myyjän ja 
asiakkaan suhteesta tulee rutinoitunut. Kummatkin alkavat tuntea 
toisensa niin hyvin, että luottavat toisiinsa. 

Myös myynnistä ja markkinoinnista on olemassa tutkimustu-
loksia, jotka perustuvat samaan asiaan. Niiden mukaan ensimmäi-
sen kohtaamisen jälkeen prosentti potentiaalisista asiakkaista ostaa, 
toisen kohtaamisen jälkeen ostajia on kolme prosenttia potentiaali-
sista asiakkaista ja kuudennen kohtaamisen jälkeen ostajien osuus 
on jo 80 prosenttia potentiaalisista asiakkaista. Nämä prosentit eivät 
välttämättä pidä täysin paikkaansa, mutta sait niiden avulla varmasti 
ajatuksestani kiinni. Myös markkinointi perustuu osaltaan samaan 
asiaan. Kun ihminen näkee tietyn mainoksen riittävän usein, hän al-
kaa lopulta ”oppia”. Asiakkuuden rakentumisen alkuvaiheessa side 
myyjän ja asiakkaan välillä on hauras, koska lunastettuja lupauksia 
ei ole vielä montaa. Tästä syystä varsinkin asiakkuuden alkuvai-
heessa myyjän kannattaisi olla erityisen tarkka siitä, että tuottaa laa-
dukkaan asiakaskokemuksen. Mitä pidemmälle asiakkuus etenee, 
sitä vahvemmaksi side kahden ihmisen välille muodostuu. Tällöin 
side kestää paremmin esimerkiksi reklamaatioita. 
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Myynnin kaava

Matematiikka ja numerot ovat tärkeä osa myyntiä ja markkinointia. 
Myynnin kaava auttaa ymmärtämään kaupankäynnin matematiik-
kaa, ja kyseinen kaava onkin mielestäni tämän kirjan tärkein yk-
sittäinen teoreettinen asia. Kun olet sisäistänyt tämän kaavan, et 
periaatteessa tarvitse mitään muuta. Olet saattanut nähdä myynnin 
kaavan aiemmin kolmiosaisena, mutta mielestäni erityisesti neljäs ja 
kaavan viimeinen osa on kaikkein olennaisin. 

Määrä x Suunta x Laatu x Markkina-asema 

Tehokas myynti on näiden neljän osa-alueen tulo. Mikäli jokin näis-
tä osa-alueista on nolla, myös myynti on nolla. 

Määrällä tarkoitetaan myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. 
Mikäli muiden kaavan osa-alueiden osalta myyjien välinen tilanne 
on tasan, lopulta voittaja on se, joka tekee eniten määrää. Suunnal-
la tarkoitetaan hyvää asiakaskohderyhmän rajaamista tai oikeiden 
myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden valitsemista. Mitä suu-
rempi potentiaalisten asiakkaiden joukko on, sitä suurempi merkitys 
on mainonnalla tai markkinoinnilla. Ja vastaavasti: mitä pienempi 
potentiaalisten asiakkaiden joukko on, sitä suurempi merkitys on 
myyntityöllä. Laadulla tarkoitetaan myynnin tai markkinoinnin toi-
menpiteiden laadukkuutta. 

Myöskään tapauksessa, jossa markkina-asema on nolla, eivät 
myynti ja markkinointi tuota tulosta. Tuotteelle tai palvelulle ei 
tuolloin siis ole markkinoita. Markkina-asema on niin myynnin ja 
markkinoinnin kuin koko liiketoiminnan tärkein asia. Mitä vahvem-
pi markkina-asema tuotteella tai palvelulla on, sitä helpompi sitä on 
myydä ja markkinoida. 
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Erotellaan vielä toisistaan kilpailutekijä ja kilpailuetu. Kilpailute-
kijä on tuotteen tai palvelun yksittäinen osa-alue. Kilpailuetu on taas 
pysyvä, koko liiketoiminnan kattava etu, jolla erotutaan kilpailijois-
ta: siis tarjotaan jotain sellaista, mitä muut eivät pysty tarjoamaan. 
Kaikki menestyvät liiketoiminnat perustuvat vahvaan kilpailuteki-
jään tai -etuun sekä jatkuvaan oman tuotteen tai palvelun kehittä-
miseen. 

Ajatellaan, että on kaksi myyjää, joista molemmilla on sama 
asiakaskohderyhmä (suunta), molempien myyntitaidot ovat yhtä 
hyvät (laatu) ja molemmat myyvät samaa tuotetta tai palvelua 
(markkina-asema). Se myyjistä, joka kontaktoi määrällisesti enem-
män, tekee pitkällä aikavälillä enemmän kauppaa. Jokainen huip-
pumyyjä ymmärtää ja on sisäistänyt tämän. Ihminen, joka ei ole teh-
nyt myyntiä, ei välttämättä ymmärrä sitä faktaa, että huippu-myyjät 
myyvät eniten mutta todennäköisesti myös tekevät eniten töitä. 
Huippumyyjät ymmärtävät toki myös myynnin kaavan muut osa-
alueet: niistä jokainen on osaltaan tärkeässä roolissa myyjänä me-
nestymisessä. 

Tämän kirjan tarkoitus on kuitenkin pääasiassa kertoa tosita-
rinoita onnistuneesta myynnistä joten päästän sinut nyt tarinoiden 
kimppuun. 
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Tutustu osoitteessa digimyynti.fi

Digimyynnin verkkokurssi auttaa sinua oppimaan mitä on 
sähköinen liiiketoiminta nykypäivän maailmassa. Opit lisäksi 
miten käytännön myyntityö ja digitalisaatio saadaan toimimaan 
sujuvasti yhteistyössä.

Digimyynnin verkkokurssi on tarkoitettu kaikille myynnistä, 
markkinoinnista, yrittäjyydestä ja sähköisestä liiketoiminnasta 
kiinnostuneille.

Verkkokurssi sisältää paljon käytännönläheistä asiaa myynnin, 
markkinoinnin, sähköisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden asioista. 
Kurssi antaa hyvät pohjatiedot jatkaa aiheen opiskelua.

Kaikilla verkkokursseilla 100% tyytyväisyys ja 14 päivän rahat 
takaisin-takuu.

Voit aloittaa opiskelun täysin ilmaiseksi ilman maksutietojen 
antamista tai ostamista.

DIGIMYYNNIN VERKKOKURSSI

http://www.digimyynti.fi
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ENSIMMÄINEN 
”OIKEA” TYÖPAIKKA

1. Myy itsesi töihin

Olin valmistunut Joensuun yliopistosta 2000-luvun alkupuolel-
la, eikä töitä tahtonut löytyä. Salibandy ja urheileminen ylipäätään 
olivat isossa roolissa elämässäni. Olin myös pienestä pojasta saak-
ka oppinut tekemään töitä ja hankkimaan taskurahat omalla työl-
läni. Vanhemmilla ei ollut antaa ylimääräistä, enkä kyllä halunnut 
pyytääkään. Pyytäminen tuntui epämiellyttävältä. Oli mukavam-
pi hankkia taskurahoja itse kaikenlaisia pikkuhommia tekemällä. 
Jaoin mainoslehtiä, tein varastomiehen apuhommia, kiersin mene-
kinedistäjänä juomafirmoille ja tein ihan mitä tahansa hommaa, josta 
maksettiin vähän.
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Valmistuttuani yliopistosta päätin kuitenkin, että nyt täytyy 
löytää oman alan töitä ja saada parempaa palkkaa. Nuorena sitä 
kuvitteli, että opinnoista valmistuneelle löytyy työpaikka helposti ja 
että työstä maksetaan heti hyvin. Kuitenkin tuolloin myös muilla yli-
opistosta valmistuneilla kavereillani oli hyvin pitkälti samalla tavalla 
vaikeuksia löytää pikkukaupungista etenkin oman alan töitä. Hain 
kuitenkin jatkuvasti töitä, ja olin myös valmis muuttamaan työpai-
kan perässä. Olin päättänyt, että en ole opiskellut turhaan. Tiesin 
myös, että tahdon tehdä elämässäni jotain muuta työtä kuin sellaisia 
“hanttihommia”, joita olin nuorempana tehnyt. 

Heti yliopistosta valmistumisen jälkeen en todellakaan osan-
nut aavistaakaan, kuinka hankalaa mieleisen työpaikan saaminen 
lopulta onkaan. Pelkästään työpaikan hakeminen on kovaa työtä: 
itsekin lähetin varmasti yli 100 työpaikkahakemusta, mutta mistään 
ei tärpännyt, en päässyt edes haastatteluihin. Olin valmis tekemään 
periaatteessa mitä tahansa omaan alaan liittyvää työtä. Joitain ly-
hyitä pätkiä sainkin tehtyä eri puolilla, mutta mitään pysyvämpää 
ei löytynyt.  

Tein kuitenkin valmennushommia salibandyssä ja samalla kä-
vin satunnaisesti töissä. Oli vuosi 2004. Kännykät yleistyivät kovaa 
vauhtia, ja Nokia kasvoi hirmu harppauksilla. Joensuussakin val-
mistettiin kännykän kuoria ”jollekin isolle suomalaiselle firmalle”, 
jonka nimeä ei tosin saanut sanoa ääneen. Mikähän siihenkin oli 
syy? Kukaan ei varmaan arvannut, mihin firmaan kuoret menivät. 

Koska kännykät yleistyivät, myös kännykkäliittymiä tarvittiin 
– ja liittymien myymiseen tarvittiin myyjiä. Tuolloin Elisa haki vuok-
ratyöntekijöitä asiakaspalvelijoiksi ja puhelinmyyjiksi Joensuuhun. 
Kumpikaan työtehtävistä ei ollut ajattelemani ”oikea” työpaikka. 
Olin opiskellut taloustieteitä, joten ajattelin että nämä työtehtävät 
auttaisivat varmasti tulevaisuudessa löytämään sen ”oikean” työn. 
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Laitoinko hakemuksen vai soitinko, en muista tarkasti, joka tapauk-
sessa olin aktiivinen. Pääsin lopultakin  haastatteluun. 

Muistan, että haastattelutilanteessa kaksi haastattelijaa tenttasi 
niitä näitä. Yksi olennainen asia oli puheääni. Haastattelijat sulkivat 
silmänsä ja pyysivät minua puhumaan. On toki päivänselvää, että 
puheääni on puhelintyössä olennainen asia. Yritinkin puhua rau-
hallisesti ja selkeästi artikuloiden. Melko pian haastattelun jälkeen 
minulle ilmoitettiin, että olin saanut työpaikan.

Työsopimus oli määräaikainen enkä päässyt Elisan vakityönte-
kijäksi, mutta so what, sain töitä, oli voittamisen tunne! Minulla oli 
myös monia kavereita töissä samassa paikassa ja ajattelin, että sa-
mahan se on kokeilla nyt sitten tätäkin. Toivoin kuitenkin pääseväni 
asiakaspalvelupuolelle, että minun ei tarvitsisi myydä. 

Siitä alkoi sitten kahden viikon intensiivikoulutus järjestelmi-
en käytöstä; päivä tai kaksi vierähti vieressä kuunnellen, kun ko-
keneempi työntekijä teki töitä. Asiakkaan kohtaamiseen puhelimes-
sa tai myyntityön tekemiseen ei koulutettu, vaan jokainen opiskeli 
niitä itse tekemällä töitä eli ottamalla vastaan tai soittamalla paljon 
puheluita. Myöhemmässä vaiheessa puheluita alettiin järjestelmälli-
sesti kuunnella, ja sitä kautta myyjä sai palautetta omasta työstään. 
Call-center-työskentely onkin Suomessakin kehittynyt noista päi-
vistä valtavasti: nykyisin myös henkilöstön koulutukseen panoste-
taan. 

Työnhaku käy päivätyöstä, joten annan sinulle seuraavaksi 
käytännön ohjeita työpaikan saamiseksi. Jo ennen kuin sain tä-
män ”oikean” ensimmäisen työni opiskelujen päätyttyä, olin päässyt 
työskentelemään useissa lyhyemmissä työsuhteissa eri työpaikoilla. 
Olen vuosien mittaan saanut reilusti yli 10 työtä, ensin osa-aikaisia 
ja sitten kokoaikaisia ja vakituisiakin, ja näin jälkikäteen olen miet-
tinyt syitä siihen, miksi olen saanut kyseiset työpaikat. Yrittäjänä 
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toimiessani olen myynyt osaamisellani paljon toimeksiantoja. Lisäk-
si olen itse haastatellut satoja hakijoita eri työtehtäviin, joten uskon 
tietäväni mistä puhun.

Myynnin kaavan tärkein osa-alue ensimmäisen tarinan koh-
dalla on määrä: kun kontaktoit riittävän paljon, jossain vai-
heessa tärppää varmasti.

2. 16 askelta unelmiesi työpaikkaan
  

1. Päätä, että saat työpaikan. Vain sinä itse voit vaikuttaa. Kotisoh-
valta haetaan harvemmin töihin.

2. Pidä työnhaku säännöllisenä, eli hae töitä vähintään joka viikko, 
mielellään joka päivä. Tämä siis, mikäli olet työttömänä. Mikäli 
olet jo jossain töissä mutta katsastelet myös muita mahdollisuuk-
sia, työpaikkaa ei tarvitse hakea ihan joka päivä.

3. Muista, että työnhaku on myyntityötä. Työtä hakiessasi myyt 
omaa osaamistasi, ja monesta muusta myyntityöstä poiketen, 
tässä riittää että teet ainoastaan yhdet kaupat – ellet sitten tahdo 
tai ellei sinun täydy tehdä useampaa työtä yhtaikaa. Kukaan ei 
enää jälkikäteen muista, kuinka monta hakemusta olet laittanut. 
Niin työnhaku kuin myyntikin ovat matematiikkaa.

4. Kontaktoi työhönhakijoita aina henkilökohtaisesti. Eli kun löy-
dät mielenkiintoisen, avoimen työpaikan, soita yhteyshenkilölle. 
Soittaminen on tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin osoitat 
kiinnostuksen avoinna olevaa työtehtävää kohtaan ja toiseksi 
pystyt puhelussa selvittämään, millaista työntekijää organisaa-
tio on hakemassa. Näin saat varmuuden siitä, onko työtehtävä 
sinulle sopiva ja mikä tärkeintä, pystyt kirjoittamaan hakemuk-
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sen juuri oikein.
5. Laita hakemuksia niin pitkään, että pääset haastatteluun.
6. Henkilökohtainen soitto tai käynti on työnhaussakin aina te-

hokkain tapa. Pyri siis aina siihen, että saat viedä hakemuksen 
henkilökohtaisesti. Muista kuitenkin, että myös ensivaikutelma 
on tärkeä, joten ole kohtelias ja iloinen.

7. Pidä työhakemus mahdollisimman lyhyenä: siinä saa olla kor-
keintaan yksi sivu tekstiä. Hakemukseen voit liittää esimerkiksi 
CV:n ja muita tarkoituksenmukaisia liitteitä, joissa kerrot tai jot-
ka kertovat osaamisestasi tai kokemuksistasi tarkemmin. Näin 
digiaikana esittelyvideon tekeminen on mainio keino kertoa 
osaamisestasi. 

8. Kerro ainoastaan omista vahvuuksistasi, äläkä ole liian vaatima-
ton. Jokaisella meistä on huonoja ominaisuuksia, eikä täydel-
listä työntekijää ole olemassakaan. Omilla vahvuuksillasi erotut 
muista.

9. Pyydä suositukset edellisistä työpaikoista (jos sellaisia jo on) tai 
muilta ihmisiltä, joille olet joskus tehnyt pieniä töitä tai palveluk-
sia. Kirjoita hakemukseen suosittelijan nimi, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero. Ammattimaisesti toimivat rekrytoijat kysyvät 
aina suosittelijoiden mielipiteen työntekijästä – sitä todennäköi-
semmin, mitä haastavampaa työtä olet hakemassa.

10. Palkkatoive on erittäin tärkeä asia! Olen tästä vakuuttunut, 
vaikka asiasta saatetaan olla myös toista mieltä. Minun mielestä-
ni sinun kannattaa aloittaa työn tekeminen vaikka ilmaiseksi ja 
osoittaa omalla työlläsi, että olet jokaisen sentin arvoinen. Riit-
tävän pitkällä aikavälillä tulet saamaan juuri sen verran palkkaa 
kuin sinulle kuuluu. Lisäksi jo suomalainen työmarkkinajärjes-
telmä pitää huolen siitä, että jokainen saa vähintään minimipal-
kan. Erityisen tärkeäksi asian tekee se, että on hyvä varmistaa 
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ettei menetä työpaikkaa liian korkean palkkapyynnön takia. 
Ajattele näin: Normaali kuukausipalkka työtehtävästä, johon 
olet hakemassa, on esimerkiksi 2000 euroa. Sinä siis tulet tie-
naamaan pitkällä aikavälillä vähintään normaalipalkan, toden-
näköisesti enemmän, koska olet niin hyvä työssäsi. Pyydä koea-
jalta palkkaa kuitenkin vain 1500 euroa kuukaudessa. Koeajan 
jälkeen kuukausipalkkasi voi olla sitten se 2000 euroa. Olet siis 
”hävinnyt” neljän kuukauden ajalta yhteensä tuon 2000 euroa, 
mutta toisaalta olet saanut työpaikan. Jo ensimmäisen vuoden 
aikana tienaat 12,5 x 2000 euroa eli 25 000 euroa. En tietenkään 
väitä, että kenenkään pitäisi tehdä töitä pidemmän päälle alle 
minimipalkalla, mutta jos neljän kuukauden pienemmillä tuloilla 
saa itselleen työpaikan, uskallan väittää että se kannattaa. Eri 
toimialojen palkkatasoista löydät tietoa netistä ja kyselemällä 
vaikka tutuilta. Suhtaudu kuitenkin kriittisesti eri alojen palk-
kasuosituksiin. Nämä palkkasuositukset tulevat yleensä am-
mattiliitoilta, jotka tietenkin tahtovat ajaa omien alojensa asiaa. 
Palkkasuositukset saattavat toki olla ihan kohdillaan, mutta 
yleensä ainakin alkupalkka on huomattavasti alhaisempi kuin 
esimerkiksi alan keskipalkka. Mikäli olet juuri valmistunut eikä 
sinulla ole alan työkokemusta, palkkasi lähtee ja sen kuuluukin 
lähteä alhaalta. Omalla työpanoksellasi ansaitset lopulta palkan, 
joka sinulle kuuluu. 

11. Kuten jo aiemmin totesin, käy viemässä hakemus henkilökohtai-
sesti aina kun mahdollista. Mikäli et voi viedä hakemusta, soita 
työnantajalle ja kysy, onko lähettämäsi hakemus tullut perille. 
Soitto kannattaa kolmesta syystä. Ensinnäkin osoitat kiinnos-
tuksesi työpaikkaa kohtaan. Toiseksi varmistat, että hakemus 
on tosiaan tullut perille. Kolmanneksi kuultuaan kysymyksesi 
työnantaja alkaa käydä läpi hakemuksia, etsii sieltä sinun hake-
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muksesi ja nostaa sen pinon päällimmäiseksi. Näin olet ”ensim-
mäinen” hakija. Tämä puhelu kannattaa ehkä tehdä vasta kun 
hakuaika on lopussa, jolloin varmistat että kaikki hakemukset 
ovat tulleet. Oma hakemuksesi sinun kannattaa lähettää heti, 
kun näet ilmoituksen. Ja, vaikka nykyisin käytetään pääasiassa 
sähköisiä hakemuksia, soittaminen kannattaa joka tapauksessa.

12. Seuraavaksi alkaa työhaun toinen vaihe eli haastattelu. Jokai-
nen hakemus ei todennäköisesti johda haastatteluun. Mikäli 
et pääse haastatteluun, soita työnantajalle ja selvitä syy tähän. 
Tämä on tärkeä asia, jotta pystyisit tekemään paremman hake-
muksen ensi kerralla tai ylipäätään tietäisit, millaisia vaatimuk-
sia tämän työn tekijälle oli asetettu.

13. Valmistaudu haastatteluun harjoittelemalla. Pyydä ystävääsi, 
vanhempiasi tai jotakuta muuta tuttavaa toimimaan ”työnanta-
jana” ja haastattelemaan sinua. Voit hakea verkosta työhaastat-
teluissa useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja opetella vastaamaan 
niihin.

14. Kun menet haastatteluun, ole ajoissa. Ajoissa tarkoittaa 5–10 
minuuttia ennen haastatteluaikaa. Haastattelijalla on yleensä 
tiukka aikataulu, jota sinun täytyy noudattaa. Kun haastattelu 
alkaa, ensimmäisenä kättele reilusti ja napakasti ja katso ihmistä 
silmiin. Muista olla iloinen. Muista myös että melkein jokaista 
haastateltavaa jännittää. Tämän tiedän, koska olen haastatellut 
satoja työnhakijoita. Älä siis välitä jännityksestä, sillä työnantaja 
ymmärtää sen. Pieni jännitys on lisäksi merkki siitä, että olet 
tosissasi ja todella haluat työpaikan.

15. Mikäli et tullut valituksi, soita työnantajalle ja selvitä syy tähän. 
Kysy, miksi et tullut valituksi ja mitä sinun tulisi tehdä parem-
min, jotta onnistuisit seuraavalla kerralla.

16. Jos tulit valituksi työhön, nauti voittamisen tunteesta ja palkitse 
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itsesi jollain tavalla. Nyt voit lopettaa työnhaun, ellet sitten ha-
lua löytää vielä parempaa työtä. Siinä tapauksessa aloita koko 
prosessi alusta ja tee asiat vähän paremmin.

17. 
Nyt saatat vielä kysyä mielessäsi, miksi en sitten itse onnistunut saa-
maan töitä heti valmistumisen jälkeen, jos se kerta on noin helppoa. 
No tämä johtuu siitä, että minulta meni vuosia, ennen kuin ymmärsin 
ja opin nämä asiat. Lisäksi minun palkkatoiveeni olivat tolkuttomia. 
Siis mikäli olet valmistumassa ja katselet alan ”keskiarvopalkkoja”, 
unohda ne alkuunsa. En vieläkään tiedä, mistä sellaiset keskiarvot 
tulevat. 

Lisäksi sinä et todennäköisesti tule alussa saamaan keskiarvo-
palkkaa vaan aloittelijan palkan. Vaikka sinulla olisi suoritettuna 
lähes mikä tahansa tutkinto, työn opettelu alkaa työpaikalla. Myös 
palkka nousee sen myötä kun opit paremmaksi työntekijäksi.

Aluksi olennaisin asia työnhaussa on hakemusten määrä, mutta 
sitä mukaa kun teet hakemuksia etkä tule valituksi, pyri paranta-
maan hakemustasi seuraavaa hakuprosessia varten. 

Toiminnan jatkuvan parantamisen lainalaisuudet istuvat myyn-
tityöhön, ja myynnin kaavan kaksi ensimmäistä osa-aluetta 
istuvat työnhakuun erittäin hyvin.
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PUHELINMYYNTIÄ 
JA -ASIAKASPALVELUA

3. Puhelinmyyntiä

Ensimmäisen puhelun ottaminen Elisalla jännitti, mutta onneksi 
kokeneempi työntekijä oli vieressä ja luvannut auttaa, jos en osan-
nut vastata asiakkaalle. Pulssi nousi varmasti kahteensataan, mutta 
sain asian hoidettua. Siis ensimmäinen puhelu hoidettu, eihän tämä 
nyt niin kamalaa olekaan! 

Pikkuhiljaa aloin oppia työn, osasin kuunnella asiakasta, olla 
rauhallinen reklamaatiopuheluissa sekä tarjota kauppaa tunnistaes-
sani, että asiakas saattaisi olla kiinnostunut ostamisesta. Huomasin, 
että tyrkyttämällä saan vain asiakkaan vihaiseksi. Tärkeintä oli tun-
nistaa ne asiakkaat, jotka olivat kiinnostuneita, kuunnella asiakkaan 


