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TERVEHDYS
Tämä opas on kirjoitettu yritysten omistajille ja päättäjille, jotka pohtivat yrityksensä
myynnin ja myyntiprosessin tehostamista. Muuttuvassa toimintaympäristössä eivät myynnin
vanhat keinot enää toimi. Perinteisen ”luukuttamisen” sijasta myyjiltä vaaditaan runsaasti
uusia valmiuksia. Heidän on osattava verkostoitua ja ymmärtää asiakkaan toimintaa ja
tarpeita, ennakoida tulevaa, kehittää asiakassuhdetta ja hallita riskejä. Myynti on vaativa
asiantuntijatehtävä ja keskeinen yritystoiminnan osa-alue. Myynnin on oltava kytkettynä
yrityksen strategiaan, mutta samalla sitä on katsottava asiakkaan ja toimittajaverkostojen
tavoitteiden ja toimintasyklien valossa.
Ilman myyntiä yritykselle ei synny kassavirtaa. Jokainen yritys haluaa tehostaa liiketoimintaansa
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lapin pk-barometrin mukaan suurin kehittämistarve
yrityksissä on myynnin ja markkinoinnin alueella. Yhtenä mahdollisuutena tehostaa myyntiä
olisi myyntitehtävän ulkoistaminen myynnin asiantuntijalle. Näinhän yritykset ovat tehneet
jo vuosikausia yrityksen taloushallinnon kohdalla. Myynnin ulkoistaminen on tutkimusten
mukaan vielä suhteellisen harvinaista ja monissa yrityksissä myynnin hoitaa yrityksen
toimitusjohtaja. Philip Kotlerin (2005, 179) mukaan yrityksen tulisi tänä päivänä ulkoistaa
kaikki ne toiminnot, jotka muut toimijat tekevät alhaisemmilla kustannuksilla ja paremmin
tuloksin. Myynnin ulkoistamisen kohdalla on yrityksillä paljon turhia ennakkoluuloja sen
onnistumisen suhteen.
Lapland Sales Academy -hanke perustettiin lisäämään lappilaisten yritysten ja korkeakoulujen
opiskelijoiden ja toimijoiden myynnin osaamista. Hankkeessa luotiin Lapin ammattikorkeakouluun ja Lapin yliopistoon toimintamalli, joka tuottaa myynnin koulutusta ja erilaisia
kehittämisen työkaluja sekä opiskelijoille että Lapin yrittäjien käyttöön. Korkeakoulujen
opiskelijat voivat tutustua myynnin osaamistarpeisiin työskentelemällä Lapland Sales
Academyn erilaisissa myyntiprojekteissa, sillä ”myymään oppii vain myymällä”.
Aikasi on kallisarvoista. Käytä se niihin töihin, joihin alun perinkin olit erikoistunut. Lue
tämä opas ja hyödynnä suunnitellusti Lapland Sales Academyn tuottamat ajatukset
yrityksesi myyntiprosessin tehostamiseksi ulkoistamisen keinoin. Tutustu syvän kosketuksen
markkinointiin osana yrityksesi myyntiprosessia. Soita tämän esitteen takasivulla oleville
LSA-asiantuntijoille ja käynnistetään yrityksesi myyntiprosessin tehostamiseen liittyvät
keskustelut.
Tämän oppaan laatimisessa on hyödynnetty kahta Lapland Sales Academy -hankkeen
toimeksiannosta tehtyä opinnäytetyötä (Pasma-Tuominen2013; Huhtala-Ketola 2013)
Opinnäytetöiden tutkimustulokset on jalostettu opasta palvelevaan muotoon.

Oppaan ovat koonneet yhteistyössä toimitusjohtaja, valtiot.tohtori (taloustiede) Simo Saurio
CI-Konsultoinnista ja LSA:n projektipäällikkö, kauppat.maisteri Pirkko Tervonen. Sauriolla
on yli 20 vuoden kokemus yritysten ja niiden myynnin kehittämisessä niin liikkeenjohdon
konsulttina kuin johtavana julkisena yritysten kehittäjänä. Hän on ollut vahvasti mukana
LSA:n myyntivalmennuksissa, toimintamallin kehittämisessä kuin myös LSA:n palveluiden
tuotekehityksessä. Pirkko Tervonen on tehnyt pitkän työuran niin ammattikorkeakoulun
opettajana kuin yrityskouluttajana ja hankeosaajana. Hän on toiminut Lapland Sales
Academy-hankkeen projektipäällikkönä.
Ota yhteyttä rohkeasti LSA-toimijoihin, niin voimme rakentaa yrityksellenne sopivimman
palvelumallin.
Ystävällisin terveisin
Pirkko Tervonen
LSA-toimija
Kaikki yhteistiedot oppaan lopussa
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Kuva 1. Pohjoissuomalaisten yritysten eniten ulkoistamia toimintoja (Pasma-Tuominen 2013, 56).
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Kuva 2. Pohjoissuomalaisten yritysten eniten ulkoistaneita myynnin ja markkinoinnin
toimintoja (Pasma-Tuominen 2013, 57).
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Kuva 2. Pohjoissuomalaisten yritysten eniten ulkoistaneita myynnin ja markkinoinnin
toimintoja (Pasma-Tuominen 2013, 57).
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Kuva 3. Missä tilanteessa näkisitte myynnin ulkoistamisen tarpeelliseksi (N=25, % vastauksista)
2013,näkisitte
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Kuva 4. Myynnin ja markkinoinnin toimintojen ulkoistamisen suhde myynnin tavoitteiden saavuttamiseen,
n=44 yritystä (Pasma-Tuominen 2013, laskettu sivulla 65. olevan taulukon aineistosta).

Kuva 4. Myynnin ja markkinoinnin toimintojen ulkoistamisen suhde myynnin tavoitteiden
saavuttamiseen, n=44 yritystä (Pasma-Tuominen 2013, laskettu sivulla 65. olevan
taulukon aineistosta).
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ULKOISTAMISESTA

Yritys voi kasvattaa myyntiään joko pyrkimällä lisäämään nykyisten asiakkaiden ostoja tai
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alkupään kuvausta. Kuvaan on lisätty ns. bookkausyrityksen ja tilaajayrityksen työnjakoa.
Yrityksen omat myyntineuvottelijat hoitavat
Ulkoistustoimittaja hoitaa
Asiakkuuden syventäminen
Yhteistyön aloittaminen
Kaupan päättäminen: päätöspalaveri
Yhteydenpito
Prentaatio/tarjous
Ensimmäinen tapaaminen
Valmistautuminen tapaamiseen
Tapaamisen sopiminen
Systemaattinen soittaminen (kontaktivaihe alkaa)
Potentiaalisten asiakkaiden laadullistaminen ja priorisointi (segmentointi)
Potentiaalisten asiakkaiden etsiminen (prospektointi)

Kuva 5. B2B-yrityksen myyntiprosessin alkupään kuvaus ja esimerkkityönjako
ulkoistamiskumppanin kanssa

Kuva 5. B2B-yrityksen myyntiprosessin alkupään kuvaus ja esimerkkityönjako ulkoistamiskumppanin kanssa
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Kuva 6. Esimerkki: Ulkoistustoimittajan prosessin hahmottaminen myyntiprosessin alkupään ulkoistamisessa

Kuva 6. Esimerkki: Ulkoistustoimittajan prosessin hahmottaminen myyntiprosessin alkupään
ulkoistamisessa
Tyypillisesti ulkoistustoimittaja sopii tapaamisia haluttujen kontaktien välille ennalta sovitun
viikkotahdin mukaisesti, esimerkiksi 5-8 tapaamista viikossa. Sovitut tapaamiset joko kirjataan
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Ulkoistustoimittaja toimittaa asiakkaalle viikoittain viikkoraportin, missä on tarkat tiedot viikon aikana
tehdystä työstä. Näitä tietoja ovat soittoyritykset, sovitut tapaamiset, ei-vastaukset, hit-rate, hylätyt
liidit ja projektin kokonaistilanne. Ulkoistajayritys yleensä sitoutetaan toimittamaan toimittajalle
tietyin väliajoin tietyn määrän liidejä, jotta toimittajalla riittää liidikantaa soitettavaksi. Jos asiakas ei
saa toimitettua liidejä ja niiden määrä on vähäinen, joudutaan soittaminen keskeyttämään, kunnes
asiakas saa toimitettua sovitun määrän soitettavaa toimittajayritykselle.

4. Mita tuloksellinen myynnin ulkoistaminen edellytta a
yritykselta si?
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Kuva 7. Myynnin ulkoistamiseen liittyviä vahvuuksia, ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja
uhkia (Huhtala-Ketola 2013, kerätty sivujen 32-36 tekstistä).
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asioihin. Myyntityön ulkoistaminen auttaa myös sijoittamaan jokaisen työntekijän omalle
vahvuusalueelleen, jolloin työ olisi kaikkien kannalta motivoivaa ja tulos parempaa.

Ulkoistetun myyntityön merkittävimpänä heikkoutena on yrityksen epäilys ulkoistetun
myyjän ammattitaiton riittävyydestä. Alan toimintaympäristön, asiakkaiden, tuotteiden
ja käytäntöjen tunteminen voi nousta lähes mahdottomaksi ilman kokemusta alalla
työskentelystä. Toisena heikkoutena ulkoistetulle myyntityölle on jatkuvuuden puute
myyntityössä. Tällä tarkoitetaan seuraavaa: ensikontaktin tekee puhelimitse yksi henkilö,
ensitapaamiseen menee toinen henkilö, jonka jälkeen henkilö jälleen vaihtuu. Jatkuvuus luo
alusta saakka siteen asiakkaaseen ja usein myyjän persoonalla on iso vaikutus asiakkuuden
syventymisen kannalta.
Myynnin ulkoistamisella nähdään myös ulkopuolisia mahdollisuuksia. Syvän kosketuksen
markkinoinnin suurin mahdollisuus on turhilta rekrytoinneilta ja niiden aiheuttamilta
kustannuksilta välttyminen. Sillä mahdollistetaan uudenlainen työnjako yrityksen sisällä,
jolloin yritys voi kohdistaa resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Teknologia nähdään
sekä tulevaisuuden uhkana että mahdollisuutena. Teknologia voi jatkossa mahdollistaa
kustannustehokkaan tapaamisen esimerkiksi videoneuvottelun muodossa, jolloin tapaamiseen
voisi osallistua sekä asiakasyrityksen ammattiosaamista omaava myyjä sekä ulkoistettu
myyjä, joka toisi mukaan vahvaa myynnillistä otetta. Ulkoistettu kumppani toimii isona
mahdollisuutena yrityksille, jotka sijaitsevat maantieteellisesti esimerkiksi Pohjois-Suomessa,
mutta tarvitsevat muutaman uusasiakastapaamisen pääkaupunkiseudulta. Tällaisessa
tilanteessa ulkoistettu kumppani voi käydä uusasiakastapaamisissa, joihin matkustaminen
veisi yrityksen omalta myyntihenkilöstöltä paljon kustannuksia. Tulevaisuudessa teknologia
voi kuitenkin korvata tämän tarpeen mahdollistamalla edistyneet videoneuvottelut.
Minkälainen on hyvä myynnin ulkoistamisen prosessi?
Kullakin yritykselle on muotoutunut omat tavat ja prosessit käsitellä sitä, hoidetaanko
jotkut asiat omin voimin tai ulkoistetaanko ko. asiat valitun yhteistyökumppanin kanssa.
Ulkoistaminen on yrityksen toimintojen uudelleen organisointia. Seuraavassa käsitellään ns.
hyvän ulkoistamisprosessin keskeisiä vaiheita. Koska ulkoistamisen aloitus on monivaiheinen
prosessi, on ulkoistamishankkeelle ensin hyvä asettaa vastuuhenkilö ja määrittää
etenemisaikataulu.

Valmisteluvaihe

Tarjousvaihe
ja ulkoistustoimittajan
valintavaihe

Sopimusneuvottelut

Yhteistyön
Yhteistyön
käynnistys-vaihe hallinnointi-vaihe

Kuva 8. Hyvän ulkoistusprosessin päävaiheet (Huhtala-Ketola 2013, kerätty sivujen 36-40 tekstistä)

Valmisteluvaiheessa yrityksessä pyritään saamaan kokonaiskuva ulkoistettavan
palvelukokonaisuuden vaikutuksesta yritykseen. Tässä vaiheessa on hyvä käsitellä
ulkoistushankkeen kustannuksia, potentiaalisia säästöjä, hyötyjä, haittoja ja vaikutuksia
henkilöstöön. Yrityksen pitäisi myös pohtia, mitä erilaisia resursseja ulkoistamishanke sitoo
yrityksessä, samoin kuin sitä, mitä vaikutuksia ulkoistamisella on heidän asiakkailleen.
Aina kannattaa myös pohtia ns. ”the worst case”-vaihtoehto, mitä toimittajan palvelun/
tuotteen huonolaatuisuus, toimitushäiriö tai konkurssi aiheuttaa asiakastyytyväisyyteen tai
asiakaskatoon.
Mikäli päätetään ulkoistaa osia yrityksen myyntiprosessista, on ulkoistamisprossin seuraava
vaihe tarjousprosessi. Tarjousprosessin vaiheina voivat olla potentiaalisten tarjoajien
etsintä ja tunnistaminen, potentiaalisten tarjoajien esivalinta, tarjouspyynnön laatiminen ja
lähettäminen valituille palvelutuottajille, saatujen tarjousten vertailu ja ulkoistustoimittajan
valinta. Tarjouspyynnön laatimisvaiheessa on järkevää määrittää toimittajan valintakriteerit.
Kun ulkoistava yritys on valinnut sopivimman yhteistyökumppanin, aloitetaan
sopimusneuvottelut. Sopimusneuvottelun tavoitteena on käsitellä kaikki ne yksityiskohdat,
jotka ovat mainittu sekä tarjouspyynnössä että toimittajan antamassa tarjouksessa. Tässä
vaiheessa suositellaan laadittavaksi yhteistyössä aikataulutettu ulkoistuksen haltuunottosuunnitelma. Sopimusneuvottelujen tuloksena on palvelusopimus. Palvelusopimukseen
on hyvä sisällyttää erilaisia mittareita, joilla seurataan ulkoistetun palvelun tai tuotteen
tuotannon laatua sekä kustannuksia.
Ulkoistamisen hallinnointi tarkoittaa sopimuksen mukaista operatiivista toimintaa, toiminnan
seuraamista ja ulkoistamisen kehittämisen organisointia. Yhteistyökumppanit esimerkiksi
tapaavat sovitusti säännöllisin väliajoin. Tapaamisessa voidaan tarkastella esimerkiksi
toiminnan sujumista ja sopimukseen kirjattujen mittareiden saavuttamista.

5. MITEN PÄÄSET ALKUUN
Ota yhteyttä Lapland Sales Academyn asiantuntijoihin ja lähde pohtimaan yhdessä heidän
kanssaan, miten voisit tehostaa myyntiäsi, mitä tulet jatkossa tekemään itse ja mitä kannattaisi
ulkoistaa sopivalle yhteistyökumppanille. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton.
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Pirkko Tervonen, Lapin ammattikorkeakoulu,
Ritva Junna, Lapin ammattikorkeakoulu, 		
Jorma Mölläri, Lapin ammattikorkeakoulu, 		

puh: 020 798 5755
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Tornio:
Joonas Koivumaa, Lapin ammattikorkeakoulu,
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