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Myyntiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon ja tutkimuskenttä on 

kokonaisuudessaan laaja. Myyntityö on muuttunut vuosikymmenten saatossa 

tuotekeskeisyydestä selkeästi asiakaskeskeisempään suuntaan. Kiristyvä kilpailu ja 

tuotteista sekä palveluista saatava tietotulva on pakottanut myyjän aktiiviseksi ja 

adaptiiviseksi asiakashankkijaksi aiemmin vallalla olleen tuote-esittelijän ja 

tilaustenvastaanottajan roolin sijaan. Myyjästä on muodostunut entistä tärkeämpi 

kilpailukykyä mahdollistava resurssi yritykselle. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää tuloksellisen automyyjän 

vaatimukset. Miksi toiset onnistuvat ja toiset eivät, vaikka annettu toimintaympäristö ja 

työvälineet työn tekemiseen ovat lähtökohtaisesti samat. Millaiseen rooliin nousevat 

henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet pyrittäessä rakentamaan luottamuksellisesti 

vuorovaikutussuhdetta asiakkaaseen kun tavoitteena on saada aikaan myönteinen ostopäätös 

ja kaupallinen transaktio. 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutetaan kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkielmassa 

analysoidaan automyyjien persoonallisia ominaisuuksia, tapaa työskennellä, myyntityyliä ja 

onnistumisen menestystekijöitä. Tutkimusaineistoa kerääminen toteutetaan 

persoonallisuutta mittaavalla WOPI-kyselyllä ja strukturoidulla kysymyslomakkeella. 

Tutkimuksen kohteena ovat autokaupan toimialalla toimivan kansainvälisen yrityksen 

myyntipäälliköt ja automyyjät. 
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Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta menestyksellisen myyntityön edellyttävän 

myyjältä vahvaa kilpailuviettiä, halua menestyä ja paineensietokykyä. Lisäksi 

muutoshakuisuus ja konkreettinen hahmottaminen edesauttavat myyjän myynnillistä 

menestymistä. Sen sijaan, ehkä hieman yllättäen, myyjien taustaan liittyvällä koulutuksen 

määrällä ja työskentelytavalla ei tämän tutkimuksen mukaan ole vaikutusta menestymiseen. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tapausyrityksen henkilöstöstrategian 

kehitystyössä. Samalla tutkimus tarjoaa näkökulmaa myynnillisten kyvykkyysien 

tunnistamaan uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. 
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ABSTRACT 
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There has been a lot of research into sales and the factors that affect it, and the research field 

as a whole is extensive. Over the past decades, sales work has changed from a more product-

centric view towards a more customer-centric approach. The ever more intensive 

competition and the flood of information about products and services have transformed the 

sellers to more active and adaptive customer acquirers instead of the previously prevailing 

role of product presenter and order recipient. The sellers form an even more valuable 

resource and asset for the companies.  

The purpose of this master's thesis is to determine the requirements of a successful car dealer. 

Why some succeed and others don’t, even though the given operating environment and tools 

for working are basically the same. What is the role of personal abilities and qualities in 

trying to build a confidential interaction relationship with the customer with the goal of 

making a positive purchase decision and commercial transaction. 

This master’s thesis is carried out using quantitative research methods to analyze car dealers 

personal qualities, way of working, sales style and factors for success. The collection of 

research material is carried out with a WOPI questionnaire measuring personality and with 

an additional structured questionnaire. The subjects of the study are the sales managers and 

car salesmen of an international company operating in the car trade industry. 
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Based on the results of the study, it can be stated that successful sales work requires from 

the seller a strong competitive spirit, a desire to succeed and resilience to pressure. In 

addition, change-seeking traits and ability to a concrete perception contribute to sales 

success. On the other hand, perhaps somewhat surprisingly, the amount of training and the 

way it works were not proven to have an impact on the success. The results of this study can 

be used in the development work of the case company's personnel strategy. At the same time, 

the research provides a perspective on sales capabilities to identify new staff when recruiting. 
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1 JOHDANTO 

Myyjien rooli on muuttunut merkittävästi siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta kohti 

palveluyhteiskuntaa. 1900-luvun vahvoina nousukausina kysynnän ollessa tarjontaa 

korkeampi, myyjien rooli oli lähinnä toimia tilausten vastaanottajana. Seuraavassa vaiheessa 

myyjien rooli muuttui asiakkaan suostuttelijaksi ja tuote-esittelijäksi ja asiakkaita haettiin 

lähinnä markkinoinnin keinoin. Nykypäivän kiristyvässä kilpailutilanteessa myyjän rooli on 

muuttunut aktiivisesti asiakkaita sekä ostopäätöksiä hakevaksi ongelman ratkaisijaksi, ja 

asiakassuhde on saanut uudenlaisen painoarvon. Weitzin & Bradfordin mukaan (1999) 

myyjän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu asiakkaiden hankinta, myynnin mahdollisuuksien 

luominen, asiakassuhteen rakentaminen, uusien yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen ja 

arvon luominen. Myyjän tulee siis mahdollistaa ja ratkaista asiakkaiden tarpeet sekä onnistua 

suostuttelemaan asiakas ostamaan tuote tai palvelu (Weitz et al., 1999). 

 

Yksilöiden kyvykkyydet määrittävät monesti myös organisaation kyvykkyyden suorittaa 

koordinoituja tehtäväkokonaisuuksia ja näitä kykyresursseja organisaatio hyödyntää tietyn 

myynnillisen lopputuloksen saavuttamiseksi (Helfat & Peteraf, 2003). Tästä johtuen 

tulokselliset myyjät ovat monen nykypäivän yrityksen tärkein resurssi, luoden aidosti 

kestävää kilpailuetua resurssiperustaisen näkökulman mukaisesti (eng. Resource-based 

view). Tämän näkökulman lähtökohtana ovat yritysten resurssien ja kyvykkyyksien 

erilaisuudet, joiden avulla voidaan saavuttaa menestystä niiden luoman kilpailuedun avulla 

(Srivastava, Rajendra, Fahey, Liam, Christensen & Kurt, 2001). Tuloksellisella myyntityöllä 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa myyjän tekemiä, numeerisesti mitattavissa olevia 

autokauppoja, jotka ovat yrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia tekoja. 

Asiakastyytyväisyyden tai tehokkuuden tarkastelu rajataan tutkimuksessa tuloksellisuuden 

käsitteen ulkopuolelle. 

 

Monesti ulkoiset tuloksekkaan myyntityön toteuttamisen lähtökohdat, kuten työympäristö, 

työvälineet ja työskentelyajat, ovat kaikille samanlaiset. Pelkästään näitä ulkoisia tekijöitä 

tarkastelemalla kaikkien myyjien pitäisi toisin sanoen saavuttaa samanlaiset myyntitulokset. 

Näin ei kuitenkaan ole. Joku myyjä menestyy aina paremmin kuin toinen. Miksi? Koska 

myyjien välisissä henkilökohtaisissa kyvyissä ja taitotekijöissä on suuria eroja. Yritykselle 
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on hyödyllistä kilpailuedun saavuttamiseksi pyrkiä tunnistamaan, minkälaisista 

kyvykkyyksistä ja taidoista muodostuu yritykselle arvoa luova resurssi. Tavoitteenani onkin 

selvittää tutkimuksessani, millainen on tuloksellisen automyyjän DNA.  
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1.1 Taustaa 

Vastaan työssäni autoliikkeen henkilöstöstrategian laatimisesta ja toteuttamisesta. Näen 

henkilöstöstrategian pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmana, jolla pyritään toteuttamaan 

yrityksen valittua liiketoimintastrategiaa organisaation osaamisen avulla. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tarvittavan osaamisen tunnistamista, kuvaamista, hankkimista, ylläpitämistä ja 

kehittämistä. Vaadittavan osaamisen ja organisaation todellisen osaamisen välillä on 

kokemukseni pohjalta aina jonkin asteen tietokuilu tai tiedon puute. Näitä vaikutuksia 

pyritään minimoimaan operatiivisen henkilöstöjohtamisen keinoin, jota harjoittavat 

vähintäänkin kaikki esimiestasolla työskentelevät henkilöt.  

 

Autoliikkeen ydinliiketoimintaa on myydä uusia tai käytettyjä autoja määrällisesti paljon ja 

kannattavasti siten, että varaston kierto on mahdollisimman nopeaa. Tähän toimintaan 

vaaditaan erityistä osaamista autojen myymisestä. Osaamisella on suuri merkitys myyntiin, 

sillä samassa toimipisteessä työskentelevien myyjien myynnin määrä saattaa poiketa 

merkittävästi, vaikka niin sanotut puitteet, ulkoiset olosuhteet ja mahdollisuudet myynnin 

tekemiseen ovat kaikille lähtökohtaisesti vakioituja. Perinteisenä olettamuksenamme on 

ollut, että osaamista voidaan tukea ja lisätä koulutuksen avulla. Pidetyistä koulutuksista 

olemme säännönmukaisesti pyytäneet palautetta ja ne on säännönmukaisesti palautteen 

perusteella mielletty käytännössä “turhiksi” eikä niitä ole koettu “hyödyllisiksi”. Jälleen 

yhden koulutuksen palautetta purkaessani haastattelin muutamaa työntekijää saadakseni 

parempaa ymmärrystä siitä, minkälaista tukea myyjät oikeastaan tarvitsevat. Näiden pohjalta 

sain suuntaviivoja tutkimukseeni ja ajatuksen, että tuloksellisten myyjien muitakin 

menestykseen johtavia ominaisuuksia olisi hyvä tunnistaa, jotta myös koulutussuunnittelua 

jatkossa voitaisiin ohjata niitä tukevaksi. Tästä johtuen oletuksena on, että keskeisimmät 

selittävät tekijät näihin myyntituloseroihin liittyy osaamisen lisäksi henkilön persoonaan, ja 

työskentelytapoihin. Henkilöstöstrategian näkökulmasta tarkasteltuna rekrytoitavilla 

automyyjillä pitäisi olla lähtökohtaisesti soveltuva persoona ja asenne myyntityöhön, sillä 

tuotteet ja palvelut ovat helpommin opittavissa. Tästä kokonaisuudesta syntyy 

kuvainnollisesti tuloksellisen myynninosaamisen DNA, jolla luodaan yritykselle kestävää 

kilpailuetua ja mahdollistetaan kannattavaa liiketoimintaa sekä yksilölle motivoitumisen 

edellytykset.  
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on edellisessä kappaleessa (1.1) kuvatun, liiketoimintastrategiaa 

parhaiten toteuttavan, tuloksellisen myyjän osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen.  

 

Tutkimusongelma on: Mitkä ovat tuloksellisen automyyjän kyvykkyydet ja taitotekijät? 

 

Tutkimusongelmaa lähestytään seuraavien alaongelmien kautta: 

● Minkälaiset kyvykkyydet edistävät tuloksellisuutta? 

● Vaikuttaako myyntityyli tuloksellisuuteen? 

● Minkälaiset persoonallisuustekijät vaikuttavat tulokselliseen myyntiin? 

● Millaiset ominaisuudet yhdistävät heikommin menestyneitä myyjiä? 

● Millaiset taustatekijät löytyvät tuloksellisten ja keskivertaisten myyjien taustalta? 

      

Kyvykkyyden ja osaamisen kautta syntyvää onnistumista tarkastellaan resurssiperusteisen 

organisaation näkökulmasta (eng. Resource based view), missä voidaan olettaa, että 

oikeanlainen osaaminen määrittää yksilön henkilökohtaisen myynnillisen tuloksen. 

Tutkimuksen hypoteesina on: Mitä paremmat ovat yksilön kyvykkyys ja taitotekijät, sitä 

korkeampi henkilökohtainen myynti. Koulutus on perinteisesti mielletty kyvykkyyksiä ja 

taitotekijöitä kehittäväksi tekijäksi. Tuloksellisella myyntityöllä tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa myyjän tekemiä, numeerisesti mitattavissa olevia autokauppoja, jotka ovat 

yrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia tekoja. Tutkimus on rajattu yhteen 

yritykseen ja se toteutetaan yrityksen Suomeen ja Ruotsiin sijoittuneelle henkilökunnalle. 

Lisäksi tutkimuksen taustaoletuksena on, että kullakin myyjällä on saman yrityksen 

edustajana ollut käytettävissään tasavertainen määrä resursseja, kuten puitteet, myytävät 

tuotteet sekä työpäivien määrä, joista hän saa aikaan tietyn määrän myyntiä. Tätä 

myynnillistä suoriutumista tarkastellaan kokonaisuutena, joka voi olla joko tuloksellinen 

(TOP) tai keskivertoinen (NORMAL). Myynnin hyvillä lopputuloksilla tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa tuloksellisuutta ja huonoilla puolestaan tuloksettomuutta. Tutkimuksen 

tavoitteena on löytää tuloksellisten myyjien kyvykkyyksistä ja osaamisesta 

säännönmukaisuuksia, jotka voitaisiin jatkossa huomioida yrityksen henkilöstöstrategiaa 

toteutettaessa, esimerkiksi rekrytointien ja koulutusten muodossa.  
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1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusmenetelmä on strukturoitu kvantitatiivinen tapaustutkimus, jossa analysoidaan 

myyjien persoonallisuustekijöitä, työskentelytapaa, myyntityyliä ja suoriutumista tietyssä 

valitussa autokaupan toimialalla toimivassa yrityksessä. Tutkimusaineisto on kerätty 

kahdella menetelmällä: strukturoidulla sähköisellä kyselylomakkeella Webropol-sovellusta 

hyödyntäen sekä ennalta määrättyyn kysymyspatteristoon perustuvalla sähköisellä WOPI-

testillä.  

 

Webropol-kyselyssä vastaajien taustatiedot kartoitettiin kahdeksalla 

monivalintakysymyksellä ja varsinaisessa kyselyssä esitettiin 30 väittämää, joihin vastaajan 

piti valita yksi neljästä vaihtoehdosta. Kyselyn kysymykset esitettiin kaikille vastaajille 

täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä. Vastaaminen tapahtui nimettömästi kunkin 

itse valitsemana ajankohtana. Kyselykutsun lisäksi henkilöstölle lähetettiin kaksi 

muistutusviestiä. 

 

Osaamista ohjaavia persoonallisuustekijöitä tutkitaan ja analysoidaan Dosentti Petteri 

Niitamon kehittämän Work Personality Inventory (WOPI) -testin avulla. WOPI-testi on 224-

osainen standardoitu itsearviointi. Se on luotu arvioimaan vastaajan yhteensä 14 

perusosaamisen motivaatio-, ajattelu- ja asenneajureita, eli osaamiseen liittyviä, toimintaa 

ohjaavia kannustimia. Niitamon kehittämä WOPI-testi rakentuu David C. McClellandin 

"Kolmelle suurelle" motiiville: Näitä ovat työroolin ja toimintamallien motiivit, 

ajattelutapojen ja ongelmanratkaisun motiivit sekä asenteisiin liittyvät motiivit (Nederström 

et al., 2010). Testiin vastattiin omalla nimellä itse valitsemana ajankohtana.  

 

Kerätyn aineiston avulla on tarkoitus etsiä huippumyyjiä yhdistäviä ”ajureita” tai motiiveja 

sekä verrata niitä heikommin menestyviin myyjiin. Tutkittavat henkilöt valittiin 

automyyjistä siten, että valintakriteerinä on tehty myynti valitulla aikajaksolla. Tutkittavaan 

otokseen otettiin koko skaala huippumyyjistä aina heikoimmin suoriutuviin myyjiin. 

Huippumyyjät ja heikommin suoriutuvat myyjät oli jaettu kahteen eri kyselyryhmään 

erottamisen mahdollistamiseksi. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessa luodaan ensin kirjallisuuskatsauksen avulla viitekehys rajaamaan 

tutkimuksen näkökulmia. Opinnäytetyö pureutuu ensin käytettyjen autojen liiketoimintaan 

myytävänä olevan tuotteen, kuluttajakäyttäytymisen sekä myyjän ja asiakkaan 

vuorovaikutussuhteen kautta. Tämän jälkeen tarkastellaan myyjään ja myyjän 

kyvykkyyksiin sekä taitoihin liittyviä aiheita myynnin taustalla, aina myyntiprosessista, 

myyntityyleihin sekä vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen. Myös motivoitumista, 

koulutuksen vaikutusta sekä myynnin esteitä tarkastellaan tässä vaiheessa. Tutkimustulosten 

esittely käynnistyy lyhyellä tapausyrityksen esittelyllä sekä tutkimuksessa käytettyjen 

menetelmien ja tutkimuksen toteutustavan, analyysin sekä tulosten läpikäynnillä. Lopuksi 

johtopäätöksissä kerrataan vielä tutkimuksen toteutus ja löydökset sekä käydään vielä 

keskustelua tulosten merkityksestä, punnitaan havaintojen validiteettia ja luotettavuutta sekä 

nostetaan esille mahdollisia jatkotutkimusaiheita sekä ehdotetaan toimenpiteitä 

tapausyritykselle toteutettavaksi.  
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2 KÄYTETTYJEN HENKILÖAUTOJEN 

KAUPPA 

2.1 Käytetyt autot tuotteena  

Autoalan tiedostuskeskuksen mukaan autojen vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto oli 

vuonna 2008 9,6 miljardia euroa. Autojen vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto on 

pienentynyt ensirekisteröityjen ajoneuvojen määrän vähentyessä vuoden 2008 jälkeen. 

Vuosina 2006–2008 ensirekisteröitiin 147 000–167 000 uutta autoa. 2010-luvulla 

ensirekisteröintien määrä on jäänyt 118 000–127 000 auton suuruusluokkaan. Autoalan 

tiedotuskeskuksen mukaan tarkasteluvälillä 2015-2018 Suomessa on tehty vuosittain noin 

600 000 – 634 000 käytetyn henkilöauton kauppaa. Luvut eivät sisällä käytettynä 

maahantuotuja autoja, ellei niitä ole rekisteröity suomalaisen autoliikkeen nimiin. Näistä 

kaupoista noin puolet tapahtuu autoliikkeissä ja toisen puolikkaan muodostaa kuluttajien 

välinen kauppa (Autoalantiedotuskeskus, 2020). 

 

Taulukko 1. Ajoneuvojen vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihtotilasto (mrd euroa / vuosi) 

(Autoalantiedotuskeskus, 2020). 

 

 

 

Myytävä tuote voidaan tarjota markkinoilla ostettavaksi ja se tyydyttää jonkin tarpeen 

(Kotler, 1998). Kotler & Armstrong (1993) mukaan hyödykkeitä ovat sekä myytävät tavarat 

että palvelut. Hyödykkeet jaetaan kahteen ryhmään; tuotanto- ja kulutushyödykkeet (Kotler 

et al., 1993). Käytetty auto voi olla molempia, riippuen sen käyttäjästä ja 

käyttötarkoituksesta. Auto on kulutushyödyke yksityisille henkilöille ja tuotantohyödyke 

yrityksille. Tässä tutkimuksessa autoa tarkastellaan kulutushyödykkeenä, sillä suurin osa 

käytetyistä autoista myydään yksityisasiakkaille. Kotler et al., (1993) mukaan 

kulutushyödykkeet voidaan jakaa neljään eri kategoriaan:  

1. kuluttajatuotteet (convenience goods),  

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autojen tukku- ja vähittäiskauppa 10,682 12,719 11,626 11,626 9,181 9,484 9,638 10,601 11,026
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2. valikoitavat tuotteet (shopping goods),  

3. erikoistuotteet (speciality goods)  

4. epätoivotut tuotteet (unsought goods)  

 

Edellä mainittuihin kategorioihin jaettujen kulutushyödykkeiden ostotottumukset ja 

perusteet hankintapäätöksistä eroavat toisistaan (Kotler et al., 1993).  Erikoistavaroissa on 

yleensä erikoisominaisuuksia tai tietty tuotemerkki, ja sen vuoksi autot kuuluvan Kotlerin et 

al., (1993) mukaan erikoistavaroiden ryhmään ja niiden hankintaan asiakkaat ovat valmiita 

käyttämään huomattavasti enemmän aikaa kuin tavanomaisten tavaroiden hankintaan. Tämä 

seikka korostaa myyjän osaamisen merkitystä.  

 

Autokaupassa varsinaisen ydintuotteen, eli auton, ympärille rakentuu paljon ominaisuuksia 

ja lisäpalveluita. Nämä lisäävät ydintuotteen arvoa sekä arvostusta ja vaikuttavat 

merkittävästi asiakkaan ostopäätökseen. Mitä enemmän asiakas kokee saavansa lisäarvoa 

tuotteesta ja hyötyjä suhteessa vaadittaviin uhrauksiin, sitä mieluummin hän on sen valmis 

ostamaan (Kuusela & Rintamäki, 2002). Autoissa nämä lisäarvoa tuovat ominaisuudet ovat 

esimerkiksi varustelutaso tai moottorikoko- ja teho. Lonnqvist, Ilmarinen & Leikas (2019) 

mukaan tuotteeseen liittyy myös sosiaalista statusarvoa, jolla asiakas määrittää ja viestittää 

muille omaa arvo- ja asennemaailmaansa sekä usein myös yhteiskunnallista asemaansa. 

Toisaalta on myös esitetty, että tietyt persoonallisuuspiirteet omaavat henkilöt tavoittelevat 

statusautoja omasta varallisuustasosta riippumatta (Lönnqvist et al., 2019). Näin ollen yhden 

yksittäisen auton tuoma lisäarvo syntyy asiakkaille eri asioista ja lähtökohdista, mikä luo 

oman haasteensa myyjän suoritukseen.  
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2.2 Kuluttajakäyttäytyminen autokaupassa 

Kuluttajakäyttäytyminen on käsitteenä laaja. Se pitää sisällään kuluttajan tekemiä valintoja 

ja päätöksiä liittyen tavaroiden ja palveluiden käyttämiseen sekä ostamiseen (Previte et al. 

2013). Wilkie (1994) puolestaan kuvaa kuluttajakäyttäytymistä yleisesti kuluttajan 

ostopäätösprosessina ja siihen liittyvinä psykologisina ja sosiaalisina tekijöinä. Edellä 

mainitut näkemykset huomioiden myyjän vastuulle ja tehtäväksi jää tyydyttää kuluttajan 

ostopäätösprosessiin liittyvät tarpeet (Lambert et al., 1997). Etenkin organisaatioissa, joissa 

myyjän ja kuluttajan vuorovaikutus on tiivistä, tulisi yrityksen pyrkiä hallitsemaan ja 

ymmärtämään myös ostajan näkökulmia (Dion & Banting 2000). Kuluttajakäyttäytymisen 

avulla halutaan tarkastella yksilöiden ostokäyttäytymistä sekä ymmärtää, miksi ihmiset 

ostavat tuotteita ja mitkä ovat keskeiset ostopäätöksen syntymiseen vaikuttavat tekijät 

(Evans et al. 1999). Tässä tutkimuksessa kuluttajakäyttäytymisellä tarkoitetaan 

yksityishenkilön, eli kuluttajan, käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä tämän ostettaessa 

autoa yksityistalouden käyttöön.  

 

Auton valinnassa ja ostopäätösprosessissa asiakkaan käyttäytyminen on moniulotteista ja 

tavoitteellista, sekä sitä ohjaavat käytännölliset ja emotionaaliset tekijät kuten myös Wilkien 

(1994) tunnistamat psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Auton ostamiseen tai ostamatta 

jättämiseen päättyvä ostopäätösprosessi on yleensä monimutkainen prosessi, joka vaihtelee 

yksilöittäin. Auto kuuluu erikoistavarana kulutustuotteiden kategoriaan (Kotler & 

Armstrong, 1993), ja on näin ollen korkean sitoutumisasteen tuote, jolloin myös asiakkaan 

hyödykkeestä kokema ja haluama arvo korostuu. Myyjän tulee lähtökohtaisesti ymmärtää 

kuluttajakäyttäytymisen taustoja ja vaikutusta ostopäätökseen ja pyrkiä vaikuttamaan 

asiakkaan tunnetiloihin sekä vahvistaa myytävän tuotteen käytännöllisten ominaisuuksien 

soveltuvuutta juuri asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Täten myyjä pystyy omalla toiminnallaan 

edesauttamaan lopputulemaa, jossa asiakas kokee saaneensa hyödykkeestä mahdollisimman 

suurta arvoa investointiin nähden. 
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Kuva 1. Asiakkaan kokeman arvon rakentuminen (Kuusela & Rintamäki, 2002) 

 

 

Kuusela & Rintamäki (2002) mukaan asiakkaan kokema arvo rakentuu useasta elementistä, 

jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakkaan kokemat hyödyt ja uhraukset 

vaikuttavat suoraan asiakkaan kokemaan arvoon, samoin kuin tämän päämäärät sekä 

investoinnin kohteena olevan tuotteen tai palvelun ominaisuudet. Seuraukset puolestaan 

vaikuttavat välillisesti aiemmin mainittujen kautta asiakkaan kokemaan arvoon. (Kuusela et 

al., 2002.) 

 

Näiden arvostustekijöiden tunnistamisessa automyyjällä on merkittävä rooli ja tähän liittyvät 

myyjän kyvykkyydet eivät riipu työnantajan tarjoamista puitteista tai työkaluista. Jo 

pelkästään myyjän toiminta ensivaikutelmasta alkaen voi lisätä asiakkaan kokemaa arvoa 

itse tuotteesta. Reynolds & Arnold (2000) mukaan myyjän toiminta voi olla merkittävin 

yksittäinen ratkaiseva tekijä ostopäätöstä tehtäessä varsinkin silloin, kun asiakkaalle on 

tarjolla useita toistensa kaltaisia autoja, jotka täyttävät asiakkaan asettamat kriteerit tuotteen 

laatuun ja ominaisuuksiin liittyen. Asiakkaat ovat monesti myös myyjäuskollisia. Jos 

asiakkaat ovat kokeneet saaneensa hyvää ja ammattitaitoista palvelua, he palaavat saman 

myyjän luokse halutessaan vaihtaa autoa seuraavan kerran. Tällä on positiivinen vaikutus 

myös myyjän edustamaa yritystä kohtaan, koska uskollisuus liittyy myös myyjän 

edustamaan yritykseen (Reynolds et al., 2000). 
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Kuusela et al., (2002) mukaillen, asiakas punnitsee kokemansa hyödyt tekemiinsä 

uhrauksiin. Esimerkiksi uutta autoa ostaessa asiakas voi valita kaikki aiemmin mainitut 

haluamansa ominaisuudet joutuen samalla punnitsemaan niistä saatuja hyötyjä suhteessa 

tehtäviin taloudellisiin uhrauksiin korkeamman hinnan muodossa. Käytetyissä autoissa 

taloudellinen uhraus on aina lähtökohtaisesti pienempi ja uuden auton hankintahinnalla on 

mahdollista saada paljon enemmän haluttuja ominaisuuksia samalla hyväksyen sen, että 

autoa on aikaisemmin käyttänyt joku muu ja sen seurauksena siinä saattaa olla joitakin 

käytöstä kertovia jälkiä. Asiakassuhteen merkitystä tarkastellaan seuraavassa kappaleessa 

lähemmin. 
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2.3 Asiakassuhteen merkitys autokaupassa 

Asiakkaan ostaessa auton, on kyse tilanteesta, jossa vuorovaikutuksessa on aina 

vähintäänkin kaksi osapuolta: myyjä autokaupan edustajana ja asiakas auton ostajana eli 

Wilkien (1994) määritelmän mukaisena kuluttajana. Asiakkaan ja myyjän välissä suhteessa 

luottamuksella on suurin merkitys kanssakäymisen syntymisellä ja jatkumiselle (Kuusela et 

al., 2002). Tämä luottamus- tai epäluottamussuhde liittyy tiiviisti Kuusela et al., (2002) 

esittämään malliin asiakkaan kokemasta arvosta. Monesti, varsinkin autokaupassa, 

varsinaisen ostajan lisäksi asiakassuhteeseen liittyy ainakin välillisesti joko asiakkaan 

puoliso tai koko perhe.  Tällöin myyjän on asiakassuhdetta luotaessa huomioitava useampi 

henkilö ja rakennettava luottamusta kaikkiin ostopäätökseen vaikuttaviin henkilöihin. 

Myyjän ja asiakkaan välinen suhde voi olla yksittäiseen ostotapahtumaan rajoittuva tai se 

voi muodostua pitkäkestoiseksi asiakassuhteeksi käsittäen useita ostotapahtumia. 

Asiakkuuden keston pituuteen vaikuttavat muuan muassa asiakkaan kokema luottamus 

myyjään, myyjältä saatu kohtelu ja kuinka miellyttäväksi asiakas kokee myyjän kanssa 

asioimisen (Kuusela et al., 2002). Asiakassuhde voidaankin nähdä pelkistettynä 

luottamuksen kautta syntyneenä sitoutumisena myyjän ja asiakkaan välillä. 

 

Näillä asiakassuhteen avaintekijöillä päästään sellaiseen vuorovaikutukseen ostajan ja 

myyjän välillä, että parhaimmillaan se johtaa kilpailijoiden vastustamiseen ja hillitsee 

molempien osapuolten tarvetta lyhytaikaisen hyödyn maksimointiin. Tarkemmin 

määriteltynä, luottamus on ostajan halua turvautua myyjään, johon hän luottaa ja toisaalta 

myyjän tulee myös pystyä luottamaan ostajaan (Moorman et al., 1993). Luottamuksen 

syntymiseen liittyy usein myös odotuksia toisen osapuolen käyttäytymisestä tietyissä 

tilanteissa (Grönroos, 2004). Luottamusta ei synny ollenkaan tai se rikkoutuu herkästi, 

mikäli toinen osapuoli käyttäytyy vastoin toisen odotuksia (Schurr & Ozanne, 1985). 

Luottamuksella myyjä ja yritys voi toisin sanoen pyrkiä vähentämään tai jopa kokonaan 

poistamaan kaupankäyntiin liittyvää epävarmuutta, mikä korostaa myyjän roolia ja tämän 

kyvykkyyksiä luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Se myös tuo painoarvoa 

asiakassuhteen vuorovaikutukseen ja myyjän kyvykkyyksiin rakentaa luottamusta ja 

sitouttaa (Moorman et al., 1993). Golding (2010) mukaan luottamuksen rakentaminen alkaa 

yleensä brändin tunnettuuden ja maineen kautta, mitä yritykset rakentavat muun muassa 
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markkinointiviestinnän keinoin. Tällaisissa tapauksissa ostaja saattaa tuntea luottamusta 

yritystä kohtaa ilman minkäänlaista aikaisempaa henkilökohtaista kokemusta 

kanssakäymisestä yrityksen kanssa (Goldring, 2010). Myyjän rooli, myös tämän annetun 

luottamuksen vahvistamisessa tai heikentämisessä, on merkittävä. 

 

Luottamuksen kautta syntyy siis sitoutumista. Sitoutuminen on monesti tunneperäistä eikä 

perustu välttämättä rationaalisiin faktoihin (Fullerton, 2011). Tämä on osin ristiriidassa 

aiemmin esitellyn kuluttajakäyttäytymisen olettamukseen kuluttajasta rationaalisena 

päätöksentekijänä (Wilkie, 1994; Kuusela et al., 2001; Elliot, 1998). Toisaalta se alleviivaa 

asiakkaan tai kuluttajan käyttäytymisen moninaisia motiiveja ja asettaa näin myyjän 

tilanteenlukutaidon ensiarvoisen tärkeään asemaan, jotta myyjä tietää millä tavalla 

asiakkaalle on toivottuun lopputulemaan päästäkseen argumentoitava. Tyytyväisyyttä 

enemmän, sitoutuneiden asiakkaiden päätöksentekoon ja tuleviin ostoaikeisiin vaikuttavat 

usein juuri luottamus sekä sitoutuminen (Garbarino & Johnson, 1999; Rope, 2003). 

Esimerkkinä sitoutumisesta autokaupan alalla on pitkäaikainen asiakassuhde ostaja ja 

myyjän välillä. Joskus ostaja saattaa olla sitoutunut pelkästään yritykseen tai tiettyyn 

myyjään, jolloin ostajat saattavat vaihtaa ostopaikkaa myyjän mukana ja yritykseen 

sitoutuneet palaavat takaisin, vaikka myyjä olisi vaihtunut.  

 

Yritys pystyy myyjiensä avulla monesti keräämään tietoja asiakkaistaan ja hyödyntää näitä 

sitoutumisen vahvistamiseksi. Tiedon avulla yritys pystyy analysoimaan asiakkaiden 

ostomieltymyksiä ja tarjoamaan heille myyjiensä välityksellä sopivimpia tuotteita kuin 

kilpailijat. Ostaja puolestaan oppii yrityksen toimintatavat, ollen halukas jatkamaan 

yrityksen asiakkaana niin kauan kuin luottamus säilyy ja yrityksen palvelut ovat sen 

kilpailijoita mielenkiintoisempia (Homburg, Bornemann & Kretzer, 2014). Näin yritys 

pyrkii myös lisäämään todennäköisyyttä asiakkaan kokemasta arvosta sekä sitouttaa samalla 

pitkäkestoisempaan asiakassuhteeseen. Seuraavassa kappaleessa tarkastelun painopiste 

siirtyy autokaupan kontekstista ja kuluttajakäyttäytymisen arvon rakentumisen tarkastelusta 

myyjän kyvykkyyksiin ja taitotekijöihin.   
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3 TULOKSELLISEN AUTOMYYJÄN 

KYVYKKYYS JA TAITOTEKIJÄT 

3.1 Myyntityö ja ostoprosessiin vaikuttaminen 

Myyntityö ei ole täysin yksiselitteinen käsite. Myyntityön keskeisimpänä tavoitteena on 

luoda sellaista lisäarvoa asiakkaalle, että hän haluaa ostaa tuotteen tai palvelun (Löytänä & 

Kortesuo, 2011). Autokaupassa monet alan yritykset tarjoavat samankaltaisia tuotteita ja 

palveluita, jolloin myyjän roolilla on ratkaiseva merkitys arvontuottamiseksi (Rubanovitsch 

& Aalto, 2012). Jotta kullekin asiakkaalle osataan tuottaa oikeanlaista lisäarvoa, tulee 

myyjän tuntea asiakkaansa. Parhaimmillaan myyjä tuntee asiakkaansa niin hyvin, että 

tunnistaa kunkin asiakkaansa kohdalla lisäarvoa tuottavat asiat. Esimerkiksi hinta edellä 

menevälle hintatietoiselle asiakkaalle ei myyjän kannata tarjota kalleinta autoa vaihtoehtona 

tai uskotella sen olevan edullinen muihin vastaaviin verrattuna, jos se ei sitä tosiasiallisesti 

ole (Rubanovitch et al., 2012).  

 

Pitkäkestoisen asiakassuhteen muodostumiseen vaikuttavat eniten jo aiemmin kappaleessa 

2.3. käsitellyt tunneperäiset vaikuttimet luottamus ja sitoutuminen (Garbarino et al., 1999). 

Myyjän tärkein tehtävä onkin luottamuksen rakentaminen ja sitouttaa asiakkaat 

pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen sekä saada asiakkaalle lisäarvon kokemus. Onnistuneen 

myyntiprosessin tulisi edetä asiakkaan ehdoilla, sillä hänen ostovalmiutensa määrittelee 

prosessin etenemisvauhdin. Taitava myyjä puolestaan pystyy vaikuttamaan omalla 

myyntiprosessillaan asiakkaan ostopäätösprosessiin luomalla luottamusta itseensä ja 

edustamaansa yritykseen. Yhtenä tärkeimmistä seikoista on kerätä tietoa asiakkaasta ja 

tunnistamaan hänen tarpeensa ja hänen ostopäätökseensä eniten vaikuttavat seikat (Rope, 

2003).  

 

Asiakkaan ostoprosessi autokaupassa alkaa tarpeesta. Ostotarve syntyy, kun asiakas haluaa 

muutosta vallitsevaan tilanteeseen. Autoliikkeet voivat omalla mainonnallaan voimistaan 

kuluttajan tarpeita ja jopa luoda niitä, mikäli asiakas kokee tarjolla olevan auton itselleen 
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soveltuvaksi, vaikka ei ole olisi sitä aikaisemmin omassa tarveharkinnassaan ajatellutkaan. 

Auto edustaa tutkitusti asiakkaan elämäntyylillä, persoonaa ja arvomaailmaa (Assael, 1998; 

Lönnqvist et al., 2019). Tietyn auton omistaminen on osa ihmistä ja yleisestikin ihmisen 

omistamat asiat ovat osa häntä (Belk, 1988). Auton hankinta koetaan yleensä myös riskinä, 

jota korostaa sen suhteellisen korkea hankintahinta ja sen seurauksena vaikutus omaan 

taloudelliseen tilanteeseen. Auton hankkiminen alkaa tiedonhankinnalla sellaisista 

vaihtoehdoista, joilla syntynyt tarve on mahdollista tyydyttää. Asiakkaan omat aikaisemmat 

kokemukset eri merkkisistä autoista ovat lähtökohtana kiinnostavimpien autojen 

määrittämiseen (Sambandam & Lord, 1995). Etsiessään kiinnostavia, itselleen sopivia 

autoja, autoliikkeellä on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaaseen omalla 

markkinointiviestinnällään ja saada asiakas ottamaan yhteyttä yritykseen. Tässä vaiheessa 

myyjällä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan ostoprosessiin. Tämä 

tutkimus paneutuu kuitenkin siihen ostoprosessin vaiheeseen, jossa myyjän ja asiakkaan 

vuorovaikutus on käynnistynyt (rajaus esitelty kappaleessa Henkilöautojen myyntiprosessin 

vuorovaikutus 3.2, kuva 1). 

 

Myyjän tulisi pystyä selvittämään itselleen asiakkaan auton valintaan liittyvät tärkeimmät 

ominaisuudet. Monesti valintaan saattaa liittyä myös enemmän tunneperäisiä syitä kuin 

järkisyitä (Elliot, 1998). Toisaalta ostopäätökselle pyritään hakemaan rationaalisia perusteita 

ja hyvän myyjän tulisi pystyä antamaan asiakkaalle syitä juuri tämän auton hankkimiseen ja 

vahvistamaan asiakkaan omia myönteisiä käsityksiä autosta. On myös esitetty, että 

kuluttajan persoonallisuus ohjaisi tietyn valinnan suuntaan (Lönnqvist et al., 2019). Myyjän 

asiantuntijuudella on suuri merkitys asiakkaan tehdessä lopullista ostopäätöstä. Seuraavassa 

kappaleessa syvennytään myyntiprosessin vuorovaikutukseen.  
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3.2 Henkilöautojen myyntiprosessin vuorovaikutus 

Dwyer et al. (1987) esittää myyjän ja asiakkaan kohtaamisen rakentuvan viidestä vaiheesta: 

Ensimmäinen vaihe on tietoisuus (eng. awareness), jossa osapuolet tiedostavat toisensa 

läsnäolon, mutta eivät tunne toisiaan. Toinen vaihe on tutkiminen (eng. exploration), jossa 

osapuolet tutkivat toisiaan ja vuorovaikutusprosessi alkaa. Tämä on suhteen tärkein vaihe, 

sillä mikäli vuorovaikutuksessa epäonnistutaan, suhde päättyy. Onnistuminen puolestaan 

edellyttää molempien osapuolten odotusten täyttymistä ja johtaa yleensä kaupankäyntiin. 

Kolmantena vaiheena on laajeneminen (eng. expansion), jossa suhde laajenee entisestään ja 

molemmat hyötyvät suhteesta enemmän. Neljäntenä vaiheena on sitoutuminen (eng. 

commitment), jossa molemmat sitoutuvat toisiinsa niin pitkäksi aikaa, kun molemmat 

kokevat hyötyvänsä suhteensa. Tämän jakson kesto riippuu myyjän taidoista ylläpitää 

asiakassuhdetta luottamuksen syventämisessä ja lupausten täyttämisellä. Viimeisenä 

vaiheena on suhteen päättyminen (eng. dissolution), jossa toinen tai molemmat osapuolet 

haluavat päättää suhteen (Dwyer et al., 1987). Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin 

alla esitetyn mukaisesti vuorovaikutusta sisältäviin vaiheisiin, jossa myyntityö pääasiassa 

tapahtuu. 

 

 

KUVA 2. Dwyer et al. (1987) mukaillen: myyjän ja asiakkaan välisen suhteen vaiheet ja 

tutkimuksen rajaus  

 

Myyntiprosessi aktivoituu pääsääntöisesti aina asiakkaan aloitteesta. Asiakas löytää 

mielenkiintoisen auton ja ottaa yhteyttä sitä myyvään autoliikkeen toimipisteeseen. Dwyer 
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et al. (1987) mukaisesti suhde siirtyy tutkimisvaiheeseen ja vuorovaikutus alkaa. Tämän 

jälkeen myyjä aloittaa varsinaisen myyntiprosessin ottamalla yhteyttä asiakkaaseen ja 

aloittamalla tiedonkeruun. Tässä tutkimusvaiheessa myyjän tulee esimerkiksi saada 

tietoonsa kiinnostuksen kohteena olevan auton lisäksi, tarjoaako asiakas vaihdossa omaa 

nykyistä autoaan vai onko asiakas ostamassa autoa niin sanotulla suoralla kaupalla ilman 

vaihdossa tulevaa autoa. Mikäli asiakas tarjoaa vaihdossa nykyistä autoaan, myyjä mallintaa 

asiakkaan auton myynninohjausjärjestelmään ja käynnistää sen hyvityshinnan arvioinnin 

osana myynnin kohteena olevan auton myyntiprosessia. Myynnin kohteena olevan auton 

hinnan ja asiakkaan tarjoaman vaihtoauton hyvityshinnan erotuksesta muodostuu niin 

sanottu väliraha, jolla autokauppa voidaan toteuttaa. Asiakassuhteen kannalta Dwyer et al. 

(1987) esittämän mallin mukaisesti edellä kuvattu kaupankäyntiprosessi laajentaa, syventää 

ja kehittää myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta.      

 

Tämän vuorovaikutuksen seurauksena, autokaupan kontekstissa, syntyy myyjän laatima 

tarjous myytävästä autosta. Asiakkaan hyväksyessä tarjouksen siirtyy asiakkaan ja myyjän 

suhde Dwyer et al. (1987) esittämään sitoutumisen vaiheeseen, mikä rakentuu joko 

pysyvämmäksi asiakassuhteeksi tai kertaluontoisen kaupan jälkeen päättyväksi, kuten 

aiemmassa kappaleessa (2) on esitetty.      

 

Edellä esitetyissä myyntiprosessin vaiheissa onnistuminen tai epäonnistuminen määrittää 

hyvin pitkälle lopputuloksen auton ostamisen ja kaupan päättämisen suhteen. 

Myyntiprosessi on vuorovaikutus, jossa neuvotellaan kaupan syntymisen ehdoista. Tämän 

myyntineuvottelun jälkeen onkin luonnollista kysyä asiakkaalta ostopäätöstä kaupan 

päättämiseksi. Tässä viimeisessä vaiheessa käytännössä kaikki elementit kaupan 

syntymiseen ovat valmiina ja myyjän tulee auttaa asiakasta tekemään ostopäätös, sillä 

erityisesti auton ostaminen on monelle asiakkaalle suuri taloudellinen päätös, johon liittyy 

Cardonen (2012) mukaan lähes poikkeuksetta epävarmuutta. Taitava myyjä osaa tunnistaa 

asiakkaan viestittämien ostosignaalien avulla oikean hetken edetä ostopäätökseen eli kaupan 

pyytämiseen. Nämä ostoaikeisiin viittaavat signaalit ovat usein tahattomasti ilmaistuja 

asioita, kuten esimerkiksi kauppaan liittyvän rahoitusmahdollisuuden kysyminen.   
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Jos myyjä ei uskalla tai kykene pyytää asiakkaalta päätöstä, koko aikaisempi myyntiprosessi 

on käytännössä täysin turhaa. Myynnin esteitä tarkastellaan lähemmin kappaleessa 3.4.7. 

Myönteisen ostopäätöksen jälkeen myyntiprosessi päättyy kauppaan liittyvien asiakirjojen 

laatimiseen, myytävän auton luovuttamiseen ja mahdollisen vaihtoauton vastaanottamiseen. 

Kaupan jälkeen myyjän ja asiakkaan välille on mahdollista muodostua ainutlaatuinen 

luottamussuhde (Garbarino et al., 1999), joka voi toimia alkuna pitkäkestoiselle 

asiakassuhteelle. 
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3.3 Myyntityylit 

Yrityksen ja myyjän näkökannalta tuloksellisella myynnillä halutaan saavuttaa 

mahdollisimman paljon myyntiä ja saavuttaa sitä kautta asetetut myynnilliset tavoitteet. 

Näitä tavoitteita seurataan ja arvioidaan yksilö sekä yritystasolla. Arviointia ja seurantaa 

varten tarvitaan ymmärrettävä ja selkeä mittaristo, joka ohjaa myyjää ja yritystä kohti 

haluttua myynnillistä tavoitetasoa. Yritys määrittää omaan liiketoimintaansa liittyvät 

avainmittarit (eng. Key Performance Indicator), joista johdetaan myyjäkohtaiset myyntiin 

liittyvät tavoitteet (Rantanen et al. 2007). Myyjä tulisi sitouttaa hänellä annettuihin 

tavoitteisiin ja saada hänet ottamaan ne omikseen, sillä tällä on yleensä suuri vaikutus 

suoriutumisen tasoon. Mikäli myyjä saadaan ottamaan tavoitteiden saavuttaminen 

tekemisensä kohteeksi ja hän itse tekee nämä asiat vielä suurella työteholla, saavutetaan 

suurella todennäköisyydellä menestymistä. Yrityksen näkökulmasta sellainen myyjä, joka 

tuottaa eniten yrityksen tavoitteiden mukaisia asioita samoilla resursseille, kun muillakin 

myyjillä on, pidetään tehokkaimpana (Selnes, 1992). Yksittäisen myyjän suoriutuminen 

vaikuttaa merkittävästi siihen, että yritys menestyy saavuttamalla sille asetetut päämäärät.  

 

Auton myyntitilanteessa myyjä ja asiakas ovat poikkeuksetta vuorovaikutuksessa, kuten 

kappaleessa 3.2 on kuvattu. Myyjä on yleensä yrityksen ainoana edustajana läsnä 

asiakaskohtaamisessa ja vastaa itsenäisesti sen onnistumisesta ollen keskeisessä roolissa 

asiakassuhteen syntymistä tarkasteltaessa. (Thomas et al., 2001). Asiakkaan kokema 

positiivinen vuorovaikutus myyjän kanssa voi parhaimmillaan jopa poistaa myynnin esteinä 

olevia vikoja tai puutteita kiinnostuksen kohteena olevasta tuotteesta (Keillor et al., 2000).  

 

Myyntityön tulisi olla aina olla yksilöön kohdennettua, koska erilaiset tyylit myydä toimivat 

eri tavoin erilaisilla ihmisillä (Parvinen, 2013). Myyminen on pohjimmiltaan sosiaalista 

vaikuttamista vallankäytön keinoin ja vaikuttamisen tapa tulisi valita asiakkaan mukaisesti. 

Parvisen (2013) mukaan Herbert Kelmanin tutki 50-60-luvulla vaikuttamisen mekanismeja 

ja tunnisti ihmistyyppien välisiä eroja seuraavasti:  

1) henkilöt, jotka tottelevat, mutta pitävät todelliset erimielisyytensä salassa,  

2) henkilöt, jotka menevät muiden ihmisten tai johtajan mukana, ja  
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3) henkilöt, jotka todella sisäistävät uskomuksensa johonkin asiaan ja ovat sitä mieltä 

yksityisesti ja julkisesti.  

 

Näihin ihmistyyppeihin tulee vaikuttaa erilaisia vallankäytön keinoja käyttäen. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ihmiset ovat alttiita pakottamiseen ja palkitsemiseen 

perustuvalle vallankäytölle. Toiseen ryhmään kuuluvien ihmisten kohdalla tulisi keskittyä 

esimerkin kautta vaikuttamiseen ja kolmannessa puolestaan sisällölliseen perustelemiseen 

(Parvinen, 2013). 

 

Pystyäkseen vaikuttamaan yksilöllisesti myyjän on osattava muuttaa omaa myyntityyliään 

asiakkaan mukaisesti. Parvinen (2013) listaa viisi myyjän perusajatusta myyntityöhön: 

1) Opettele vallan lähteet  

2) Kehitä selkeitä tapoja toteuttaa niitä 

3) Opettele soveltamaan tapoja eri tilanteisiin 

4) Tunnista erilaiset ihmiset 

5) Valitse tilanteeseen ja ihmiseen sopiva tapa vaikuttaa 

 

Myyntityön tulee siis perustua myyjän ihmistuntemukseen ja sen kehittämiseen sekä 

vankkaan tilanteenlukutaitoon. Parvinen (2013) esittää, että asiakasta on kuunneltava ja 

ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti. Myyjän on pyrittävä lukemaan asiakkaan eleitä sekä 

sanoja ja muokattava omaa myyntityyliään asiakkaalle sopivaksi olematta kuitenkaan 

teennäinen. Tätä kykyä muuttaa omaa myyntikäyttäytymistään voimakkaasti asiakkaan 

mukaan kutsutaan Parvisen (2013) mukaan adaptiiviseksi myyntityöksi. Adaptiivinen 

myyntityö korostaa tilannetajun ja intuition roolia. Parvinen (2013) toteaa edelleen, että 

suuntaus onkin osittain ristiriidassa systemaattiseen myyntityöhön, joka keskittyy yleisen 

sääntöjen noudattamiseen. Nämä kaksi myyntityön suuntausta voivat kuitenkin myös 

toteutua samanaikaisesti, sillä myyjä toimii yrityksen määrittämien reunaehtojen puitteissa, 

kuten myytävän auton määritetty alin hinta ja vaihtoauton korkein mahdollinen hyvityshinta. 

Adaptiivinen myyntityö näkyy myyntiprosessin eri vaiheissa myyjän kykynä sopeutua 

tilanteeseen ja ottaa erilaisia rooleja yhden myyntitilanteen aikana tai eri myyntitilanteiden 

välillä. Myyjän myyntityö onnistuu sitä paremmin, mitä enemmän myyjällä on luottamusta 

omiin kykyihin muunnella ja käyttää eri myyntityylejä eri tilanteissa. Adaptiiviseen 
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myyntityöhön tarvitaan samanaikaisesti sekä herkkyyttä että hyvää tunneälyä, 

teennäisyyden välttämiseksi, varsinkin, jos muuttaa myyntityyliään saman 

asiakaskohtaamisen aikana. Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä osoittaa empatiaa muita ihmisiä 

kohtaan (Rope, 2003). Myynnissä myyjän pitää asettua asiakkaan rooliin tunnistamalla 

tämän yksilölliset tunteet ja pyrkiä ohjaamaan niitä oikeaan suuntaan. Mikäli myyjä kohtelee 

kaikkia asiakkaitaan rutiininomaisesti samalla tavalla, tämä tarvittava herkkyys katoaa ja 

myyntityössä onnistuminen laskee (Parvinen, 2013). 

 

Edellä mainitut herkkyys ja tunneäly ovat edelleen Parvisen (2013) mukaan keskeisessä 

osassa myyjän sosiaalisia taitoja. Menestyvän myyjän ei välttämättä tarvitse olla 

luonteeltaan erityisen sosiaalinen, mutta sosiaaliset taidot sen sijaan määrittävät myyjän 

käyttäytymistä myyntitilanteen vuorovaikutuksessa. Parvinen (2013) määrittää 

sosiaalisuuden haluna olla muiden ihmisten kanssa ja sosiaaliset taidot kyvyksi olla muiden 

ihmisten kanssa. Sosiaalisuus on enemmänkin ihmisen kiinnostusta olla muiden ihmisten 

seurassa yksinolon sijaan, eikä tällainen ihminen omaa välttämättä hyviä sosiaalisia taitoja. 

Sosiaaliset taidot ovat ihmisen opittuja selviytymismalleja, joiden mittareina voidaan pitää, 

miten ihminen toimii toisten ihmisten kanssa ja miten pidetyn ja arvostetun aseman hän on 

esimerkiksi työyhteisössään saavuttanut. Hyvien sosiaalisten taitojen seurauksena syntyy 

myyntityössä tarvittavaa luottamusta ja turvallisuudentunnetta. Muiden silmissä tällaiset 

ihmiset vaikuttavat monesti avuliailta ja hyväkäytöksisiltä sekä muiden seurassa viihtyviltä, 

vaikkei henkilö todellisuudessa olisikaan erityisen sosiaalinen (Parvinen, 2013).  
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3.4 Ominaisuudet myyntisuorituksen taustalla 

Hyvä suoriutuminen edellyttää samanaikaisesti sekä kykyä että vaivannäköä tehdä asioita 

oikein ja tehokkaasti. Suoriutuminen käsitteenä liittyy Plank & Reid (1994) mukaan työn 

tekemisen kautta saavutettaviin lopputuloksiin. Suoriutumista mitataan yleensä asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisen kautta ja sen laatua esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisesta 

syntyneen hyödyn kautta. Tuloksellisen myyjän suoriutumisen tavoitteena on tehdä 

mahdollisimman paljon kauppaa luomalla uusia ja ylläpitämällä vanhoja asiakassuhteita 

niin, että he palaavat yhä uudestaan tekemään kauppaa hänen kanssaan tulevaisuudessakin. 

Tämä tapahtuu joko muuttamalla tai vahvistamalla asiakkaan käsityksiä, asenteita ja 

käyttäytymistä. Plankin et. al., (1994) mukaan suoriutuminen muodostuu teoista tai 

käyttäytymisestä, joista syntyy mitattava lopputulos. Suoriutumista on Baldauf, Cravens & 

Grant, (2002) mukaan kahdenlaista: Käyttäytymisenä ilmenevä suoriutuminen ja 

suoriutuminen lopputuloksena. Jälkimmäinen edustaa myynnin tuloksellisuutta, minkä 

mahdollistaa myyjälle asetettujen tavoitteiden seurattavuuden (Baldauf et al., 2002).  

 

Koska autokaupan tuotteilla differentioituminen on haastavaa, tulee Vuorion (2008) mukaan 

myyjällä olla sellaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen 

positiivisella tavalla. Tuloksellinen myyjä erottautuu muista, olematta kuitenkaan 

teennäinen. Myyjän kyvykkyyksinä tulee olla taito asiakkaiden mielenkiinnon 

herättämiseen, heidän erityinen huomioonottaminen ja päätöksentekemisen ohjaaminen 

(Vuorio, 2008).  

 

Tuloksellinen myyjä tuntee omat tuotteensa paremmin kuin kilpailijat ja onnistuu 

vakuuttamaan asiakkaat niiden erinomaisuudesta (Rope, 2003). Lisäksi Rope (2003) esittää 

edelleen, että myyntiosaamiseen vaikuttavat myyjän oma ammattitaito ja persoonallisuus. 

Ammattitaito tuo uskottavuutta ja oma persoonallisuus sekä karisma muodostavat 

parhaimmillaan pitkäkestoisen tunnesiteen myyjän ja asiakkaan välillä. Näiden 

yhdistelmänä asiakas haluaa asioida saman myyjän kanssa myös tulevaisuudessa.  

 

Pitkäkestoinen asiakassuhde syntyy ammattitaidon, empatiakyvyn ja tunnesiteen 

muodostaman luottamuksen yhdistelmänä (Rope, 2003).  Empatiakyvyn osoittaminen on 
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omiaan viemään asiakassuhdetta positiivisempaan suuntaan. Myyntitilanteissa empatia 

ilmenee monesti asiakkaan kuuntelemisena vaatien kärsivällisyyttä (Rope, 2003). 

Empatiakyvyn oikeanaikaiseen ja laatuiseen osoittamiseen vaaditaan tunneälyä. Sitä on 

tutkittu myyntityössä suhteellisen vähän, vaikka sen merkitystä menestykselliseen 

myyntityöhön onkin pidetty jo pitkään tärkeänä (McFarland, Rode & Shervani, 2016). 

Tunneälyä pidetään sosiaalisena älykkyytenä, jonka kyvykäs käyttäjä pystyy tiedostaen 

seuraamaan omia ja muiden tunteita. Lisäksi tunneälykäs ihminen pystyy erottamaan omien 

ja toisten tunteiden välisen eron sekä ymmärtää miten tunteiden ja ajattelun ohjaaminen 

vaikuttaa ihmisen toimintaan (Wisker & Poulis, 2015).  

Myyjän keskeisimpiä tehtäviä on tunnistaa ja luoda myyntimahdollisuuksia pohtien samalla 

asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen paras ratkaisu. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan 

tarpeiden kartoittamista ja niistä kiinnostumista (McHenry, 2010). Tarvekartoituksen 

tehtävänä on siis selvittää, mitkä seikat ovat asiakkaalle merkityksellisiä ja luovat hänelle 

arvoa. Tämän jälkeen myyjän tulee pystyä perustelemaan tuotteen tai palvelun hyöty ja arvo 

asiakkaalle merkityksellisillä asioilla ja unohtaa muu epäoleellinen (Mehrmann, 2013). 

Parhaimmillaan myyjä osoittaa aidosti ymmärtävänsä asiakkaan tarpeet luoden sille arvoa 

(Shannahan, Bush, Moncrief & Shannahan, 2013). 

Shannahan et al., (2013) mukaan asiakas haluaa ymmärtää ja tietää tuotteesta tai palvelusta 

saatavat hyödyt ennen hankintapäätöstä. Tuotteen tai palvelun hyötyjen oikeanlaisella 

argumentoinnilla myyjä herättää asiakkaan ostohalun. Pääsääntöisesti myyjä tietää tai 

ainakin tämän tulisi tietää asiakasta enemmän myynninkohteena kohteena olevasta 

tuotteesta ja palvelusta. Tietämyksellään myyjä pystyy herättämään luottamusta asiakkaan 

silmissä, mutta kaikkien yksityiskohtien tietämys ja sen jakaminen ei ole välttämättä 

merkityksellistä. Jotkut asiakkaat arvostavat teknisiä tietoja, kun taas toisia kiinnostaa 

etupäässä tuotteesta tai palvelusta saatava tunne. Joillekin asiakkaille suurimpana 

vaikuttimena on ainoastaan tuotteen tai palvelun hinta (Shannahan et al., 2013). Tuotteet ja 

palvelut myyvät myös itse itseään ja myyjän tuleekin ohjata asiakas kokeilemaan ja 

testaamaan tuotetta tai palvelua. Tämän jälkeen onkin luontevaa kysyä asiakkaan 

mielipidettä esimerkiksi hintatasosta ja tuotteesta (McHenry, 2010). 
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Myyjän onnistuessa löytämään asiakkaalle sellaisen tuotteen tai palvelun, joka täyttää 

asiakkaan tarpeet ja luo arvoa, siirrytään kaupan päättämiseen. Myyjän pitää ohjata asiakas 

tekemään ostopäätös ja uskaltaa kysyä asiakkaalle kauppaa tarvittaessa useita kertoja. 

Kielteisen päätöksen saatuaan myyjän tulee selvittää mahdolliset ostopäätöksen esteet 

(Libinin 2017). Tämä edellyttää kykyä nopeisiin päätöksiin kuten esimerkiksi 

rahoitusratkaisun löytäminen tai hinnanalennus (McHenry, 2010). Asiakkaalle puolestaan 

täytyy syntyä riittävän vahva tunne oston järkevyydestä ja tarpeellisuudesta ostaakseen 

tuotteen myyjältä. Lopullinen ostopäätös edellyttää ja osoittaa asiakkaan luottamusta 

myyjään (Mehrmann, 2013).  

 

Myyjän työ on systemaattista tekemistä ja vaatii kovaa työtä (Kahle, 2008). Myyntityön 

voikin rinnastaa helposti urheilusuoritukseen, jossa systemaattisella harjoittelulla toistetaan 

suoritteita välillä onnistuen ja välillä epäonnistuen. Urheilija ei voita jokaista kilpailuaan 

eikä myyjä tee kauppaa jokaisesta asiakaskohtaamisestaan, mutta molempia yhdistää halu 

yrittää yhä uudestaan ja uudestaan. Tähän voittamisen haluun tarvitaan intohimoa tehtyä 

suoritusta tai työtä kohtaan (Mehrmann, 2013). Menestyvillä myyjillä on kova kauppavietti 

ja he haluavat voittaa. 

 

3.4.2 Abstrakti havainnointi 

Yksilön kyky havainnoida ja hahmottaa asioita on yksi tapa tarkastella myynnin taustalla 

tapahtuvia psykologisia prosesseja. Nederström et al., (2010) identifioivat yksilön 

hahmottamiskyvyn ongelmanmäärittelyä ohjaavaksi tekijäksi. Tämä tekijä pohjautuu 

konseptuaalisen kompleksisuuden käsitykseen, jossa yksilöiden tavat hahmottaa 

ympäristöään poikkeavat toisistaan. Jotkut yksilöt tarkastelevat maailman enemmän 

yksinkertaisten ja toiset enemmän monimutkaistaen. Nederström et al., (2010) mukaan 

hahmottaminen on kuvattavissa ajuriksi, jossa matalat arvot ilmaisevat vahvaa konkreettista 

hahmottamista ja korkeat arvot abstraktia hahmottamista. Konkreettiseen 

hahmottamiskyvyn omaava henkilö suhtautuu ongelmiin ja asioihin suoraviivaisesti ja 

käytännön kokemusten kautta syntyneitä ratkaisumalleja käyttäen. Abstraktiin 

hahmottamiseen taipuva henkilö sen sijaan purkaa ongelmia laajemman ja 
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monimutkaisemman hahmottamisen kautta jäsentämällä asioita ja käsitteitä (Nederström et 

al., 2010).  

 

Myyntityössä konkreettinen hahmottaminen näyttäytyy aktiivisena toiminnallisuutena, jossa 

ratkaisuihin pyritään mahdollisimman konkreettisin ja käytännönläheisin keinoin. 

Lähtökohtaisesti tämä ohjaa suoraviivaiseen kaupantekoprosessiin, mutta toisaalta tämä 

saattaa myös johtaa asioiden pinnalliseen käsittelyyn ja taustoittaminen voi jäädä 

vähemmälle huomiolle (Niitamo, 2010a). Abstraktinen hahmottaminen puolestaan ohjaa 

laaja-alaisempaan tarkasteluun suoraviivaisuuden sijaan pyrkien etsimään asioiden 

kausaalisuutta, joka parhaimmillaan edistää kaupankäyntiä ja asiakkaan todellista tarpeen 

kartoitusta. Pahimmillaan piirteen liiallinen korostuminen saattaa johtaa liian kompleksiseen 

myyntiprosessiin ja karkottaa asiakkaan. 

 

3.4.3 Muutoshakuisuus 

Niitamon (2020) mukaan yksilön asenteet heijastavat suhtautumista omaan itseensä ja 

ympäröivään maailmaan. Asennoituminen on keskeisessä roolissa tarkasteltaessa 

tuloksellisen myyjän ominaisuuksia.  Asenteiden vaikutus toimintatapaa ei ole niin suora 

kuin motiiveilla, vaan ne vaikuttavat taustalla laaja-alaisemmin. ”Epäselvyys-muutos –

dimensio kuvaa yksilöllistä tapaa suhtautua epäselvään ja muuttuvaan ympäristöön” 

(Niitamo, 2020).  

 

Niitamon mukaan tämän asenneasteikon taustalla on Frenkel-Brunswikin (1949) teoriat 

yksilön kyvystä sietää epäselvyyttä. Teorian mukaan yksilöillä on suuria eroavaisuuksia 

valmiudessa ottaa vastaan ja selvitä epäselvistä tilanteista. Epäselvät tilanteet voivat syntyä 

sekä tunne- että havainnoinnin tasolla. Tunnetasolla kysymys on yleensä epäselvyyttä 

aiheuttavien negatiivisten asioiden käsittelykyvystä ja havainnon tasolla epäselvyyttä 

aiheuttavat ympäristössä tapahtuvat muutokset. 

 

Niitamon (2020) mukaan epäselvyys-muutos dimensio on kaksinapainen asteikko, jossa 

toisessa ääripäässä suositaan pysyvyyttä ja toisessa selkeyttä. Tässä asteikossa matalan 

arvon saaneet yksilöt suosivat pysyvyyttä, selkeitä rajoja, johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. 
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Pysyvyyden suosiminen saattaa ilmentyä myös ehdottomuutena ja suvaitsemattomuutena 

kaikkea muutosta kohtaan. Korkean arvon saaneet yksilöt sen sijaan haluavat muutosta ja 

tyypillisesti he arvostavat vapautta ja suhtautuvat myönteisesti uusiin ja vieraisiin asioihin. 

Muutosta suosivat yksilöt ovat avoimia uusille muutoksille ja sietävät paremmin erilaisuutta. 

Tämä on keskeinen voimavara myös alati muuttuvassa myyntityössä (Niitamo, 2020). 

Toisaalta myös yksilön psykologisten prosessien kautta tarkasteltuna, muutoksen määrä tai 

suuruus voi ylittää myös yksilön käsittelykyvyn: psyyke pyrkii saavuttamaan jatkuvuutta ja 

löytämään ympäröivästä maailmasta loogisuutta ja jatkumoita. Näitä vasten muutokset 

aiheuttavat aina ristiriitoja. (Niitamo, 2010a). 

 

3.4.4 Sosiaalinen lahjakkuus ja viestintä 

Kun myyntityö rakentuu myyjän ja ostajan väliseen vuorovaikutukseen, liittyvät viestintä 

sekä sosiaalinen lahjakkuus selkeästi tapahtumaan. Myös dialogisuus on vahvasti läsnä 

myyntitilanteessa. Dolinski, Nawrat & Rudak (2001) esittävät, että sosiaalisen oppimisen 

lopputuloksena dialogisuus johtaa tilanteeseen, jossa suhtautuminen toiseen osapuoleen 

muuntautuu ja vieras muuttuu tutuksi. Näin ollen osapuolet ovat alttiimpia vastaamaan 

toisen esittämiin toiveisiin tai pyyntöihin (Dolinski et al., 2001). Dialogin saavuttaminen 

tekee myyntiin liittyvästä vuorovaikutuksesta välittömämpää. Tämä juontaa Dolinski et al. 

(2001) mukaan juurensa ihmisen käyttäytymismalliin, jossa yksilö reagoi responsiivisesti 

toisen ihmisen käyttäytymiseen ja antamaan ärsykkeeseen. Yksinkertaistaen, monologin 

aktivoidessa herkemmin vieraalle ihmiselle suunnatun varautuneen kohtaustavan, dialogin 

synty aktivoi osapuolessa vastaanottavaisemman käyttäytymismallin, jossa osapuolet 

käyttäytyvät, niin kun olisivat tuttuja keskenään (Dolinski et al., 2001). Myyntitilanteelle 

tämä on lähtökohtaisesti suotuisampi asetelma, mistä johtuen voidaan todeta, että myyjälle 

on ensiarvoisen tärkeää siirtyä yksinpuheluista ja monologisista myyntiargumenteista 

keskustelevampaan vuorovaikutukseen. Dolinski et al. (2001) esittää edelleen, että myös 

ihmisen psykologisiin prosesseihin juontava pyrkimys jatkuvuuteen, tekee ostajasta 

alttiimman myöntymään myyjän ehdotukselle. Dialogia ei haluta särkeä epätoivotuin 

lopputulemin yhtä herkästi, kun luottamuksellisempi taso vuorovaikutuksessa on saavutettu 

(Dolinski et al., 2001). 
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Myyntitilannetta ja myyjän suhtautumista tarkasteltaessa, Nederström et al. (2010) mukaan 

viestintään liittyvä motivaatiotekijä liittyy henkilön haluun luoda ja ylläpitää ihmissuhteita 

vuorovaikutuksen avulla, hakeutumalla muiden seuraan. Työelämään vietynä tämä 

määrittelee esimerkiksi yksilön halua työskennellä yhdessä toisten kanssa tai hakeutua 

merkityksellisiin dialogisiin vuorovaikutustilanteisiin asiakkaan kanssa. Tätä 

persoonallisuustekijää kutsutaan seuranhaluksi (Nederström et al., 2010). Tähän 

seuranhaluun liittyvät myös seurallisuus, myönteisyys ja yhteistyökyky, jotka kaikki 

kuvastavat halua työskennellä yhteistyössä muiden kanssa.   

 

3.4.5 Kilpailuhalu 

Suoritusmotivaatio määrittää yksilön halua saavuttaa ja tehdä asioita. Korkean 

suoritusmotivaation omaavat yksilöt haluat jo lähtökohtaisesti onnistua ja tehdä asioita 

paremmin. Paremmin tekeminen ilmentyy paneutumisena asioihin ja kilpailuviettinä. 

Paneutuminen ilmenee haluna keskittyä kulloinkin käsillä olevaan asiaan ja suoriutua siitä 

mahdollisimman hyvin. Kilpailuvietissä paremmin tekemisen ajurina on halu suoriutua 

muita paremmin, tehdä ennätyksiä ja äärimmilleen vietynä olla kaikista paras. Korkean 

kilpailuvietin omaavat yksilöt soveltuvat tavoitteellisiin ja tuloshakuisiin tehtäviin matalan 

kilpailuvietin omaavia ihmisiä paremmin. Suoriutumisorientoituneet ihmiset kykenevät 

itsenäiseen toimintaan ja soveltuvat tehtäviin, joissa on mahdollista saavuttaa asioita 

(Niitamo, 2020). 

 

Kilpailuvietti ohjaa myyntityössä tuloshakuisuutta, ”myynninnälkää”, jossa pyritään 

saavuttaa määrällisiä tuloksia mahdollisimman tehokkaasti. Äärimmillään tämä ilmenee 

myös pyrkimyksenä täydellisyyteen, olla paras tai vähintäänkin parhaiden myyjien joukossa 

viikosta ja kuukaudesta toiseen. Yksilökohtaisesti asetettujen myyntitavoitteiden kannalta 

tämä kuuluu myönteisiin ominaisuuksiin, mutta liiallinen itsenäinen suorittaminen saattaa 

vaikuttaa myös negatiivisesti sen organisaation suorituskykyyn, jossa henkilö työskentelee. 

 

Kilpailuhalu on myös perinteisesti linkitetty yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan. 

Työntekijän toiminnassa kilpailuhenki voi ilmetä sisäisen yrittäjyyden kautta. Sisäinen 

yrittäjyys ilmenee henkilön asenteissa ja motivaatio on sisäistä (Kansikas, 2007). Vapauden 
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ja innostumisen sävyttämä mahdollisuus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen inspiroi 

sisäistä yrittäjää (Kuratko, Hornsby, Naffziger & Montagno, 1993). Sisäinen yrittäjyys 

ilmenee suhtautumisessa ympäröivään maailmaan positiivisuutena, mikä omalta osaltaan 

luo mahdollisuuksia, onnistumisen kokemuksia sekä menestystä (Kansikas, 2007). 

Positiivista suhtautumista voidaan kuvata myös eräänlaisena optimismina, jota tarkastellaan 

lähemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

3.4.6 Asenteet ja optimismi 

Tuloksellisuuden tahtotila ilmenee myyjällä usein edellä esitetyn toiminnan lisäksi myös 

asenteissa. Tehtyjen tutkimusten mukaan käsitykset asenteiden määrittelystä ovat 

vaihdelleet. Asenteet voidaan nähdä opituksi ja pysyväksi tavaksi suhtautua tietyllä tavalla 

toiseen ihmiseen tai asiaan (Summers, 1977). Asenteisiin suhtautuminen vaihtelee 

yksilöittäin. Joku toinen voi pitää toisen asennetta toista ihmistä tai asiaa kohtaan 

positiivisena ja joku toinen puolestaan negatiivisena. Myyntitilanteita ja myyjien työtä 

tarkasteltaessa, tavoitteellinen asenne on yhtenä vaikuttimena lopputulokseen, vaikka suoraa 

vaikutusta menestymiseen onkin vaikea osoittaa. Nederström et al., (2010) mukaan tällainen 

asenteiden tarkastelu on kuitenkin perusteltu, sillä asenteet vaikuttavat ihmisen 

persoonallisuuteen ja tuovat sitä kautta kanssakäymiseen emotionaalisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden. Ihmiset suhtautuvat asioihin omien asenteidensa mukaisesti, mikä ohjaa 

heidän toimintaansa vaikkakaan ei yhtä vahvasti kuin motiivit (Nederström et al., 2010). 

 

Nederström et al. (2010) määrittivät optimismin onnistumisen odotuksia heijastavaksi 

asenteeksi. Niitamon (2020) mukaan optimismi-dimensio koskee yksilön suhtautumista 

mahdollisuuksiinsa menestyä ja sitä millä tavalla hän itseään toteuttaa. Enemmän 

optimistiset henkilöt uskovat vahvemmin menestymismahdollisuuksiinsa omiin kykyihinsä 

tukeutuen. Vähempi optimismi ei tarkoita automaattisesti pessimististä suhtautumista 

asioihin, mutta se vaikuttaa heikentävästi omaan uskoon menestyä. Vähemmän optimistiset 

yksilöt näkevät asioissa yleensä enemmän haasteita, jotka saattavat muodostua oman 

onnistumisen esteiksi. Yksilön optimistisuus-asteikolla voi tapahtua nopeastikin muutoksia, 

sillä ajankohtaisilla huolilla ja ongelmilla on taipumus laskea optimistisuutta. Yleensä 

näiden asioiden vaikutus jää tilapäiseksi ja matala optimistisuus ei aina tarkoita sitä, että 
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henkilöllä olisi ajankohtaisia huolia. Optimismi on aivan kuten pessimismi osittain pysyvä 

osa ihmisen persoonallisuutta eikä sitä pysty muuttamaan täysin pysyvästi kumpaankaan 

suuntaan (Niitamo, 2020).  

 

Optimisti näyttäytyy usein voimavarana, mutta liiallisuuksiin vietynä siihen liittyy riski 

omien mahdollisuuksien yliarvioimiseen. Optimistien elämänarvoissa korostuu 

kunnianhimoisuus ja he arvostavat työskentelytavoissa innovatiivisuutta ja kilpailuhenkeä. 

Optimistiset henkilöt ovat myös todennäköisemmin enemmän ulospäinsuuntautuneita sekä 

heidän tunne-elämänsä säilyy paremmin tasapainossa (Niitamo, 2020).  

 

3.4.6 Sisäiset ja ulkoiset attribuutit 

Yksilön toimintaa ohjaavat sisäiset ja ulkoiset kannustimet. Kannustimet juontavat juurensa 

yksilön motivoitumiseen ja motivaatioon, joka Weiner (1992) mukaan ohjaa yksilön tekemiä 

valintoja ja toimintaa. Motivaatioita tarkastellessa puhutaan usein sisäisistä ja ulkoisista 

auttribuuteista, toimintaa selittävinä käsitteinä mutta esimerkiksi Argyle (1989) jakaa yksiön 

motivoitumisen toisin: Hän erottaa työmotivaatiosta taloudellisen ja sisäisen motivaation. 

Siinä missä taloudellinen motivoitumisen näkökulma esittää taloudellisen kompensaation 

toimivan kannustimena ja vaikuttimena yksilön toiminnan ohjaamisessa, sisäiseen 

motivaatioon yhdistetään ajatus siitä, että tekeminen itsessään on motivoivaa ja innostavaa 

(Argyle, 1989).  

 

Toisaalta löytyy myös tutkimusta, jossa esitetään, että yksilön työmotivoitumiseen 

vaikuttavat monet muut tekijät kuin pelkkä taloudellinen motivaatio tai taloudelliset 

kannustimet (Marshall & Harrison, 2005). Käsitteet kuten työn imu (eng. flow) ovat viime 

vuosikymmenen aikana saaneet sijaa työn ja suoriutumisen taustasyitä tutkittaessa ja työn 

imu liittyy siten myös sisäiseen motivoitumiseen. Hakasen (2018) mukaan työn imu ilmenee 

omistautumisena sekä tarmokkuutena ja se lisää myös työhön uppoutumisesta saatua 

nautintoa. Kun työssä koetaan olevan imua tai draivia, voi ajantaju kadota ja kilpailuvietin 

kaltainen sisäinen palo vie työntekijää eteenpäin. Työn imu lisää myös työntekijän 

aloitteellisuutta ja johtaa parempiin tuloksiin.  
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Sisäiseen motivaatioon on myös yhdistetty yksilön tahtotilaa olla kyvykäs sekä autonominen 

(Hakanen, 2018). Toisaalta myös ulkoisilla kannustimilla kuten sosiaalisella tunnustuksella 

tai asemalla voi olla merkitys sisäiseen motivaatioon (Deci, 1980). Sisäisesti motivoitunut 

henkilö kokee työn itsessään inspiroivana eikä taloudelliset kannustimet lähtökohtaisesti 

paranna hänen suoritustaan tai motivoi pyrkimään parempaan lopputulemaan. 

Haasteelliseksi motivaation lähteiden tunnistamisen tekee se, että yksilötasolla 

motivoituminen eroaa suuresti. Motivaation uupuminen voi jopa nousta myynnin esteeksi. 

Ilmiötä tarkastellaan lähemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

3.4.7 Myynnin esteet  

Myyjän työn menestyksellisyyteen voivat vaikuttaa useat tekijät.  Parvisen (2013) mukaan 

myyjän tulee olla valmis kestämään epäonnistumisia, jotka liittyvät usein erityisesti 

uusasiakashankinnan myyntisoittojen tekemiseen ja täysin uuden asiakkaan kohtaamiseen. 

Tätä ilmiötä kutsutaan myyntikammoksi, mikä tarkoittaa ahdistusta tai haluttomuutta tehdä 

myyntityötä tai osaa sen vaiheista. Myyntikammo voi näkyä esimerkiksi vaikeutena ottaa 

ensikontakti asiakkaaseen tai se voi johtaa siihen, että myyjä päästää asiakkaan lähtemään 

ennen kuin ehdottaa kaupan tekemistä. Tämä ongelma on yllättävän yleinen, koska yli 40 % 

myyjistä kärsii myyntikammosta jossain vaiheessa uraansa (Parvinen, 2013).  

 

Myyntikammon syiksi Parvinen (2013) esittelee neljä eri osa-aluetta: 

● Huono itseluottamus (esim. pelko tärkeiden asioiden unohtamisesta) 

● Asiakkaiden kuviteltu negatiivinen arvio myyjästä (esim. pelko naurunalaiseksi 

tulemisesta) 

● Fysiologiset oireet (esim. sydämentykytys) 

● Suojaavat toimenpiteet (esim. käsillä hypistely ja keskittyminen myyntitilanteen 

sijaan vääriin asioihin). 

 

Kohdatessaan myyntiahdistusta myyjän tulisi Parvisen (2013) mukaan pystyä tekemään 

pohdintaa ja analyysia itsestään. Myynnin esteiden poistamisen lähtökohtana on ongelmien 

tiedostaminen ja ohjata ajatus positiivisiin asioihin. Usein myyntiin liittyvä ahdistus johtuu 

hyväksynnän hakemisesta ja halusta miellyttää toisia, joten myös hyväksynnän tarvetta tulisi 
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pyrkiä vähentämään. Myyjien keskuudessa on Parvisen (2013) mukaan edelleen 

tavanomaista, että myynnillisen epäonnistumisen syyt halutaan löytää muista seikoista kuin 

oman tekemisen virheistä ja aktiivisuuden puutteesta. Menestymisen avaimiksi puolestaan 

nimetään oman tekemisen oikeellisuus, hyvä myyntitaito, aktiivisuus ja kova työnteko. 

Suurimmat esteet myynnille johtuvat usein myyjän omasta tulkinnasta menestymisestä ja 

menestymättömyydestä. Näiden tulkintojen perusteella syntyneiden syiden perusteella 

myyjä muodostaa käsityksensä omista mahdollisuuksistaan selviytyä myynnissä. Mikäli 

myyjä epäonnistuu omassa myyntityössään kerta toisensa jälkeen kovasta yrityksestä 

huolimatta, hän tulkitsee sen soveltumattomuudeksi myyjän työhön. Jos epäonnistuminen 

sen sijaan johtuu laiskuudesta ja aktiivisuuden puutteesta, tilanne saattaa korjaantua 

nostamalla omaa aktiivisuutta ja tekemisen tasoa. Muutoksen jälkeiset onnistumiset 

myynnissä ruokkivat myyjää kehittämään toimintaansa entisestään poistaen muita 

mahdollisia myynnin esteitä (Parvinen, 2013).  

 

3.4.8 Koulutus 

Koulutus mielletään perinteisesti keinoksi lisätä myyjän kyvykkyyttä suoriutua 

menestyksekkäästi työtehtävässään (Artis & Harris, 2007). Etenkin henkilöstön ollessa 

tyytyväinen saamaansa koulutukseen, on koulutuksella nähty olevan positiivinen vaikutus 

yksilöiden tehokkuuteen, sitoutumiseen sekä motivaatioon (Tannenbaum, Mathieu, Salas, 

Cannon-Bowers, 1991).  

 

On kuitenkin esitetty, ettei koulutus itsessään ilman oppimiskykyä ja halua yleisesti ottaen 

johda oppijan kehittymisen kannalta hyvään lopputulokseen. Kahle (2008) mukaan myyjän 

kova työnteko ja juuri kyky oppia ovat menestyksen tärkeimmät tekijät. Hänen mukaansa 

menestyneitä myyjiä yhdistää halu oppia, kunnianhimo menestyä ja sitoutuminen 

työntekemiseen. Mehrmann (2013) on päätynyt tutkimuksessaan samanlaiseen 

johtopäätökseen. Hyvällä myyjällä on sekä kyky että taipumus oppia. Hyvä myyjä pyrkii 

kehittämään itseään ja myyntityössä tarvittavaa tietotaitoa. Pelkkä kova työ, ilman 

oppimista, ei riitä tekemään kenestäkään menestyksellistä myyjää (Smith, 2017). 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1 Case yritys 

Tutkimuksen tapausyritys on käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien lisäpalveluiden 

myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Yhtiöllä on yhteensä jo 72 autoliikettä, joista 

ensimmäinen avattiin 2003. Yritys keskittyy sataprosenttisesti juuri käytettyihin autoihin ja 

on profiloitunut niiden asiantuntijaksi. Yritys on perustamisen jälkeen myynyt yli 240 000 

autoa. Vuonna 2018 yritys myi 46596 autoa ja työllisti noin 500 henkilöä. Yrityksen 

liiketoimintamallin tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaispalvelu, joka palvelee 

paremmin heidän tarpeitaan perinteisiin myyntikanaviin verrattuna. Liiketoiminta perustuu 

autoliikkeiden ja verkkosivuston yhdistelmään, keskitettyyn ja ammattimaiseen käytettyjen 

autojen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja 

integroituihin palveluihin. Yritys on listautunut pörssiin (Tapausyrityksen verkkosivut, 

2019).  
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4.2. Aineistonkeruu 

Tutkimusaineisto kerättiin tutkimuksen kohteena olevalta autokauppaa harjoittavalta 

yritykseltä tämän henkilöstölle toteutettujen kyselyiden avulla. Aineisto koottiin kahdessa 

eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lähetettiin sähköinen Webropol-kyselylomake 131 

automyyjälle, joista 106 työskenteli Suomessa ja 25 Ruotsissa. Kysely lähetettiin kaikille 

työsuhteisille, joilla koeaika oli päättynyt. Kyselykutsun lisäksi kohderyhmälle lähetettiin 

kyselystä kaksi muistutusta. Ensimmäisen vaiheen kyselyyn vastasi 91 henkilöä, joista 72 

työskenteli Suomessa ja 21 Ruotsissa. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 69,4 %. 

Suomessa työskentelevän henkilöstön vastausprosentti oli 67,9 % ja Ruotsissa 

työskentelevän henkilöstön vastausprosentti 84,0 %. Toisessa vaiheessa kaikille 

ensimmäiseen vaiheeseen vastanneille lähetettiin kutsu persoonallisuutta mittaavaan WOPI-

itsearviointikyselyyn. Myös tästä kyselystä lähetettiin kaksi muistutusta. Tähän osioon 

vastasi 51 vastaajaa Suomesta ja 14 vastaajaa Ruotsista. WOPI-kyselyn 

kokonaisvastausprosentti oli 71,4 %. Suomen henkilöstön vastausprosentti oli 70,8 % ja 

Ruotsin henkilöstön 66,7 %. Suomen ja Ruotsin vastaajia tarkasteltiin yhtenäisenä aineistona 

analyyseissä. Kysymykset esitettiin vastaajille identtisessä järjestyksessä. Suomen kysely oli 

suomenkielinen ja vastaavasti Ruotsin kysely oli ruotsinkielinen. WOPI:n osalta käytettiin 

Ruotsissa virallista ruotsinkielistä käännöstä. WOPI:n standardoidut kysymykset on 

käännetty usealle eri kielelle testin laatijoiden toimesta.  

 

Kohderyhmään kuuluva henkilöstö oli jaettu ennen kyselykutsun lähettämistä kahteen 

ryhmään heidän henkilökohtaisen myyntinsä perusteella. Myyntitilastot saatiin tutkimuksen 

kohteena olevan yrityksen myynninohjausjärjestelmästä. Myynnin perusteella ryhmiin 

jakaminen tapahtui maakohtaisen mediaanin perusteella: tuloksellisiksi eli TOP-myyjiksi 

luokiteltiin myyntinsä perusteella ylin puolikas myyjistä. Vertailuryhmänä olivat 

keskivertomyyjät (NORMAL-myyjät) eli myyntilukujensa perusteella alin puolikas. Tällä 

huomioitiin erilainen tarkastelujakso Suomessa ja Ruotsissa sekä mahdolliset maakohtaiset 

erot myynnissä. 

 

Suomessa myyntituloksien tarkastelujakso oli 1.4.2016-31.3.2017. Kaikki automyyjät, jotka 

myivät autoja 197 kpl tai enemmän kuuluivat TOP-ryhmään ja kaikki alle 197 kpl myyneet 
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automyyjät kuuluivat NORMAL-ryhmään. Ruotsissa vastaava tarkastelujakso oli 1.1.-

30.6.2017 ja TOP-ryhmään kuuluivat kaikki 69 kpl tai enemmän myyneet ja NORMAL-

ryhmään kaikki 68 kpl tai vähemmän myyneet. 

 

Vastaajista suurin osa, 57 %, oli alle 30-vuotiaita. 31 % oli alle 25-vuotiaita. 31-40-vuotiaita 

oli 28 % vastaajista ja yli 40-vuotiaita vain 15 %. Vastaajista kaikki olivat miehiä. Suomen 

ja Ruotsin vastaajilla ikäjakauma erosi toisistaan jonkin verran, sillä Ruotsin vastaajista jopa 

57 % oli alle 25-vuotiaita, kun Suomen vastaajista osuus oli 24 %. Yli 40-vuotiaita oli 

Suomen vastaajista 16 %, kun Ruotsin vastaajista 10 %. 30-40-vuotiaita oli kummastakin 

vastaava osuus, 28 %. Ruotsin vastaajat painottuivat siis voimakkaasti alle 25-vuotiaisiin. 

 

Kaikista vastaajista joka viides oli käynyt peruskoulun tai lukion. Puolella vastaajista oli 

kaupallinen ammatillinen tutkinto, ja 15 %:lla jokin muu ammatillinen tutkinto. 

Korkeakoulututkinto oli 13 % vastaajista.  
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4.3 Käytetyt mittarit 

4.3.1 Ensimmäisen vaiheen Webropol-kysely 

Kysely sisälsi neljä osa-aluetta, joista ensimmäinen selvitti vastaajien taustatietoja. 

Vastaajilta kysyttiin ikää, sukupuolta, koulutusta, aikaisempaa myyntikokemusta, 

työtehtävää, työsuhteen kestoa, myyntikoulutuksiin osallistumista sekä työkokemusta 

myynnillisissä tehtävissä.  Seuraavat kolme osa-aluetta koostuivat väittämistä, jotka oli 

teemoitettu aihealueittain tiedon keräämiseksi työskentelytapaan, myyntityyliin ja 

suoriutumiseen liittyen. Teemat kysymyksille nousivat aiemmin kerättyjen 

koulutuspalautteissa esiin nousseista aiheista ja muotoilin väittämät niiden pohjalta. Aiheet 

keskittyivät nimenomaisesti myyntitilanteessa tapahtuvan vuorovaikutukseen. Vastaaminen 

tapahtui neliportaisella mielipideasteikolla (täysin eri mieltä (1) - jokseenkin eri mieltä (2) - 

jokseenkin samaa mieltä (3) - täysin samaa mieltä (4))). Neliportaiseen asteikkoon päädyin, 

sillä en halunnut mahdollistaa vastaajille neutraalia vastausmuotoa (ei samaa eikä eri 

mieltä), jotta vastaajien näkemykset tulisivat selvemmin esille. Kyselyn väittämät on esitetty 

kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen liitteessä 1.  

 

Työskentelytapaosassa esitettiin kysymyksiä liittyen vastaajan työskentelytapaan. Väittämät 

käsittivät toisaalta asiakkaan tarpeen ymmärtämistä ja oman myyntityylin sopeuttamista 

tilanteen mukaan (“Saavutan paremmin omat myyntitavoitteeni täyttämällä asiakkaiden 

tarpeet”) ja toisaalta myyjän oman edun korostumista myyntitilanteessa (“Tarjoan 

asiakkaalle autoja oman etuni (myyntikatteen) mukaisessa järjestyksessä”). Lisäksi 

väittämät käsittivät myyjän vuorovaikutuksellisia kykyjä/piirteitä myyntilanteessa, kuten 

empatiaa (“Ajattelen asiakkaan parasta”) ja viestintää (“Myyntitilanteessa puhun enemmän 

kuin kuuntelen”, “Myötäilen asiakkaan mielipiteitä saadakseni hänet tekemään 

ostopäätöksen”). 

 

Myyntityyliosissa esitettiin väittämiä vastaajan käyttämään myyntityyliin liittyen. Väittämät 

käsittelivät myyntityylin sopeuttamista tilanteeseen (“Jokainen asiakas on yksilö ja vaatii 

yksilöllisen myyntitilanteen”, “Käytän lähes aina samaa myyntityyliä”) ja toisaalta 

valmiuksia tähän (“Minulle on luontevaa käyttää erilaisia myyntityylejä”).  
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Kolmannessa osiossa esitettiin väittämiä vastaajaan työssä suoriutumiseen liittyen. 

Väittämät käsittivät osaltaan myyjien omia näkemyksiä itsensä kehittämistä myyntityössä 

(“Haluan kehittyä paremmaksi myyjäksi”, “Opin jotain uutta myynnistä lähes joka päivä”), 

kunnianhimoa (“Vertaan omaa suoritustasoani muiden myyjien tasoon”, “Minulle on tärkeää 

olla parhaimpien myyjien joukossa”) sekä kouluttautumisen merkitystä kehittymiselle 

(“Myyntityössä ei voi kehittyä kouluttautumalla”). Osa väittämistä käsitti myyntityössä 

suoriutumista muiden silmin (“Haluan miellyttää esimiestäni saavuttamalla tavoitteeni”, 

“Pidän tärkeänä, että työkaverit pitävät minua hyvänä myyjänä”) ja toisaalta suorituspaineita 

(“Koen, että myyntityössä on kova onnistuminen paine”, “Tunnen jatkuvaa stressiä 

tavoitteiden saavuttamisesta”). 

 

4.3.2 WOPI 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneille vastaajille 

lähetettiin sähköinen WOPI-itsearviointi, joka on dosentti Petteri Niitamon kehittämä 

verkkopohjainen työpersoonallisuusinventaari. Tällä kyselyllä selvitettiin automyyjien 

persoonallisuutta.   

 

WOPI-mittari koostuu 224 yksittäisestä kysymyksestä, jotka mittaavat 14 eri 

persoonallisuuden ajuria. Jokainen 14 ajurista koostuu 16 kysymyksestä, joihin vastataan 

dikotomisesti (totta/väärin). Kussakin persoonallisuuden ajurissa vastaaja voi siis saada 

raakapisteinä arvon 0-16 väliltä. Lopulta näistä 14 ajurista muodostuu kuusi dimensiota, 

joista kolme kuvaa motiiveja, kaksi kognitiivisia tyylejä ja yksi asenteita. Taulukossa 2 on 

esitetty nämä 14 ajuria ja näistä koostuvat dimensiot. Liitteessä 2 on kuvattu tarkemmin 

WOPI:n ajurit ja dimensiot sekä näiden asteikot. 
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Taulukko 2. WOPI-mittarin 14 ajuria ja näistä koostuvat dimensiot (Niitamo, 2020). 

 Dimensio Ajuri(t) 

Motiivit Suoritusmotiivit Paneutuvuus 

 Kilpailunhalu 

Johtamismotiivit Johtamishalu 

 Inspirointi 

Vuorovaikutusmotiivit Seuranhalu/Viestintä 

 Empatia 

 Tukeutuminen 

Kognitiiviset tyylit Ajattelutavat Ideahakuisuus 

 Konkreettisuus 

 Intuitiivisuus 

Päätöksenteko Impulsiivisuus 

Asenteet Asenteet Muutoshakuisuus 

  Optimismi 

  Itsetutkiskelu 
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4.4 Analyysimenetelmät 

Vastaajat ryhmiteltiin henkilökohtaisten myyntilukujen perusteella kahteen ryhmään: 

tuloksellisiin (TOP) ja keskivertoisiin (NORMAL) myyjiin. Myyntitilastot saatiin yrityksen 

myynninohjausjärjestelmästä. Jako tehtiin koko yrityksen myyntilukujen mediaanin 

perusteella. Ryhmäjakoa käytettiin analyyseissä tuloksellisen myynnin yhteyksien 

tarkasteluun muihin tekijöihin. 

 

Työskentelytapaa, myyntityyliä ja työssä suoriutumista koskeviin väittämiin oli 

mahdollisuus vastata neliportaisella mielipideasteikolla (täysin eri mieltä (1) - jokseenkin eri 

mieltä (2) - jokseenkin samaa mieltä (3) - täysin samaa mieltä (4)). Näin muodostetut 

muuttujat eivät ole tarkalleen ottaen jatkuvia, mutta yksinkertaisuuden vuoksi niitä 

käsiteltiin analyyseissä sellaisina.  

 

WOPI-mittarin 14 ajuria oli mitattu yksittäisillä kysymyksillä, joista muodostettiin 

raakapisteet. Raakapisteet saivat arvon 0-16 välillä. Persoonallisuuden ajureita tarkasteltiin 

jatkuvina muuttujina. 

 

Jatkuvia muuttujia ja näiden yhteyttä henkilökohtaisiin myyntilukuihin tarkasteltiin 

riippumattomien otosten t-testein. Ryhmittely perustui jakoon tuloksellisten myyjien ja 

keskivertomyyjien välillä (TOP/NORMAL-ryhmät). Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi 

määriteltiin p = .05, mutta myös tilastollisesti lähes merkitsevät erot (p < .10) raportoitiin 

suhteellisen pienestä havaintojoukosta johtuen. 

 

Taustatekijöiden ja tuloksellisen automyynnin yhteyttä tarkasteltiin sekä silmämääräisesti 

muuttujien jakaumia tarkastellen että ristiintaulukoimalla Khi toiseen -testin avulla. 

Tarkastellut taustatekijät olivat ikä, koulutus, työtehtävä, työsuhteen kesto, 

myyntikoulutuksiin osallistuminen sekä työkokemus myynnillisissä tehtävissä. Analyysit 

toteutettiin IBM SPSS Statistics 25.0 -ohjelmistolla. 
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5 TULOKSET 

5.1 Taustatekijät 

Taustatekijöiden yhteyttä myyntilukuihin tarkasteltiin sekä silmämääräisesti että Khiin neliö 

-testillä. Tarkastellut taustatekijät olivat ikä, koulutus, työtehtävä, työsuhteen kesto, 

myyntikoulutuksiin osallistuminen sekä työkokemus myynnillisissä tehtävissä. 

 

Vastaajien ikää kysyttiin 7-portaisella asteikolla (20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50 

ja yli 50 vuotta). Silmämääräisesti tarkastellen TOP-myyjien osuus oli matalampi 26-30- ja 

46-50-vuotiaiden ja korkeampi 31-35-vuotiaiden luokassa (ks. kuva 3). 

 

  

Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma tuloksellisen myynnin mukaan luokiteltuna (TOP-myyjät: n 

= 53, NORMAL-myyjät: n = 40). 

 

Jotta tilastollinen tarkastelu Khiin neliö -testisuureella mahdollistuisi, yhdistettiin ikäluokkia 

niin että verrattiin 20-30-vuotiaita (n = 53), 31-40-vuotiaita (n = 26) ja yli 40-vuotiaita (n = 

14) keskenään. Näin tarkasteltuna 31-40-vuotiaiden ikäluokassa TOP-myyjien osuudet 

olivat silmämääräisesti suuremmat kuin NORMAL-myyjillä (32 % vs. 23 %). Muissa 

luokissa osuudet olivat suhteellisen tasaiset. Khiin neliö -testin mukaan TOP-myyjien (n = 
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53) ja NORMAL-myyjien (n = 40) ikäjakaumassa ei kuitenkaan ollut eroa: Χ²(2) = 1,14; p 

= .566.  

 

Vastaajien koulutustaustalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä myynnin 

tuloksellisuuteen. Hieman suuremmalla osalla TOP-myyjistä oli ammatillinen tutkinto (70 

%) verrattuna NORMAL-myyjiin (62 %), joiden osuudet puolestaan sekä peruskoulun että 

korkeakoulun käyneillä olivat hieman suuremmat. 

 

Vastaajista 62 prosenttia työskenteli kyselyhetkellä automyyjänä ja 38 prosenttia 

myyntipäällikkönä. Automyyjänä työskentelevistä 62 prosenttia oli TOP-myyjiä ja 38 

prosenttia NORMAL-myyjiä. Myyntipäälliköistä harvempi kuului TOP-vastaajiin; osuudet 

olivat 49 prosenttia (TOP) ja 51 prosenttia (NORMAL). Osuudet eivät kuitenkaan eronneet 

tilastollisesti merkitsevästi eri työtehtävien välillä; Χ²(1)=1,62; p=.203. 

 

Työsuhteen kesto oli useimmilla vastaajilla (48 %) 2-3 vuotta. TOP-vastaajilla osuus oli 

selvästi suurempi (57 %) kuin NORMAL-vastaajilla (38 %). Lyhyempiä, alle kahden vuoden 

työsuhteita taas oli hieman useammin NORMAL-vastaajilla (25 %) kuin TOP-vastaajilla (13 

%), samoin 4-7 vuoden työsuhteita (33 % vs. 19 %). Yli kahdeksan vuoden työsuhde oli 9 

prosentilla kaikista vastaajista, viidellä prosentilla NORMAL-vastaajista ja 11 prosentilla 

TOP-vastaajista. Myyntipäälliköillä työsuhteen kesto oli hieman pidempi verrattuna muihin: 

Kun kaikista vastaajista 31 prosentilla työsuhde oli kestänyt yli neljä vuotta, oli 

myyntipäälliköillä osuus 43 prosenttia. Työsuhteen kestot TOP- ja NORMAL-vastaajien 

mukaan ryhmiteltynä on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Työsuhteen kesto tuloksellisen myynnin mukaan luokiteltuna (TOP-myyjät: n = 53, 

NORMAL-myyjät: n = 40). 

 

Khiin neliö -testiä varten 4-7 vuoden ja yli 8 vuoden luokat yhdistettiin, jotta havaintoja olisi 

tarpeeksi kaikissa tarkastelluissa luokissa. Ristiintaulukoimalla tuloksellisen myynnin ja 

työsuhteen keston, erottui 2-3 vuoden työsuhteen kesto yli 4 vuoden ja alle 2 vuoden kestosta 

tilastollisesti lähes merkitsevästi. TOP-vastaajilla työsuhde oli NORMAL-vastaajia 

useammin kestänyt 2-3 vuotta; Χ²(2)=5,02; p=.081. 

 

Työkokemusta myynnillisissä tehtävissä kysyttiin neliportaisella asteikolla (0-2, 3-5, 6-9 ja 

10 vuotta tai enemmän), vastausten osuudet on esitetty kuvassa 5. 3-5 vuotta myynnillisissä 

tehtävissä työskennelleillä TOP-myyjien osuus oli suurempi (38 %) kuin NORMAL-

myyjillä (25 %). Khiin neliö -testin mukaan TOP-myyjien (n = 53) ja NORMAL-myyjien 

(n = 40) työkokemuksella ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa: Χ²(3) = 1,86; p 

= .603. 

 

Kuva 5. Aikaisempi myyntikokemus vuosissa tuloksellisen myynnin mukaan luokiteltuna 

(TOP-myyjät: n = 53, NORMAL-myyjät: n = 40). 

 

Vastaajat olivat osallistuneet tasaisen vaihtelevasti myyntikoulutuksiin (kuva 6). Vain neljä 

prosenttia vastaajista ei ollut osallistunut yhteenkään myyntikoulutukseen. TOP- ja 

NORMAL-myyjien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa myyntikoulutuksiin 
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osallistumisessa. Huomionarvoista on se, että useampaan myyntikoulutukseen 

osallistuminen ei näyttäisi olevan yhteydessä myyjän parempiin myyntituloksiin.  

 

 

Kuva 6. Myyntikoulutuksiin osallistuminen tuloksellisen myynnin mukaan luokiteltuna 

(TOP-myyjät: n = 53, NORMAL-myyjät: n = 40). 

5.2 Työskentelytapa 

Neliportaisella mielipideasteikolla (täysin eri mieltä (1) - jokseenkin eri mieltä (2) - 

jokseenkin samaa mieltä (3) - täysin samaa mieltä (4)) mitattuja työskentelytapaa koskevia 

muuttujia käsiteltiin jatkuvina muuttujina. Tarkasteltaessa riippumattomien otosten t-testein 

eroja TOP- ja NORMAL-myyntiryhmiin kuuluvien välillä, ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja eri muuttujissa. Taulukossa 3 keskiarvot ja keskihajonnat on esitetty 

ryhmittäin työskentelytapaa koskeville väittämille. Työskentelytavalla ei siis havaittu olevan 

vaikutusta tulokselliseen myyntiin, kun tarkasteltiin vastaajia yhtenä joukkona. 

 

Taulukko 3. 

Työskentelytapaa koskevat väittämät ja vastausten keskiarvot ja keskihajonnat tuloksellisen 

myynnin mukaan luokiteltuna. 

  N keskiarvo keskihajonta 

Pyrin aidosti auttamaan asiakkaitani myyntitilanteessa. NORMAL 40 3.75 0.439 

 TOP 53 3.85 0.411 
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Ajattelen asiakkaan parasta. NORMAL 40 3.15 0.427 

 TOP 53 3.28 0.533 

Saavutan paremmin omat myyntitavoitteeni täyttämällä asiakkaiden 

tarpeet. 

NORMAL 40 3.15 0.662 

 TOP 53 3.15 0.928 

Myyntitilanteessa puhun enemmän kuin kuuntelen. NORMAL 40 2.08 0.764 

 TOP 53 2.09 0.815 

Tiedän itse parhaiten asiakkaalle sopivan auton. NORMAL 40 2.2 0.648 

 TOP 53 2.15 0.818 

Tarjoan asiakkaalle autoja oman etuni (myyntikaatteen) mukaisessa 

järjestyksessä. 

NORMAL 40 1.73 0.816 

 TOP 53 1.6 0.689 

Myötäilen asiakkaan mielipiteitä saadakseni hänet tekemään 

ostopäätöksen. 

NORMAL 40 2.98 0.62 

 TOP 53 3.15 0.69 

Pyrin korostamaan asiakkaalleni auton ostamisesta tulevia hyötyjä. NORMAL 40 3.5 0.599 

 TOP 53 3.6 0.599 

Pyrin myymään asiakkaalle niin paljon kuin mahdollista vaikka se ei 

ole hänen etunsa mukaista. 

NORMAL 40 2.58 0.844 

 TOP 53 2.55 0.952 

Pyrin pysymään aina totuudessa kun kerron asiakkaalle autosta. NORMAL 40 3.4 0.744 

 TOP 53 3.58 0.57 

Olen valmis muuntelemaan totuutta jos kaupantekeminen sitä 

edellyttää. 

NORMAL 40 1.78 0.862 

 TOP 53 1.64 0.736 

 

 

Kuitenkin tarkasteltaessa ainoastaan myyntipäälliköitä (n = 35) erosivat TOP- ja NORMAL-

ryhmiin kuuluvien vastaukset toisistaan tilastollisesti lähes merkitsevästi väittämässä 

“Myötäilen asiakkaan mielipiteitä saadakseni hänet tekemään ostopäätöksen”. TOP-

ryhmään kuuluvat myyntipäälliköt (n = 17) olivat useammin väittämän kanssa samaa mieltä 
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(ka = 3,18, kh = 0,53) kuin NORMAL-ryhmään kuuluvat myyntipäälliköt (n = 18, ka = 2,83, 

kh = 0,62); t(33) = -1,76, p = .088. On huomattava, että havaintojoukko on pieni, ja ero ei 

ole tilastollisesti aivan merkitsevä. Kuitenkin voidaan varoen tulkita, että myyntipäälliköistä 

ne, jotka myötäilevät asiakkaan mielipiteitä saadakseen tämän tekemään ostopäätöksen 

pärjäävät myyntiluvuissa paremmin muille myyntipäälliköille. Automyyjien osalta 

työskentelytapaan liittyviä eroja ei havaittu.  
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5.3 Myyntityyli 

Kuten työskentelytapaa, myyntityyliä kysyttiin neliportaisella mielipideasteikolla (täysin eri 

mieltä (1) - jokseenkin eri mieltä (2) - jokseenkin samaa mieltä (3) - täysin samaa mieltä (4)) 

ja mitattuja myyntityyliä koskevia muuttujia käsiteltiin jatkuvina muuttujina. Taulukossa 4 

keskiarvot ja keskihajonnat on esitetty ryhmittäin myyntityyliä koskeville väittämille. 

 

Taulukko 4. 

Myyntityyliä koskevat väittämät ja vastausten keskiarvot ja keskihajonnat tuloksellisen 

myynnin mukaan luokiteltuna. 

  N keskiarvo keskihajonta 

Käytän lähes aina samaa myyntityyliä. NORMAL 40 2.08 0.764 

 TOP 53 2.4 0.716 

Myyntityylini riippuu käytettävästä yhteydenpitotavasta (puhelin, 

sähköposti, tapaaminen). NORMAL 40 3.15 0.662 

 TOP 53 3 0.679 

Jokainen asiakas on yksilö ja vaatii yksilöllisen myyntityylin. NORMAL 40 3.5 0.716 

 TOP 53 3.42 0.663 

Pystyn vaihtamaan myyntityyliä kesken myyntitilanteen. NORMAL 40 3.25 0.67 

 TOP 53 3.34 0.783 

Minulle on luontevaa käyttää erilaisia myyntityylejä. NORMAL 40 3.4 0.591 

 TOP 53 3.17 0.778 

Pyrin huomioimaan asiakkaiden erilaisuuden (esimerkiksi sukupuoli, 

ikä) myyntityylissäni. NORMAL 40 3.55 0.714 

 TOP 53 3.47 0.696 

Olen pääsääntöisesti oma itseni myyntitilanteissa enkä teeskentele. NORMAL 40 3.28 0.679 
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 TOP 53 3.47 0.668 

Pyrin lähes aina saamaan asiakkaan koeajamaan autoa. NORMAL 40 3.43 0.636 

 TOP 53 3.28 0.885 

Pyrin välttämään hintakeskustelua viimeiseen mahdollisen hetkeen 

saakka. NORMAL 40 2.58 0.781 

 TOP 53 2.62 0.985 

  

 

TOP- ja NORMAL-ryhmiin kuuluvat vastaajat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

väittämän “Käytän lähes aina samaa myyntityyliä” osalta. TOP-myyjät (n = 53; ka = 2,40) 

vastasivat useammin käyttävänsä lähes aina samaa myyntityyliä kuin NORMAL-myyjät (n 

= 40; ka = 2,08) ; t(91) = -2,080, p = .040. 

 

Kun tarkasteltiin erikseen myyntipäälliköitä ja automyyjiä, erottuivat nimenomaan 

myynnillisesti hyvin pärjäävät myyntipäälliköt väittämän “Käytän lähes aina samaa 

myyntityyliä” osalta. Automyyjien osalta vastaavaa eroa ei havaittu. Myyntipäälliköistä 

TOP-vastaajat (n = 17) vastasivat useammin käyttävänsä lähes aina samaa myyntityyliä (ka 

= 2,29; kh = 0,69) kuin NORMAL-vastaajat (n = 18; ka = 1,78; kh = 0,73); t(33) = 2,154, p 

= .039. Lisäksi vastaava, lähes tilastollisesti merkitsevä ero löytyi väittämän “Minulle on 

luontevaa käyttää erilaisia myyntityylejä” osalta. Myynnillisesti paremmin pärjäävät 

myyntipäälliköt vastasivat harvemmin (ka = 3,18, kh = 0,73), että heille on luontevaa käyttää 

erilaisia myyntityylejä verrattuna NORMAL-ryhmään kuuluviin myyntipäälliköihin (ka = 

3,61, kh = 6,1); t(33) = 1,92, p = .063. Juuri myynnillisesti paremmin pärjäävät 

myyntipäälliköt siis näyttäisivät käyttävän useammin samaa myyntityyliä, eivätkä koe 

erilaisten myyntityylien käyttöä luontevaksi. 
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5.4 Työssä suoriutuminen 

Myös työssä suoriutumisesta kysyttiin neliportaisella mielipideasteikolla (täysin eri mieltä 

(1) - jokseenkin eri mieltä (2) - jokseenkin samaa mieltä (3) - täysin samaa mieltä (4)) ja 

mitattuja muuttujia käsiteltiin jatkuvina muuttujina. Taulukossa 5 keskiarvot ja 

keskihajonnat on esitetty ryhmittäin työssä suoriutumista koskeville väittämille. 

 

Taulukko 5. 

Työssä suoriutumista koskevat väittämät ja vastausten keskiarvot ja keskihajonnat 

tuloksellisen myynnin mukaan luokiteltuna. 

  N keskiarvo keskihajonta 

Myyntityössä ei voi kehittyä kouluttautumalla. NORMAL 40 1.53 0.751 

 TOP 53 1.85 0.886 

Haluan kehittyä paremmaksi myyjäksi. NORMAL 40 3.88 0.404 

 TOP 53 3.81 0.483 

Opin jotain uutta myynnistä lähes joka päivä. NORMAL 40 3.25 0.742 

 TOP 53 3.42 0.692 

Minulle on tärkeää, että saavutan minulle asetetut tavoitteet. NORMAL 40 3.6 0.591 

 TOP 53 3.79 0.532 

Vertaan omaa suoritustasoani muiden myyjien tasoon. NORMAL 40 3.18 0.813 

 TOP 53 3.32 0.779 

Haluan miellyttää esimiestäni saavuttamalla tavoitteeni. NORMAL 40 2.9 0.9 

 TOP 53 2.89 0.993 

Pidän tärkeänä, että työkaverit pitävät minua hyvänä myyjänä. NORMAL 40 3.23 0.66 

 TOP 53 3.21 0.717 
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Minulle on tärkeää olla parhaimpien myyjien joukossa. NORMAL 40 3.03 0.832 

 TOP 53 3.43 0.747 

Pelkään epäonnistumista. NORMAL 40 1.9 0.9 

 TOP 53 1.92 0.937 

Koen, että myyntityössä on kova onnistuminen paine. NORMAL 40 3.05 0.677 

 TOP 53 2.89 0.698 

Tunnen jatkuvaa stressiä tavoitteiden saavuttamisesta. NORMAL 40 2.9 0.778 

 TOP 53 2.4 0.947 

 

 

TOP- ja NORMAL-ryhmiin kuuluvat vastaajat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

väittämän “Minulle on tärkeää olla parhaimpien myyjien joukossa” osalta. TOP-myyjille (n 

= 53; ka = 3,43) oli tärkeämpää olla parhaimpien myyjien joukossa kuin NORMAL-myyjille 

(n = 40; ka = 3,03) ; t(91) = -2,489, p = .015. He myös vastasivat useammin “Myyntityössä 

ei voi kehittyä kouluttautumalla”; t(91) = -1,863, p = .066. Yhteys oli tilastollisesti lähes 

merkitsevä. NORMAL-myyjät taas vastasivat TOP-myyjiä useammin “Tunnen jatkuvaa 

stressiä tavoitteiden saavuttamisesta”; t(91) = 2,813, p = .006.  

 

Kun tarkasteltiin erikseen myyntipäälliköiden ja työntekijöiden vastauksia, havaittiin joitain 

eroja. TOP-myyjien kokemus siitä, ettei myyntityössä voi kehittyä kouluttautumalla, tuli 

esiin vain myyntityöntekijöiden osalta. NORMAL-myyjien kokemus jatkuvasta stressistä 

tavoitteiden saavuttamisessa tuli niin ikään esille myyjillä. Heillä TOP- ja NORMAL-

myyjien välillä havaittiin lisäksi tilastollisesti lähes merkitsevä ero väittämässä “Koen, että 

myyntityössä on kova onnistumisen paine”. Työntekijöistä NORMAL-myyjät (n = 22; ka = 

3,14) siis kokivat useammin painetta onnistumiseen kuin TOP-myyjät (n = 36; ka = 2,83); 

t(56) = 1,893, p = .063. Toisaalta TOP-myyjät kokivat, ettei myyntityössä voi kehittyä 

kouluttautumalla. 
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Myyntipäälliköiden vastauksissa puolestaan TOP- ja NORMAL-myyjien välillä nousi esiin 

eroja itsensä kehittämiseen ja kunnianhimoon liittyvissä tekijöissä. Juuri myyntipäälliköistä 

TOP-myyjille oli tärkeämpää kuulua parhaimpien myyjien joukkoon, kun työntekijöiden 

osalta ryhmien välillä ei tätä eroa havaittu. Myyntipäälliköistä TOP-myyjille (n = 17; ka = 

3,94) oli myös tärkeämpää saavuttaa asetetut tavoitteet kuin NORMAL-myyjille (n = 18; ka 

= 3,61);  t(33) = -1,890, p = .074. Yhteys oli tilastollisesti lähes merkitsevä. Lisäksi 

tilastollisesti lähes merkitsevä yhteys löytyi väittämälle “Opin jotain uutta myynnistä joka 

päivä”. Myyntipäälliköistä TOP-myyjät (n = 17; ka = 3,53) kokivat useammin oppivansa 

työssään uutta verrattuna NORMAL-myyjiin (n = 18; ka = 3,03); t(33) = -1,838, p = .075. 

Myyntipäälliköillä tuloksellinen myynti oli siis yhteydessä kunnianhimoon ja asenteeseen 

jatkuvasta oppimisesta.  
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5.5 Persoonallisuus 

Persoonallisuuden yhteyttä tulokselliseen myyntiin tarkasteltiin riippumattomien otosten t-

testillä. WOPI-mittarin yksittäisten ajurien raakapisteet ulottuivat välille 0-16. WOPI:n 

ajureiden keskiarvot ja keskihajonnat on ryhmitelty tuloksellisen myynnin mukaan 

taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. 

WOPI-mittarin ajurit ja vastausten keskiarvot ja keskihajonnat tuloksellisen myynnin 

mukaan luokiteltuna. 

 Ajuri   N keskiarvo keskihajonta 

Paneutuvuus NORMAL 26 11.00 3.10 

  TOP 39 10.82 2.69 

Kilpailunhalu NORMAL 26 12.81 3.43 

  TOP 39 13.26 3.15 

Johtamishalu NORMAL 26 11.15 2.94 

  TOP 39 11.33 3.69 

Inspirointi NORMAL 26 8.92 3.51 

  TOP 39 8.92 3.74 

Seuranhalu/viestintä NORMAL 26 10.77 2.89 

  TOP 39 11.05 3.19 

Empatia NORMAL 26 10.65 3.05 

  TOP 39 9.92 3.19 

Tukeutuminen NORMAL 26 7.23 2.85 
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  TOP 39 7.10 2.50 

Ideahakuisuus NORMAL 26 5.12 3.00 

  TOP 39 4.92 3.06 

Konkreettisuus vs. 

abstraktio NORMAL 26 6.35 3.30 

  TOP 39 4.64 3.52 

Intuitiivisuus NORMAL 26 7.15 2.53 

  TOP 39 7.62 2.97 

Impulsiivisuus NORMAL 26 9.54 3.27 

  TOP 39 10.72 3.43 

Pysyvyys vs. muutos NORMAL 26 7.19 3.24 

  TOP 39 8.77 2.71 

Optimismi NORMAL 26 11.42 2.52 

  TOP 39 11.95 2.64 

Itsetutkiskelu NORMAL 26 11.35 2.76 

  TOP 39 11.00 3.18 

 

 

Tarkasteltaessa eroja TOP- ja NORMAL-ryhmiin kuuluvien vastaajien välillä kaksi 

persoonallisuuden ajuria nousi esiin.  

 

TOP-vastaajat (n = 39) olivat NORMAL-vastaajia (n = 26) asenteeltaan 

muutoshakuisempia; t(df=63) = -2,125, p = .037. He vastasivat matalammin arvoin 

esimerkiksi väitteissä “Kaikenlainen epämääräisyys häiritsee minua suuresti” ja “Haluaisin 

että muutokset tapahtuisivat asteittain”. 
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Lisäksi TOP-vastaajat olivat kognitiiviseltä tyyliltään havainnoinnissaan konkreettisempia, 

kun taas NORMAL-vastaajat havainnoivat abstraktimmin. Ero oli tilastollisesti lähes 

merkitsevä; t(63) = 1,961, p = .054. Esimerkkejä havainnointiin liittyvistä väitteistä olivat 

esimerkiksi “Nautin monimutkaisten ja vaikeiden käsitteiden tulkitsemisesta” ja “Teoriat 

auttavat minua suuresti ymmärtämään asioita”, joissa korkeat arvot ilmentävät taipumusta 

abstraktiin ajatteluun. 

 

 

Kuva 7. WOPI-mittarin muutoshakuisuuden ja abstraktin havainnoin vastausten jakaumat 

tuloksellisen myynnin mukaan luokiteltuna (TOP-myyjät: n = 39, NORMAL-myyjät: n = 

26). 

 

Muiden persoonallisuuden ajureiden osalta aineisto ei tukenut tilastollisesti merkitseviä 

eroja TOP- ja NORMAL-vastaajien välillä. Kuitenkin erot ryhmien keskiarvoissa olivat 

oikeansuuntaisia muutaman ajurin kohdalla. Seuranhalun/viestinnän osalta myynnillisesti 

paremmin suoriutuvat raportoivat hieman korkeampia lukuja, vaikka erot ryhmien välillä 

eivät tilastollisesti merkitseviä olleetkaan. Esimerkkejä seuranhalua kartoittavista väitteistä 

olivat “Ystävystyn helposti; jopa vieraiden seurassa tunnen nopeasti oloni kotoisaksi” ja 
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“Työskentelen aina mieluummin muiden kanssa kuin yksin”. Myös kilpailuhalussa ja 

optimismissa luvut olivat heillä hieman korkeampia, tilastollisesti merkitseviä eroja ei 

kuitenkaan havaittu. Kilpailuhalua koskivat esimerkiksi väitteet “Tavoittelen huipputuloksia 

kaikessa mihin ryhdynkin” ja “Ihannetehtävässäni voisin kilpailla omien ja muiden 

suoritusten kanssa”. Optimismia kartoittavia väitteitä taas olivat esimerkiksi “Onnistun 

tavallisesti kaikessa mihin ryhdyn” ja “Katselen aina asioiden myönteisiä puolia”.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli liiketoimintastrategiaa parhaiten toteuttavan, 

tuloksellisen myyntiasiantuntijan osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen. 

Tutkimusongelmani oli siis tunnistaa tuloksellisen automyyjän kyvykkyydet ja taitotekijät, 

joihin lukeutuivat myyntisuoritukseen liittyvät tekijät sekä persoonallisuustekijät. Fokus 

valikoitui näihin, sillä niin sanotut myynnin puitteet ja olosuhteet (työkalut, aika, tuotteet) 

ovat saman yrityksen myyjille samat. Tutkimusaineisto koottiin tutkimuksen kohteena 

olevalta autokauppaa harjoittavalta yrityksen työntekijöiltä kahdessa eri vaiheessa 

nettipohjaisella itsearviointilomakkeella. Itsearviot koskivat työskentelytapaa, myyntityyliä, 

työssä suoriutumista ja lisäksi persoonallisuutta (WOPI-mittari, Niitamo 2020). 

Kohderyhmään kuuluvat myyjät oli jaettu ennen kyselykutsun lähettämistä kahteen ryhmään 

heidän henkilökohtaisen myyntinsä perusteella tuloksellisiin (TOP) ja keskivertoisiin 

(NORMAL) myyjiin. Myyntitilastot saatiin tutkimuksen kohteena olevan yrityksen 

myynninohjausjärjestelmästä.  

 

Keskeisenä tuloksena tuloksellisen myynnin kannalta nousi esiin joitakin myyntityyliin ja 

työssä suoriutumiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi persoonallisuustekijöissä oli eroa vastaajien 

välillä. 

 

Myyntityyli 

Myynnillisesti paremmin pärjäävät myyntipäälliköt näyttäisivät tulosten perusteella 

käyttävän useammin samaa myyntityyliä, eivätkä he koe erilaisten myyntityylien käyttöä 

luontevaksi. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu automyyjien osalta. Myynnillisesti hyvin 

pärjäävillä myyntipäälliköillä voidaan ajatella olevan kehittyneen asiantuntijuutta 

myyntityöstä, jolloin he luottavat omaan, opittuun ja jo vakiintuneeseen myyntityyliinsä. 

Tätä tulkintaa tukee myös myyntipäälliköiden hieman pidempi työkokemus: kun kaikista 

vastaajista vajaa kolmanneksella työsuhteen kesto oli yli neljä vuotta, oli myyntipäälliköistä 

näin lähes puolella. Tulos myynnillisesti paremmin pärjäävien myyntipäälliköiden 
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käyttämästä yhdenlaisesta myyntityylistä näyttäisi ensi alkuun olevan ristiriidassa 

adaptiivisen myyntityylin periaatteiden kanssa (Parvinen, 2013), jotka painottavat 

yksilöllisten erojen ja tilanteiden huomioimisen merkitystä myyntilanteessa. Voi kuitenkin 

olla niin, etteivät myyntityylissään vakiintuneet myyjät tunnista soveltavansa erilaisia 

tyylejä tilanteen mukaan. Tuloksista kävi ilmi nimittäin myös, että ne myyntipäälliköistä, 

jotka myötäilevät asiakkaan mielipiteitä saadakseen tämän tekemään ostopäätöksen, 

näyttäisivät pärjäävän myyntiluvuissa paremmin muille myyntipäälliköille. Tulos 

asiakkaiden mielipiteiden myötäilystä vaikuttaisikin osaltaan tukevan tulkintaa 

adaptiivisesta tavasta vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. 

 

Työskentelytapa 

Työskentelytavalla ei havaittu olevan vaikutusta tulokselliseen myyntiin, kun tarkasteltiin 

vastaajia yhtenä joukkona. Ainoa havainto myyntipäälliköitä ja myyjiä erikseen 

tarkasteltaessa oli, että myyntipäälliköt vastasivat myötäilevänsä enemmän asiakkaan 

mielipiteitä saadakseen hänet tekemään ostopäätöksen. Tämä voisi pohjautua näkemykseen, 

että heillä on syvällisempi ymmärrys Kuusela et al., (2002) esittämän mukaisesta asiakkaan 

kokemasta arvosta ja sen muodostumisprosessista. Tuloksellisia ja keskivertoisia 

myyntipäälliköitä verrattaessa voidaan varoen tulkita, että myyntipäälliköt, jotka 

myötäilevät asiakkaan mielipiteitä saadakseen hänet tekemään ostopäätöksen, pärjäävät 

myyntiluvuissa paremmin muille myyntipäälliköille. Työskentelytapaa tarkasteltaessa 

kokonaisuutena on yllättävä tulos, ettei siinä nouse selvemmin eroavaisuuksia tuloksellisten 

ja keskivertoisten myyjien välillä.  

Työssä suoriutuminen 

Työssä suoriutumiseen liittyen myynnillisesti paremmin suoriutuvien myyntipäälliköiden 

vastauksissa puolestaan nousi esiin itsensä kehittämiseen ja kunnianhimoon liittyviä 

tekijöitä. Juuri myyntipäälliköistä tuloksellisille myyjille oli tärkeämpää kuulua parhaimpien 

myyjien joukkoon, kun työntekijöiden osalta ryhmien välillä ei tätä eroa havaittu. Lisäksi 

heille oli myös tärkeämpää saavuttaa asetetut tavoitteet ja he kokivat useammin oppivansa 

työssään päivittäin jotain uutta. Työssä suoriutumista tarkasteltaessa myös kilpailuvietti 
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korostui. Kilpailuvietti ohjaa tuloshakuisuuteen ja luo ulkoisten kannustimien kautta 

sellaista myynnillistä “nälkää”, joka motivoi myyjää saamaan tulosta aikaan. Kilpailuvietti 

toimii myös sisäisenä motivaattorina, sillä se näkyy yksilön pyrkimyksessä olla paras, tai 

parhaiden myyjien tasolla ja tavoitella täydellisyyttä. Toisaalta myös ulkoisilla kannustimilla 

kuten sosiaalisella tunnustuksella tai asemalla voi Decin (1980) mukaan olla merkitys 

sisäiseen motivaatioon. Onnistumisen odotuksia heijastavaksi asenteeksi Nederström et al., 

(2010) määrittivät optimismin. Kuten persoonallisuuksia tarkastelevassa osiossa 

myöhemmin johtopäätöksissä täsmennetään, myynnillisesti menestyksekkäimmät olivat 

asenteeltaan myös muutoshakuisempia, minkä voisi nähdä linkittyvän myös yksilön 

optimistisempaan asennoitumiseen ja muutoksen- sekä paineensietokykyyn ja ilmetä jopa 

muutoksenhakuisuutena. 

 

Suurempaa myyntityöhön liittyvä painetta puolestaan kokivat myynnillisesti huonommin 

pärjäävät automyyjät verrattuna paremmin suoriutuviin. Heidän vastauksissaan nousi esiin 

kokemus jatkuvasta stressistä tavoitteiden saavuttamisessa ja kovasta onnistumisen 

paineesta, minkä voisi varoen tulkita viittaavan heillä olevan heikompi paineensietokyky tai 

tapa käsitellä painetta. Myyntityössä on aiemmin raportoitu jopa 40 prosentin kärsivän 

myyntikammosta eli ahdistuksesta tai haluttomuudesta myyntityöhön (Parvinen, 2013). On 

yleistä, että heikon suoriutumisen syyt haetaan ulkopuolisista tekijöistä sen sijaan, että ne 

linkitettäisiin omaan henkilökohtaiseen osaamiseen ja yritteliäisyyteen. Menestystä 

selitetään puolestaan ennemmin omalla tekemisellä ja ansioilla. Suurimmat esteet myynnille 

johtuvat usein myyjän omasta menestykseen tai menestymättömyyteen liittyvästä 

tulkinnasta. (Parvinen, 2013).  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella onnistumisen paineesta ja jatkuvaa stressiä 

tavoitteiden saavuttamisesta kokevat automyyjät pärjäävät myynnillisesti huonommin. 

Myyntikammon voisi ajatella näkyvän juuri näissä tekijöissä. Kuitenkaan esimerkiksi 

epäonnistumisen pelossa vastaajat eivät erottuneet toisistaan. Usein myyntiin liittyvä 

ahdistus johtuu myös hyväksynnän hakemisesta ja halusta miellyttää toisia, joten myös 

hyväksynnän tarvetta tulisi Parvisen (2013) mukaan pyrkiä vähentämään. 
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Tulosten mukaan myyntipäälliköistä menestyksekkäät kokivat oppivansa päivittäin jotain 

uutta, mikä vastaisi Kahle (2008) ja Mehrmann (2013) esittämää näkemystä siitä, että juuri 

myyjän sitoutunut ja kova työnteko ja kunnianhimo menestymiseen sekä kyky oppia ovat 

avain menestykseen.  

 

Tarkasteltaessa kouluttautumisen merkitystä ja vaikutusta myyntityössä kehittymiseen, 

erottuvat tuloksissa myynnillisesti paremmin suoriutuvat automyyjät. He kokivat muita 

useammin, ettei myyntityössä voi kehittyä kouluttautumalla. On mielenkiintoista, että juuri 

myyntityössä hyvin pärjäävät automyyjät kokivat, ettei kouluttautumisella ole merkitystä. 

Tulos voi viitata siihen, että työssään keskimääräistä paremmin onnistuvat automyyjät 

selittävät onnistumistaan sisäisillä attribuuteilla, kuten sisäisellä motivaatiolla. 

Myyntipäälliköiden osalta vastaavaa eroa ei havaittu, ja voikin olla, että myyntipäälliköt 

asemansa vuoksi näkevät kouluttautumisen merkityksellisempänä. Toisin sanoen 

riippumatta omista myyntiluvuistaan myyntipäälliköt näkevät koulutuksen merkityksen yhtä 

tärkeänä, kun taas työntekijät, joilla myynti on tuloksellisempaa näkevät koulutuksen 

merkityksen vähäisempänä kuin keskivertomyyjät.  

 

Persoonallisuus 

Persoonallisuustekijöiden osalta kaksi persoonallisuuden ajuria nousi tuloksista muita 

selkeämmin esiin. Myynnillisesti paremmin suoriutuvat vastaajat olivat asenteeltaan 

muutoshakuisempia. Lisäksi he olivat kognitiiviseltä tyyliltään havainnoinnissaan 

konkreettisempia.  

 

Niitamon (2010a) mukaan abstraktisti hahmottava henkilö pyrkii hahmottamaan 

monimutkaista ja laajaa kokonaisuutta jäsentämällä sitä käsitteellisellä tasolla. 

Konkreettisesti hahmottava henkilö puolestaan pohjustaa näkemyksensä 

käytännönläheisesti kokemusperään ja havaintoihin eikä koe tarpeelliseksi laajempaa 

taustoittamista. Automyyjän työssä konkreettisen tyylin omaava myyjä näyttäisi ohjaavan 

selkeämmin suoraviivaiseen kaupantekoprosessiin ja näin ollen myös tuloksellisuuteen. 

Kuten Niitamo (2010a) selvensi, myös muutoshakuisuus voidaan kytkeä innovoivaan ja 
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uutta luovaan toimintatyyliin. Tämän voi tulkita yksilön pyrkimyksenä mennä eteenpäin, 

paikalleen jämähtämisen sijaan ja näkyy henkilön haluna toimia vaihtelua tarjoavissa 

ympäristöissä uusiin ja erilaisiin tilanteisiin hakeutuen.  

 

Sosiaalisen suuntautumisen osalta myynnillisesti paremmin suoriutuvilla vastaajilla ei 

noussut mitään tiettyä tekijää esiin, mikä oli yllättävää. Vuorovaikutuksen ja myyjän 

herkkyyden ja tunneälyn on ajateltu olevan keskeinen osa myyjän sosiaalisia taitoja 

(Parvinen, 2013). Viestinnän osalta myynnillisesti paremmin suoriutuvat kuitenkin 

raportoivat hieman korkeampia lukuja, vaikka erot ryhmien välillä eivät tilastollisesti 

merkitseviä olleetkaan. 

 

Yksi viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvistä motivaatiotekijöistä on henkilön halu luoda 

ja ylläpitää ihmissuhteita hakeutumalla muiden seuraan ja Nederstöm et al., (2010) 

kutsuukin tätä seuranhaluksi. Siihen liittyy seurallisuus, myönteisyys ja yhteistyökyky sekä 

Dolinski et al., (2001) mukaan dialogisuus, joka luo vuorovaikutuksessa oleville 

kokemuksen välittömämmästä ja läheisemmästä suhteesta. Dialogin osapuolet ovat 

alttiimpia vastaamaan toisen esittämiin toiveisiin (Dolinski et al., 2001). 

 

Myös kilpailunhalussa ja optimismissa luvut olivat hieman korkeampia myynnillisesti 

paremmin suoriutuvilla vastaajilla, vaikka tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu. Tämä 

vastaa löydettyjä tuloksia työssä suoriutumisessa kunnianhimoon, onnistumisen paineeseen 

ja päivittäiseen työssä oppimiseen liittyen. Kilpailuvietti tai “myynninnälkä” ohjaa 

tuloshakuisuuteen ja voi myös ilmetä pyrkimyksenä täydellisyyteen tai pyrkimykseen olla 

myynnillisesti parempi suhteessa muihin. Toisaalta yksilön asenteissa voi olla 

eroavaisuuksia. Niitamon (2020) mukaan: ”Optimismidimensio koskee yksilön onnistumisen 

odotuksia pyrkimystensä ja itsensä toteuttamisessa”. Myös sisäinen yrittäjyys voi ilmetä 

positiivisena suhtautumisena ympäröivään maailmaan. Kansikkaan (2007) mukaan tämä luo 

mahdollisuuksia, onnistumisen kokemuksia sekä menestystä, jota voidaan myös kuvata 

optimismina, joka tukee tuloksellista myyntityötä. Optimistit luottavat onnistuvansa 

toteuttamissaan tehtävissä ja he myös luottavat itseensä. Henkilöt, jotka eivät suhtaudu 

optimistisesti kokevat useammin menestyksensä tiellä olevan esteitä. Lisäksi heillä on 
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kielteisempi suhtautuminen mahdollisiin saavutuksiin sekä taipumus huolestua asioista 

vahvemmin.  

 

Taustamuuttujat 

Vastaajista 62 prosenttia työskenteli kyselyhetkellä automyyjänä ja 38 prosenttia 

myyntipäällikkönä. Automyyjänä työskentelevistä 62 prosenttia oli TOP-myyjiä ja 38 

prosenttia NORMAL-myyjiä. Myyntipäälliköistä harvempi kuului TOP-vastaajiin; osuudet 

olivat 49 ja 51 prosenttia.  Myyntipäälliköillä työsuhteen kesto oli hieman pidempi: Kun 

kaikista vastaajista 31 prosentilla työsuhde oli kestänyt yli neljä vuotta, oli 

myyntipäälliköillä osuus 43 prosenttia. Tämä selittyy osittain luontaisella etenemisellä, sillä 

lähes kaikki myyntipäälliköt ovat edenneet tehtäväänsä automyyjän tehtävästä, jolloin 

heidän keskimääräinen työsuhteen pituus on automyyjiä pidempi.  

 

Työsuhteen kestolla näyttää olevan merkitystä myyjän menestymiseen. Alle kaksi vuotta 

työsuhteessa olleet kuuluivat pääsääntöisesti NORMAL-myyjiin ja kaksi-kolme vuotta 

työsuhteessa olleiden ryhmästä löytyi eniten TOP-myyjiä. Kolmen vuoden työsuhteen 

jälkeen TOP-myyjien osuus väheni merkittävästi ja NORMAL-myyjien osuus vuorostaan 

kasvoi. Tämä indikoi, että huippumyyjäksi oppiminen kestää muutaman vuoden ja kovin 

myynnin nälkä alkaa taantumaan työsuhteen keston pidentyessä. Toisaalta havaintoa selittää 

myös myyntipäälliköt, joiden työsuhteen kesto on pääsääntöisesti yli kolme vuotta ja heidän 

myyntitulos on keskivertoinen. Tätä puolestaan selittää heidän toimenkuvaan kuuluvat 

hallinnolliset ja myynninjohdolliset tehtävät, jotka vievät aikaa täysiaikaiselta myyntityöltä. 

Alhaisimmista myyntituloksista huolimatta, mielenkiintoinen tulos oli, että myyntipäälliköt 

arvostavat menestyksekästä suoriutumista korkealle nimenomaan sosiaalisen arvostuksen 

kautta, eli he haluaisivat näyttäytyä menestyksellisiä muiden silmissä.  

 

Vastaajien kouluttautumissasteella ja koulutustaustalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä myynnin tuloksellisuuteen. Myöskään myyntikoulutuksiin osallistumisten määrä ei 

korreloinut suoraan myyjän tai myyntipäällikön parempiin myyntituloksiin.  
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Jatkokehitys ja mitä seuraavaksi 

Tapausyrityksessä on vahva tahtotila kehittää henkilöstöjohtamista. Tutkimustulosten 

pohjalta yritykselle voidaan ehdottaa tiettyjä toimenpiteitä sekä jatkotutkimuksen osalta 

lähemmin tarkasteltavia teemoja. Näistä esimerkiksi kokemukset koulutusten merkityksestä 

ja tärkeydestä sekä tarpeellisuudesta myyntityössä menestymiseksi olisivat arvokkaita 

jatkotarkastelun aiheita, sillä tutkimustulos oli tältä osin selkeästi oletetun vastainen. 

Koulutuksen lisäämisen sijaan, tulisi keskittyä sen laatuun erityisesti henkilöstön 

motivoitumisen näkökulmasta huomioiden, että ihmiset motivoituvat asioista eri tavalla. Sen 

lisäksi TOP-myyjät hahmottavat konkreettisemmin asioita, joten koulutussisältöä ja 

toteutustapaa voisi suunnitella konkreettisemmaksi sekä myös vuorovaikutteisemmaksi, 

sillä huippumyyjien vastauksissa myös sosiaalinen dimensio korostui. Myynnissä 

onnistuminen aiheutti paineita kaikissa vastaavissa, mutta enemmän keskikertaisesti 

suoriutuvissa myyjissä. Paineensietokyvyn kouluttamisella ja kehittämisellä saatettaisiin 

saavuttaa parempia myyntituloksia kaikissa vastaajissa.  

 

Validiteetti ja realibiliteetti 

Aineisto koostuu vastaajien itsearvioista. Osaltaan arviot on tehty validoidulla 

persoonallisuuden arviointiin kehitetyllä WOPI-testillä, osaksi kirjoittajan itse laatimilla 

kysymyksillä työskentelytapaa, myyntityyliä ja työssä suoriutumista koskien. 

 

Huomionarvoista on, että aineisto kokonaisuudessaan pohjautuu henkilöstön itsearviointiin, 

eli näkemykset ovat yksilöiden subjektiivisia kokemuksia ja arvioita itsestään. Itsearvioinnin 

tekeminen koetaan usein haasteelliseksi ja etenkin jos sellaista pyydetään tehtäväksi 

työyhteisössä, on olemassa riski, että vastaajat vastaavat pikemminkin siten, miten olettavat, 

että tulisi vastata oman näkemyksensä sijaan. Toisaalta kyselyyn vastatessaan vastaajiin ei 

ole vaikuttanut haastattelijan tai ulkopuolisen osapuolen tulkinta, joka eri 

tutkimusmenetelmiä hyödynnettäessä olisi ollut riskinä ja vastaukset ovat siltä osin 

yksiselitteiset.  
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Toinen huomionarvoinen asia yksilöiden vastaamiseen liittyen oli se, että yksilö sai 

kohdistetun kutsun ja vastasi kyselyyn omalla nimellä ja taustatiedoilla eikä anonyymisti 

vastaaminen ollut mahdollista. On syytä tiedostaa, että asetelma on voinut vaikuttaa 

vastaajiin, etenkin jos tiedossa tai arvattavissa on ollut, että kyselyn tuloksia hyödynnetään 

henkilöstöjohtamisessa. 

 

Tutkimuksen heikkoudeksi on myös tiedostettu sen suppea otanta, mikä omalta osaltaan 

vaikutti odotetusti siihen, ettei selkeitä tilastollisesti merkitseviä tuloksia aineistosta noussut. 

Lisäksi suppea maakohtainen vastausmäärä rajasi mahdollisuuden selvittää lisäksi 

mahdollisia maakohtaisia eroja tutkimuksen ulkopuolelle. Toisaalta muutamia lähes 

merkitseviä havaintoja voitiin varoen nostaa tuloksina lähempään tarkasteluun. Mahdollista 

jatkotutkimusta tai seuraavaa tutkimuskertaa ajatellen, ne luovat kuitenkin tietyn tason 

aiempaan vertailupohjaan. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 Webropol tutkimuskysymykset 

 

Työskentelytapa 

Sinulle esitetään väittämiä omaan työskentelytapaasi liittyen. Valitse niistä yksi vaihtoehto, 

joka kuvaa parhaiten tapaasi työskennellä. 

 

Vastausvaihtoehdot: 

Täysin eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä 

 

1. Pyrin aidosti auttamaan asiakkaitani myyntitilanteessa. 

2. Ajattelen asiakkaan parasta. 

3. Saavutan paremmin omat myyntitavoitteeni täyttämällä asiakkaiden tarpeet.  

4. Myyntitilanteessa puhun enemmän kuin kuuntelen. 

5. Tiedän itse parhaiten asiakkaalle sopivan auton. 

6. Tarjoan asiakkaalle autoja oman etuni (myyntikatteen) mukaisessa järjestyksessä. 

7. Myötäilen asiakkaan mielipiteitä saadakseni hänet tekemään ostopäätöksen. 

8. Pyrin korostamaan asiakkaalleni auton ostamisesta tulevia hyötyjä  

9. Pyrin myymään asiakkaalle niin paljon kuin mahdollista vaikka se ei ole hänen 

etunsa mukaista. 

10. Pyrin pysymään aina totuudessa kun kerron asiakkaalle autosta. 

11. Olen valmis muuntelemaan totuutta jos kaupantekeminen sitä edellyttää. 

 

      

Myyntityyli 

Sinulle esitetään väittämiä omaan myyntityyliisi liittyen. Valitse niistä yksi vaihtoehto, joka 

kuvaa parhaiten tapaasi työskennellä. 
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Täysin eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä 

 

12. Käytän lähes aina samaa myyntityyliä. 

13. Myyntityylini riippuu käytettävästä yhteydenpitotavasta (puhelin, sähköposti, 

tapaaminen) 

14. Jokainen asiakas on yksilö ja vaatii yksilöllisen myyntityylin. 

15. Pystyn vaihtamaan myyntityyliä kesken myyntitilanteen. 

16. Minulle on luontevaa käyttää erilaisia myyntityylejä 

17. Pyrin huomioimaan asiakkaiden erilaisuuden (esimerkiksi sukupuoli, ikä) 

myyntityylissäni. 

18. Olen päänsääntöisesti oma itseni myyntitilanteissa enkä teeskentele. 

19. Pyrin lähes aina saamaan asiakkaan koeajamaan autoa. 

20. Pyrin välttämään hintakeskustelua viimeiseen mahdollisen hetkeen saakka. 

 

Suoriutuminen 

Sinulle esitetään väittämiä myyntityössä suoriutumiseen liittyen. Valitse niistä yksi 

vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tapaasi työskennellä. 

 

Täysin eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä 

 

21. Myyntityössä ei voi kehittyä kouluttautumalla. 

22. Haluan kehittyä paremmaksi myyjäksi. 

23. Opin jotain uutta myynnistä lähes joka päivä.  

24. Minulle on tärkeää, että saavutan minulle asetetut tavoitteet. 

25. Vertaan omaa suoritustasoani muiden myyjien tasoon. 

26. Haluan miellyttää esimiestäni saavuttamalla tavoitteeni. 
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27. Pidän tärkeänä, että työkaverit pitävät minua hyvänä myyjänä. 

28. Minulle on tärkeää olla parhaimpien myyjien joukossa. 

29. Pelkään epäonnistumista. 

30. Koen, että myyntityössä on kova onnistuminen paine. 

31. Tunnen jatkuvaa stressiä tavoitteiden saavuttamisesta. 
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LIITE 2. WOPI – lyhyet asteikkokuvaukset 

 

(Nederström & Niitamo, 2010, viitattu lähteessä Ikonen O. 2012) 

 

(fo) Paneutuvuus: vähemmän paneutuva - erittäin paneutuva, laatuhakuinen. Korkean 

pistearvon saaneet tavoittelevat laatua ja täydellisyyttä pienissäkin hankkeissa. He 

paneutuvat huolellisesti käsillä olevaan tehtävään haluten saattaa sen päätökseen ennen 

siirtymistä uusiin asioihin. Matalan pistearvon saaneet eivät ole periksiantavia mutta eivät 

myöskään halukkaita venyttämään itseään ”liikaa”. He siirtyvät muihin asioihin kun korkean 

pistearvon saaneet jatkavat. 

 

(co) Kilpailuhalu: vähemmän kilpaileva - erittäin kilpaileva, tuloshakuinen. Korkean 

pistearvon saaneet tavoittelevat määrällisiä tuloksia ja voittamista jopa muiden asioiden 

kustannuksella. He haluavat voittaa eikä vain osallistua. Matalan pistearvon saaneet eivät 

ole laiskoja tai periksiantavia mutta tyytyvät vähemmän korkeisiin tavoitteisiin ja 

kilpailevaan toimintaan, tyytyen saavutettavampiin ja ”realistisiin” tavoitteisiin. 

 

(le) Johtamishalu: muita johtamaton - voimakkaasti muita johtava. Korkean pistearvon 

saaneet haluavat johtaa muiden toimintaa osoittamalla suuntaa, antamalla ohjeita ja 

saattamalla toiminta liikkeelle. Matalan pistearvon saaneet eivät ole välttämättä pehmeitä tai 

periksiantavia mutta jättävät mieluummin aloitteen- ja päätöksenteon muille haluamatta 

ottaa vastuuta muiden toiminnasta. 

 

(is) Inspirointi: pitäytyvä, vähäeleinen - esiintuleva, muita inspiroiva. Korkean pistearvon 

saaneet haluavat johtaa muiden ajatuksia innostaen ja suostutellen heitä ideoin ja 

esiintymisin. He haluavat olla huomion kohteena, tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Matalan 

pistearvon saaneet ovat tyyliltään laimeita, tavanomaisia ja tehtäväsuuntautuneita. Heiltä voi 

puuttua intoa ja ulkoista hehkua muttei sinänsä kykyä johtaa. 

 

(so) Seuranhalu: yksin viihtyvä, vetäytyvä - seuraa, kontaktia hakeva. Korkean pistearvon 

saaneet haluavat viettää aikaa muiden seurassa ja toimia muiden kanssa mieluummin kuin 
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yksin. He hakevat ja ylläpitävät kontakteja sekä viestivät muille. Matalan pistearvon saaneet 

pitävät asiallista etäisyyttä muihin ja viihtyvät hiljaisemmissa tapahtumissa. 

 

(em) Empatia: etäinen, viileä - muita tukeva, neuvova. Korkean pistearvon saaneet haluavat 

tukea ja neuvoa muita, erityisesti tarpeessa olevia. He ovat usein epäitsekkäitä ja 

myötäeläviä, suojelevia ja vastuun ottavia. Matalan pistearvon saaneet ovat valikoivampia 

myötätunnossaan eivätkä aina huomaa toisten tunteita. 

 

(re) Tukeutuvuus: omaehtoinen, itseriittoinen - muihin tukeutuva, kuunteleva. Korkean 

pistearvon saaneet haluavat mieluummin tukeutua, kuunnella ja palvella muita kuin tehdä 

asiat itsekseen. He haluavat saada tukea, nojautuen usein voimakkaampiin, pystyvämpiin 

henkilöihin. Matalan pistearvon saaneet ovat omaehtoisia, itseohjautuvia, itseriittoisia ja 

vähemmän muiden vaikutettavissa. 

 

(or) Suuntautuminen: faktahakuinen - ideahakuinen. Korkean pistearvon saaneet lähestyvät 

asioita hakemalla uusia ideoita mikä voimistaa luovaa suunnittelua & ongelmanratkaisua. 

Matalan pistearvon saaneet lähestyvät asioita painottamalla tosiasioita, mikä voimistaa 

toiminnallista, käytännöllistä suunnittelua & ongelmanratkaisua. 

 

(pc) Hahmottaminen: konkreettisesti hahmottava - abstraktisti hahmottava. Korkean 

pistearvon saaneet märittelevät asiat monitahoisina kokonaisuuksina, mikä voimistaa luovaa 

suunnittelua & ongelmanratkaisua. Matalan pistearvon saaneet määrittelevät asiat 

kohdentuen, konkretisoiden, mikä voimistaa toiminnallista, käytännöllistä suunnittelua & 

ongelmanratkaisua. 

  

(th) Ajattelu: analyyttinen, looginen ajattelu - intuitiivinen, vaistonvarainen ajattelu. 

Korkean pistearvon saaneet tuottavat luovia, tilanteiden erityispiirteet huomioivia ratkaisuja, 

mikä voimistaa luovaa suunnittelua & ongelmanratkaisua. Matalan pistearvon saaneet 

tuottavat vakiomuotoisia ratkaisuja, mikä voimistaa toiminnallista, käytännöllistä 

suunnittelua & ja ongelmanratkaisua. 
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(dc) Päätöksenteko: varovaiset, kontrolloidut päätökset - nopeat, riskiä ottavat päätökset. 

Korkean pistearvon saaneet toimeenpanevat suunnitelmia & ongelmanratkaisuja nopeasti ja 

riskiä ottaen. Matalan piste-arvon saaneet toimeenpanevat suunnitelmia & 

ongelmanratkaisuja hitaammin ja varovaisemmin. 

 

(am) Epäselvyys-muutos: selkeyttä, pysyvyyttä suosiva - uutta, muutosta suosiva. Korkean 

pistearvon saaneet (uutuutta etsivät) toimivat mieluummin mobiileissa ympäristöissä jotka 

tarjoavat vaihtelua ja muutoksia. Matalan pistearvon saaneet (selkeyttä etsivät) toimivat 

mieluummin samanlaisina pysyvissä ympäristöissä. 

 

(op) Optimismi: vähemmän optimismia – paljon optimismia. Korkean pistearvon saaneilla 

on vahva usko onnistumiseensa ja siihen että asiat menevät hyvin. Matalan pistearvon 

saaneet korostavat realismia ja esteitä ja usein he uskovat vähemmän onnistumiseensa. 

 

(sr) Itsetutkiskelu: paljon itsetutkiskelua - vähemmän itsetutkiskelua. Korkean pistearvon 

saaneet kyseenalaistavat vähemmän käyttäytymisensä etiikkaa. Matalan pistearvon saaneet 

kyseenalaistavat paljon käyttäytymisensä etiikkaa. 

 


