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Kaupallisen toiminnon 
kehittäminen

Konsultointipalvelumme 
B2B-myyntiorganisaatioille



Kaupallisen toiminnon jatkuva kehittäminen 
on edellytys, ei valinnaista.

Yrityksen ja liiketoimintayksikön arvo määräytyy sen kyvystä kasvaa 
kannattavasti pitkällä tähtäimellä. Tällöin yrityksen kaupallinen 
toiminto näyttelee keskeistä roolia kasvun ja kannattavuuden 
parantamisessa.

Kaupalliset toiminnot kohtaavat yhä suurempia paineita mutta myös 
mahdollisuuksia markkinoiden, monimuotoistuvan kilpailun sekä 
asiakkaiden suunnalta. 

Tässä tilanteessa yritykset, jotka kykenevät jatkuvasti tehostamaan 
ja uusimaan kaupallista toimintoaan, pärjäävät parhaiten.

“

*Kansainvälisessä Sales Excellence –tutkimuksessa (2016–2017) 
selvitimme, mikä erottaa parhaat myyntiorganisaatiot muista. 
Parhaat myyntiorganisaatiot tunnistettiin 7 tulosmittarin avulla, 
jonka jälkeen tutkimme mistä parhaiden myyntitoimintojen 
tuloksellisuus muodostuu.

79 %
Sales Excellence –yrityksistä 
myynti on keskeinen osa 
yrityksen strategiaa.

Mercuri Sales Excellence Survey*

Mercuri International 
kaupallisen organisaation 
kehittämisen kumppanina

Mercuri International on kaupallisten toimintojen ja 
myyntiorganisaation kehittämiseen erikoistunut konsultointi- ja 
valmennustalo. Globaalisti toimimme yli 40 maassa 400 konsultin 
voimin. Suomalaisen myynnin osaamisen hyväksi ja puolesta olemme 
työskennelleet vuodesta 1968 lähtien.

Asiakkaamme arvostavat konkreettista ja systemaattista 
lähestymistapaamme. Olemme käytännönläheisiä myynnin ja 
myynnin johtamisen ammattilaisia. Autamme kollega-asiakkaitamme 
eri toimialoilla kehittämään omaa myyntiorganisaatiotaan kohti 
huippua – ja pysymään siellä.

Jatkuva oma kehitystyömme ja yhteistyömme lukuisten 
kansainvälisten yliopistojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa 
mahdollistaa sen, että voimme aina tuoda asiakkaillemme parhaat ja 
toimivimmat työkalut ja menetelmät maailman huipulta.

Taking Sales 
to a Higher 

Level!

Konkreettinen • Systemaattinen
• Käytännönläheinen •  Myynnin ja 
myynnin johtamisen asiantuntija

Co
py

rig
ht

 M
er

cu
ri 

In
te

rn
at

io
na

l O
y



Jokainen konsultointiprojekti kytketään 
vahvasti asiakkaan liiketoiminnan tavoitteisiin 
ja strategiaan. 

Toimintatapamme on erittäin 
käytännönläheinen ja konkreettinen. 
Toimintamme pohjautuu vahvaan käytännön 
osaamiseemme myynnin johtamisesta ja 
myynnistä sekä konkreettisiin työkaluihimme. 

Konsultointihankkeissamme teemme aina tiivistä 
yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta varmistamme 
yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

 Vahvan valmennusosaamisemme ansiosta 
voimme olla kumppanina jalkauttamassa uusia 
toimintatapoja käytäntöön ja kehittämässä 
tarvittavia taitoja.

Konsultointipalvelumme B2B-myyntiorganisaatioille

Myyntistrategia

Myynnin 
suorituskyvyn 

johtaminen

Myyntiprosessien 
tehostaminen

Myynnin 
auditointiAsiakkaan 

tavoitteista ja 
strategiasta 

lähtevä 
 toimintatapa

•	 Käytäntöön viennin 
varmistaminen

•	 Valmennukset uusien 
toimintatapojen 
jalkauttamiseksi ja 
tarvittavien taitojen 
kehittämiseksi

Myynnin 
auditointi

•	 Myyntiorganisaation 
suorituskyvyn 
auditointi

•	 Myyntistrategian 
konkretisointi

•	 Segmentointi

•	 Sales Transformation

•	 Myynnin johtamisen 
prosessit ja mittaristot

•	 Pipeline Management

•	 Asiakaskannan analyysi 
ja kasvun murtokohdan 
tunnistaminen

•	 CRM:n ja myynnin 
tehokkuuslukujen 
hyödyntäminen

•	 Myyntiprosessien 
määrittely

•	 Merkittävien 
myyntimahdollisuuksien 
hallinta (Opportunity 
Management)

•	 Myynnin 
lähestymistavan ja –
kärjen rakentaminen

•	 Key Account 
Management

•	 Social Selling –
toimintatavat

Myyntistrategia
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Myynnin 
suorituskyvyn 

johtaminen

Myyntiprosessien 
tehostaminen

Myyntiorganisaation tehokkuuden osatekijät

Toimintaympäristön ja asiakkaiden ostamisen muutos

Visio, 
tavoite

Liike- 
toiminta-
strategia

Myynti- 
strategia

Segmentointi 
Asiakaspotentiaali

Tuote- ja palvelumix, 
ratkaisut

Myyntiprosessit ja -toimintatavat
(ostava asiakas, uusi asiakas, avainasiakas, 

uusi tuote/ratkaisu)

Mittarit

Seg.

 1

 2

 3

A B C
A1

A

B

C

D

Asiakasmix, 
tuote- ja 

 palvelumix
Tulos

Kannattavuus

Asiakas- 
tyytyväisyys

Osaaminen

Organisaatio ja toimintaedellytykset

Ammatilliset 
tiedot ja taidot

Motivaatio, halu, uskomukset
Yhteistyötaidot

Myyntitaidot ja osaaminen
Kaupalliset taidot ja osaaminen

Suunnitelmallisuus ja 
systematiikka

Myynnin johtamisen taidot
Suunnitelmallisuus, systematiikka, 
analyyttisyys, tiedolla johtaminen

Ihmisten johtaminen, coaching

Organisoituminen
Roolit, vastuut

Myynnin ja markkinoinnin kanavat Palkitsemisjärjestelmät
Myynnin johtamisen käytännöt, 

systematiikka ja KPI’t
Työkalut, järjestelmät, CRM



Myynnin auditointi Myyntistrategia

“

Varmista, että tiedät kuinka 
tehokas myyntitoimintosi on 
ja miten huolehdit tuloksen-
tekokyvystä.

  Toteutimme Mercurin kanssa 
B2B-suurasiakasmyyntimme auditoinnin. 
Halusimme selvittää myynnin tehokkuuden 
nykytilan ja saada ulkopuolisen asiantuntijan 
näkemyksen myyntitoimintomme, 
myynnin johdon ja myyjiemme 
kehittämiskohteista. Oleellisena osana 
hanketta oli myyjien vuosisuunnitelmien ja 
niiden seurantavälineiden läpikäynti sekä 
numeerisen analyysin ja osaamisen arviointi.

Hankettamme voidaan mitata 
myyntitulosten kehittymisellä 
suhteessa tehtyyn investointiin. Tämä oli 
hankkeessamme ehdottoman positiivinen, 
mutta merkittävästi oleellisempi 
tulema hankkeesta oli selkeä ryhtiliike 
toimintatavoissa, numeeristen tavoitteiden 
systemaattisessa seuraamisessa myynnin ja 
myyntijohdon osalta sekä motivaation kasvu. 
Nämä asiat tulevat kantamaan merkittävästi 
pitemmälle kuin vuoden tai kahden ROI-
laskenta tehdystä hankkeesta.

Audit-hankkeissa ”läpivalaistaan” 
myyntiorganisaation toiminta, jolloin 
auditoijien asenne ja ammattitaito 
korostuvat. Tässä luotimme täysin Mercurin 
kokemukseen ja asiantuntijoihin, ja syystä.

“ Asiakasodotukset, kilpailutilanne ja 
markkinat ovat muuttuneet merkittävästi 
alallamme. 

Johtoryhmämme määritteli yhdessä Mercurin 
kanssa myyntistrategian ja johtamiskäytännöt, 
jolla vastataan muuttuneeseen 
toimintaympäristöön ja saavutetaan asetetut 
kasvutavoitteet.

Myyntistrategian määrittelyn kautta 
pystyimme kohdentamaan toimenpiteemme 
tuloksellisemmin haluttuihin asiakkaisiin 
ja palveluihin sekä uusimaan myynnin ja 
markkinoinnin toimintatapoja kasvun 
saavuttamiseksi.

Kohdista toimenpiteet ja 
resurssit oikein – päätä mihin 
fokusoitte ja mihin ette.

69 %

Myyntistrategia kasvun moottorina *

parhaiten menestyneistä 
yrityksistä arvioi jatkuvasti 
myyntistrategiansa toimivuutta 
ja pyrkii ennakoimaan 
muutostarpeita.

Johtaja, energia-alan yritys

Toimitusjohtaja, 
 B2B-palveluita myyvä keskisuuri yritys

89 % Sales Excellence –yrityksistä on 
määritellyt ja dokumentoinut 
myyntistrategian
&
se on osa päivittäistä myynnin 
johtamista.72 %

Mercuri Sales Excellence Survey*

Erittäin monia yrityksen kriittisiä toimintoja on perinteisesti 
auditoitu ammattimaisesti johdetuissa yrityksissä – mutta kuinka 
on myyntitoiminnon laita? 
Myyntitoiminto on yksi yrityksesi kriittisistä toiminnoista, sillä se 
tuo rahaa taloon.  Mutta, se myös maksaa, siksi sen toimintaa ei ole 
varaa jättää arvioimatta.

Mihin tilanteeseen 
Sales Audit sopii

•	 Tiedät, että saavutetut 
tulokset eivät ole 
tyydyttävällä tasolla, mutta 
et tarkkaan tiedä miksi

•	 Haluat tunnistaa kaupallisen 
toimintosi vahvuudet ja 
seuraavat kehityskohteet

•	 Haluat luoda vakaan 
perustan tulevaisuuden 
kehittämistoimille ja 
muutoksille

•	 Haluat tuoda läpinäkyvyyttä 
myyntitoimintosi 
tehokkuuteen

•	 Haluat selvittää kuinka 
yrityksesi myyntistrategiaa 
toteutetaan käytännössä.

 

Lopputulos

•	 Faktoihin, lukuihin ja 
päivittäisen työn arviointiin 
perustuva analyysi myynnin 
ja myynnin johtamisen 
tehokkuudesta sekä 
konkreettiset suositukset 
kehittämistoimenpiteiksi.

•	 Raportti vahvuuksista ja 
kehittämiskohteista sekä 
konkreettiset suositukset 
kehittämistoimenpiteiksi.

Auditointimenetelmät

•	 Analyysi ja johtopäätökset 
myynnin avainlukujen 
pohjalta: myynnin tulokset, 
asiakas- ja tuoteportfolio, 
pipeline ja myynnin 
tehokkuusluvut.

•	 Audit-haastattelut, kyselyt, 
johtamistoimenpiteiden 
seuraaminen ja arviointi, 
asiakastyöskentelyn laadun 
arviointi yhteiskäynneillä & 
asiakashaastattelut.

Tutkitusti, parhaat 
myyntiorganisaatiot 
hallitsevat myyntistrategian.

 Johdon tehtävä on 
määrittää strategia, 
joka takaa kannattavan 
kasvun tulevaisuudessa 
-  ja saada se toteutumaan 
käytännössä.

Mihin tilanteeseen

•	 Haluat varmistaa kannattavan 
kasvun ja tunnistaa kasvun 
murtokohdan

•	 Haluat tehostaa myyntitoimintosi 
panos-tuotossuhdetta

•	 Haluat kohdentaa tekemistä ja 
resursseja – tehdä valintoja, mihin 
aikaa ja resursseja käytetään ja 
mihin ei

•	 Haluat sitouttaa organisaatiotasi 
yhteiseen suuntaan ja 
tekemiseen.

Lopputulos

•	 Konkretisoitu ja selkeä 
myyntistrategia, joka on 
laadittu huomioiden muutokset 
toimintaympäristössä 
ja asiakkaiden 
ostokäyttäytymisessä.

•	 Konkreettiset mittarit ja 
toimintatavat myyntistrategian 
toteuttamiseksi ja johtamiseksi 
arjessa.

•	 Myyntistrategian jalkauttamisen 
suunnitelma ja toimenpiteet.

Toimintatapamme räätälöidyissä myyntistrategiahankkeissa:

•	 Sarjassa workshopeja ja niiden välissä tapahtuvassa työskentelyssä arvioimme 
myynnin tulosten nykyinen rakenteen ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksen 
tuloksiin ja myynnin toimintatapaan, ja asetamme pitkän tähtäimen tavoitteet.

•	 Lisäksi konkretisoimme, mitä yritys myy ja miten he erottauvat markkinoilla sekä 
miten ja kenen toimesta myydään. Määrittelemme yhdessä myös johtamiskäytännöt 
ja tarvittavat suorituskyvyn arvioinnin mittarit.

•	 Mercuri fasilitoi ja ohjaa projektin yhdessä asiakkaan vastuuhenkilöiden kanssa.

!
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*Myyntistrategia kasvun moottorina –selvityksessä analysoimme, miten 
markkinoilla muita paremmin kasvaneiden yritysten myyntitoiminnon 
johtaminen eroaa muista.

*Kansainvälisessä Sales Excellence –tutkimuksessa (2016–2017) selvitimme, mikä 
erottaa parhaat myyntiorganisaatiot muista. Parhaat myyntiorganisaatiot tunnistettiin 
7 tulosmittarin avulla, jonka jälkeen tutkimme mistä parhaiden myyntitoimintojen 
tuloksellisuus muodostuu.



Sales Excellence 
–yritykset 
hallitsevat 
myynnin 
johtamisen ja 
systematiikan.

Myynnin suorituskyvyn johtaminen Myyntiprosessien tehostaminen

Arvioi ja kehitä 
myyntitoimintosi tehokkuutta.

Mikä on myynnin ennuste? Mihin ennuste perustuu? Millä toimenpiteillä 
varmistat tulevaisuuden tulokset? 

Nämä johdolle esitetyt kysymykset voivat olla erittäin ikäviä – tai 
erittäin helppoja, riippuen missä kunnossa myynnin johtaminen on. 

Ammattimaisella myynnin johdolla ja myyjällä on hyvä ote näistä 
asioista. Johdon tehtävä taas on varmistaa, että yrityksellä on toimivat 
mallit myynnin suorituskyvyn arviointiin ja kehittämiseen.

Mihin tilanteeseen

•	 Haluat varmistaa 
myyntitulosten 
ennustettavuuden ja 
kyvykkyyden tehdä tarvittavia 
korjausliikkeitä ajoissa

•	 Haluat arvioida myyntisi 
tehokkuutta ja tunnistaa, 
missä olette tehokkaita ja 
missä tehottomia

•	 Haluat saada parempia tehoja 
irti asiakaskannastasi ja 
CRM:n hyödyntämisestä

•	 Haluat saada paremman 
otteen pipelinestä ja varmistaa 
sen laadun sekä paremman 
kauppojen kotiuttamisen.

Lopputulos

Tarpeestasi riippuen, 
määrittelemme myynnin 
johtamisen mittarit ja 
systematiikan, rakennamme 
tarvittavat toimintamallit 
sekä autamme löytämään 
kasvun murtokohdan oman 
asiakaskannan hyödyntämisessä 
ja uusasiakashankinnassa.

Toimintatapa

Kehittämisprojekteissa teemme 
tiivistä yhteistyötä asiakkaan 
johdon sekä myynnin ja 
markkinoinnin vastuuhenkilöiden 
kanssa, ja määrittelemme 
yhdessä toimivat mittaristot 
ja systematiikan myynnin 
johtamiseen. 

Perehdymme nykyisiin 
toimintatapoihin ja tuloksiin, jotta 
tunnistamme nykyisen toiminnan 
vahvuudet ja kehitysalueet.

“ Laadimme yhdessä Mercurin kanssa 
B2B-myynnin mittariston ja johtamisen 
systematiikan.

Tällä mallilla pystymme ennustamaan 
tulevia myyntituloksia, arvioimaan 
myyntitoimintomme tehokkuutta ja 
tekemään tarvittavia korjausliikkeitä 
ajoissa - ja ennen kaikkea 
toteuttamaan myynnin suorituksen 
johtamista systemaattisesti.

Laaditut toimintatavat ja mittaristot 
olivat merkittäviä toimenpiteitä 
historiamme parhaan tuloksen 
saavuttamisessa.

Johtaja, autoala

Konkreettisesti 
määritellyt ja kuvatut 
myyntiprosessit sekä 
tarvittavat mittarit ovat 
edellytys tehokkuuden 
parantamiselle.

67 %
Sales Excellence –yrityksistä 
on määritellyt myyntiprosessit 
ja toimintamallit eri tilanteisiin, 
kuten uusasiakashankinta, 
ostouskollisuuden 
vahvistaminen ja KAM.

Mihin tilanteeseen

•	 Haluat arvioida myyntisi 
tehokkuutta ja tunnistaa, missä 
olette tehokkaita ja missä 
tehottomia

•	 Haluat saada parempia tehoja 
irti asiakastyöskentelystä 
ja parempaa tuottoa 
myyntiorganisaatiosi tekemiselle

•	 Haluat yhdistää ja tehostaa 
myynnin ja markkinoinnin 
sekä muiden asiakastyöhön 
osallistuvien vastuualueiden 
tekemistä

•	 Haluat nostaa kaikkien myyntiin 
osallistuvien tuloksellisuutta ja 
saada uudet henkilöt nopeasti 
tulosvauhtiin.

Lopputulos

•	 Eri tilanteisiin määritellyt 
myynnin ja markkinoinin 
prosessit ja mittarit 

•	 Prosessin eri vaiheisiin laaditut 
myynnin työkalut ja työvälineet.

Toimintatapa

Kehittämisprojekteissa teemme 
tiivistä yhteistyötä asiakkaan 
johdon sekä myynnin, markkinoinnin 
ja muiden asiakastyöhön 
osallistuvien vastuuhenkilöiden 
kanssa, ja määrittelemme yhdessä 
konkreettiset sekä helposti 
käytäntöön vietävät prosessit. 
Rakennamme tarvittavat, prosessin 
eri vaiheiden työkalut ja apuvälineet.

Autamme prosessien ja 
toimintatapojen jalkautuksessa ja 
tarvittavien taitojen kehittämisessä.

Esimerkki asiakkaallemme toteutetusta 
muutoshankkeesta
Rakennusalan toimittaja oli kasvanut nopeasti uusien, 
markkinoilla erottuvien ratkaisujen ja yritysostojen ansiosta. 
Yrityksessä haluttiin yhtenäistää kaupallisen johtamisen malli 
ja kulttuuri sekä parantaa myynnin tulosten ennustettavuutta. 
Kasvustrategian ytimessä oli siirtyminen tuotekeskeisyydestä 
kohti asiakaskeskeistä toimintaa. 

Kehittämishankkeen alussa analysoimme kaupallisen toiminnon 
nykytilan, vahvuudet ja kehitysalueet myynnin ja myynnin 
johtamisen toimintamallien ja osaamisen näkökulmasta.

Tämän pohjalta kirkastimme ja kuvasimme asiakkaan kanssa 
myynnin strategian, myynnin ja asiakastyöskentelyn sekä 
johtamisen prosessit ja avainmittarit. Työ dokumentoitiin 
myynnin ja myynnin johtamisen käsikirjaksi.

Toimintamallit jalkautettiin pitkäjänteisen myynnin ja myynnin 
johtamisen valmennusohjelman avulla. Prosessikuvausten 
pohjalta määriteltiin CRM-järjestelmän vaatimukset, ja CRM 
lanseerattiin osana myynnin kehittämisen ohjelmaa.

Tähän mennessä myynnin ja johtamisen mallit sekä 
budjetointikäytännöt ovat yhtenäistyneet, tuotantomäärien 
ennustettavuus on parantunut myyntisuppilon seurannan myötä 
ja myynnin arvostus on yrityksessä kokonaisuudessaan noussut. 
Työ on pitkäjänteistä ja jatkuu edelleen. Keskipitkän aikavälin 
myyntitavoitteet ollaan ylittämässä.
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*Kansainvälisessä Sales Excellence –tutkimuksessa (2016–2017) selvitimme, mikä 
erottaa parhaat myyntiorganisaatiot muista. Parhaat myyntiorganisaatiot tunnistettiin 
7 tulosmittarin avulla, jonka jälkeen tutkimme mistä parhaiden myyntitoimintojen 
tuloksellisuus muodostuu.

Mercuri Sales Excellence Survey*



Taking Sales to a Higher Level!

Myynnin konsultointi - Miten voimme olla avuksi?

Myyntiorganisaation 
tehokkuuden analysointiStrategiatyö

Esimerkkejä toteuttamistamme hankkeista:

•	 Sales Management Audit

•	 Uusmyynnin auditointi

•	 Suurasiakasmyynnin auditointi

•	 Myyntiorganisaation toiminnan auditointi

•	 Myynnin ja asiakastyöhön osallistuvien 
toimintojen auditointi

Toimintatapojen määrittely

•	 Myyntistrategian määrittely

•	 Strategian määrittelyn fasilitointi 

•	 Arvopohjainen segmentointi B2B-
myynnissä

•	 Sales Transformation: myyntitoiminnon 
kehittäminen vastaamaan muuttunutta 
ostoprosessia ja markkinaa

•	 Myynnin johtamisen prosessien, 
toimintatapojen ja mittaristojen käytön 
jalkautus sekä tarvittavien taitojen 
kehittäminen

•	 Myyntiprosessien ja toimintatapojen 
jalkautus sekä osaamisen kehittäminen

•	 Myyntistrategian jalkautus

•	 Segmentoinnin toimintatapojen jalkautus

•	 Myynnin johtamiskäytäntöjen ja CRM:n 
käytön jalkautus

•	 Myynnin ja myynnin johtamisen pelikirjan 
jalkautus

Vesa Hilevaara

•	 Tuotemyynnistä ratkaisu- ja 
palvelumyyntiin: ratkaisumyynnin 
konseptin rakentaminen 

•	 Myynnin johtamiskäytäntöjen määrittely 
ja CRM:n jalkautus

•	 Uuden CRM:n käytön jalkautus myynnin ja 
myynnin johtamisen tehostamisessa

•	 3rd Millennium Sales & Social Selling –
toimintatapojen määrittely

•	 Asiakastyöskentelyn ja kaupallisuuden 
kulttuurin, toimintatapojen ja johtamisen 
muutosohjelma

•	 Product Portfolio Management

•	 Myynnin työkalujen ja toimintamallien 
rakentaminen kausisuunnitteluun ja KAM-
työskentelyyn

Petri Maliranta John Saario Petri Ylenius
044 057 9570  |  vesa.hilevaara@mercuri.fi 040 565 8375  |  petri.maliranta@mercuri.fi 040 502 6069  |  john.saario@mercuri.fi 0400 5136 516  |  petri.ylenius@mercuri.fi
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•	 Myynnin lähestymistavan ja kärjen 
rakentaminen ja jalkauttaminen uuden 
ratkaisun myyntiin

•	 Myynti- ja myynnin johtamisen prosessin, 
toimintatapojen ja mittaristojen 
määrittely

•	 KAM-työskentelyn prosessien, 
toimintatapojen ja työkalujen 
rakentaminen

•	 Asiakkaan ostoprosessin kuvaus ja KAM-
toimintamallin rakentaminen

•	 Dealer-myynnin suunnittelun ja 
johtamisen systematiikan ja työkalujen 
rakentaminen

JalkautushankkeetMyyntiprosessien ja myynnin 
lähestymistapojen määrittely



Mercuri International on maailman suurin myynnin kasvuun keskittynyt konsultointi- ja valmennusyritys.
Vuosittain autamme yli 15 000 asiakasyritystämme uudistamaan myyntitoimintojaan 

tulevaisuuden iskukuntoon - yli 70 maassa ja yli 30 eri kielellä.

mercuri.fi | mercurikoulutus.fi

Taking Sales to a Higher Level

50 vuotta ja miljoona kehitystarinaa 
suomalaisen myynnin osaamisen hyväksi. 

Millaisen teemme sinun kanssasi?


