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TAVOITTEET

§ Lahden kaupungin Yritysten Lahti – kärkihankeen yrityspalveluseteli ( 5 000€ alv. 0%).

§ Yrityspalveluseteli kohdennetaan yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja/tai 
edistämiselle.

§ Tekeminen (suunta, määrä ja laatu)

§ Asiakasyritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma
§ Asiakasyritysten myynnin ja markkinoinnin käytännön toimenpiteen tai toimenpiteitä
§ Asiakasyritysten myynnin ja markkinoinnin edistäminen

§ Toimeksiannot toteuttaa Petri Korteniemi
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Kuvaus
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Asiakasyritykselle toteutettavasta myynnin ja markkinoinnin 
kehittämissuunnitelmasta

Yrityskoulutus Oy tarjoaa 
asiantuntijapalveluitaan yrityksen myynnin ja 
markkinointi suunnitelman kehittämiseen

Palvelu on tarkoitettu kehittyville yrityksille, 
jotka haluavat uudistaa kovenevassa kilpailussa 
omaa toimintaansa ja tuotteitansa tai 
tarjottavaa palveluansa.

Asiantuntija palvelu toteutetaan kehitys- ja 
valmennusprosessina, hyödyntäen uusinta 
teknologiaa.

Palvelu koostuu alkukartoituksesta, kolmesta 
kehitystyöpäivästä sekä loppuraportista, 
jatkotoimenpide ehdotuksineen

Kehitystyöpäivät voivat rakentua mm. seuraavista aihe alueista:

§ Oman markkina alueen analysoinnista, ja kilpailuedun 
tunnistamisesta.

§ Markkinointisuunnitelmasta ja resursoinnista

§ Myyntiprosessin analysointi ja suunnittelu

§ Asiakashallinta järjestelmät ja niiden hyödyntäminen

§ Oman ylivoimaisuuden tunnistamisesta, valitulla markkinalla

§ Selkeät tavoitteet, työnjaosta ja seurannasta



Prosessin eteneminen

Copyright©Yrityskoulutus Oy

Asiakasyritykselle toteutettavasta myynnin ja markkinoinnin 
kehittämissuunnitelmasta

Alku kartoitus ja
prosessin

aikatauluttaminen

1. Kehityspäivä + 
toimenpiteet

2. Kehityspäivä + 
toimenpiteet

3. Kehityspäivä + 
toimenpiteet

Toimenpiteiden 
arviointi ja 

Loppuraportti + 
jatkotoimenpide 

ehdotukset 

4 -5 kk max.



Kuvaus
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Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide

Yrityskoulutus Oy tarjoaa 
asiantuntijapalveluitaan yrityksen myynnin ja 
markkinointitoimenpiteisiin

Palvelu on tarkoitettu kehittyville yrityksille, 
jotka haluavat uudistaa kovenevassa kilpailussa 
omaa toimintaansa ja tuotteitansa tai 
tarjottavaa palveluansa.

Asiantuntija palvelu toteutetaan kehitys- ja 
valmennusprosessina, hyödyntäen uusinta 
teknologiaa.

Palvelu koostuu alkukartoituksesta, kolmesta 
kehitystyöpäivästä sekä loppuraportista, 
jatkotoimenpide ehdotuksineen

Kehitystyöpäivät voivat rakentua mm. seuraavista aihe alueista:

§ Oman myynnin ja markkinointi toimenpiteiden 
analysoinnista

§ Myynnin valmennuksesta ja kehittämisestä

§ Myynnin johtamisen valmennuksesta ja kehittämisestä

§ Asiakastutkimuksesta

§ Myynnin ja markkinoinnin raportoinnin toteuttamisesta



Prosessin eteneminen

Copyright©Yrityskoulutus Oy

Alku kartoitus ja
prosessin

aikatauluttaminen

1. Kehityspäivä + 
toimenpiteet

2. 
Kehityspäivä/seuranta 

+ toimenpiteet

Toimenpiteiden 
arviointi ja 

Loppuraportti + 
jatkotoimenpide 

ehdotukset 

4 -5 kk max.

Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide

3. 
Kehityspäivä/seuranta 

+ toimenpiteet



Hinta 

§ Perehtyminen, henkilökohtaiset keskustelut ja starttikokous.
§ Tavoitteiden ja ajankäytön tarkentaminen tilaajan kanssa

§ Myynnin ja markkinoinnin palvelut yht: 5 000€

§ Hinnat alv. 0 %
§ Maksuehto 21pv. netto
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LAHDEN KAUPUNGIN MYYNNIN JA
MARKKINOINNIN YRITYSPALVELUSETELI
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Referenssit

FM-Haus Oy 2018 – 2019
- Myynnin ja markkinoinnin strategia, tavoiteasetanta ja kehittäminen
- Jatko toimenpiteet ja seuranta

Polarteknik Oy 2017 - 2019
- Myynnin ja markkinoinnin valmennus ja kehittäminen
- Myynnin johtamisen valmennus ja kehittäminen

Alma Talent Oy
- Markkina- ja myyntiprosessi tutkimus ja analyysi 2018

ZetaDisplay OY 2018

- Myynnin ja markkinoinnin muutos prosessivalmennus

NetHit Oy 2017
- Myynnin valmennus ja kehittäminen

L-Fashion group Oy 2014 – 2015
- Myynnin valmennus ja kehittäminen

Petri Korteniemi / Yrityskoulutus Oy





Tavoitteena tehostaa organisaation kilpailu- ja
ja tuloksentekokykyä!



Yrityskoulutus Oy, perustettu vuonna 1977, on liikkeenjohdon konsultointiyritys. 
Tavoitteellinen henkilöstön kehittäminen on liiketoimintamme ytimessä.

Työpaikan valintaan ja työantajaan sitoutumiseen vaikuttaa enenevässä määrin mahdollisuus itsensä kehittämiseen.

Henkilöstö on yrityksen kriittisin ja vaikeimmin hallittava voimavara. 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tavoitteellista pitkän aikavälin toimintaa.

Valmennuksemme lopputuloksena muodostuu kilpailukykyinen, intohimoinen organisaatio, 
joka hyödyntää tuottavasti ja tehokkaasti investoimaansa teknologiaa.  



OSAAMISEMME ALUEET
Asiakaskysely ja kehitys tarpeiden kartoitus

Odotukset ja organisaation toimivuus

Arvojen, visioiden ja strategioiden maastoututus
Ihmisten johtaminen ja johtamistaidot

Työryhmien- ja tiimien kehittäminen
Esimiesvalmennus, tiimityö- ja vuorovaikutustaidot

Oman työn ja itsensä kehittäminen
Oman intohimon kasvattaminen

Myyntitaidot, ostossingnaalit, vastaväitteet & kaupanpäättäminen
Työympäristömuutokset, prosessikuvaukset ym.

Valmennusta, sparrausta ja työnohjausta
Työympäristön kehittäminen

”tulemme toimeen paremmin eri asiakkaiden sekä tiiminjäsenten kanssa, mikäli pystymme 
luomaan itsestämme, itsellemme ja kyvyistämme kokonaisvaltaisemman kuvan.”



PETRI KORTENIEMI

Aloitin vuonna 2012 Yrityskoulutuksen organisaation valmentajana. Valmennusyhteistyötä tein Yrityskoulutus Oy:n kanssa jo 
vuosina 2006 - 2008. Yhteistyömme Timon kanssa alkoi vuonna 1991. Olen toiminut erilaisissa myynnin, tuotekehityksen, 
ostotoimintojen, markkinoinnin, valmentamisen, tiimin ja brändin kehittämisen ja johtamisen rooleissa vuodesta 1989.

• 2006 kouluttaja-valmentaja – Prosessi konsultti
• Liikkeenjohdon Konsultti, LJK ry:n jäsen
• Organisaatio valmentaja ja Työnohjaaja RR.
• Insights Discovery – akkreditoitu valmentaja
• Brian Tracy – akkreditoitu valmentaja
• Ryhmätyö ry:n jäsen
• Suomen Coaching ry:n jäsen
• H.E.N.R.Y ry.n jäsen
• Lahden Teollisuusseura ry.n henkilö jäsen
•      Suomen Strategisen Johtamisen seura ry.n jäsen
• Suomen Yrityskummit ry:n yrityskummi
• HHJ - Hyväksytty hallituksen jäsen
•       Lahden Hallituspartnerit ry.n jäsen

TIMO LAINE

Perustin Yrityskoulutus Oy vuonna 1977. Urani aikana olen valmentanut ja sparrannut yli 70 000 osallistujaa eri 
toimialoilta. Valmennustehtävät aloitin vuonna 1975 MBO-instituutissa. 38 valmennusvuoden aikana olen opiskellut ja 
osallistunut yli kahteen sataan itsetuntemus-, itsensä johtaminen-, esimies- ja johtamisvalmennuksiin sekä strategian 
kehittämisprojekteihin.

• 1976 kouluttaja-valmentaja
• 1986 Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n jäsen
• 1995 vuoden konsulttityö –kunniamaininta
• n.100 eri ammattiryhmää, n. 70 000 koulutukseen ja valmennukseen osallistujaa
• 1999 Euro-Bunt konsultti
• 2000 NLP-konsultti
• 2002 Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry:n jäsen



OLLI HYYPPÄ
Työskentelin puolustusvoimissa 30 vuotta esimiehenä ja fyysisen toimintakyvyn opetus-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut yrittäjänä 
osaamisen kehittämisen, johtamisen ja hyvinvoinnin valmennustehtävissä. Vuoden 2016 alusta alkaen olen työskennellyt myös yhtämittaisesti sivutoimisena opettajana 
Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä. Opetusalanani on johtaminen (muutosjohtaminen, riskienhallinta, esimiestyö, organisaation toiminta, 
henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja strateginen johtaminen).

• Osaamisen, johtaminen, hyvinvointi valmentaja
• Kasvatustieteiden maisteri (ammattikasvatus)
• Upseerin tutkinto ja esimiesupseerikurssi
• Johtamisen erikoisammattitutkinto
• Näyttötutkintomestari
• Opettajan pedagoginen pätevyys, Työpaikkaohjaajakoulutus 
• Valtionhallinnon työ-hyvinvointi kehittäjä-koulutus (Kaiku-kehittäjä)
• Henry ry.n jäsen

Henry toimii työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkönä ja johtaa työ- ja palvelusturvallisuuteen liittyvät toiminnot hallintoyksikössä. Henry on toiminut myös KAIKU-
kehittäjänä, muutoksen johtamiselle. Työhyvinvointi muutokset, vaikuttava kehittäminen, työhyvinvoinnin merkitys, työ hyvinvointi osaksi strategiaa ja työhyvinvointi
johdon pöydällä, kehittäminen työpaikan arkea. Henry on myös kirjoittanut tutkimuksia työssä oppimisesta sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä mm. Tampereen 
yliopistossa 2011 sekä Jyväskylän yliopistossa (2014). Jyväskylän Yliopiston Tohtori koulutettava, Työhyvinvointi tutkimus (2015 -)  Osallisena Tykes hankkeissa 
Tuottavaa työtä kaiken ikää, julkaisu n:o 51. Tykes hanke Senjorit joustavasti työssä, julkaisu N:o 72. 

• Puolustusvoimat, Kapteeni.
• Liikuntatieteen maisteri LitM
• Ammatti kasvatustieteen maisteri KM
• Ammatillinen opettaja AmO
• Liikunnanohjaaja AMK
• Valtionhallinnon työ-hyvinvointi kehittäjä-koulutus (Kaiku-kehittäjä)
• Suomen sotilasurheiluliitto ry. Hallituksen jäsen 
• Useita ammatillisia julkaisuja

HENRY LIPPONEN
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Y R I T Y S K O U L U T U S O Y

TUOTTAVUUS'

AIKA'

Varsinainen'
suoritus'

Ympäristö8'tai'
yritysmuutos'

Hallitsematon'
muutos'

Hallittu'muutos'
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Y R I T Y S K O U L U T U S O Y

TUTKIMUSTEN)MUKAAN)VIEMME)TIEDOTTAMALLA)RATKAISUJA)ORGANISAATION.)SE)EI)RIITÄ!)

1.#OSALLISTUMINEN#

2.#YMMÄRTÄMINEN#3.#HYVÄKSYMINEN#

4.#SITOUTUMINEN#
ASIAN%SUUNNITTELUUN%
KEHITTÄMISEEN%%%%%
TAVAT%TOIMIA%YM.%
PÄÄTÖKSET%

SISÄINEN%YRITTÄJYYS%
VASTUULLISUUS%

Pitkäaikaisempi)sitoutuminen)ja)motivaatio)syntyy)kun)itse)tiimin)jäsen)on)mukana)asian)
suunnittelussa,)osallistumisessa,)kehittämisessä)ja)päätöksenteossa.)

LUOTTAMUKSEN%SYNTY%

VAIN%MUUTAMA%HENKILÖ%A.%
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Myynnin Pääoma

Kaiken keskiössä on yrityksen ja myyjien 
voimavarojen kartoitus. Kutsumme tätä voimavaraa 
Myynnin Pääomaksi. Sen avulla niin myyjät kuin 
yritys ovat vertailtavissa minä ajan hetkenä tahansa.

Myynnin Pääoma perustuu neljään tärkeimpään 
myyntiin vaikuttavaan kompetenssiin 
ihmisessä: Empatia, Fokus, Nälkä, Sitkeys, joihin 
yhdistetään kyseisen ihmisen myyntidata yrityksessä.

Myynnin pääomasta voidaan jalostaa yrityksen 
todellinen myyntipotentiaali ja johtaa myyntiä entistä 
tarkemmin ja fiksummin.

Miten MINDA toimii

MINDA antaa yritykselle uudenlaisen, fiksun 
näkymän myyntiin. CRM kertoo kaiken 
myynnin historiatiedon, mutta MINDA auttaa 
näkemään tulevaisuuteen ja ennustamaan 
myyntiä täysin uudella tavalla.

MINDA kertoo kuinka yrityksesi myyjiä tulisi 
valmentaa ja auttaa rekrytoimaan juuri 
sellaisia myyjiä joilla on edellytyksiä menestyä 
juuri sinun yrityksessäsi.

MINDA on avain yrityksesii fiksuun 
kasvuun.



Henkilökohtainen analyysi

REFERENSSIT:
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Käytämme kehitysprosesseissamme 
Howspace – digitaalista oppimisalustaa. 
Tämä on organisaatiokulttuurin ja sitä 
luovien keskustelujen ERP-järjestelmä. 

Oppimisalustan voima on käytettävyys sekä 
seurattavuus. 

Howspace tekee isojenkin ryhmien oppimis-
keskustelut läpinäkyväksi ja nopeuttaa 
johtopäätösten tekemistä. 

Howspace saa keskustelut muuttamaan 
uuden oppimiseksi ja hyväksymiseksi.

- Toimii myös tableteilla ja matkapuhelimilla
- Luo yhteisen tarinnan kerronnan uuden 

oppimisesta ja havainnoista myös 
valmennuksen välissä

- Toimii orientoitumiseen sekä reflektointiin
- Videot ja kuvat suoraan mobiililaitteista

Digitaallinen oppimisalusta



Petri Korteniemi 0400 406 906 petri@yrityskoulutus.net www.yrityskoulutus.net

mailto:petri@yrityskoulutus.net?subject=
http://www.yrityskoulutus.net

