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Industria Oy 
 

Liikkeenjohdon ja yritysten kehittämisen asiantuntemusta yli 25 vuoden ajalta. Toiminnan ytimenä 
kahdeksan asiantuntijaa eri osaamisalueilta. Laaja yhteistyöverkosto kotimaassa ja ulkomailla. 
Liiketoiminta-alueinamme: 
LIIKKEENJOHTO 

Liiketoimintojen suunnittelu, strategiatyö ja prosessien kehittäminen  
KEHITTÄMINEN JA KASVU 

Haemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvun avaimet. 
KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT 

Vältä turhat karikot yrityksesi kansainvälistymisessä.  
KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET 

Valituin teemoin ja tavoin toteutettavat yritys- tai yritysryhmäkohtaiset tilaisuudet 
 

Tutustu meihin tarkemmin sivuillamme: www.industria.fi ja www.sinisenmerenstrategia.fi  

Yhteyshenkilö: Jari Valtonen, 050-5745654, jari.valtonen@industria.fi 
 

Palvelusetelin kehittämissuunnitelma 
 

Kehittämissuunnitelman avulla kartoitetaan yrityksen lähtötilanne ja suunnitellaan palvelusetelin 
avulla toteutettavat toimenpiteet niin, että ne muodostavat nykytilanteeseen sopivan 
tarkoituksenmukaisen sisällön huomioiden yrityksen resurssit ja tavoitteet. Kehittämissuunnitelman 
laadinnassa hyödynnämme Industria Oy:n pitkäaikaista kokemusta vastaavista suunnitelmista. Sen 
laajuus ja sisältö tarkennetaan yrityksen avainhenkilöiden kanssa huomioiden jo tehdyt selvitykset 
ja niiden tulokset. Työkaluina myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman laadinnassa 
käytämme valikoituja osioita Industria Oy:n kehittämistarveanalyysistä (KETAR®) ja yrityksen 
avainhenkilöille tehtyjä ennakkokyselyjä. 
Tyypillisenä sisältönä myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta:  

1. Yrityksen nykytilanne (tuotteet ja palvelut, asiakasryhmät) 
2. Henkilöstö ja osaaminen 
3. Talous  
4. Kilpailutilanne  
5. Yhteistyökumppanit ja verkosto 
6. Yrityksen SWOT ja visio 
7. Kehittämistarpeet 

 

Kohdissa 3. ”Talous”ja 4. ”Kilpailutilanne” käytämme tarvittaessa tarkemmin yrityksen tai sen 
kilpailijoiden taloutta kuvaavaa KeyFigures- analyysiä, jonka avulla määritämme yrityksen taloutta ja 
tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja kustannustehokkaasti perustuen yrityksen julkisiin 
tilinpäätöstietoihin. (Liite 1) 
Kehittämissuunnitelman perusteella valitaan yhdessä yritysjohdon kanssa toteutettavat myynnin ja 
markkinoinnin käytännön toimenpiteet seuraavista: 
 

1. Strategiatarkastelu myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta 
2. Myyntitaitojen arviointi ja kehittäminen uudella kehitystyökalulla 
3. Vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittäminen myynnissä ja asiakaspalvelussa 
4. Kansainväliset markkinat menestystekijäksi -erityisalueena meriteollisuus  

5. Asiakastyytyväisyysselvitysten ja – tutkimusten avulla kohdennettua kehittämistä 
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1. Strategiatarkastelu myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta 
 
Oikeat strategiset valinnat ovat yrityksen menestyksen kulmakivi. Muuttuva toimintaympäristö 
vaatii yritysjohdolta mukautumista uusiin haasteisiin ja tilanteisiin. Täysmittainen strategian laadinta 
vaatii merkittävää ja systemaattista panostusta yritykseltä. Olemassa olevaa 
liiketoimintasuunnitelmaa tai -strategiaa tulisi tarkastella kriittisesti aika ajoin yrityksen kilpailukyvyn 
varmistamiseksi.  
Strategiatarkastelun kohteena myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta voi olla esim: 
 

 tuote- / palveluominaisuuksien tarkastelu 

 kilpailukyky suhteessa muihin toimijoihin 

 erottautuminen tarjonnassa 

 asiakasryhmät 
 
Tavoitteena analysoida yrityksen kilpailuetua ja löytää uusia avauksia liittyen esimerkiksi 
tuoteominaisuuksiin, tuottamiseen, asiakasryhmiin, palveluvalikoimaan, jakeluun ja hinnoitteluun. 
 
Uusien avauksien kohdalla hyödynnämme Industria Oy:n pitkäaikaista kokemusta pk-yrityksen 
strategiatyöstä sekä siinä käyttämiämme strategiatyökaluja, kuten Sinisen Meren Strategiaan 
pohjautuvat konseptimme: 
 

 Sininen Herätys™ 

 Sininen Askel™ 

 Sininen Sukellus™ 

Näissä perusideana on löytää 
yritykselle markkinatila, jossa 
kustannukset sekä asiakkaan kokema 
arvo ovat edullisessa tasapainotilassa 
eikä tärkein kilpailutekijä ole hinta. 
Konseptin työkalujen ja menetelmien 
avulla yritys voi kriittisesti tarkastella omaa nykyistä toimintaansa ja luoda itselleen oman sinisen 
meren tarjontansa – tai ainakin huomioida keskeiset elementit sen filosofiasta. 
 
Tarkemmin konsepteistamme: www.sinisenmerenstrategia.fi 
 
Osana strategiatarkastelua voidaan käyttää myös muita perinteisiä strategiatyökaluja (SWOT, 
trendikartta, asiakas-tuotematriisi) esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti.  
 
Palvelukokonaisuuden sisältö ja laajuus määritellään kehittämissuunnitelmassa. Valittu ohjelma voi 
koostua useammista tässä esitetyistä käytännön toimenpiteistä siten, että laadittu 
kehittämissuunnitelma, yritys- ja henkilöanalyysit, etätehtävät, lähipäivät ja raportit muodostavat 
palvelusetelin noin 5 päivän työpanoksen.  
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2. Myyntitaitojen arviointi ja kehittäminen uudella kehitystyökalulla 
 

Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä olevien avainhenkilöiden taidot suoriutua tehtävästään 
erityyppisissä tilanteissa on yrityksen keskeinen kilpailuvaltti. Luontaiset ominaisuutemme 
määrittävät miten toimimme eri tilanteissa, mutta kokemuksen myötä ulospäin näkyvä 
käyttäytymisemme on pitkälti opittua ja pystymme mukauttamaan käyttäytymistämme kulloisenkiin 
tarpeeseen. 
Uuden käänteentekevän FinxS-Myyntikompetenssien arviointityökalun avulla pystymme arvioimaan 
henkilön myynnissä tarvittavia taitoja ja arvioinnin pohjalta laatimaan henkilökohtaisen 
kehitysohjelman. 
 

Tunnistatko organisaatiosi kyvyt toimia eri haasteissa myynnissä ja asiakaspalvelussa? 
 

 mitkä ovat myyjiesi vahvuudet ja kehittämiskohteet? 

 missä myynnin vaiheissa toimintaa pitäisi kehittää? 

 mihin asioihin tulisi erityisesti keskittyä kehitystyössä? 

 miten voisit saada entistä parempaa vastinetta myyntiponnisteluille? 
 

Työkalu perustuu Extended DISC International Ltd:n ja Sandler Training (USA):n  yli 15 vuotiseen 
yhteistyöhön ja satoihin tuhansiin myyjien arviointeihin. Konseptissa on tunnistettu yhteensä 18 
kriittistä myyntityössä tarvittavaa taitoa. Etänä tehtävän arvioinnin tuloksena näemme mitkä 18 
menestyksellisessä myynnissä tarvittavaa kompetenssia tukevat henkilöä nykyroolissaan ja mitkä 
kaipaavat kehittämistoimia.  
Konseptiin kuuluu useita eri analyysityökaluja, joiden avulla pystymme rakentamaan yrityksen 
tarpeisiin sopivan arvioinnin. Esim. konseptin FinxS Manager – raportin avulla arvioidaan henkilön 
taitoja eri myyntivaiheissa ja voimme esittää ne vaiheittain, jolloin näemme henkilön vahvuudet ja 
kehittämistarpeet: 
 

 
Arviointia tulee peilata yrityksen myyntiprosessiin ja henkilön työnkuvaan (ovatko ne tärkeässä 
roolissa hänen työssään?) laadittaessa henkilökohtaista kehitysohjelmaa. 
 
Palvelukokonaisuuden sisältö ja laajuus määritellään kehittämissuunnitelmassa. Valittu ohjelma voi 
koostua useammista tässä esitetyistä käytännön toimenpiteistä siten, että laadittu 
kehittämissuunnitelma, yritys- ja henkilöanalyysit, etätehtävät, lähipäivät ja raportit muodostavat 
palvelusetelin noin 5 päivän työpanoksen.  

kehittämistarpeet 

vahvuudet 
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3. Vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittäminen myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 

 
Luontainen käyttäytymistyylimme ohjaa toimintaamme työssä ja sen eri toiminnoissa. 
Tunnistamalla oman käyttäytymistyylinsä henkilö löytää omia vahvuuksiaan ja kehittää 
vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojaan. Nämä luontaiset ominaisuudet ovat valmennuksen 
avulla myös tunnistettavissa vastapuolen (asiakkaan, yhteistyökumppanin, työtoverin…) 
käyttäytymisessä, jolloin voimme mukauttaa omaa käyttäytymistämme ja näin toimia 
vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa tuloksekkaammin. 
Myynnin ja asiakaspalvelun kohdalla luontainen käyttäytyminen näkyy useissa eri tilanteissa: 

 miten yksityiskohtaista tietoa henkilö tarvitsee? 

 myynkö tunteella vain tiedolla? 

 miten nopeasti voin edetä myynnin eri vaiheissa? 

 mitkä asiat vaikuttavat henkilön päätöksenteossa? 

Tarkoitukseen kehitetty Extended DISC® henkilöanalyysi laaditaan verkon yli etänä ja se tuottaa 
tarvittaessa eri näkökulmista laaditun noin 10 -sivuisen analyysiraportin, joka toimii yrityskohtaisen 
valmennuksen pohjana. 
Myynnin ja markkinoinnin Extended DISC® -valmennusohjelma voi koostua esim. seuraavista osista: 

 Henkilön käyttäytymistyylit yleisesti 
o Eri peruskäyttäytymistyylien ominaisuudet 
o Käyttäytymistyylien tunnistaminen 

 Osallistujan Extended DISC®-analyysi myynnin ja 
asiakaspalvelun näkökulmasta 

o Raportin sisältö ja tulkinta 
o Vahvuudet ja kehittymisalueet  
o Luontaiset ja ei-luontaiset ominaisuudet myynti- ja 

asiakaspalvelutehtävissä 
o Kehitysohjelman laadinta tulosten perusteella 

 Eri käyttäytymistyylit myynnissä ja asiakaspalvelussa 
o Eri tyylit vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa 

o Huomioitavaa myynnin eri vaiheissa (esittely, eteneminen, päätöksenteko)  

Extended DISC® on Suomessa v. 1994 kehitetty järjestelmä, joka on globaalisti käytössä yli 57 
maassa ja siitä on tehty yli 70 kieliversiota. Industria Oy on toiminut Extended DISC Finland Oy:n 
yhteistyökumppanina vuodesta 1996, asiantuntijoinaan: 

o Extended DISC Certified Trainer Jari Valtonen, 050-5745654; jari.valtonen@industria.fi 

o Extended DISC Certified Trainer Reijo Kivelä, 050-5909370; reijo.kivela@industria.fi 

 
Palvelukokonaisuuden sisältö ja laajuus määritellään kehittämissuunnitelmassa. Valittu ohjelma voi 
koostua useammista tässä esitetyistä käytännön toimenpiteistä siten, että laadittu 
kehittämissuunnitelma, yritys- ja henkilöanalyysit, etätehtävät, lähipäivät ja raportit muodostavat 
palvelusetelin noin 5 päivän työpanoksen.  
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4. Kansainväliset markkinat menestystekijäksi -erityisalueena meriteollisuus  
 
Industria Suunta™ on Industria Oy:n kehittämä palvelukonsepti yrityksille, jotka hakevat kasvua 

kansainvälisiltä markkinoilta. Se räätälöidään yrityksen avainhenkilöiden kanssa tilannetta ja 

tavoitteita vastaavaksi.  

Kehittämissuunnitelman avulla kartoitetaan yrityksen ja sen tuotteiden kansainvälistymisvalmiudet 
ja luodaan alustavia suuntaviivoja yrityksen kansainvälistymisprosessille. Palvelusetelin 
mahdollistamat työpaketit valitaan modulaarisesti Industria Suunta™-konseptista: 
 

 
 
Suunnitteluvaiheessa analysoidaan syvällisemmin markkinoita, kilpailijoita ja potentiaalisia 
asiakasryhmiä. Markkina-analyysin perusteella valitaan yritykselle sopivat kohdemarkkinat ja 
asiakassegmentit, suunnitellaan liiketoimintamalli ja kanavat myyntiä, markkinointia ja jakelua 
varten.  
Meriteollisuuteen suuntautuvissa kansainvälistymishankkeissa hyödynnetään lisäksi Industria Oy:n 
Toimittajakortti™-konseptia, jossa yhdessä potentiaalisten meriteollisuuteen tähtäävien 
alihankkijoiden kanssa täytetään Toimittajakortti™. Se on yhteistyössä alan kokonaistoimittajien 
(KT-toimittaja) ja Industrian kehittämä etenemistapa saada osaamistaan esille meriteollisuuden 
toimijoille. 
Tyypillinen yrityskohtainen Toimittajakortti™-projekti sisältää myös informaatiopaketin 
meriteollisuuden mahdollisuuksista, arvoketjusta, toimintatavoista ja hyvistä käytännöistä 
markkinoida omaa osaamistaan meriteollisuuden kokonaistoimittajille. 
 
Palvelukokonaisuuden sisältö ja laajuus määritellään kehittämissuunnitelmassa. Valittu ohjelma voi 
koostua useammista tässä esitetyistä käytännön toimenpiteistä siten, että laadittu 
kehittämissuunnitelma, yritys- ja henkilöanalyysit, etätehtävät, lähipäivät ja raportit muodostavat 
palvelusetelin noin 5 päivän työpanoksen.  
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5. Asiakastyytyväisyysselvitysten ja – tutkimusten avulla kohdennettua 
kehittämistä 

 
Asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla yritys saa ajantasaista tietoa omasta suorituskyvystään ja 
toiminnastaan. Yritys voi räätälöidyllä kyselyllä selvittää asiakkaansa todellisia tarpeita ja sitouttaa 
tiiviimmin yritykseen vastaamalla näihin tarpeisiin 
Anonyymisti toteutettu, www-pohjainen asiakastyytyväisyystutkimus tuo yrityksen myynnin ja 
markkinoinnin kehittämiseen korvaamatonta dataa, jonka avulla asiakaskokemuksesta tehdään 
entistä parempaa ja markkinointia pystytään kohdentamaan tarkemmin. 
 
Tuloksia voidaan käyttää esim. myynti ja markkinointitoimien ongelmakohtien selvittämiseen, 
toiminnan tason arviointiin ja ylläpitämiseen sekä asiakkaiden arvostusten selvittämiseen. Ne ovat 
myös pohjana uusille myynti- ja markkinointikanaville, tuotelanseerauksille ja tuoteominaisuuksien 
kehittämiselle 
 
Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa käsittäen 
tyypillisesti vaiheet: 

 suunnittelu tutkimuksen tavoitteista 

 tutkimuskysymysten laadinta 

 kohderyhmän määrittely, tausta- ja osoitetiedot 

 kyselyn lähetys ja tarvittavat muistutusviestit 

 kyselyn anonyymi raportointi 

 jatkotoimenpiteet tutkimuksen pohjalta 
 
Esimerkki asiakaskyselyn koontinäytöstä: 
 

 
 
 
Palvelukokonaisuuden sisältö ja laajuus määritellään kehittämissuunnitelmassa. Valittu ohjelma voi 
koostua useammista tässä esitetyistä käytännön toimenpiteistä siten, että laadittu 
kehittämissuunnitelma, yritys- ja henkilöanalyysit, etätehtävät, lähipäivät ja raportit muodostavat 
palvelusetelin noin 5 päivän työpanoksen.  
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Liite 1 KeyFigures-analyysi 

 
 
 

 
 
 

 


