
Koulutuksen perusosassa kehite-
tään suunnitelmallista työskente-
lytapaa ja asiakastyössä tarvittavia 
taitoja sekä panostetaan asiakas-
ymmärryksen hankkimiseen.  
 
Syventävä osa valitaan oman työ-
tehtävän mukaan: 

• Ratkaisumyynnissä syvennetään 
myyjän taitoja toimia näkemyk-
sellisenä, asiakasta konsultoivo-
na ratkaisumyyjänä.  

• Assistentti- ja sihteerityön pal-
veluissa syvennetään digitaali-
sia ja viestinnällisiä taitoja.

Koulutuksessa suoritetaan liiketoi-
minnan ammattitutkinto tai sen osa. 
Hinta 350 e koko tutkinnon suorit-
taminen, 150 e yksi tutkinnon osa. 
Hintaan sisältyy DiSC-analyysi.

NÄKEMYKSELLINEN MYYJÄ JA 
ASIAKKUUKSIEN HOITAJA 
Haluatko kehittyä tuloksekkaaksi ja näkemykselliseksi, asiakkaan liiketoimintaa edistäväksi myyjäksi? 
Tai kehittyä asiakaspalvelijasta aktiiviseksi asiakkuuden hoitajaksi ja myynnin edistäjäksi?

Hakeutuminen:
Ilmoittaudu mukaan: 
bit.ly/hakeudu

KOULUTUSPÄIVIEN 

ALUSTAVA SISÄLTÖ JA 

AIKATAULU

PERUSOSA 

AVAUSPÄIVÄ 0,5 PV  
6.3.2019  KLO 9-14

Orientaatio opintoihin Keudassa 
• ”Minä myyjänä/asiakkuuden hoitaja-

na” alkukysely ja –keskustelu  
• Omien tavoitteiden asettaminen 

koulutukselle ja harjoituspäiväkir-
jan aloittaminen 

Esitehtävä

 1. TUNNE KOHDERYHMÄSI JA ASI-
 AKKAASI – PALVELE PAREMMIN JA 

MYY ENEMMÄN 
 21.3.2019  KLO 9-15.30

• Kohderyhmämme; ketkä tarvitse-
vat palveluitamme 

• Oikeisiin yrityksiin panostaminen 
ja panostuksen oikea-aikaisuus 
(ostoikkuna) 

• Toimiala- ja asiakasymmärrys; 
“Think like your customer” 

• Henkilöt ostopäätöksen takana 
• Myyntityön ja asiakkuuksien hoidon 

vaiheet
• Erilaisten asiakkuuksien hoitaminen 
• Disc-analyysin pohjustus
 



Disc-analyysin tekeminen.
Tehtäviä asiakasymmärryksen 
kartoittamiseksi. 

 2. VUOROVAIKUTUS ASIAKKAAN 
KANSSA ERI KANAVISSA- TAVOITTEE-
NA POSITIIVINEN ASIAKASKOKEMUS 

 4.4.2019  klo 9-15.30
• Henkilökohtaiseen DISC-analyysiin 

tutustuminen
• Vuorovaikutustyylit: oman tyylin 

muokkaaminen asiakkaan tyylin 
mukaan 

• Asiakkaan kohtaaminen eri kanavis-
sa: kasvokkain, puhelimessa, sähkö-
postitse, chatissä, Skypessä – laa-
tua ja tuloksellisuutta kohtaamisiin 

• Haastavien asiakastilanteiden hoi-
taminen 

• Vakuuttava kirjallinen viestintä

Harjoittelua työssä.

 3. SUUNNITELMALLINEN JA TU-
LOKSEKAS MYYNNIN JA ASIAK-
KUUKSIEN HOIDON PROSESSI 

 9.5.2019  KLO 9-15.30
• Oman työn suunnittelu ja tavoittei-

den asetanta 
• Myynnillisyys asiakaskohtaamissa: 

tarvekartoitus, esittely, kysymys-
ten käsittely, ratkaisuehdotus, hin-
takeskustelu, kaupan päättäminen.  

• Tulosten seuranta: tunnusluvut ja 
raportointi 

 
Suunnitelman tekeminen ja esittely esimiehelle. 

 4. YHTEISTYÖ ASIAKASPALVELU/
MYYNTI/ASIAKKUUKSIEN HOITA-
MINEN/MARKKINOINTI 

 13.6.2019  KLO 9-15.30
• Markkinoinnin tehtävä ja tavoitteet 
• Yhteistyö ja työnjako  
• Sosiaalinen myynti – sosiaalinen 

media apunamme 
• Asiakaspalautteiden kerääminen ja 

käsittely

 KERTAUSPÄIVÄ HALUKKAILLE
 19.6.2019  KLO 9-15.30

Suoritetaan tutkinnon osa myynnin ja
asiakaspalvelun suunnittelu ja to-
teuttaminen, 60 Osp (liiketoiminnan
ammatitutkinto). 

SYVENTÄVÄ OSA A 
RATKAISUMYYNTI, 60 osp 

Liiketoiminnan ammattitutkinto,
Myynnin ja markkinointiviestinnän
osaamisala 

 1. KONTAKTIN LUOMINEN JA TULOK-
SELINEN MYYNTINEUVOTTELU 

 5.9.2019  KLO 9-15.30
• ”Hissipuhe” suomeksi ja englanniksi 
• Onnistuneen neuvottelun edellytykset 
• Neuvottelutyylit ja taktiikat 
• Kyselytekniikka tarpeiden kartoituksessa 
• Kysymyksiin ja vastaväitteisiin vastaaminen 
• Hinnan merkitys ja käsittely 
• Kaupan päättäminen 
• Harjoittelu 
 
Harjoittelu työssä.  
 
 2. TEHOKAS JA TALOUDELLINEN                   

TOIMINTA MYYNNISSÄ JA 
 ASIAKKUUKSIEN HOIDOSSA 
 3.10.2019  KLO 9-15.30
• Tuotteiden/palvelujen ja asiakkuuksien 

kannattavuuden seuranta 
• Tunnuslukujen valinta ja merkitys 
• Hinnan laskenta ja hinnoittelustrategiat 
• Kannattavuuden parantaminen 
• Myynnin budjetointi 
 
Harjoittelu työssä.  
 
 3. EROTTUVA TARJOUS JA SEN ESITTELY 
 7.11.2019  KLO 9-15.30
• Tarjouksen tekeminen 
• Ratkaisuehdotuksenpaketointi/

tuotteistaminen 
• Ratkaisuehdotuksen esittelyn raken-

taminen koko ostoryhmä huomioiden  
• Esittelyyn valmistautuminen 
 
Harjoittelu työssä.
 
 4. ESITTELYJEN HARJOITTELU, OMAN 

TYÖN JOHTAMINEN JA AJANHALLINTA 
 12.12.2019  KLO 9-15.30
• Ratkaisuehdotusten esittely 
• Itsensä johtaminen omien mukavuus- 

ja epämukavuusalueiden mukaan 
• Ajankäytön haasteiden tunnistaminen 

ja ajankäytön sekä ajattelunhallinnan 
kehittäminen 

• Tavoitteet omalle kehittymiselle täs-
tä eteenpäin 

 KERTAUSPÄIVÄ HALUKKAILLE 
 19.12.2019  KLO 9-15.30

 SYVENTÄVÄ OSA B 
 ASSISTENTTI- JA
 SIHTEERITYÖN PALVELUT, 60 osp 

Liiketoiminnan ammattitutkinto,
Liiketoiminnan palveluiden 
osaamisala

 1. DIGITOIMISTO 
 19.9.2019
• Verkkokokouksen järjestäminen ja 

toteutus 
• Sähköisen opastusmateriaalin tuot-

taminen 
• Huomioidaan osallistujien tarpeet 

ja toiveet 
 
 2. VIESTINTÄMATERIAALIEN 
 TUOTTAMINEN JA ASIAKASVIESTINTÄ
 24.10.2019 
• Esitteet 
• Sähköpostisuora 
• Muistiot ja pöytäkirjat 
• Huomioidaan osallistujien tarpeet 

ja toiveet 
 
 KERTAUSPÄIVÄ HALUKKAILLE
 28.11.2019 
 
Osallistuminen kiinnostuksen mukaan 
Ratkaisumyynnin koulutuspäiviin 
 
Koko liiketoiminnan ammattitutkinnon 
suorittamiseksi suoritetaan vielä tut-
kinnon osa: Liiketoiminnan tehtävissä 
toimiminen, 30 osp. Osaaminen kertyy 
työssä. Tarpeen mukaan järjestetään kou-
lutusta alkuvuonna 2020. 


