
KAJAANIN 
AMMATTIKORKEAKOULU
LIIKETOIMINTAPALVELUT LENTOON

Kajaanin ammattikorkeakoulu on dynaa-
minen ja ihmisläheinen aluetta palveleva 
korkeakoulu, joka edistää alueellaan huippu-
osaamista aktiviteettimatkailussa, sairaan- ja 
terveydenhoidossa, liiketoimintaosaamisessa, 
yrittäjyydessä, ICT- teollisuudessa sekä kone 
- ja kaivostekniikassa. Kajaanin ammatti-
korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille korkeatasoi-
sen ja ihmisläheisen oppimisympäristön sekä 
joustavia palveluita yrityksille. Koulun voi-
mavara on sen myönteinen, innovatiivinen ja 
ennakkoluuloton henkilöstö. 

PALVELUIDEN MYYNTI KASVOI VUODEN 
2017 AIKANA 34 %

”Kasvu on ollut merkittävää. Valmennukset ja 
opitut toimintatavat ovat olleet tässä ratkaise-
vassa roolissa. Myynnin johto ja myyntihenkilöt 
ovat muuttaneet tekemistä haluttuun suun-
taan ottaen valmennuksista toimintatapoja 
arkeen. Kasvu koostuu useista kaupoista, ei vain 
yhdestä isommasta. Useampi henkilö on siis on-
nistunut työssään”, Kajaanin ammattikor-
keakoulun kehitysjohtaja Mikko Keränen 
toteaa. 

”Kasvutavoitteisiin päästäksemme valitsimme 
kumppaniksemme Trainers’ Housen. Kump-
panivalintaan vaikuttivat muun muassa 
yrityksen hyvä maine sekä referenssit to-
teutetuista muutoshankkeista. Myyntitilan-
teessa Trainers’ House osoitti aitoa kykyä kuun-
nella meitä. Tämä teki vaikutuksen”, Keränen 
kertoo yhteistyön taustoista.

YRITYSKULTTUURI KASVUTAVOITTEITA 
TUKEVAKSI

Ammattikorkeakoulu-uudistus loi Kajaanin am-
mattikorkeakoululle haasteita eri palveluiden 
myynnin kehittämiselle. 

”Kyse on ollut kulttuurimuutoksesta. Ihmisten 
uteliaisuus on kasvanut ja tämä on johta-
nut myynnillisiin tekoihin. Palveluliiketoi-
mintamme on noussut aivan eri tasolle kuin 
mitä se on aikaisemmin ollut. 

Isossa kuvassa tavoitteena oli, että onnistum-
me muuttamaan toimintakulttuuriamme sel-
laiseksi, että kaikki tekeminen on taloudellisesti 
kannattavaa. Lisäksi nimenomaan palveluiden 
täytyi olla tuotteistettuja ja myytävässä muo-
dossa. Varmistaaksemme myyntitavoitteiden 
toteutumisen, tarvitsimme tavoitteellisempaa 
johtamista sekä tasonnoston asiakkuuksien 
hoitamisen toimintatapoihin”, Keränen jatkaa. 

SUJUVALLA YHTEISTYÖLLÄ  
HALUTTUIHIN TULOKSIIN 

Taustatyönä Trainers’ House tutustui Kajaanin 
ammattikorkeakoulun strategiaan, nykyiseen 
myynnin ja myynnin johtamisen toimintamalliin 
sekä myyntimateriaaleihin. 

Johdon työpajassa määriteltiin uudet yhteiset 
toimintamallit ja pelisäännöt liiketoimintapal-
veluiden ja asiakkuuksien johtamiseen sekä uu-
sien asiakkuuksien luomiseen. Nämä käytiin läpi 
kaikille henkilöstön valmennuksissa.  

”Valmennukset ovat toimineet meillä hirmu 
hyvin. Viimeisin valmennus on noussut ko-
kemuksena henkilöstön keskuudessa jopa 
”legendaarisiin” mittoihin. Lisäksi olemme 
olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että kokonai-
suudesta ja yhdessä sovituista ohjausryhmistä 
ja sparrauksista on pidetty kiinni”, Keränen kiit-
tää.

”Koen, että on hyvä käyttää ulkopuolista asian-
tuntijaorganisaatiota kehittämistyössä, sillä 
tämä tuo perspektiiviä tekemiseen. Olemme 
saaneet yhteistyöltä juuri sitä, mitä alun 
perin haimmekin. Yhteistyö on ollut äärim-
mäisen sujuvaa. Suosittelisin Trainers’ Housea 
ehdottomasti myös muille kumppaniksi muu-
toshankkeisiin”, Keränen kertoo lopuksi. 
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