
TULOKSENA AKTIIVISUUTTA JA  
PAREMPIA MYYNTITULOKSIA

”Uudenlainen tekeminen näkyy konkreet-
tisina myyntituloksina ja myyntiä tehdään 
nyt paljon laajemmin. Ihmiset ovat saa-
neet rohkeutta tarttua toimeen ja 
käydä epämukavuusalueellaan. Nyt tar-
jotaan tuotteita, joita ei ennen ole tarjottu. 
Tuntemattomiin asioihin on otettu omis-
tajuutta ja aktiivisuudessa on tapahtunut 
tasonnosto”, kertoo pankinjohtaja Iiris Puro 
Suomenselän Osuuspankista.

”Yhteistyön lopuksi kerätyistä palautteista 
selvisi, että ohjelman osallistujat koki-
vat edistyneensä lähtötasoon verrat-
tuna jokaisella mittarilla. Valmentaja 

onnistui työssään. Erityisesti lähestymis-
tapa tärkeisiin asioihin ja omien kokemus-
ten jakaminen ovat saaneet hyvää palau-
tetta!”, Puro jatkaa. 

UUDEN STRATEGIAN MUKAISTA  
TEKEMISTÄ

”Ratkaisumyynnin ammattilaiseksi” 
on Trainers’ Housen toteuttama muuto-
sohjelma OP Ryhmän eri pankeille. Tavoit-
teena on tukea OP Ryhmän uuden stra-
tegian mukaista tekemistä sekä tarjota 
osallistujille työkaluja ratkaisumyyntiin. 

”Halusimme asiakkaillemme tasalaatuisen 
palvelukokemuksen ja toimihenkilöidem-

me käyvän myyntityössä tarjoamaamme 
läpi laaja-alaisemmin. Myyntiin kaivattiin 
avustusta ja rohkaisua asiakkaiden kanssa 
käytäviin keskusteluihin. Hoidamme asi-
akkuutta, emme ainoastaan yksittäis-
tä tarvetta. Myös ajankäyttöön kaivattiin 
systemaattisuutta, asiakaspalvelussa kun 
aina sattuu ja tapahtuu yllätyksellisiäkin 
asioita”, Puro kertoo yhteistyön taustoista. 

”Monet valmennuksista saadut työkalut 
ovat jalkautuneet käyttöön ja lisänneet 
henkilöstömme hallinnan tunnetta omas-
ta työstään. Moni koki kehittyneensä ajan-
käytön tehokkaassa suunittelussa ja saa-
neensa lisää rohkeutta asiakastyöhön”, 
Puro kertoo. 

TÄRKEIMMÄSTÄ TEKEMISESTÄ TOTTA

”Olen ollut erityisen tyytyväinen siihen, että 
me esimiehet olemme kulkeneet rinnalla 
läpi yhteistyön ja pysyneet ajan tasalla kai-
kesta. Pulssi-muutosjohtamisen alusta 
on ollut hyvä paikka omien ajatusten 
jakamiseen. 

Trainers’ House muistutti meitä tärkeim-
mästä tekemisestä myös soittamalla 
muutosohjelmaan osallistuville henkilöille 
Polullapysymispuheluita. Näillä soitoilla 
varmistettiin, olivatko ihmiset tehneet 
sovittuja asioita ja jos eivät, niin mikä oli 
muodostunut esteeksi. Puhelun lopuksi 
sovittiin tarvittavista toimenpiteistä, jotta 
asiat tulivat tehdyiksi. Nämä puhelut ovat 

KESKI-POHJANMAAN
OP-LIITTO
RATKAISUMYYNNIN 
AMMATTILAISEKSI 

OP Ryhmä on ollut rakentamassa suomalaista  
yhteiskuntaa ja kartuttamassa maamme vaurautta jo 
yli 110 vuoden ajan. OP:n strategia perustuu pitkä-
jänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaiden 
eduksi. Ryhmä työllistää yhteensä noin 12 000 henki-
löä Suomessa ja Baltiassa. OP-liitot ovat jäsenosuus-
pankkien alueellisia yhteistyöelimiä. Suomessa on 16 
OP-liittoa. Keski-Pohjanmaan OP-liittoon kuuluu 
12 pankkia.

saaneet meillä kiitosta. Kesälomalta pa-
luu oli miellyttävää, kun joku muistutti 
mistä jatkaa. Saatujen palautteiden mu-
kaan ihmiset ovat huomanneet työssään 
kehitettävää ja nyt on saatu draivia päälle”, 
Puro kertoo.  

”Trainers’ House  on ollut meille erinomai-
nen kumppanivalinta. Olemme saaneet 
arvokasta tietoa asiakastyöskentelys-
tämme sekä toimihenkilöidemme myyn-
nillisistä vahvuuksista. Valmennusten 
avulla olen itsekin ymmärtänyt laajemmin, 
millaisia asiakaskohtaamisemme ovat. Sa-
malla ne ovat auttaneet ymmärtämään, 
mitä pitää vielä kehittää entistä laaduk-
kaamman kohtaamisen luomiseksi”, Puro 
päättää. 
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