
Valmentaja Mika Pesonen palveluksessanne

• Kokenut sijoittaja ja asiantuntijaorganisaation esimies

• Uusi ura valmentajana OPssa 2013-2020:
• Myyntitaitoja, etenkin säästämisen ja sijoittamisen myyntiä

• Asiakaskokemuksen ymmärrystä

• Esimiestaitoja

• Sosiaalisen median hyötyjä asiantuntijatyön vahvistamisessa 
ja myynnin tukena

• Juontajana ja puhujana asiakas- ja henkilöstötilaisuuksissa

• Valmennusyrittäjänä vuodesta 2020 

• Erinomainen esiintyjä ja vaikuttava viestijä

• Valmennusten vaikuttavuus todennettu
Kuva Jonne Räsänen 2019.



Miten Mikan valmennus vaikuttaa?

1. Myyjän/asiantuntijan/esimiehen 
itsetuntemus kasvaa

2. Myyjän/asiantuntijan/esimiehen 
itseluottamus kasvaa

3. Yhteistyö kohenee

4. Työntekijäkokemus paranee

5. Asiakaskokemus paranee 

Tekemisen tehokkuus lisääntyy!



Mikan kolme kysymystä myyntiorganisaatiolle

1. Mikä on ensimmäinen asia 
myynnissä ja asiakkuuksien 
hoidossa, joka kaipaa 
kohennusta?

2. Kuinka asiakas saa 
kohtaamisista kaiken irti: 
hyötyä, tunnetta ja oivalluksia?

3. Miten myynnin perusasiat 
näkyvät päivittäin jokaisen 
myyjän työssä?



Mikan kolme kysymystä esimiehille

1. Mikä on ensimmäinen asia 
esimiestyössä, joka kaipaa 
kohennusta?

2. Mitä pitäisi tapahtua, jotta 
myynnin ja asiakaskokemuksen 
johtaminen toimisivat nykyistä 
paremmin?

3. Miten psykologinen turvallisuus 
tuntuu jokaisen päivittäisessä 
työssä?



Mika Pesosen valmennukset
1. Etämyynnin etävalmennus myyjille ja myynnin johtajille
2. Etävalmentamisen etävalmennus esimiehille ja valmentajille
3. Myyntirohkeus ja asiakaskokemus
4. Askel askeleelta kohti kauppaa
5. Temperamenttiäly myyntityössä 
6. Myyjän 13 kuolemansyntiä
7. Temperamenttiäly esimiestyössä
8. Esimiehen 13 kuolemansyntiä
9. Vauhtia varallisuudenhoidon myyntiin!
10. Asiantuntija somessa (LinkedIn)
11. Esimiehen ja asiantuntijan esiintymistaito 
12. Muutosmyötärinta



1) Etämyynnin etävalmennus

• Etämyynnin etävalmennus ”Askel askeleelta kohti kauppaa”
• Miksi etäneuvottelu kannattaa?
• Etäneuvottelun erot lähineuvotteluun verrattuna
• Tuloksellisen etäneuvottelun rakenne

• Luottamuksen rakentaminen
• Tarvekartoitus
• Miten pidän asiakkaan mielenkiinnon yllä?
• Miten aistin asiakkaan tunnetilan?
• Kuinka vastaan vastaväitteisiin?
• Kaupan päättäminen

• Tavoitteena rohkaista jokaista tekemään tuloksellisia
etäneuvotteluita



2. Etävalmentamisen 
etävalmennus

• Miten syntyy motivaatio
osallistua?

• Miten voitat “kilpailijasi” somen, 
nettisivut jne.

• Mitä tekniikka mahdollistaa?

• Valmistautumisen merkitys

• Kuinka suunnittelet ajankäytön?



3. Myyntirohkeus ja asiakaskokemus

• Oletko ylpeä itsestäsi ja työstäsi??

• Mikä on itsestäänselvyyden ja perusasian ero?

• Mikä on työsi merkitys?

• Mitä erinomaiseen asiakaskokemukseen tarvitaan?

• Kuinka työntekijäkokemus heijastuu asiakkaisiin?

• Miksi et uskaltaisi?



4a. Askel askeleelta kohti kauppaa

• Valmistautuminen
• Luo edellytykset
• Aloitus
• Luo tunnelma
• Laaja keskustelu
• Kysy unelmat!
• Kaupan päättäminen
• Hae ratkaisut
• Jälkihoito
• Pidä huolta



4b. Askel askeleelta kohti kauppaa
yritysasiakkaille
• Asiantuntijamyynnin prosessi
• Asiakkuustiimin valmistautuminen
• Mikä on tapaamisen tavoite?

• Miten asiakas valmistellaan tapaamiseen?
• Agendan merkitys
• Laaja-alaisen myynnin edellytykset

• Keskustelun kulku
• Mitä tapahtuu tapaamisen jälkeen?
• Yhteenvedon merkitys
• Mikä on välipeli?

• Jälkihoito
• Pidä huolta



5. Temperamenttiäly
myyntityössä

• Mitä temperamenttiäly tarkoittaa?

• Miksi sitä tarvitaan kotona ja 
työpaikalla?

• Kuinka se kohentaa yhteishenkeä ja 
työhyvinvointia?

• Miten huomioin erilaiset
asiakastyypit?

• Voinko muuttua?

• Teemme yhdessä
temperamenttitestin



6. Myyjän 13 kuolemansyntiä

• Miten myyjät omat asenteet 
voivat haitata hänen 
menestymistään?

• Miten päästä eroon 
esiintymispelosta, 
olettamisesta, 
ylivalmistelusta, pakkien 
pelosta…

• Valmennus sisältää 
ryhmätyön, jossa yhdessä 
pohdimme ratkaisuja ryhmän 
yleisimpiin ”synteihin”



7. Temperamenttiäly esimiestyössä

• Mitä temperamenttiäly tarkoittaa esimiestyössä?

• Kuinka se kohentaa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä?

• Miten otan huomioon ihmisten erilaiset temperamentit?

• Kuinka itsereflektio voi pelastaa urasi?

• Teemme yhdessä temperamenttitestin



8. Esimiehen 13 kuolemansyntiä

• Tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen on viisauden
alku

• Esimies ei tunnista oman käyttäytymisensä vaikutuksia

• Vaivaako heikko ajanhallinta, puutteelliset viestintätaidot, 
jämäkkyyden puute, pomottaminen…

• Miten luon psykologisen turvallisuuden?



9. Vauhtia varallisuudenhoidon 
myyntiin!

• Miksi kaikki eivät säästä ja sijoita?

• Miten sijoittamiseen liittyvä riski 
ymmärretään väärin?

• Onko tämän hetken markkinatilanteella 
mitään merkitystä pitkäaikaiselle 
sijoittajalle?

• Miten myynnin esteet taklataan?



10. Asiantuntija somessa

• Miksi ja miten LinkedIn tukee asiantuntijan työtä?

• Saako sieltä kauppaa?

• Miten teen toimivan profiilin?

• Miten LinkedInissä ollaan?

• Miten kuvaan itsestäni tervehdysvideon?



11. Esimiehen ja asiantuntijan esiintymistaito

• Kuinka suunnittelen kiinnostavan 
esityksen asiakastilaisuuteen?

• Kuinka tärkeä kehonkieli on?

• Mikä on diojen merkitys? 

• Miten esimiehenä viestin vaikeita 
asioita?

• Onko jännitykseen olemassa lääkettä?



12. Muutosmyötärinta

• Miksi muutos ei houkuttele?

• Miten motivoin ihmisiä uuteen?

• Kuinka tunteet ovat muutoksen 
onnistumisen esteenä?

• Miksi ”epämukavuusalueesta” ei 
kannata puhua?



”Olin jo aiemmin tehnyt DiSC-analyysin, mutta 
vasta Mikan valmennus toi siihen konkretiaa ja 
käytännönläheisyyttä. Nyt ymmärrän paremmin 
itseäni ja muita. Temperamenttiäly toimii kotona ja 
työpaikalla!” 
Päivi Puoskari, pankinjohtaja, OP Uusimaa

”Mika on rohkea. Hän sanoo myös niitä asioita, 
joita kuulijan tarvitsee kuulla eikä vain niitä, joita 
kuulijat haluavat kuulla.” 





Puhelin 040 - 648 6881

mikapesonen67@gmail.com

www.mikapesonen.com

www.linkedin.com/in/mikapesonen67

http://www.mikapesonen.com/

