
Myynnin mestarit

Myynti on nyt pop. Tämän sai nähdä kansallisen
Best Seller Competition -myyntikilpailun
tuomaristo ja yleisö 27.4 Turun
ammattikorkeakoulussa, kun kova harjoittelu
palkittiin ja turkulainen myynti-insinööri Alina
Venermo voitti nuorten myynnin Suomen
mestaruuden.

Auditorio Turun ammattikorkeakoulun
Sepänkadun yksikössä oli täynnä yleisöä ja
tunnelma jännittynyt. Oli vuorossa kuka 
tahansa neljästä finalistista, niin kaikilla 
auditoriossa istuvilla oli yhteinen toive: klousaa .
Kahden tunnin finaali päättyi Alina Venermon 
suoritukseen, jonka jälkeen tuomariston

arvioinnit siirrettiin tuloslaskentaan.

Finalistit olivat aamupäivällä edenneet 
esikarsinnoista, joissa kilpailijat myivät 
roolipelatussa myyntitilanteessa asiakkaalle 
Canon Easy -tulostuspalvelua. Neljään esi-
karsintaan olivat liittyneet neljän osallistuvan
ammattikorkeakoulun opiskelijat, yhteistyö-
yritysten tuomarit sekä korkeakoulujen 
valmentajat. Valmentautuminen kilpailuun
oli aloitettu jo aikaisin tänä keväänä. 
”Tämä myyminen on taitolaji, sen oppii vain 
treenaamalla”, kertoo Pirjo Pitkäpaasi, 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun valmentaja,
jatkaen: ”Itse myyntitilanteessa menestyminen
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taidoista, sillä se lupaa hyvää niin osallistuville
opiskelijoille kuin itse kilpailullekin.” 

tiivistyy siihen, miten hyvin kestää 
jännitystä ja sitähän täällä harjoitellaan.” 
Kilpailua edeltävänä iltana ulkopaikka-
kunnilta saapuneet kilpailijat majoittuivat
Turkuun ja hioivat suorituksiaan viime
hetkiin saakka.

Eikä hiominen tapahtunut tuloksetta. Tuomarit,
jotka ensi kertaa olivat kaikki yhteistyö-
yritysten edustajia, näkivät eturivin paikoilta
miten myyntitaito oli kehittynyt. ”Kyllä olin 
aikaisemmin nähnyt Best Seller -mainintoja
rekrytoitavien myyjien hakemuksissa. Mutta
vasta tänään, kun näin missä tässä on kysymys
ja mikä taso täällä todellisuudessa on, tiedän 
mitä tämä merkitsee”, kehuu Lassila&Tikanojan
rekrytointikonsultti Karoliina Wilkman.  
”Tästä lähin haluan kyllä kutsua ainakin ne

hakijat haastatteluun, jotka ovat tähän 
kilpailuun osallistuneet”, hän jatkaa. Saman-
laisia kommentteja kuului iltagaalassa, jossa 
edustajat yrityksistä  Canon, Lassila&Tikanoja,
If, Projecta ja Vainu jakoivat omat palkintonsa
kehuen vuolaasti kilpailijoita ja tarjoten
työpaikkoja.

Kilpailijoiden taitojen näkyvyyden parantumi-
seen on kaksi syytä - kilpailun näkyvyyden
parantuminen ja valmennuksen kehittyminen.
”Nyt olemme kahdeksantena kisavuotena
kasvattaneet entisetään kansallista
näkyvyyttämme kilpailullemme”, muotoilee 
asian Katri Salonen, Best Seller -kilpailun 
tämän vuotinen vetäjä. ”On hienoa nähdä, että 
yritykset ovat näin yllättyneitä kilpailijoiden

”Eikä ole epäilystäkään siitä, ettei valmennus
olisi parantunut vuosien varrella”, vannoo 
Pirjo Pitkäpaasi. ”Totta, varsinkin viimeisinä
kolmena vuotena Turun ammattikorkea-
koulussa on panostettu myynnin valmenta-
misen kehittämiseen”, tukee Sini Jokiniemi,
Turun AMK:n valmentaja, jatkaen: ”Tänä vuonna
meiltä osallistujina oli sekä viisi myynnin 
tradenomiopiskelijaa että viisi myynti-
insinööriopiskelijaa, ja molemmat joukot
menestyivät erinomaisesti.” Sen lisäksi
monissa korkeakouluissa ympäri maan on
perustettu myynnin erikoistumiskoulutuksia. 
”Koska tämä on niin toimiva konsepti, olisi
mukavaa nähdä lisää korkeakouluja 
osallistumassa”, korostaa valmentaja Sami
Lehto Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Best Seller Competition perustettiin alun perin 
korostamaan suomalaisen myyntikoulutuksen
saavutuksia, nostamaan esiin taitavia nuoria
myyjiä ja kannustamaan myynnin koulutuksen
parhaiden menetelmien jakamista. Silloin
todettiin, että kansallisen myyntikilpailun
järjestäminen on erinomainen väline
tavoitteiden ajamiseksi. Kilpailun perustivat
Haaga-Helia ja Turun AMK vuonna 2009
EU:n tukemana. Kilpailun viime vuonna
voittanut Salla Pantsar kehui, miten 
arvokas tilaisuus kilpailu hänelle oli: 
”Jos en olisi osallistunut Best Seller kisaan 
vuonna 2016, en olisi todennäköisesti tässä 
Canonilla töissä nyt. Niin suuri painoarvo tällä 
kilpailulla on ollut. Kilpailun voiton jälkeen 
oli työpaikkatarjouksista varaa mistä valita.”

Pantsarin sanat korvissaan finaaliin etenivät 
kaksi myynnin tradenomiopiskelijaa 
Haaga-Heliasta, Francois Ossou ja Marika 
Selander, sekä Turun AMK:sta yksi tradenomi- 
opiskelija, Sofia Lehto, ja yksi myynti-

Canonin Simo Pöllänen kehui näkemistään 
kilpailuista parhaaksi tähän mennessä.

Arvostamme kovasti 
kisaa ja sen tuomaa oppia
nuorille, sillä myyntitaidot

ovat meille tärkeitä.
Reetta Aaltonen, Canon Oy



insinööriopiskelija, Alina Venermo. Finaali
kilpailtiin iltapäivällä ja jokainen
myyntisuoritus lähetettiin suorana lähetyksenä
auditorioon, josta yleisö sai seurata
sitä paikan päällä. ”Katsomossa todella hyvä
tunnelma, kun yleisö eläytyi vahvasti 
kilpailijoiden suorituksiin”, kehuu Ninni 
Mäkinen, kilpailun juontaja sekä edellisen
vuoden kilpailija. ”Oli jännittävää nähdä 
finaalisuoritukset, koska minulla on omaa 
kokemusta viime vuoden kilpailusta.” Voittajaa
ei kuitenkaan julistettu heti finaalin perään, 
vaan tulokset julkistettiin vasta iltagaalassa.

Iltagaalassa, Radison Blu -hotellissa Aurajoen 
rannalla, Best Seller -kilpailun yritysyhteistyö-
kumppanit olivat näkyvästi esillä: he rekrytoivat 
kilpailijoita leipiinsä ja kommentoivat päivän 
kulkua. Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka,
ympäristö ja talous -tulosalueen koulutus-
johtaja Liisa Kairisto-Mertanen kiitti kilpailua 
tukeneita yrityksiä, jotka olivat Canon, Lumon, 
Projecta, Vainu, Lähtitapiola, Mandatum Life, 
Telia, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, 
Lassila&Tikanoja, Lindström, OP-pohjola, If,
Precedo Consulting ja Teknologiateollisuus. 

Lopulta voittajaksi julkistettiin tuotanto-
talouden myynti-insinööriopiskelija Alina
Venermo Turun ammattikorkeakoulusta. Hän 
on ensimmäinen insinööriopiskelija, joka on
voittanut Best Seller Competitionin, ja 

hänelle tarjottiin heti kahta eri työpaikkaa. 
Venermo kommentoi voittoaan näin: ”Tuomarit 
kehuivat myyntisuoritukseni rakennetta ja 
sitä, että osasin lisätä siihen päälle oman 
persoonani.” Vaatimatonta itsensä esiin 
nostamista kompensoi koulutusjohtaja 
Kairisto-Mertanen: ”On aivan loistavaa, että 
myynti-insinööri voitti! Se on voitto meidän 
koulutuksellemme ja ponnistuksillemme 
tuoda myyntiosaamista myös insinööreille. 
Teknisen osaamisen ja myynnin yhdistäminen
on äärimmäisen tärkeää meille ja siksi onkin 
niin hienoa nähdä sen menestyvän.”

Loppuillasta eri koulujen valmentajat kertoivat
valmennustavoistaan. Voittajaa valmentamassa
ollut Mikael Tómasson Turun AMK:sta kuvasi, 
miten myyntivalmentamista ei nähdä Turun 
AMK:ssa opetussuunnitelmien osana, vaan 
enneminkin valmentaja toimii katalyyttinä 

Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini avaamassa kilpailua. Taustalla kilpailun johtaja Katri Salonen.

Kaikki osallistujasuoritukset 
vain paranevat vuosi vuodelta. 
Myynti avaa niin monia ovia 
ja niin monia mahdollisuuk-
sia. Siksi se on parhaimpia 

opiskeltavia aloja!
Pirjo Pitkäpaasi, Haaga-Helia



nopeuttaen opiskelijoiden omaa oppimista. ”Me 
valmentajat emme ole [valmennus]prosessin
kriittinen osa, mutta me nopeutamme sitä. 
Arvostan sitä, että saan olla mukana näin 
hienossa prosessissa kuin myyjänä ja 
ihmisenä kasvaminen. Toki meidän oman 
ammattikorkeakoulumme myyntikilpailuun
Turku Sales Competitioniin valmistautuminen
auttoi niin opiskelijoita kuin valmentajiakin, 
mutta suurin kiitos kuuluu kilpailijoiden 
toisilleensa tarjoamaan tukeen” Tómasson
kommentoi opiskelijoiden valmentamista.
Valmentamisen hän jakoi Turun AMK:n 
insinööriopiskelijoiden valmentajan Timo
Holopaisen kanssa. 

Monien kilpailijoiden onneksi kilpailukevät ei
lopu vielä tähän. Toiseksi finaalissa päässyt
Marika Selander iloitsi: ”Minulle seuraava
kohde on European Sales Competition.
Lähden sinne kokemus edellä, koska se on
mahdollisuutena niin ainutlaatuinen.”
European Sales Competition on kolme
vuotta vanha Euroopan mestaruuskilpailu
myynnistä, johon osallistuvat Suomesta Turun
AMK ja Haaga-Helia. Kilpailu pidetään
Skotlannin Edinburghissa 1. kesäkuuta. 

Ensi vuoden huhtikuussa Best Seller 
Competition pidetään Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingissä.

Best Seller Competitionin finalistit: (vasemmalta oikealle) Francois Ossou, Alina Venermo, Sofia Lehto 
ja Marika Selander.

Yrityskumppani Best Seller Competition -kilpailussa:

www.bestsellercompetition.fi


