
Vuoden Myynnin Johtaja -palkinto 

digitaalisia hankintaratkaisuja 

tarjoavan Cloudian Ilona Ylinampalle

Tietokirjailija ja yritysvalmentaja Mika D. Rubanovitschin tapahtumasta 

on kasvanut Pohjoismaiden suurin myyntialan vaikuttajafoorumi

ESPOO (10.5.2019) – Suomalaisten myyjien ja myyntiorganisaatioiden “Oscar-gaalassa” 

Myyntipelissä on Vuoden Myynnin Johtaja -tittelin saanut pitkään IT-alalla työskennellyt 

Ilona Ylinampa. Ylinampa toimii EMEA-alueen myynnistä vastaavana myyntijohtajana 

sähköisiä hankinta- ja sopimushallintaratkaisuja tarjoavassa SaaS-yritys Cloudiassa. Nyt 

seitsemättä kertaa järjestettävä tapahtuma keräsi Espooseen jopa 2000 osallistujaa. 

Palkinnon monivaiheisessa valintaprosessissa kiinnitettiin huomiota neljään kriteeriin: 

Mahdollistaja, Kasvattaja, Uudistaja sekä Bisneksen rakentaja. Tuomaristoa veti InHunt 

Groupin toimitusjohtaja Kari Juutilainen, ja siihen kuului mm. Microsoft Suomen 

entinen toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Voittaja valittiin yli 50 ehdokkaan joukosta. 

“Tärkein tavoitteemme on nostaa suomalaisen myyntityön arvostusta”, kertoo tapahtuman 

perustaja Mika D. Rubanovitsch. “Olen työskennellyt myynnin parissa 30 vuotta, ja paljon 

kehitystä on onneksi tapahtunut. Nykyään asiakkaat vaativat paljon – kynämyyjä ei enää 

kelpaa, vaan tarvitaan liiketoimintaakin ymmärtävä luova ongelmanratkaisija. Vaatimusten 

nousun myötä myös arvostus on nousussa”, hän jatkaa.  

Palkinnon voittanut Ylinampa kommentoi: “Olen todella iloinen ja ylpeä palkinnosta, 

mutta ilman tiimiäni ja Cloudian ‘kaikki myy’ -henkistä organisaatiota menestys ei olisi ollut 

mahdollista. Myyntiä olen tehnyt 11-vuotiaasta alkaen, ja parasta työssä on aina ollut 

asiakkaiden ilahduttaminen sekä työkavereiden ja yrityksen menestymisen todistaminen,” 

hän sanoo ja jatkaa: “Tärkein asia myyjien menestymisessä juuri nyt on yhdistää digitaaliset 

työkalut sekä perinteiset hyväksi havaitut menetelmät, kuten henkilökohtaiset tapaamiset. 

Ilman toista ei myynnissä enää pärjää.” 

Ilona Ylinampa toivoisi yhä enemmän naisia IT-alalle ja liiketoimintavastuullisiin 

tehtäviin; myyntityötä on tarjolla IT-alalla tällä hetkellä runsaasti. Ylinampan työnantajan 

Cloudian liikevaihto on yli kaksinkertaistunut parin vuoden sisällä orgaanisesti viime 

vuoden 7,2 miljoonaan euroon. Cloudia toimii poikkeuksellisen nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä, ja osaamisen kehittämiseen panostetaan heillä vahvasti. Jatkuva 

oppiminen ja ammattitaidon ylläpitäminen nähdään Cloudialla ensiarvoisen tärkeänä. 

https://www.myyntipeli.fi/
https://cloudia.com/fi/
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Cloudia Oy on modernien ja älykkäiden hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan 

digitalisoinnin kehittämisen edelläkävijä. Yritys tarjoaa tietoturvasertifioituja ja 

helppokäyttöisiä ratkaisuja hankintaprosessin, sopimuksen ja toimittajien hallintaan 

sekä digitaalisen markkinapaikan ostajien ja myyjien verkostoitumiseen, jossa 

hankintojen volyymi ylittää vuosittain jo yli 20 miljardia euroa. Cloudian dynaamiset, 

pilvipohjaiset palvelut auttavat yrityksiä vastaamaan digiajan haasteisiin ja 

hyödyntämään kasvavaa tiedon määrää yksinkertaisen tehokkaasti. Cloudian palveluita 

voidaan tuottaa Equinixin datakeskuksista viidestä maanosasta ja yli 200 

solmupisteestä. Lisätietoja: www.cloudia.com  

Myyntipeli on tapahtuma, jossa palkitaan Suomen kirkkaimpia myynnin ammattilaisia ja 

organisaatioita. Myyntipeli haastaa kaikki Suomen myyjät, myynnin johtajat ja 

myyntiorganisaatiot nostamaan sekä omaa tekemistään että myyntityön arvostusta 

uudelle tasolle. Myyntipeli on suunnattu kaikille myyntiä hengittäville – aloittelijoista 

superguruihin, mutta myös organisaatioille, joissa myynti ei ole pääbusiness. Vielä. 

Kaikki myyvät! Lisätietoja: www.myyntipeli.fi  
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