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ASIAKKAAMME - PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA

Pirkanmaan Osuuskauppa (POK) on 
asiakasomistajiensa omistama, vastuul-
lisesti palveleva paikallinen yritys, joka 
toimii osana S-ryhmää. Osuuskauppa 
harjoittaa päivittäistavara- ja käyttö-
tavarakauppaa, ravintolakauppaa sekä 
polttoneste- ja liikennemyymäläkaup-
paa. Pirkanmaan Osuuskaupan toi-
minta-ajatuksena on tuottaa palveluja 
ja etuja asiakasomistajille. Pirkanmaan 
Osuuskaupan myynti oli vuonna 2016 
1,0 mrd. euroa ja se työllistää noin  3 000 
henkilöä. 

PALVELUKULTTUURIN VALLANKUMOUS

Pirkanmaan Osuuskauppa päivitti strategiansa 
syksyllä 2014. 

”Lähtökohtana on ollut kaksi teemaa; loista-
va asiakaskokemus ja hyvä työpaikka. Näiden 
teemojen ympärille rakennetut hankkeet ovat 
tähdänneet palvelukulttuurimme vallankumo-
ukseen”,  Pirkanmaan Osuuskaupan henkilös-
töjohtaja Tero Hassinen kommentoi. 

Trainers’ Housen ja POKin yhteistyö vuosina 
2015-2016 keskittyi palvelu- ja johtamiskult-
tuuriin. Yhteistyön tavoitteena oli nopeuttaa 
strategian toteutumista nostamalla asiakas-
kokemus henkilöstölle sydämen asiaksi. Asia-
kaskokemuksesta POK halusi rakentaa asiakas-
virroissa ja myynnissä toteutuvan kilpailuedun.

Onnistumisen edellytyksenä oli, että POKin 
työntekijät innostuvat uudesta kulttuurista ja 
kokevat työn merkityksellisyyden tunteen kas-
vua. Esimiestyön kannalta tämä tarkoitti sisäi-
seen motivaatioon panostamista. 

ASIAKASKOKEMUS JOHTAMISEN  
YTIMESSÄ

Täsmensimme yhdessä asiakaskohtaamiseen 
liittyvän toimintamallin ja johtamiskäytännöt. 
Valitsimme jokaiseen toimipaikkaan palvelulä-
hettilään varmistamaan muutosta ja tukemaan 
esimiehiä. 

Mitattavuuden varmistamiseksi rakensimme 
Sydäntekomallin. Siinä esimiehet ja työntekijät 
asettivat yhdessä tekemisen tavoitteita. Sy-
däntekoja olivat ja ovat sellaiset kohtaamiset, 
jotka vaikuttavat poikkeuksellisen myönteisesti 
asiakkaan kokemukseen. 

”Palvelukulttuurin muutoksen johtamiseksi 
perustimme Operaatiokeskuksen. Operaatio-
keskuspalaverit ovat lyhyitä ja tehokkaita ko-
kouksia, joissa liiketoimintajohtajat johtavat 
muutosta yhdessä. Johtamismallia, käytäntöjä 
sekä sydäntekoja seuraamme operaatiokes-
kuksissa edelleen. Yhteistyön valmennukselli-
set osiot olivat tärkeitä johtamiskäytäntöjen ja 
sydäntekomallin luomisessa ja juurruttamises-
sa”, Hassinen kertoo. 

POIKKEUKSELLISIA KOKEMUKSIA  
ASIAKKAALLE

Yhteistyön myötä henkilöstötyytyväisyys on 
parantunut merkittävästi, TYT-indeksissä on 
tapahtunut jopa 2,4 prosenttiyksikön parannus. 

Pirkanmaan Osuuskauppa oli vuonna 2016  
ketjuasiakastyytyväisyydessä kärkisijoilla. 

”Spontaanien positiivisten asiakaspalautteiden 
määrä on kasvanut. Sydänteko-ajattelu on on-
nistuttu juurruttamaan henkilöstön tekoihin ja 
sanastoon. Yhteistyömme aikana sydäntekoja 
kirjattiin vuonna 2016 3,1 miljoonaa kappaletta. 
Asiakas on meillä usein keskustelujen aiheena ja 
ihmiset iloitsevat hyvistä asiakasteoista”, Has-
sinen kiittää. 

”Johto ja keskijohto ovat olleet yksimielisiä 
asian tärkeydestä ja edistämisestä. Johto on 
sinnikkäästi edistänyt sovittuja asioita. Tämä 
on ratkaisevaa. Osa päälliköistä on kertonut sy-
däntekojen tuoneen henkilökohtaiseen työhön 
uuden motivaattorin ja merkityksen. Ohjelman 
tulokset ovat ylittäneet ajatukset ja odotuk-
set”, Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja 
Timo Mäki-Ullakko kommentoi. 

”Palvelukulttuuri on ottanut ison askeleen. Myös 
johtamiskulttuuri on kehittynyt. Hyvää yhteis-
työssä on ollut erityisesti ulkopuolinen haasta-
minen ja asioiden askeltaminen, konkreettinen 
eteenpäin vieminen. Yhteistyö Trainers’ Housen 
kanssa on ollut helppoa ja sen vaikuttavuudet 
merkittäviä aikaansaannosten osalta”, Hassi-
nen päättää.


