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”MYYNTI PER  
  TYÖTUNTI JA  
  HENKILÖSTÖKULUT  
  PER LIKEVAIHTO OVAT  
  PARANTUNEET”



HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuus-
kauppa, jonka omistavat yli 600 000 asiakas- 
omistajaa. Vuosittainen liikevaihto on 1,9 mrd.  
euroa ja yritys työllistää noin 5 500 henkilöä. 
HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla  
ja Keski-Uudellamaalla yhteensä yli 300 toimi- 
paikassa ja on päivittäistavarakaupan markki- 
najohtaja. Prismoja HOK-Elannolla on 12 kpl.  
Lisäksi HOK-Elanto on maan suurimpia  
ravintola-alan toimijoita.  

APUA ARJEN TEKEMISEN MUUTTAMISEEN

”HOK-Elannon ja Trainers’ Housen yhteistyötä voi kutsua 
jo evoluutioksi. Yhteistyötä on tehty vuosien varrella 
sekä käyttötavara- että päivittäistavarakauppaan liit-
tyen”, pohjustaa HOK-Elannon Prisman ketjujohtaja Lassi  
Juntunen.  ”Vuonna 2013 tunnistimme Prismoissa tarpeen 
muuttaa käyttötavarapuolen esimiesrakennetta.  Meillä oli 
kirkas näkemys organisaatiomallista, mutta tarvitsimme 
apua muutoksen johtamiseen; miten organisaatiomalli 
otetaan tehokkaasti käyttöön ja miten lähdetään raken-
tamaan uuden arjen toimintatapoja. Käyttötavarakaupan 
uudet toimintatavat osoittautuivat niin onnistuneiksi, 
että laajensimme niitä sittemmin muille osa-alueille.”

PULSSILLA NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI

”Aloitimme työt pohtimalla esimiesten kanssa, mitä  
uudella organisaatiolla voidaan saada aikaan ja miten 
ihmisiä voitaisiin johtaa entistä paremmin”, Juntunen 
kertoo. ”Sitten tiivistimme arkisen johtamiskäytännön  
paketin, johon kuului muutama keskeinen johtamisen työ-
kalu. Ensimmäinen oli briiffit. Nykyisin jokainen työvuoro 
alkaa aina briiffauksella, jossa käydään läpi päivän tilan-
netta, tavoitteita ja haasteita yhdessä tiimin kanssa. Toi-
nen oli tsekit. Esimiehet ja tiiminvetäjät käyvät päivittäin 
yhdessä läpi tilannekartoituksen: missä mennään, missä  
ollaan jäljessä, missä ollaan aikataulussa ja mihin resurs-
seja pitäisi kohdentaa. Kolmas johtamisen työkalu on 
kävelyjohtaminen. Kaikki esimiehet tekevät kävelyjohta-
miskierroksia, joilla varmistetaan, että kaikki henkilöt ja 
osa-alueet tulevat huomioitua päivittäin. Näiden lisäksi 
sovimme erilaisista johtamisen periaatteista, joita jokai-
nen noudattaa arjen keskellä, kuten sovituista asioista 
kiinni pitämisestä tai sovittujen toimenpiteiden purkami-
sesta kalenteritason merkinnöiksi.”

”Se, että meillä on ulkopuolinen kumppani mukana,  
korostaa porukalle, että tämä on oikeasti tärkeä juttu”, 
Juntunen jatkaa. ”Lisäksi omasta näkökulmastani Pulssi 
on johtamisen työkaluna ihan korvaamaton. Se muuttaa 
monet näkymättömät asiat näkyviksi ja johdettaviksi.”

FIILIS JA TEHOKKUUS KÄSI KÄDESSÄ

”Toiminnan ja fiiliksen tasolla tulokset ovat olleet enemmän 
kuin hyviä. En voi kuvitella, että yhteistyö voisi mennä  
sujuvammin. Karistimme nopeasti vanhan maailman  
haikailut, koska olimme sopineet niin konkreettisesti, 
 mitä esimiehet uusissa rooleissaan tekevät”, Juntunen  
kertoo. ”Nyt syksyllä 2015 tehdyssä työtyytyväisyyskyse-
lyssä alkoi jo selvästi näkyä, kuinka uudet toimintamallit 
ovat parantaneet tuloksia. Tiedonkulku oli parantunut 
huikeasti. Lisäksi yleisesti ottaen ilmapiiri ja työtyytyväi-
syys ovat parantuneet selvästi.”

”Samaan aikaan olemme parantaneet henkilöstötehok-
kuutta. Myynti per työtunti ja henkilöstökulut per liike-
vaihto ovat parantuneet. On todella hienoa, että ylei-
nen fiilis on parantunut samaan aikaan, kun tehokkuus 
nousee. Siinä on ihan oikeasti pystytty tekemään asioita  
entistä fiksummin, ei vaan juosta kovempaa.”
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