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KODIN TERRA - 
TARVE JOHTAMISTYÖN YHTENÄISTÄMISELLE

Kodin Terra

TOIMEKSIANTO  -  
JOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

Yhteistyömme Kodin Terra Tuusulan kanssa lähti liikkeelle 
vuonna 2011. Tavoitteenamme oli rakentaa johtamismalli, 
jonka myötä halusimme saada mitatusti aikaan selkeän 
tason korotuksen myymälän johtamisessa, työssä viihty-
misessä ja tärkeimmissä mittareissa. ”Muodostimme pe-
rustan valmentavalle esimiestyölle, määrittelimme yhteisen 
tahtotilan ja yhteiset johtamiskäytännöt”, pohjustaa Antero 
Levänen, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja. Vuoden 2012 
aikana olemme vieneet valmentavan esimiestyön yksilöta-
solle. ”Miten saamme ihmiset haluamaan muutosta, miten 
luomme positiivisen ilmapiirin muutokselle ja miten saamme 
henkilöstön ymmärtämään, miksi näin tehdään”, tarkentaa 
Levänen. ”Käytännössä tämä on ollut myyntityön säännöllis-
tä observointia ja palautteen antamista siitä”, Levänen lisää.

JOHTAMINEN TYÖHYVINVOINNIN YTIMESSÄ

Yhteistyömme kulmakivenä oli esimiestyön vaikutus työs-
sä viihtymiseen, työilmapiiriin ja työn laatuun. Vuosina 
2011 ja 2012 Trainers’ House valmensi Kodin Terra Tuusu-
lan esimiehiä. Loimme esimiehille selkeät johtamismallit, 
mittaristot sekä palautteenannon malli. ”Tuimme esimiehiä 
omassa johtamistavassaan, kuten siinä, miten lisätään pa-
rempia asiakaskontakteja ja kuinka myyjien kehittymistä tu-
etaan paremmin. Ohjasimme esimiehiä pitämään päivittäisiä 
pikapalavereja. Myynti ja sen kehittäminen sekä haluttu asia-
kaskokemus olivat ne osa-alueet, jonka ympärille lähdimme 
kehittämään uutta mallia esimiestyölle”, selventää Levänen.

”Kehitys tapahtuu kuitenkin asia kerrallaan. Tällä hetkel-
lä Kodin Terra Tuusulan henkilöstölle on kirkastunut oman 
työnsä tarkoitus ja merkitys kokonaisuuden kannalta, mikä 
on merkittävä tekijä työssä viihtymiselle. Samoin työlle omis-
tautuneisuus on kasvanut huomattavasti verrattuna vuoden 
tai kahden takaisiin tuloksiin”, Levänen tähdentää. Yhteis-
työmme seuraavassa vaiheessa paneudumme myyntityön 

ja logistiikan eriyttämiseen, jonka ansiosta myyntipäälli-
kön aikaa vapautuu myyntityöhön ja myynnin johtamiseen. 

TULOKSET -  
OMISTAUTUNEEMPI JA SITOUTUNEEMPI HENKILÖSTÖ

Merkittäviä tuloksia on nähtävillä monella eri indeksillä. 
Henkilöstötyytyväisyysindeksi on parantunut 8,6 prosent-
tiyksikköä vuoteen 2011 verrattuna. ”Kehitys on seurausta 
konkreettisista omaan työhön liittyvistä parannuksista ja 
muuttuneesta tekemisestä”, kertoo Levänen tyytyväisenä. 
Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Kodin Terra Tuusu-
la on nyt ketjun keskiarvon yläpuolella, kun ennen yhteis-
työtämme se oli ketjun keskiarvon alapuolella.

”Arvosanat henkilökunnan osaamiselle ja palvelualttiudelle 
ovat nekin ketjun keskiarvon yläpuolella, samoin kuin henki-
lökunnan ystävällisyys ja ulkoasu”, tarkentaa Levänen. Kodin 
Terra Tuusulalla on mennyt erinomaisesti niin taloudellisil-
la kuin toiminnallisilla mittareilla. ”Tuusulan pisteen myynti 
on noussut kolmanneksella. Tällaiset tulokset eivät ole sat-
tumaa. Ne ovat seurausta määrätietoisesta työstä ja asiaka-
saktiivisuuden lisäämisestä. Teemme edelleen töitä myynnin 
ja myynnin johtamisen parissa. Saavutettu asema tulee säi-
lyttää ja se tarkoittaa, että myyntiä pitää johtaa ja ylläpitää 
hyvää fiilistä yllä henkilöstössä. Kyse on positiivisen kierteen 
aikaansaamisesta”, lopettaa Levänen.

Kodin Terra Tuusula on S-ryhmän rautakauppa, jossa on laaja puutarhaosasto. Keskitymme rakenta-
miseen, remontointiin, sisustamiseen sekä pihaan ja puutarhaan. Tarjoamme asiakasomistajille edul-
lisia ja monipuolisia ratkaisuja kotiin, puutarhaan, piharakentamiseen ja vapaa-ajan asuntoon.

TUUSULAN PISTEEN 

MYYNTI
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