
SOKOS HOTELS   
YKSILÖLLINEN MONILLE

TOIMEKSIANTO  
PALVELUKONSEPTOINTIA JA ARVOJOHTAMISTA

Sokos Hotelsin konseptiuudistuksen myötä uusi palve-
luidentiteetti haluttiin viedä käytäntöön niin, että muutos 
näkyisi myös asiakkaille. Palvelukonseptoinnin ja arvojoh-
tamisen yhteistyö aloitettiin Solo-hotelleiden kanssa ja 
laajennettiin sittemmin Break- ja Original-hotelleihin. Yh-
teistyön tavoitteena oli varmistaa asiakkaille irtiotto stan-
dardikokemuksesta ja nostaa hotellielämys uudelle tasolle. 
”Solo-hotellimme ovat hyvin yksilöllisiä ja uniikkeja. Halusim-
me luoda hotelleihimme palveluidentiteetin, joka huokuu 
Solon henkeä ja joka näkyy asiakkaillemme maailmanluokan 
asiakaskohtaamisina”, Sokos Hotelsin ketjujohtaja Harri 
Ojanperä kertoo. ”Jotta tuotekehityksen kautta syntynyt 
palvelulupaus menisi todella käytäntöön, tarvitsimme osaa-
van kumppanin auttamaan sen jalkauttamisessa.” 

”Valitsimme yhteistyökumppaniksemme Trainers’ Housen, 
koska Sokos Hotels tarvitsee uudistavaa oppimista ja Jari 
Sarasvuo joukkoineen on Jack Mezirowin tarkoittaman 
uudistavaan oppimiseen johtavan diskurssin ja kriittisen 
reflektoinnin isä ja ykkösosaaja Suomessa”, Ojanperä ki-
teyttää yhteistyön perustan.

SOLO BY SOKOS HOTELS 

Uuden johtamismallin ytimessä oli arvopohjainen johtami-
nen ja ihmisten osallistaminen. Työntekijöissä haluttiin sy-
tyttää sisäinen kipinä Solon uudesta identiteetistä. ”Aloi-
timme henkilöstön yhteisellä valmennuksella, jossa ihmiset 
pääsivät pohtimaan Solon identiteetin näkymistä omassa 
työssään”, Ojanperä kertoo.

”Avainhenkilöt sitoutettiin muutokseen ja ymmärrystä kult-
tuurimuutoksen läpiviennistä syvennettiin. Palveluvastaavien 
kanssa käsiteltiin edellä mainittujen lisäksi uusi osallistamis-
malli. Esimiesten valmennuksissa ajatukset siirrettiin nyky-
tilanteesta kohti mahdollisuuksia, uudenlaisen tekemisen 

johtamista sekä ihmisten osallistamista. Jokaiselle hotellille 
rakennettiin oma johtamismalli ja hotellien omaa identiteet-
tiä vahvistettiin yhteistä arvopohjaa vaalien”, Ojanperä ker-
too. ”Tämän jälkeen jalkautusvaihetta jatkettiin kolmikan-
nassa Jollas-instituutin kanssa. Kulttuurin juurruttamisen 
apuna käytettiin Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmää.”

TULOKSET

Sokos Hotels kerää jatkuvasti spontaania asiakaspalautet-
ta. Yhteistyön seurauksena kaikki valmennetut hotellit ovat 
asiakaspalautteen arvosanojen kärjessä. ”Arvosanamme 
ovat nousseet 1-5 -asteikolla 4,14:sta 4,71:een. Esimer-
kiksi Solo-brändiin kuuluva Jyväskylän Paviljonki on saanut 
Trip Advisorissa todella huimat arvosanat”, Ojanperä kertoo. 
”Tällä on ollut todella positiivinen vaikutus myös yhteishen-
keemme. Solon tiimoilta tehty yhteistyö on ollut lähtö-
laukaus koko Sokos Hotels -ketjun arvojohtamiselle. 
Odotamme samantyyppisiä tuloksia jatkossa myös Breakin ja 
Originalin osalta. Tahdottua tekemisen tasoa seurataan jokai-
sessa hotellissamme PULSSI-muutoksenjohtamisjärjestelmän 
avulla ja tämä osaltaan auttaa varmistamaan muutoksen on-
nistuneen läpiviennin.” 

”Tulokset voi käydä katsomassa suoraan vaikka Solo Sokos 
Hotel Tornista, Aleksanterista tai Paviljongista, huomaat sen 
kyllä”, Ojanperä kiteyttää. 

Sokos Hotels on Suomen kattavin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Tallinnassa ja  
Pietarissa. Sokos Hotels läpikävi historiansa suurimman konseptiuudistuksen vuonna 2013, jonka 
myötä ketju jakoi hotellinsa erilaisiin hotellityyppeihin ollakseen yksilöllinen monille. Solo-hotellit ovat 
laadukkaita klassikkoja, Break-hotelleissa vietetään energisoivia taukoja ja Original by Sokos Hotels 
-hotellit tarjoavat sydämellisesti suomalaista palvelua paikkakunnan perinteitä kunnioittaen. 

TRAINERS’ HOUSE  l  VUOSIKERTOMUS 2013Asiakkaamme

”ASIAKASPALAUTE NOUSI
ARVOSANOJEN KÄRKEEN…
POSITIIVINEN VAIKUTUS MYÖS

YHTEISHENKEEMME”
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