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Eepeen sisäinen 
viestintä sähköistyy

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Tätä kirjoittaessani tuntuu, että odottavan aika on pitkä. S-ryhmän sisäisistä 
sähköisistä viestimistä Workplace tulee koko henkilökunnan käyttöön touko-
kesäkuun aikana. Eepeessä on niin paljon hyviä asioita kerrottavana, että 
painetun lehden rajallisuus sivumäärineen tuntuu harmilliselta. Olisi niin 
mukavaa kertoa kaikista hienoista asioista, mitä meillä on menossa. Workplace 
tulee tämän sitten mahdollistamaan. 

Toimialoistamme maran ja limyn johtoryhmät ovat jo käyttäneet Teams-
sovellusta asioiden ja viestinnän hoitamiseen. Teamsissä jaetaan kokouskutsut 
ja muistiot sekä kaikki kokouksissa läpikäydyt aineistot. Muun muassa tulevaa 
markkinointia suunnitellaan Teamsin kautta yhdessä.

Toimipaikkakohtaiset Teamsit ovat käytössä Amarillossa 
ja S-market Kauppakeskus Lehtisellä. Molemmissa 

käyttäjäkokemukset ovat olleet todella hyviä ja niiden 
perusteella toimialat ovat laajentamassa käyttöä ja 
koulutuksia. Kaikilla toimialoillamme on tavoitteena 
saada toimipaikkakohtaiset Teamsit käyttöön vuoden 
loppuun mennessä. Teamsista voit lukea lisää kesäkuun 
Eepeläisessä.

Teams tulee toimimaan tehokkaana toimialojen ja 
toimipaikkojen sisäisenä viestintävälineenä, jonka 
kautta myös henkilökunnan mahdollisuus viestiä 
toimipaikassaan paranee. Workplace tulee olemaan 
se paikka, missä kerrotaan enemmän Eepeen kaikille 

yhteisistä asioista. Vuorovaikutteisesti sekin.
 

Keväisin viestintäterveisin!

Päivien pidetessä Ulpun kesämenun ja kalenterin suunnittelu on 
kovassa vauhdissa. Tiimiä kasaa Ossi Kallion kanssa Jyri Lehtosaari 
Lakeuden keittiöstä. 

Ulpu tullaan näkemään jo viime kesältä tutulla paikallaan Kauppatorin 
Aallon kyljessä Seinäjoella. Ohjelmassa on viihteellisiä grilli-iltoja ja kesäistä 
terassimeininkiä heti vapusta alkaen. 

Kesäkuussa Ulpu piipahtaa ainakin Ähtärissä yhteisessä tapahtumapäi-
vässämme Lähi-ABC Ähtärin ja S-marketin markilla, ja muitakin maakunnan 
markkinoita on kalenteriin kaavailtu. 

Joko muuten olet maistanut Ulpu Hellesiä, meidän Eepeen omaa olutta? 
Piipahda Eepee ravintoloihin tutustumaan!

Kesä jo mielessä, 
Elina Mäki-Opas 
PS. Ulpun liikkeitä voit seurata somessa Facebookissa ja Instagramissa.  
Ulpu.Ruokapirssi@sok.fi osoitteeseen voit laittaa meiliä, jos Ulpun catering-
keikat kiinnostavat.

Tästä likeltä 

Elina Saunamäki, Tuula Panula, Jonna Harju-Panula ja Mariann Sild iloitsivat S-market 
Lapuan finaalipaikasta.

Workplace tulee 
toukokuussa. Teams on 
kaikkien käytössä vuoden 
loppuun mennessä.

Meillä on palkittu hevi

Eepee osallistui tänä vuonna Suomen Paras Hevi -kilpailuun kolmella myymäläl-
lä. Finaaliin asti pääsi S-market Lapua, ja lisäksi Eepeen hevi-osastot palkittiin 
kunniamaininnalla. Eepee uudisti vuosi sitten kaikkien kauppojensa hevi-

osastot ja nosti niiden ylläpidon ykkösasiaksi.
– Kiinnitimme huomiota erityisesti satokausiajatteluun ja tuotteiden laatuun 

kaikkina aukiolotunteina. Koulutuksiin otti osaa aina koko henkilökunta, jotta viesti 
siitä, mitä ensiluokkainen hevi Eepeessä tarkoittaa, saatiin vietyä samanlaisena jo-
kaiselle. Tuntuu hienolta, että tekemämme työn ovat nyt huomanneet niin asiakkaat 
kuin kilpailun ammattilaisraatikin, sanoo kaupallinen johtaja Jari Palo.

Eepeellä on yli 90 000 
asiakasomistajaa

Seinäjokelainen Juho-Matti Tynilä ylitti 
tammikuun viidentenä päivänä maagisen 90 000 
asiakasomistajan rajan. Prisma Hyllykalliolla 

S-Pankin palvelupisteessä vihreän kortin hankkinut 
mies tuumasi, että asiakasomistajuus oli ollut pitkään 
mielessä. 

– Minulla oli aikaisemmin isän rinnakkaiskortti. 
Halusin hankkia oman, jotta kaikki edut tulevat itselleni, 
22-vuotias nuorimies kertoo.

Härmästä kotoisin olevan Tynilän elämään on aina 
kuulunut jollain tavoin Eepee. Hän muistelee, kuinka 
hän paapan kautta tutustui osuuskaupan toimintaan. 
Nykyään mies itse työskentelee lähes päivittäin Eepeen 
eri yksiköissä.

– Olen töissä Lassila & Tikanojalla, huollan kauppojen 
ja ravintoloiden kylmälaitteita, hän selvittää.

Tynilä palkittiin 900 euron arvoisella S-ryhmän 
lahjakortilla, jolla hän voi tutustua Eepeen ja 
muun S-ryhmän laajaan bonustarjontaan. Eepeen 
omistajamäärä on kehittynyt viime vuosina erittäin 
hyvin. Toiminta-alueen talouksista 73 prosenttia on 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan omistajia.

Nimityksiä

EEPEEN MARKETKAUPPA

Elina Jaakkola on nimitetty marketpäälliköksi 
S-market Alavudelle 22.1.2018 alkaen. Elina on 
aikaisemmin toiminut S-market Jalasjärven 
marketpäällikkönä. 

Anne Himanka on nimitetty S-market 
Jalasjärven marketpäälliköksi 22.1.2018 alkaen. 
Anne on aikaisemmin toiminut Sale Tanelinrannan 
myymäläpäällikkönä.

Nina Mäkelä on nimitetty S-market  
Kristiinankaupungin marketpäälliköksi 1.4.2018 
alkaen. Hän on aikaisemmin toiminut S-market 
Närpiön marketpäällikkönä.

Markus Bergman on nimitetty S-market Närpiön 
marketpäälliköksi 1.4.2018 alkaen. Hän jatkaa 
myös Sale Lapväärtin marketpäällikkönä.

MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA

Hesburger Torikeskuksen ja Prisman 
Ravintolamaailman ravintolapäällikkö Piia 
Mäenpään jäädessä perhevapaalle on sijaiseksi 
valittu Suvi Heikkilä. Hän aloitti 1.1.2018 ja 
siirtyy tehtävään määräaikaisesti ABC Alavuden 
liikennemyymäläpäällikön tehtävästä. Hesburger 
Torikeskuksen esimiestiimiä vahvistaa myös Miia 
Mäkinen, joka on valittu yksikön palvelupäällikön 
tehtävään perhevapaan ajaksi. Hän toimii 
tällä hetkellä vuoropäällikön tehtävissä 
Ravintolamaailma Prismassa ja Hesburger 
Torikeskuksessa.  

S-PANKKI

Katri Rintaniemi on nimitetty esimieheksi 
Eepeen S-Pankin asiakaspalvelupisteessä 1.2.2018 
alkaen. Katri on aikaisemmin toiminut esimiehen 
sijaisena Eepeen S-Pankin asiakaspalvelupisteessä.

Muutoksia Eepeen 
taloushallinnossa
Viljasihteeri Kaija Heikkilä siirtyi tammikuussa 
Eepee Agri Oy:n osakekaupan yhteydessä Hankkija 
Oy:n palvelukseen. Kiinteistösihteeri Satu Yli-
Hukkala puolestaan siirtyi S-ryhmän ulkopuolisen 
työnantajan palvelukseen 12.1. alkaen.

Muutosten myötä tehtäviä uudelleenjärjesteltiin 
Eepeen taloushallinnossa siten, että business 
controller Aila Rinta-Kosken vastuualueeseen 
kuuluvat muun muassa budjetointi, ennustaminen ja 
Eepee-Kiinteistöt Oy:n hallinnolliset tehtävät.

Vuoden 2018 alussa käynnistyneen Eepee 
Öljypalvelun tilausten vastaanottoa, käsittelyä 
ja laskutusta hoitavat taloushallinnossa Kirsti 
Santaharju  ja Sarianna Sell.   Molemmat toimivat 
konttoripalveluiden esimies Tarja Närvän tiimissä 
hoitaen myös Eepeen taloushallinnon muita tehtäviä.

Veikkaus valitsi 
Hyllykallion Prisman 

vuoden 2017 
arpapelipaikaksi. 

Onnittelut!

Golfin alkeiskurssi 
etuhintaan Kauhajoella

Eepeen henkilökunta saa Botnia Golfissa Green 
Card -kurssin alennettuun 90 euron hintaan. 
Iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävien 

kurssien tavoite on antaa valmiudet golfharrastuksen 
aloittamiseen. 

Kurssimaksuun sisältyy pelaamiseen oikeuttava 
Green Card -suoritus ja kuukauden ilmainen pelioikeus 
Botnia Golfin kentällä, jos liityt kurssin jälkeen 
jäseneksi. 

llmoittaudu: 06 2324663 tai botniagolf@botniagolf.fi

Kiitos kaikille, 
jotka muistivat 
eläköitymistäni

LIISA MÄKILAAKSO
S-market Ilmajoki

pääkirjoitus e-palat
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT TUUKKA KIVIRANTA

Iskujoukko valmiina kesän 
pandabuumiin

Ähtäriin kotiutuneet Lumi ja Pyry 
vaikuttavat myös Eepeen tarjontaan. 
Alkuvuodesta on paketoitu sopiva 
paletti pandaturisteille.

tiimi
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Maistuisiko lapsillekin sopiva panda- 
drinkki? Vai saisiko olla Lumi-leivos? 
Kannattaa testata myös Ähtärin pan-
dojen kunniaksi räätälöityä à la carte 

-annosta, jossa Atrian possun ulkofile on saanut 
kumppaniksi tummaa ja vaaleaa kastiketta, höys-
teenään rucolaa. 

– Mietimme tuohon annokseen myös bambun 
käyttöä, mutta päätimme jättää sen Lumin ja Py-
ryn herkuksi, Limy-puolen projektipäällikkö Hen-
na Kanto kertoo hymyillen.

Pandadrinkin suunnitellut ravintolapäällikkö 
Joonas Uitto esittelee kaunista lasia, jonka muoto 
muistuttaa bambun runkoa. Vihreässä juomassa 
on limeä, ripaus sokeria, tuoretta basilikaa ja in-
kiväärijuomaa.

– On mukava tarjota lapsille ravintolassa vaih-
toehto, etteivät he juo aina vain kokista, Joonas 
sanoo.

Asiakkuuspäällikkö Tuula Rajala toi porukalle 
testimaisteluun leivoksia, jotka ovat saaneet al-
kunsa Prisman Ravintolamaailma Pressossa. Ke-
vään aikana selviää, missä kaikkialla leivoksilla 
voi herkutella.

Pandoilla maustettu ehyt palveluketju
Eepeen pandatiimiin kuuluu edustajia liikenne-
myymälöistä sekä matkailu- ja ravitsemuskaupas-

ta. Puheenjohtajana toimii Maran toimialapäällik-
kö Elina Mäki-Opas.

– Asiantuntijoina toimivan iskujoukon tehtä-
vänä on varmistaa, että pandaturistit saavat mah-
dollisimman saumattoman palveluketjun Eepeen 
sisällä. Kun asiat on mietitty yhdessä, laadukkaan 
palvelun ohella tulee myös kustannussäästöä, hän 
perustelee.

Pandabuumin ytimessä toimii liikennemyy-
mäläpäällikkö Taru Sallin vetämä Lähi-ABC 
Ähtäri, jossa Lumi ja Pyry pääsivät seinä-
maalaukseen entisten eläintarhaeläinten 
seuraan. 

Taru kertoo, että Ähtärissä näkyi jo 
hiihtoloman aikoihin pientä turistivir-
taa. Myös Mikko Lakaniemen luotsaa-
malla Lähi-ABC Alavudella odotetaan, 
että varsinkin kesällä kahden karvapalle-
ron vaikutus näkyy siellä.

Todennäköistä on, että Ähtäriin suuntaa-
vista matkailijoista merkittävä osa yöpyy Sei-
näjoella. Hotellipäällikkö Merja Kivioja kertoo, 
että Sokos Hotel Vaakunassa ja Lakeudessa ollaan 
hyvässä valmiustilassa.

– Lakeuteen tulee kaksi sisustettua teemahuo-
netta. Myös ravintolan leikkitilaan tulee pandoi-
hin liittyvää tuunausta.

Hotellien vastaanotoissa on shopit, joissa on 

myynnissä monenlaista pandarekvisiittaa: pehmo-
leluja, jääkaappimagneetteja, mukeja ja Ilmajoen 
Namituvan tikkareita. Lisäksi lapset saavat eri toi-
mipaikoissa elämysreissusta muistoksi #eepeepan-
da-siirtotatuoinnin.

Kesä näyttää todellisen volyymin
Viime vuoden lopulla perustettu pandatiimi ko-
koontuu tarpeen mukaan pohtimaan, onko tarvetta 
reagoida ja kehitellä uusia juttuja. 

– Suunnitelmissa on esimerkiksi kesäinen ta-
pahtumapäivä 8. kesäkuuta Lähi-ABC Ähtärin 
pihamarkille, jonne karauttavat ainakin Ulpu Ruo-
kapirssi sekä maskotit Onni Orava ja Apsi Apina, 
Elina kertoo.

– Tämä on ollut energinen ja positiivinen yh-
teistyökuvio, jossa on helppo viedä asioita eteen-
päin. Tiimin jäsenet ovat innostuneita uudesta 
matkailuteemasta ja toimivat agentteina, jotka tie-
dottavat panda-asioista myös muille eepeeläisille, 
hän jatkaa.

Ähtäri on asettanut tavoitteeksi, että pandat 
tuovat satatuhatta uutta turistia vuodessa. Nyt odo-
tellaan kesän hulinaa kaikilla mausteilla. •

Joonas
Henna

Merja

Tuula
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Kohti 
uutta
Eepeen vuosi 2018 
alkoi yhtä toimialaa 
pienempänä, vaan ei 
yhtään vähäisempänä. 
Nyt on aika satsata 
entistä vahvemmin 
ydinliiketoimintamme eli 
kuluttajakaupan kasvuun.

Mot 
nytt
Eepee inledde året med 
ett affärsområde mindre, 
men med oförminskad 
styrka. Nu ska vi satsa 
ännu kraftigare på tillväxt 
inom vår kärnverksamhet, 
konsumenthandeln.

Kimmo Simberg 
toimitusjohtaja

V
uoden ensimmäisessä henkilöstö-
lehdessä on sopiva hetki vielä ker-
ran katsoa taaksepäin ja kiittää koko 
Eepeen henkilöstöä hyvästä työs-

tä. Vuoden 2017 kokonaismyyntimme nou-
si 541,7 miljoonaan euroon ja kasvoi edelli-
seen vuoteen verrattuna noin 5,9 miljoonaa 
euroa eli 1,1 prosenttia. Operatiivinen tulos 
10,5 miljoonaa euroa pysyi edellisvuoden lu-
kemissa.

Myös asiakasomistajien määrä kasvoi, ja 
heti vuodenvaihteen jälkeen joukkoomme 
liittyi 90 000:s asiakasomistaja. Toimialueem-
me talouksista yli 73 prosenttia on nyt Ee-
peen asiakasomistajia.

Kuluttajakauppa on Eepeen ydin
Vuosi 2017 oli Eepeen historiassa myös muu-
tosten vuosi, kun myimme koko Eepee Agri 
Oy:n osakekannan Hankkija Oy:lle. Kauppa-
kirja allekirjoitettiin keväällä 2017, ja kauppa 
pantiin täytäntöön tammikuussa 2018.

Eepee Agri Oy:n myynnin jälkeen pystym-

me entistä paremmin keskittymään ydinlii-
ketoimintaamme eli kuluttajakauppaan sekä 
suuntaamaan investoinnit ja kehittämisre-
surssit nykyliiketoimintaa kasvattaviin ver-
kostolaajennuksiin sekä toimialojen kilpailu-
kyvyn ja palvelutason parantamiseen. Eepee 
Agrista luopumisen jälkeenkin jatkamme 
polttoöljymyyntiä. Samoin puutarhakauppa 
jatkuu Prisma Hyllykalliolla Seinäjoella.

Paljon investointeja
Tulossa on vilkas investointivuosi. Seinäjoel-
le nousee kaksi uutta S-marketia: toinen sul-
jetun Sale Tanelinrannan tilalle jouluksi, toi-
nen Pajuluomalle alkuvuodesta 2019. 

ABC Seinäjoella tehdään iso uudistus ja 
samalla ABC Market muutetaan Sale-myymä-
läksi. Karijoelle saadaan uusi Sale-myymälä 
kesällä, ja myös Kauhavan uuteen liikekiin-
teistöön tulevien S-marketin ja Lähi-ABC:n 
rakentaminen alkaa loppuvuodesta. 

Keväällä avataan Prisma Hyllykalliolle 
uusi puutarhamyymälä entisen Multasormen 

I årets första nummer av personaltidningen 
vill jag gärna blicka än en gång tillbaka på 
året som gått och tacka Eepees hela perso-
nal för ett bra jobb. Vår totalförsäljning år 

2017 uppgick till 541,7 miljoner euro och öka-
de med ca 5,9 miljoner euro, dvs. 1,1 procent, 
från föregående år. Det operativa resultatet, 
10,5 miljoner euro, var på föregående års nivå.

Också antalet ägarkunder ökade, och strax 
efter årsskiftet anslöt sig den 90  000:e ägar-
kunden till vårt handelslag. Över 73 procent 
av hushållen i vårt verksamhetsområde är nu 
ägarkunder i Eepee.

Konsumenthandeln är Eepees kärna
År 2017 går också till annalerna som ett år av 
förändringar i Eepee; vi sålde nämligen hela 
aktiestocken i Eepee Agri Oy till Hankkija Oy. 
Köpebrevet undertecknades våren 2017 och 
köpet genomfördes i januari 2018.
Efter försäljningen av Eepee Agri kan vi allt 
bättre fokusera på vår kärnverksamhet, kon-
sumenthandeln, och styra investeringarna 
och utvecklingsresurserna till utvidgningar av 

verksamhetsnätet som gagnar den nuvarande 
affärsverksamheten och till förbättring av af-
färsområdenas konkurrenskraft och serviceni-
vå. Även efter avyttringen av Eepee Agri kom-
mer vi att fortsätta handeln med brännolja. 
Likaså fortsätter trädgårdshandeln vid Prisma 
Hyllykallio i Seinäjoki.

Flera investeringar
Det här året kommer att bli ett livligt investe-
ringsår. I Seinäjoki byggs två nya S-marketen-
heter, den ena ersätter stängda Sale Tanelin-
ranta och blir färdig till jul, den andra öppnas 
i Pajuluoma i början av 2019. ABC Seinäjoki 
förnyas radikalt, och samtidigt blir ABC Mar-
ket en Salebutik. I Bötom öppnar vi en ny Sa-
lebutik i sommar, och också byggandet av 
S-market och Lähi-ABC i den nya affärsfastig-
heten i Kauhava inleds under det andra halv-
året. Under våren öppnas en ny trädgårdsbutik 
vid Prisma Hyllykallio som ersätter den tidiga-
re Multasormi. Renoveringen av Sokos Hotel 
Vaakuna slutförs likaså inför sommaren 2018.

Kimmo Simberg 
verkställande direktör

TJ:n terveiset

tilalle. Samoin Sokos Hotel Vaakunan uudis-
tus saatetaan päätökseen kesään 2018 men-
nessä.

Johtamislupaukset 
strategian pohjaksi
Eepeen strategian päivittäminen etenee ja on 
kokonaisuudessaan valmis kevään kuluessa. 

Joulukuussa johtoryhmän työpajassa työs-
tettiin Eepeen strategian pohjaksi S-ryhmän 
uusia johtamislupauksia, ja työ jatkui Eepeen 
esimiespäivillä helmikuussa. 

Yhteiset johtamislupauksemme kiteytyvät 
kolmeen tärkeään sanaan: uskallan, arvostan 
ja toteutan. Tavoitteena on niiden avulla ke-
hittää, yhtenäistää ja raamittaa koko Eepeen 
ja S-ryhmän johtamista. Jotta näin tapahtuu, 
meidän on porukalla pohdittava, mitä sanat 
kussakin tilanteessa käytännön työssä tar-
koittavat.

Näillä mietteillä siirrymme nyt kevääseen. 
Toivotaan aurinkoisia keväthankia ja nauti-
taan työntäyteisistä päivistä.

Ledningslöften som grund för strategin
Uppdateringen av Eepees strategi framskrider, 
och slutförs i sin helhet under vårens lopp. 

I december arbetade ledningsgruppen vid 
en workshop med S-gruppens nya ledarskaps-
löften som bas för Eepees strategi, och arbetet 
fortsatte vid SOK:s chefsdagar i februari. 

Våra gemensamma ledarskapslöften är fo-
kuserade på tre viktiga ord: jag vågar, jag upp-
skattar och jag förverkligar. Målet är att med 
stöd av dessa utveckla, förenhetliga och rami-
fiera allt ledarskap i Eepee och S-gruppen. För 
att så ska ske, måste vi tillsammans fundera 
på vad orden betyder i olika situationer i vårt 
dagliga arbete.

Med dessa tankar blickar vi nu framåt mot 
våren. Vi ska hoppas på soliga vårvinterdagar 
och njuta av våra arbetsfyllda dagar.
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Ajankohtaista

E epee sijoittui helmikuussa kolman-
neksi tutkimusyritys Corporate Spi-
ritin vertailussa, jossa on vuosittain 
mukana noin satatuhatta työntekijää 
eri yrityksistä. Suomen innostavim-
pien työpaikkojen tunnustus viestii, 

että Eepeen henkilöstö on motivoitunut ja omis-
tautunut työskentelemään yrityksen päämäärien 
ja liiketoiminnan kasvattamisen puolesta.   

– Työpaikan innostavuudella on suuri mer-
kitys niin henkilöstölle, asiakkaille kuin uusille 
työnhakijoille. Sellaisessa ympäristössä ihmiset 
haluavat tehdä parhaansa ja sana kehittyvästä, 
kuuntelevasta, vastuuntuntoisesta ja tavoitelta-
vasta työpaikasta kuuluu kauas, henkilöstöjohta-
ja Tommi Suvisalmi uskoo.

Eepeetä arvostetaan työnantajana muun mu-
assa hyvän ilmapiirin ja laadukkaan esimiestyön 
ansiosta.  

– Tarjoamme henkilöstöllemme ison talon 
edut ja kiinnostavan työympäristön, jossa on 
mahdollisuus oppia, kehittyä ja laajentaa osaa-
mistaan. Eepeen motto ”oma kauppa tehdään yh-
dessä” kertoo, että arvostamme toistemme työpa-
nosta. 

– Huolehdimme niin omasta kuin työkaverin 
työhyvinvoinnista. Tämä näkyy yhteisöllisyyte-
nä, joka heijastuu suoraan asiakastyytyväisyy-
teen ja tulokseen, hän jatkaa.

Vastuualueet selkeytyneet
Tutkimuksen mukaan merkittävin parannus 
edellisvuodesta on tapahtunut vastuualueiden 
selkeydessä päätöksenteossa. Vastaajat kokevat 
myös, että toimipaikkojen toiminnan tehokkuus 
ja osaamisen jakaminen työkavereiden kesken on 
lisääntynyt.

Heikommin toimivien asiakokonaisuuksien 
joukkoon jää työmotivaatio. Eepeeläiset suhtau-
tuvat aiempaa kriittisemmin oman työn haasta-
vuuteen ja mielenkiintoisuuteen. Työn stressaa-
vuus on hieman lisääntynyt, lisäksi työpaikan 

vaihtoaikeita on aiempaa lievästi enemmän.
– Kokemus oman työn haastavuudesta ja mie-

lekkyydestä näyttäisi meillä olevan petraamisen 
paikka. Toki siinäkin pärjäämme yli Suomen 
yleisnormin. 

Suvisalmi uskoo, että tässä näkyy hieman 
oman työn arvostuksen puute eli se, kokeeko 
ihminen saavansa työllään jotakin hyödyllistä 
aikaan. Jokaisen työpanos on tärkeä ja merki-
tyksellinen, turhia töitä ei ole. Onnistunut ko-
konaisuus muodostuu, kun kukin hoitaa oman 
työpanoksensa hyvin. Näin työn stressaavuuskin 
hellittää. 

– Oman työn arvostuksen kautta oppii myös 
työkaverin työn arvostuksen. Tätä asiaa meidän 
kaikkien tulisi entistä enemmän korostaa kaikis-
sa työyhteisöissä, hän jatkaa.

Kokonaistulosta nostavina asiakokonaisuuk-
sina nousevat esiin erityisesti yritystasoiset asi-
at: työnantajakuva, johtamis- ja toimintakulttuu-
ri sekä toimipaikkojen tehokkuus ja joustavuus. 
Parhaiten toimivina yksittäisinä asioina nouse-
vat esiin päätöksenteon tehokkuus yrityksessä, 
palkitsemisen oikeudenmukaisuus sekä huhujen 
vähäisyys, jotka asettuvat erittäin merkitsevästi 
tavanomaista paremmalle tasolle.

Eepeen onnistumisen takana on Suvisal-
men mukaan pitkäjänteinen työ henkilös-
tön osaamisen ja esimiestyön laadukkuu-
den varmistamisessa sekä toimivat 
työkykyjohtamisen toimintamallit.  
– Näistä eväistä syntyy työyhteisö-
osaaminen. Se, että työntekijät ar-
vostavat jokaisen työpanosta sekä 
välittävät ja huolehtivat omasta ja 
työkaverinkin työkyvystä ja työ-
hyvinvoinnista. Meillä työnantaja 
tukee ja kannustaa tähän. Näin on-
nistumme synnyttämään sellaista 
yhteisöllisyyttä, joka heijastuu työ-
tyytyväisyyden kautta asiakastyyty-
väisyyteen ja tuloksellisuuteen. •

Kannustava 
työpaikka 
innostaatehdään yhdessä

Eepee voitti pronssia Suomen innostavimpien 
työpaikkojen kisassa. Parhaan AAA-luokituksen saavuttaa 
vain noin kuusi prosenttia työpaikoista.

Kysyimme eepeeläisiltä, miten 
innostavan työpaikan titteli näkyy 
arjessa.

Oma kauppa

S-market Törnävän myyjästä Iida Soinis-
ta on mukava tulla joka päivä työpai-
kalle, jossa odottavat huipputyökaverit. 
Hän nauttii, kun saa nopeasti purettua 
kuormat ja kaikki näyttää hyllyissä 
hyvältä. Innostavaa on myös asiakkaiden 
auttaminen, kuten opastaminen oikean 
tuotteen luo.

ABC Seinäjoen palveluvastaava Laura 
Ojanen pitää Eepeetä hyvänä työnanta-
jana, joka kannustaa kehittymään. Hän 
itse innostuu asiakkaista ja kiireen tun-
teesta. Laurasta on ihanaa, kun on oikein 
hektistä ja asiat tapahtuvat vauhdilla. 

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT HENRI SARANPÄÄ
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TOP 3 

ABC PRISMA NURMO 118,1
ABC TEUVA 107,1
ABC ÄHTÄRI 105,9

Marketkaupan 
oraginaatio
1.1.2018 alkaen:

TOP 3 

UUDET AUTOT 142

S-ETUHUOLTO 114,6

VARAOSAT 104,6

TOP 3 

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA 132

TALRIIKKI 127,6

PRESSO SEINÄJOKI PRISMA 115,9

TOP 3 

PRISMA SPORT 126,5

SALE KARIJOKI 120,5

S-MARKET KIVISTÖ 116,2

toimialaturnee

Original Sokos Hotel Vaakuna 
valmistuu toukokuussa

Original Sokos Hotel Vaakunassa on juhlan paikka 
toukokuun viimeisellä viikolla. Silloin on hotellin 

jättiuudistus kokonaan valmis ja kaikki 147 huonetta ehostettuina 
kesäsesonkiin.

Uudistus on ollut valtava puristus koko henkilökunnalle. Liki kaksi 
vuotta on eletty enemmän tai vähemmän poikkeustilassa ja silti 
palveltu asiakkaat niin, että kipusimme ketjun valtakunnallisessa 
asiakastyytyväisyystutkimuksessa kärkikymmenikköön. Sen teki 
motivoitunut henkilökunta, suurkiitos teille jokaiselle.

Uudet hotellihinnat joka päivä
Seuraavaksi Eepeen hotellit astuvat uuteen aikaan hinnoittelussa. 
Syksyyn mennessä käyttöön otettava uusi ohjelmisto luo huoneille 
joka päivä eri hinnat kysynnän mukaan. Järjestelmä ennustaa tulevaa 
muun muassa takavuosien kysynnän, tapahtumien ja tehtyjen 
varausten perusteella.

Tämä on iso muutos, jopa niin iso, että palkkaamme sitä varten 
joukkoomme uuden ihmisen. Hän tulee olemaan ensimmäinen reve-
nue manager tällä alueella.

Uuden järjestelmän ottavat asteittain käyttöön kaikki S-ryhmän 
hotellit. Kevään ja kesän mittaan on Eepeen vastaanottojen ja myyn-
tipalvelun henkilöstön vuoro käydä läpi koulutus niin, että syksyllä 
järjestelmästä saadaan irti täydet tehot.

Hyödynnä 25 prosentin ravintolaetu
Kunnon talvi tietää kunnon kesää eli mara valmistautuu kesäse-
sonkiin toiveikkaana. Ruokalistat uudistuvat kesäksi Rossossa, 
Talriikissa, Matadorissa, Wilsonissa ja Amarillossa. Lisäksi kevään 
aikana päivitetään Talriikin ja Matadorin uniikit drinkki- ja viinilis-
tat. Kannattaa hyödyntää Eepeen ravintoloiden uusi 25 prosentin 
henkilökunta-alennus, joka koskee niin ruokia kuin juomia. 

Marketkaupan organisaatio 1.1.2018 alkaen:
Kaupallinen johtaja | Jari Palo

Matikainen Ari: S-marketit Ilmajoki, Jouppi, Kivistö, Lehtinen, 
Pajuluoma, Peräseinäjoki, Tanelinranta, Törnävä | Tuotelaatu ja 
tuoteryhmäasiat.

Lehtivuori Kari: S-marketit Alajärvi, Alavus, Jalasjärvi, Kauhajoki, Lapua, 
Vimpeli, Ylistaro, Ähtäri | Asiakaspalveluasiat ja asioinnin  helppous.

Sihto Mikko: Prisma päivittäistavara, sport ja viihde, koti ja pukeutuminen, 
Prisma puutarha, Rauta-Prisma, parturi-kampaamo, kassaosasto 
| S-marketit Kurikka, Koskenkorva | Myymälätyöt, vastuullisuus ja 
turvallisuusasiat.

Matikainen Jukka: Salet Alakylä, Karijoki, Kaskinen, Lapua, 
Lapväärtti, Soini, Töysä | Työvuorosuunnittelu ja omavalvonta. 

Hevonkoski Ann-Christina: S-marketit Isojoki, Jurva, 
Kristiinankaupunki,  Närpiö, Teuva | Emotion | Tilanhallinnan kokonaisuus.

Järvinen Jussi: S-marketit Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi, 
Kuortane, Lähetimäki, Ylihärmä | Tilaustoiminnan, tavaravirran ja 
tuntikäytön ohjaus.

Mylläri Kimmo: Tuotehallinta, mainostuotanto | Myynti, kate, 
valikoimat, markkinointi.

Marketit valmistautuvat digiin

Kivijalka-projektiin liittyvät koulutukset jatkuvat 
marketkaupan yksiköissä keväällä. Tavoitteena on 

valmistautua uusien järjestelmien ja digitalisaation 
mukanaan tuomiin uudistuksiin. Tekeminen nivoutuu hienosti yhteen 
ketjun lanseeraaman Laadun kolmiloikka -ohjelman kanssa.

Vuoden mittaan Kivijalka-ryhmä käy läpi kaikki Eepeen marketit. 
Uudet järjestelmät tuovat automatiikkaa muun muassa tilaamiseen ja 
valikoimien hallintaan. Samalla myymälöiden tilankäyttö on suunnitel-
tava ja hyllymetrit pidettävä järjestyksessä entistä tarkemmin.

Viisi uutta toimipistettä
Marketkaupan kevät on hillitympien investointivuosien jälkeen alka-
nut viiden uuden yksikön suunnittelulla.

Ensimmäisenä niistä avautuu Prisma Kesäpiha Hyllykalliolle 
entisen Multasormen tilalle keväällä, seuraavaksi Karijoen uusi Sale 
kesällä. Jouluksi on tavoitteena saada valmiiksi S-market Tanelin-
ranta, joka nousee kosteusvaurion takia suljetun Sale Tanelinrannan 
paikalle. Toinen uusi S-market valmistuu Seinäjoen Pajuluomalle alku-
vuodesta 2019. Kauhavan uuteen liikekiinteistöön tulevien S-marketin 
ja Lähi-ABC:n rakentaminen alkaa puolestaan loppuvuodesta.

Johtoryhmä organisoitui uudelleen
Marketkaupan johtoryhmän organisaatio laitettiin uuteen järjestyk-
seen alkuvuodesta. Muutoksen tavoitteena on täsmentää jäsenten 
vastuualueita ja työnjakoa. Samalla työkuorma jakautuu tasaisemmin 
ja tiimiläiset pystyvät keskittymään syvällisemmin omien osa-aluei-
densa kehittämiseen.

Romutuspalkkiolta 
odotetaan paljon
Jos koskaan, niin nyt on oikea hetki jokaisen autokuu-

meisen tehdä ekoteko. Valtiolla on meneillään romu-
tuspalkkiokampanja, jossa uuden henkilöauton ostaja saa tammi-
heinäkuussa 1 500 euron romutuspalkkion, jos hän vie vanhan autonsa 
samalla kierrätettäväksi. 

Ladattavan hybridiauton, kaasuauton ja korkeaseosetanolia käyt-
tävän auton ostajalle romutuspalkkio on 2 500 euroa.

Koko autoala puhuu nyt tästä ja monet merkit tarjoavat uusien 
autojen ostajille lisätäkyjä. Esimerkiksi Hyundain faneille etu tulee 
tuplana, kun tehdas maksaa romutuspalkkion päälle toiset 1 500.

Hyundailla on Ess Autotalossa nyt myös kiva pikkuautouutuus: 
Hyundai i20 Comfort Limited, joka on kerännyt monia kansainvälisiä 
design- ja laatupalkintoja. Hiukan isompi Hyundai i30 -mallisto puo-
lestaan tarjoaa nyt seitsemän vuoden takuun ilman kilometrirajaa, ja 
Peugeot 308 varustelee automaattivaihteiston manuaalin hinnalla.

Tämä on ehdottomasti huippujuttu koko alalle. Valtakunnallinen 
tavoite vuonna 2018 on saada tien päälle 125 000 uutta autoa. Ties 
vaikka se vielä toteutuisi.

Kesärenkaat henkilöstöhintaan
Fiksuimmat kääntävät jo katseet auton kesärenkaisiin, vaikka 
lämpömittari on vielä pakkasella. Mitä aikaisemmin olet asialla, sitä 
paremmin vältät kevään ruuhkat. S-Etuhuolto tarjoaa henkilöstölle 
hyvät rengasalet.

Auton rahoitusetu eepeeläisille
Ess Autotalon osamaksukaupan rahoitustarjous koskee Eepeen ja 
sen tytäryhtiöiden vakinaisessa palveluksessa olevia henkilöitä ja 
heidän samassa taloudessa asuvia perheenjäseniään. Rahoitustarjous 
ei koske eläkkeellä olevia eikä hallinnon henkilöitä. Vuodenvaihteessa 
oli 50 henkilöllä otettuna henkilökuntalaina autolle.

Osamaksusopimus tulee tehdä aina Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskaupan tai sen tytäryhtiön palveluksessa olevan henkilön 
nimiin. Eepee pidättää itselleen omistusoikeuden myytyyn 
ajoneuvoon kaikkine lisävarusteineen, kunnes koko kauppahinta on 
maksettu. Auto on myös luoton vakuutena. Lisätietoja asiasta voi 
kysyä Heikki Latvalalta ja automyyjiltä.

ABC Kristiinankaupungista 
tulee Lähi-ABC

ABC Kristiinankaupunki kokee toukokuussa muodonmuu-
toksia. Ravintolaa uudistetaan toimivammaksi ja yksiköstä 

leivotaan Eepeen seitsemäs Lähi-ABC. Samalla ravintolan yhteyteen 
rakennetaan uusi Hesburger. 

Muutokset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä, sopivasti 
ennen kesän matkailijavirtaa, jota vauhdittavat muun muassa Porin 
asuntomessut. Lähi-ABC:nä yksikkö pystyy entistä paremmin huomi-
oimaan paikkakunnan oman palvelutarjonnan ja ottamaan huomioon 
alueen omat erityispiirteet.

Polttoöljyn myynti jatkuu
Eepee jatkaa polttoöljyn myyntiä yhteistyössä NEOTin (North 
European Oil Trade) kanssa, vaikka maatalouskauppa siirtyi 
Hankkijalle. Myyntikoulutukset ABC-liikenneasemien henkilöstölle on 
pidetty, ja aktiivinen asiakkaiden kontaktointi on meneillään.

Polttoöljyn myynti on ensisijaisesti ABC-asemien vastuulla, mutta 
periaatteessa tilaamiseen pitäisi löytyä asiakkaalle apua missä 
tahansa Eepeen yksikössä. Sehän käy kätevästi verkossa.

Price cast -järjestelmä 
polttoainehinnoitteluun
S-ryhmän liikenneasemat ottavat vuoden 2018 aikana käyttöön 
uuden Price cast -järjestelmän polttonesteiden hinnoitteluun. Eepeen 
alueella käyttöönotto tapahtuu kevään aikana. Järjestelmän ansiosta 
tolppahintoihin pystytään reagoimaan entistä nopeammin, kun 
yleisessä hintakehityksessä tapahtuu muutoksia.

Auto kiiltämään puoleen hintaan
Eepeen henkilökunnan ei kannata ryhtyä kuuraamaan autojaan 
omassa pihassa. ABC CarWash Hyllykallio tarjoaa pesun kuin pesun 
puoleen hintaan S-mobiililla. Lisäksi Fixaushallissa samalla tontilla 
henkilökuntaa palvellaan 15 prosentin alennuksin.

Juhamatti Aronen 

Juhamatti Aronen 

Juhamatti Aronen 

Jari PaloEepeen 
verollinen 

myynti 
TAMMIKUU–HELMIKUU 2018

TOTEUTUNUT  69,4 M€

BUDJETOITU  67,5 M€

EDELLISVUOSI  76,7 M€
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Omalle S-kanavalle julkaistaan keväällä henkilöstölle oma sivu. 
Jatkossa kaikki alennukseen oikeutetut, myös henkilökunnan 
talouteen kuuluvat ja eläkeläiset, pääsevät tarkastamaan, mistä 
kaikkialta alennusta saa ja minkä verran.

Henkilökuntaedut 

sähköisesti

Omalle S-kanavalle ja myöhem-
min syksyllä myös S-mobiiliin 
toteutettava henkilöstön oma 
sivu on odotettu uutuus. Sivulla 

näkyy monipuolisten henkilöstöetujemme 
lisäksi henkilökunta-alennuksen kerryttä-
mä euromääräinen hyöty omista ja talou-
den ostoista. 

Jokainen alennukseen oikeutettu nä-
kee oman talouden kertyneet alennukset 
yhteensä -tiedon. Omista ostoista tie-
dot raportoituvat tarkemmalla tasolla, 
aina yksittäiseen ostotapahtumaan asti. 
Näyttölogiikka on siis sama kuin bonus-
kertymän osalta. 

Henkilökunta-alennusten määrään liit-
tyvää tietoa kerätään vain sen näyttämi-
seksi henkilökohtaisissa sähköisissä ka-

navissasi, ei muista syistä. Alennustiedot 
alkavat kertyä näkyviin toiminnallisuu-
den käyttöönottohetkestä eteenpäin valta-
osasta S-ryhmän toimipisteitä. 

Muun muassa ravintola-alennukset 
saadaan mukaan myöhemmin, uuden 
kassajärjestelmän käyttöönottojen myö-
tä. Kertyneitä alennustietoja pääsee tar-
kastelemaan jatkossa maksimissaan 24 
kuukauden ajalta. 

Suunnitelmien mukaan toiminnalli-
suuden on tarkoitus tupsahtaa Omalle 
S-kanavalle huhtikuun puolivälissä ja 
syksyllä 2018 S-mobiiliin uuteen versi-
oon. Kutkuttavaa nähdä bonuskertymän 
ja maksutapaedun lisäksi, paljonko hen-
kilökunta-alennusta ostoista on saanut.

VUOSIJUHLA-
kemuissa

”On upeaa olla tässä tilai-
suudessa kaikkien kunnia-
merkkien ja työansiomerk-
kien saajien kanssa. Katsoa 
ja miettiä jokaisen kulkemaa 
matkaa. Osa on kulkenut Ee-
peen kanssa jo 25 vuotta, ja 
sitten on pitkän uran saavut-
taneita. Aila, Sinikka ja Kari 
– työelämässä vaikuttavat 40 
vuotta täynnä. Tuossa on ta-
voitetta meille kaikille. Otan 
hatun päästä ja kumarran.

Eepeen matkallani on ol-
lut monta esimiestä ja hen-
kilöä, jotka ovat opettaneet 
ja kannustaneet, uskoneet 
minuun ja yhtä lailla meihin 
kaikkiin. Kiitos teille. Matka-
ni on aluillaan, opeteltavaa 
on paljon, mutta yksikään 
päivä ei ole ollut tylsä. Nau-
titaan yhdessä matkasta, ei 
pelkästään päämäärästä.”

– Ossi Kallio

Kiitokset

AjankohtaistaKunniamerkin 
saajat

Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali kultaristein 
Kallio Ossi | Kanto Henna 
| Kiviniemi Tuula | Väliaho Päivi 
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali 
Rintaniemi Katri | Särkelä Viveca 
Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
Höykinpuro Heli | Ristimäki Raija 
| Visala Merja
40-vuotistyöansiomerkin saajat
Lehtivuori Kari | Pohjoisaho Sinikka 
Rinta-Koski Aila
25-vuotistyöansiomerkin saajat
Back Heli | Jokinen Päivi | Kivioja 
Merja | Palo Tarja | Pulli Päivi 
| Rantala Merja | Särkelä Viveca 
| Veistola Tommi 

Eepeen vuosijuhlakemut järjestettiin tammikuussa 
Original Sokos Hotel Lakeudessa.  Samalla juhlittiin 
sata vuotta täyttänyttä Suomea.

TEKSTI ANNUKKA GLASIN KUVITUSKUVA MIKKO JÄPPINEN

14



somessa

H
yllykallion Prisman yhteydes-
sä sijaitsevan Ravintolamaail-
man some hoituu vuoropääl-
likkö Vesa Yli-Mäenpään ja 
ravintolatyöntekijä Iina Huh-

takosken taitavissa otteissa. Työpari spar-
raa toisiaan, tarvittaessa rohkaisee ja hy-
vin harvoin toppuuttelee. Nyrkkisääntönä 
on, että turhia ei kannata arkailla.

– Meillä on aika rempseä ote tähän. 
Suosimme postauksia, joissa on mei-
dän ihmisiä ja aitoja tilanteita. Olemme 
huomanneet, että ketjun mainokset ei-
vät tuota tykkäyksiä, vaan oikeat ihmi-
set, Vesa toteaa.

Iina lisää, että myös mokat ovat mo-
nien mieleen. 

– Kerran teimme videon, jossa puhee-
ni meni aluksi ihan plörinäksi. Julkai-
simme sen mokailuineen ja väki tykkäsi.

Huumorin lisäksi somessa toimii, 
kun arvotaan jotain ruokaan liittyvää. 
Vesa muistelee joulunajan kinkkuar-
vontaa, joka tavoitti yli 50 000 ihmistä. 

Suursuosion sai myös pizza-arvonta, 
jossa piti kertoa, kenen kanssa viettäisi 
pizzabileet. Tykkäyksiä tuli reilusti yli 
tuhat, ja ihmiset vastailivat ahkerasti.

Ravintolamaailma Prisma Seinäjoen 
suosituin kanava on Facebook, jossa on 
yli kaksituhatta tykkääjää. Pääkohde-
ryhmänä ovat kolmekymppiset ja sitä 
vanhemmat naiset.

– Meillä on myös Instagram-tili, mut-
ta se ei toimi niin hyvin kuin Facebook, 
Iina kertoo.

Tunteet ovat vahvassa roolissa myös 
somessa. Vesa kehuu Iinan ideaa, jossa 
hän kertoi kuvan kera ravintolaan jää-
neestä pehmopupusta.

– Se lähti kiertämään ihan käsittä-
mättömän hyvin. Ihmiset jakoivat sitä 
omissa somekanavissaan.

Rohkeasti omat ihmiset esiin
Iina ja Vesa kannustavat eepeeläisiä läh-
temään rohkeasti mukaan somemaail- 
maan. 

– Turha jäykkyys pois ja lisää rento-
utta, Vesa opastaa.

Heistä parasta olisi, jos henkilökunta 
kertoisi somessa erilaisia juttuja omis-
ta työpäivistään. Asiakkaita kiinnostaa, 
mitä kaikkea Eepeen eri yksiköissä ta-
pahtuu.

– Meillä henkilökunta on näkyvästi 
mukana. Toki meilläkään eivät kaikki 
halua osallistua, mutta esimiehen omi-
naisuudessa yritän madaltaa jokaisen 
kynnystä lähteä mukaan. Työpaikan 
somen hoitaminen on haastanut minua 
ajattelemaan ja kehittymään työssäni, 
Vesa toteaa.

Toistaiseksi he eivät ole käyttäneet 
someviestinnässä asiakkaita, mutta sitä-
kin on harkittu. 

– Se on vähän haasteellisempaa, kun 
pitää muistaa aina huolehtia luvat kun-
toon. Mutta se voisi olla kiinnostavaa ja 
uutta, Iina pohtii.

Eksynyt pupu 
sai aikaan somevirran
Ravintolamaailma Prisma Seinäjoen somessa ovat 
pääosassa ihmiset ja joskus jopa pehmopupu.

Luottamusmies valvoo työehtosopimuksen ja työlainsäädännön 
noudattamista. Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työpaikan työntekijöitä 

työturvallisuuteen ja työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Eepeen 
Luottamushenkilöt

TIINA PARJANEN
Kaupan alan työsuojeluvaltuutettu 
| työpöytä luottamustehtävissä S-market 
Törnävällä pääsääntöisesti keskiviikkoisin 
| 010 764 6308
| tiina.parjanen@sok.fi

TIMO MUHONEN
Marava-alan työsuojeluvaltuutettu
| palvelupäällikkö, ABC Kristiinankaupunki
| luottamustehtävissä tarvittaessa
| 040 755 9589
| timo.muhonen@sok.fi

MARKKU TULISALO
Marava-alan pääluottamusmies

| myyntineuvottelija, Original Sokos Hotel Lakeus 
| luottamustehtävissä pääsääntöisesti 

torstaisin ja perjantaisin
| 010 7648 108 / 050 303 9369

| markku.tulisalo@sok.fi
ANNELI RINTAMÄKI
Kaupan alan pääluottamusmies
| myyjä, S-market Ylistaro 
| työpöytä luottamustehtävissä 
S-market Törnävällä 
pääsääntöisesti tiistaisin ja 
perjantaisin 
| 010 764 6307
| anneli.rintamaki@sok.fi

TIINA PARJANEN
Hiusalan pääluottamusmies
| parturi-kampaaja, 
Prisman parturi-kampaamo
| luottamustehtävissä tarvittaessa
| 010 764 6308
| tiina.parjanen@sok.fi

HEIKKI KALLIO
Autokaupan pääluottamusmies
| automekaanikko, Ess Autotalo
| luottamustehtävissä tarvittaessa
| 0400 865 819
| heikki.kallio@sok.fi

Työsuojeluvaltuutetut:

TERO PIIRTO
Kaupan esimiesten 
luottamusvaltuutettu
| marketpäällikkö, S-market Ylistaro
| luottamustehtävissä tarvittaessa 
| 010 764 6871  / 050 311 6010
| tero.piirto@sok.fi

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA TUUKKA KIVIRANTA

1716



Tommin palsta

Johtamislupaukset 
arkikäyttöön
S-ryhmä lanseerasi viime keväänä uudet 
johtamislupaukset, joiden tavoitteena on yhtenäistää 
ja kehittää johtamista koko ryhmässä. Nyt lupaukset 
ovat valmiina käytäntöön myös Eepeessä.

J
ohtamisen kehittäminen on yksi 
tärkeimmistä S-ryhmän kehittämis-
kohteista ja muutosohjelmista tänä 
vuonna. Keskeisenä työkaluna sii-

nä toimivat johtamislupaukset, joiden 
tavoitteena on yhtenäistää johtamista ja 
parantaa sen tasoa läpi kaupparyhmän.

Uudet johtamislupaukset uskallan, 
arvostan ja toteutan ovat S-ryhmän 
esimiesten yhteinen lupaus siitä, mitä 
hyvä johtaminen ja esimiestyö meillä 
tarkoittavat. Ne ovat periaatteita, joihin 
jokainen esimies voi nojata arkipäivän 
työssään.

Olemme kuitenkin kaikki arjen 
toiminnassa erilaisia, joten jokaisen 
esimiehen on hyvä omassa työssään 
tunnistaa asioita, joihin juuri hänen 
kannattaa kiinnittää huomiota. Muun 
muassa näitä asioita Eepeen esimiehet 
kokoontuivat 8. helmikuuta pohtimaan 
yhteisille esimiespäiville.

Tärkeä osa strategiaa
Johtamislupaukset on meillä kytketty 
osaksi käynnissä olevaa strategiatyö-
tä.  Siksi tärkeää on miettiä myös, mitä 
Eepeen strategian toimeenpano edellyt-

tää esimiestyöltä ja miten johtamislupa-
uksia voidaan siinä hyödyntää.

Mitä seuraa, kun uskallan avata suu-
ni? Miten mahdollistan ihmisten kas-
vun ja huolehdin hyvinvoinnista? Mi-
ten olen läsnä ja energisoin arjessa?

Nyt kun keskustelu on avattu, yhtei-
nen ymmärrys johtamislupauksista ja 
niiden tavoitteista on alkanut syntyä. 
Niiden juurruttaminen omaan esimies-
työhön on ennen kaikkea meidän kaik-
kien Eepeessä johtamis- ja esimiestyötä 
tekevien harteilla. Yhteistyössä Jollak-
sen kanssa on mietinnässä seuraavia 
steppejä, joilla varmistamme lupausten 
näkymisen arjessa entistä paremmin.

Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

Uskallan
• Näytän suunnan ja asetan selkeät 
tavoitteet
• Uudistun ja uudistan rohkeasti
• Käyn avointa keskustelua sekä 
onnistumisten että epäonnistumisten 
hetkellä
• Uskallan avata suuni
• Sallin terveen järjen käytön, myös 
asiakastilanteissa

Arvostan
• Kunnioitan toisia
• Huolehdin hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta
• Olen rehellinen ja oikeudenmukainen
• Luotan ihmisiin, otan ja annan 
vastuuta
• Rakennan yhteisöllisyyttä
• Mahdollistan ihmisten kasvun

Toteutan
• Vaadin itseltäni ja muilta
• Olen läsnä ja energisoin arjessa
• Varmistan aikaansaamisen ja tuloksen
• Toimin ja viestin johdonmukaisesti ja  
selkeästi
• Hoidan sovitut asiat aktiivisesti 
maaliin

Johtamislupaukset

Vakavan aiheen lomassa 
Eepeen esimiehet 
pääsivät mittelemään 
esimiestaidoistaan 
leikkimielisessä kilpailussa. 
Seppo-oppimispelissä 
kolmen kärkeen 16 
pienryhmästä sijoittuivat:

Tiedäthän tämän 
tietosuojasta?
• Se suojaa kansalaista häntä 
koskevien henkilötietojen 
asiattomalta, luvattomalta tai 
huolimattomalta käytöltä. 
• Se takaa henkilölle oikeuden 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilötietorekistereihin on kerätty.
• Henkilötiedoilla tarkoitetaan 
mitä tahansa tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan henkilöön 
liittyvää tietoa. 
• Henkilötietoja ovat esimerkiksi 
nimi, henkilötunnus, osoite, 
valokuva, IP-osoite, palvelun 
käyttöön liittyvä tieto tai 
sormenjälki. 
• Henkilötiedon käsittelyllä 
tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa, 
joka kohdistuu henkilötietoon 
aina henkilötiedon keräämisestä 
ja tallentamisesta sen hakuun ja 
poistamiseen. 

1.
Marika Lintula, S-market Jurva, market-
päällikkö | Heli Back, liikennemyymälät, 
toimialapäällikkö | Merja Rantala, 
Original Sokos Hotel Vaakuna, vastaan-
ottopäällikkö | Teemu Uotila, S-market 
Vimpeli, marketpäällikkö

2.
Jukka Matikainen, Sale-ryhmä, ryhmä-
päällikkö | Tina Vainionpää, ABC Lapua, 
liikennemyymäläpäällikkö | Marko 
Mäkynen, S-market Koskenkorva, mar-
ketpäällikkö | Päivi Väliaho, Sale Soini, 
myymäläpäällikkö

3.
Jussi Järvinen, S-market, ryhmäpäällikkö
| Anne-Marie Kiviluoma, Lähi-ABC Teuva, 
liikennemyymäläpäällikkö | Tarja Närvä, 
Eepee konttori, konttoripalvelun esimies
| Mikko Sihto, Prisma, Prisma-johtaja

U uden EU:n tietosuoja-asetuk-
sen (GDPR) soveltaminen al-
kaa 25. toukokuuta, minkä takia 
tietosuoja-asiat ovat nyt julki-

suudessa erityisen paljon esillä. Tieto-
suoja-asetus tuo yrityksille joitain uusia 
velvoitteita ja käsittelyn kohteena oleville 
henkilöille uusia oikeuksia. Meille S-ryh-
mässä huolellinen henkilötietojen käsit-
tely on asiakkaiden ja henkilöstön luotta-
muksen säilyttämiseksi aina ollut ja tulee 
olemaan ensiarvoisen tärkeätä.

Jokaisen s-ryhmäläisen tulee tuntea 
perusteet hyvästä henkilötietojen kä-
sittelystä. Kattavan pohjan tähän antaa 
eJollaksen tietosuojan peruskoulutus, 
jonka jokaisen s-ryhmäläisen tulee suo-
rittaa 25. toukokuuta mennessä. Lisäk-
si esimiehille ja asiantuntijarooleissa 
toimiville on eJollaksessa omat koulu-
tuksensa. Myöhemmin keväällä julkais-
taan laajasti henkilötietoja työssään kä-
sitteleville asiakaspalveluhenkilöille 
oma koulutuksensa.

Tarkastamalla omat tietosi S-ryhmän 
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteristä 
S-kanavalta, osaat kertoa asiakkaalle 
tai vaikka kaverille, miten se tapahtuu. 
Voit tutustua tietosuoja-asioihin lisää 
osoitteessa www.s-ryhma.fi/tietosuoja 
ja S-työtilasta löytyvästä Tietosuojatyö-
tilasta. 

Uusia velvollisuuksia 
rekisterinpitäjille
Tietosuoja ei sinänsä ole uusi asia, ja 
moni henkilötietojen käsittelyä koske-
va periaate pysyy asetuksessa ennal-
laan. Tietosuoja-asetus tuo kuitenkin 
myös kansalaisille kokonaan uusia oi-
keuksia sekä yrityksille uusia henkilö-

tietojen käsittelyä koskevia velvoittei-
ta. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta 
voi seurata muun muassa sakkoja tai 
henkilötietojen käsittelykielto.

Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuk-
sessa on riskiperusteinen lähestymista-
pa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvolli-
suus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet 
kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia 
riskejä henkilötietojen käsittelyyn liit-
tyy. 

Rekisterinpitäjän on myös pystyttä-
vä osoittamaan, että se noudattaa tieto-
suoja-asetusta. Henkilötietojen käsitte-
ly on suunniteltava ja dokumentoitava.

Tietosuoja-
osaaminen 
kuntoon eJollaksessa
TEKSTI TUOMAS TYÖRINOJA

Luovutamme itsestämme jatkuvasti erilaisia henkilötietoja 
käydessämme esimerkiksi kaupassa tai lääkärissä, 
selatessamme kännykällä Facebookia ja käyttämällä Googlea.

Ajankohtaista

1.

2.

3.
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Ess Katsastus palvelee ma-pe 9-17
Puh. 010 764 9100

Rengaskyselyt sähköpostilla 
vesa.nummijarvi@sok.fi

KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

KESÄ-
RENKAAT

EDULLISEEN
HENKILÖKUNTA-

HINTAAN

Määräaikais-
katsastus

25€
Sis. pakokaasutestit
(kevyet ajoneuvot

alle 3500 kg)

KATSASTUS HENKILÖKUNTAHINTAAN

KATSASTUS
LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio) 

S-Etuhuolto ma-pe 8-17, la 10-14 • Puh. 010 764 9040 || Automyynti ma-pe 8-18, la 10-15 • Puh. 010 764 9000 
Ess Katsastus ma-pe 9-17 • Puh. 010 764 9100 (puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

<< LHT - Posti Oy <<
Posti Green


