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Henrik Karvonen

Tarja Pinolehto som leder Kauppakassi-tjänsten vid Prisma 
Hyllykallio har haft hand om utbildningen av cirka trettio mar-
ketchefer och biträdande chefer vid Eepees S-marketar och 
Sale-affärer.   inen.
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Under den första månaden som verkställande direktör för Eepee har 
jag märkt att människorna i vårt verksamhetsområde är raka och 
hjärtliga. Människor har kontaktat mig och verkligen fått mig att kän-
na mig välkommen.  

Efter att ha jobbat som verkställande direktör för Koillismaan Osuus-
kauppa kom jag till Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa som är fyra gån- 
ger större. Det är en angenäm uppgift att få ta över ledningen av ett 
företag som har en god ekonomi. Som ny eepeeanställd har jag redan 
förstått att ordet traditionell har fått nya innebörder. Detta handelslag 
har sina rötter djupt rotade i ett traditionellt sätt att bedriva en fram-
gångsrik verksamhet i en tid då världen förändras i snabb takt.  

Även om jag är väldigt pratsam och vill påverka, är jag också ödmjuk. Jag har uppfostrats med samma värderingar som 
handelslagsverksamheten. Visst är jag också en nutidens ledare som utnyttjar data i sitt arbete och förväntar sig att 
företaget visar ett gott ekonomiskt resultat.  

Redan under den här korta tiden har jag märkt hur oerhört engagerade medarbetarna är i företaget och i utvecklingen 
av regionen. Detta engagemang avspeglas såväl i det dagliga arbetet på verksamhetsställena som inom förvaltningen. 
Eepee är ett bra exempel på ett företag vars starka rötter är en bra utgångspunkt för snabb utveckling. Undersöknin-
garna om arbetstillfredsställelse och kundnöjdhet är på en utmärkt nivå. När en människa trivs med sitt arbete, märker 
kunden också det. 

Jag önskar dig en solig vår och givande lässtunder med Egna sidor-tidningen. Ess Autotalo förnyas, näthandeln med 
mat utvidgas till landsbygden, Restaurangvärlden vid Prisma Hyllykallio har fart på och på marketsidan pågår ett stort 
utbildningsprojekt. Vår växande handel är starkt engagerad i denna tid. 

Välkommen och handla. 

Hälsningar,

Henrik Karvonen
VD
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

HÄLSNINGAR FRÅN HANDELSLAGET

RAKA OCH HJÄRTLIGA MÄNNISKOR   

HAR DU REDAN PROVAT
VÅR MATBUTIK PÅ NÄTET?



Jari Palo, kommersiell direktör vid Eepee, berättar att webbu-
tiken för livsmedel planerat tidpunkten för den omfattande 
utvidgningen av dess verksamhet så att hela landskapet ska 

vara med i nätverket inför påsk.  
– Särskilt barnfamiljer kan få hjälp i deras hektiska vardag 

genom att handla mat på nätet. Oftast väljer kunderna att stor-
handla på en och samma gång. Nu väntar vi med intresse om sam-
ma trend fortsätter i landskapen, säger Palo.  

Tarja Pinolehto, teamledare för tjänsten Kauppakassi vid Pris-
ma Hyllykallio, har ansvarat för utbildningen. Pinolehto berättar att 
medarbetarna varit entusiastiska över den nya tjänsten. Många har 
upplevt att det piggar upp arbetsdagen när de får plocka kunder-
nas beställningar.   

Eepees kommersiella direktör Jari Palo väntar med intresse 
hur landskapet tar emot mathandeln på nätet.  

Webbutiken för livsmedel har under 
våren utvidgat sina tjänster till hela Ee-
pees verksamhetsområde. S-kaupat.fi:s 
avhämtningsställen erbjuder ett enkelt 
sätt för dig att handla hemma och hämta 
ut livsmedelsbeställningen i din närmas-
te butik. 

– Också kunderna har flödat S-markets somekanaler med posi-
tiva kommentarer och tummen upp: ”Det här är toppen, vi har vän-
tat på det här. Vad fint att tjänsten finns att få i min egen närmaste 
S-market”. 

Strax före jul öppnades de första avhämtningsställena för 
S-kaupat.fi i Alajärvi, Alavo och Kauhajoki. I början av februari in-
ledde Kauppakassi-tjänsten sin verksamhet på sammanlagt 11 
orter: Jalasjärvi, Ilmola, Etseri, Alahärmä, Lappo, Kauhava, Ylistaro, 
Kristinestad, Kurikka, Närpes och Östermark.   

Den sista vågen var i mars, då tjänsten infördes på 4–5 verk-
samhetsställen varje vecka.  Till den första gruppen hör Storå, Jur-
va, Kaskö, Bötom och Lappfjärd, till den andra Ylihärmä, Kuortane, 
Kortesjärvi, Peräseinäjoki och Koskenkorva. Sist i tur var Lehtimäki, 
Töysä, Soini och Vindala.   

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI BILDER: SAMU LEHTINEN

Utbildning i verkliga situationer 

Personalutbildningarna för den nya tjänsten ordnas i Prisma 
Hyllykallio och i de S-marketar där tjänsten redan tagits i bruk. 
Personalen har utbildats i grupp. Under utbildningen har del-
tagarna fått hantera verkliga situationer och vara med om att 
plocka verkliga webbutiksbeställningar.  

Pinolehto har lett Kauppakassi-tjänsten vid Prisma Hyllykal-
lio i snart två års tid. Hon har också ansvarat för utbildningen 
av cirka trettio marketchefer och biträdande chefer från Eepees 
S-marketar och Sale-affärer. Cheferna utbildar sedan sina egna 
team och får därigenom föra vidare det som de fått lära sig.  

Uppgiften har fört med sig intressanta möjligheter att be-
kanta sig med Eepee-medarbetare på olika håll i verksamhet-
sområdet. Pinolehto har fått en rätt bra överblick av dem som 
jobbar i våra S-marketar och Sale-affärer.  

– Vi på Eepee har jättefina och engagerade medarbetare. De 
är väldigt kompetenta inom affärens funktioner, och när man 
kan grunderna är det enkelt att lära sig hur matbutiken på nätet 
fungerar, försäkrar hon.  



”Kunderna handlar gärna nyheter 
i matbutiken på nätet” 

Marketchef vid S-market Lappo Marika Lintula berättar att 
den nya tjänsten kommit i gång fint.  Hon berömmer ut-
bildningen som hon fått och tjänsten som är lätt att han-

tera. 
– Vi har försökt hålla tillräckligt med beställningsfönster öppna 

från första början. Vi följer med situationen hela tiden så att alla 
som vill kan skicka in en beställning. 

S-kaupat.fi-tjänsten har enligt Lintula många fördelar. När 
kunderna får skicka in sin matbeställning i lugn och ro, väljer de 
oftare att lägga in någon nyhet i varukorgen. Kunderna kan också 
bestämma om plockaren får ersätta produkter i det fall att någon 
produkt är slut i affären. Samtidigt kan kunderna lämna in pro-
duktspecifika önskemål, t.ex. ”små tomater” eller ”får ersättas en-
dast med inhemska produkter”.  

Det går att redigera eller ångra beställningen ända till den ti-
dpunkt som meddelas på beställningsbekräftelsen.  Om man vill 
göra en ny beställning går det enkelt att kopiera samma inköpslis-
ta direkt till varukorgen.  Betalningsreservationen och betalningen 
av inköpen på nätet gör att allt går snabbt och enkelt på avhämt-
ningsstället.  

– Tjänsten har visat sig vara nödvändig också under coronaka-
rantäner, när någon bekant kan hjälpa till genom att hämta ut in-
köpen. Det har också hänt att en kund som exponerats för corona 
bett oss lämna matbeställningen ute på vår trappa, och kunden 
har sedan hämtat sin beställning med bil, berättar Lintula.  

Personalen har skojat med att matbutiken på nätet också kan 
underlätta deras egen vardag.  

– Så behöver man inte handla mat för familjen efter arbets-
dagen, när inköpen redan är plockade och betalda, säger Lintula 
skrattande. 

Marketchefen vid S-market Lappo, Marika Lintula, berättar att 
kunderna och personalen är entusiastiska över den nya tjänsten som 
underlättar den hektiska vardagen.   

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI BILDER: SAMU LEHTINEN

SÅ HÄR GÖR DU: 

1. Logga in i S-butikerna med ditt S-användarkonto 

2. Välj leveransalternativ: hemleverans eller avhämtning
 
3. Välj butik 

4. Välj en lämplig leveranstid eller fortsätt att handla 

5. Fyll korgen med produkter 

6. Berätta om dina önskemål och om man får ersätta produkter 

7. Kontrollera din beställning 

8. Gå till kassan 

9. Välj betalningsmetod 

10. Beställ.  



H-TEAMET FIXAR DET! 

Henna, Henni och Henna-Leena är nya medarbetare på Prismas Restau-
rangvärld. De lockades av Eepees goda anseende som arbetsgivare och 
den goda atmosfären har varit en bra bonus. 

ARBETSGÄNGET ÄR 
TOPPEN. DET ÄR INGEN 

SKILLNAD VEM MAN 
JOBBAR MED, DET ÄR 

ALLTID ROLIGT.

“

Henna Kannosto placerar vant sallads- 
skålar i buffén. Hon har ett och ett halvt 
års erfarenhet på Prismas Restaurang-

värld och har enligt egen utsago under den här 
tiden lärt sig allt om PizzaBuffa. 

– Jag började på Buffa, så jag vet och kan 
mest om den. Jag har också jobbat på Hes-
burger och en del på Presso också. 

Henni Kinnunen och Henna-Leena Koski, 
som är nybörjare på Restaurangvärlden, job-
bar i samma team som Henna. Henni har job-
bat på Eepee drygt ett halvt år, Henna-Leena 
började i januari. 

Det som är gemensamt för dem är inte 
bara den första bokstaven i deras förnamn, 
utan även entusiasmen för det nya jobbet. 
De uppger att det bästa är arbetskamraterna 
som man alltid kan lita på. 

– Det är ingen skillnad vem man jobbar 
med, det är alltid roligt, säger Henna-Leena. 

Teammedlemmarna hjälper 
varandra 
Restaurangvärlden vid Prisma i Seinäjoki 
kombinerar många smakfulla koncept. Piz-
zaBuffa serverar enligt sitt namn pizza, men 
också andra varma maträtter. Som tillägg 
serveras fräscha sallader och som vanligt i 
en buffé ingår matdryckerna i priset. Presso 
erbjuder caféprodukter och Hesburger är en 
säker snabbmatsfavorit för många finländare. 

Det stora utbudet för med sig ansvar och 
varierande arbetsuppgifter. Enligt Henna är 
det samtidigt kryddan i jobbet. 

– Kassasystemen är lite olika på alla stäl-

len och de måste man lära sig genast i början. 
Hese är ett kapitel för sig eftersom apparater-
na är helt annorlunda än på Buffa och Presso, 
säger Henni. 

Därför är det bra att alla bekantar sig med 
varje koncept med egna system. På så sätt 
kan den som har arbetstur vid behov hoppa in 
och hjälpa under rusningstid eller exempelvis 
på grund av sjukfrånvaro. 

– I restaurangbranschen uppskattar jag 
också det att jag även kan ta pauser. Allt ra-
sar inte ihop, om du lämnar arbetsstället en 
stund, säger Henna-Leena och skrattar. 

– Jo, det finns alltid någon som kan sköta 
jobbet under den tiden, kompletterar Henna. 

Genast en del av gänget  
Henna är den mest erfarna av de tre och in-
nan hon kom till Eepee jobbade hon på Uppala 
herrgård. Före det hann hon jobba som frisör, 
men studerade av hälsoskäl till ett nytt yrke 
vid utbildningscentralen Sedu. 25-åringen 
som kommer från Ilmajoki, sökte sig till Eepee 
på uppmuntran av systern.  

23-åriga Henna-Leena flyttade från Yli-
härmä till Seinäjoki ungefär ett år sedan och 
ska avlägga restonomexamen vid SeAMK. 
Hon tar nu ett sabbatsår och jobbar heltid på 
Restaurangvärlden. Hon har också tidigare er-
farenhet inom branschen, men ville ha variati-
on i sin arbetskarriär. 

– Mina kompisar som jobbar på Eepee 
hade berättat att de hade bra arbetsförmåner, 
såsom EPassi och personalrabatter. Det moti-
verade mig att söka det här jobbet. 

TEXT: NADIA PAAVOLA BILDER: SAMU LEHTINEN

Henni

Henna-Leena

Henna

Henna och Henna-Leena jobbar heltid och 
har fast anställning, medan Henni jobbar vid 
sidan av sina studier. Genast efter grundsko-
lan flyttade hon från Karleby till Seinäjoki för 
att studera vid Sedu. 18-åringen som i vår 
utexamineras till måttbeställningssömmers-
ka tog själv kontakt med Suvi Heikkilä vid 
Restaurangvärlden och frågade om det fanns 
några jobb. Och visst fanns det. 

– Jag blev fullständigt överraskad över hur väl 
personalen tog emot mig som nyanställd. Vi 
blev genast bekanta, sägerHeini. 

Henna och Henna-Leena håller med. Alla 
tycker att personalen på Restaurangvärlden 
är toppen. 



Jere Lehtilä har märkt att alla hans 
upplevelser har hjälpt honom i yrkesli-
vet. Resursplanerarens hjärta klappar 
för utvecklingsarbetet, vilket gör att de 
eepeeanställda kan uppnå bästa möjli-
ga resultat.  

EN STARK AKTÖR HJÄLPER
ANDRA ATT LYCKAS   

Prisma Hyllykallio ligger på gångavstånd från Jere Lehtiläs 
bostad, så inköpen sköts behändigt även i samband med 
en promenad med en halvårig baby i barnvagnen. 

Lokalerna i Prisma är bekanta för Jere, eftersom han först 
jobbade på stormarknadens servicetorg och senare utvidgade 
sina arbetsuppgifter till resursplanering och sociala medier. 
Ibland vikarierar han också i prissättningen och urvalshanterin-
gen. 

– Jag trivs så bra här att min pappa redan har gett upp hop-
pet om att jag flyttar närmare min tidigare hemort Forssa. 

Ändå är det ganska kort väg från sydvästra Tavastland till 
Seinäjoki, när vi tänker att Jere en tid bodde på ön Lanzarote ute 
i Atlanten. Utöver flera viktiga färdigheter, fick Jere en respekt 
för den finländska arbetskulturen och det sätt på vilket man tar 
hand om de anställda här. 

– På vissa ställen jobbade vi så hårt att vi sällan hann ta pau-
ser. Under en hotellfrukost med 800 gäster fick vi steka ägg 
i snabb takt, men det var lärorikt. Inte en enda sekund har jag 
ångrat att jag åkte utomlands, men det blev sist och slutligen 
en kort vistelse. 

Den fem månader långa arbetspraktiken på Lanzarote var 
en del av Jeres studier vid yrkeshögskolan. Han gick ut SeAMK 
i slutet av 2019 och i januari 2020 började han jobba på Eepee. 
Arbetsuppgifterna har utvidgats och förändrats hela tiden, vil-
ket har gjort att arbetet är intressant. 

– Man har litat på mig och gett mig ansvar och hela tiden 
nya utmaningar. Jag hade inte kunnat önska mig något bättre, 
konstaterar Jere. 

Luft under vingarna 
Resursplaneraren har som uppgift att säkerställa att det finns 
tillräckligt många anställda i varje skift så att arbetsbördan inte 

blir för stor för någon. Jere ansvarar för elva enheter, varav fyra 
avdelningar på Prisma, samt två Sale-butiker och fem S-mar-
ket-butiker. 

Skiftena planeras i tre veckors perioder tillsammans med 
enheterscheferna så personalanpassat och jämlikt som möjligt. 

– Jag försöker stödja så mycket som möjligt och där jag bara 
kan här i bakgrunden. Det är mitt jobb att hjälpa andra att uppnå 
bra resultat.  

Utöver sina egentliga arbetsuppgifter har Jere vikarierat 
urvalssekreteraren och ansvarat för marknadsföringen i socia-
la medier. De mångsidiga arbetsuppgifterna kräver ibland en 
noggrann kalenderhantering, men de är mycket givande. 

TEXT: NADIA PAAVOLA BILDER: SAMU LEHTINEN

MAN HAR LITAT PÅ MIG 
OCH GETT MIG ANSVAR 
OCH HELA TIDEN NYA 

UTMANINGAR. JAG HADE 
INTE KUNNAT ÖNSKA
MIG NÅGOT BÄTTRE

“

– Jag studerade ursprungligen till medieassistent i en yr-
kesläroanstalt och hann redan tro att jag aldrig skulle behöva 
de färdigheterna. Under åren har jag dock märkt att jag har haft 
nytta av allt som jag har lärt mig. Nu behöver jag till exempel 
kunskaperna inom mediebranschen i hanteringen av sociala 
medier. 

Enligt Jere finns det många fina utvecklingsmöjligheter i so-
ciala medier. Han berömmer den avslappnade atmosfären där 
alla djärvt kan föra fram sina egna idéer. 

– Alla idéer behöver inte genast vara färdiga och ofta utveck- 
las en idé till en pärla av en annan person.

I en kedja av generationer 
Temat för avhandlingen har också sitt ursprung i samutveckling 
och marknadsföring i sociala medier. Jere som tror på konti-
nuerligt lärande och på att utveckla sig själv, kommer att avläg-
ga en högre yrkeshögskoleexamen inom affärsutveckling vid 
Hämeen ammattikorkeakoulu. 

– För närvarande testar vi olika marknadsföringsalternativ 
på Facebook. Vi får bra analyser om vad som fungerar och vad 
som inte fungerar, men också kunskap om hur olika aktörer och 
publik effektivt kan involveras i sociala medier. 

Trots att Jere gillar sina arbetsuppgifter, har familjen varit 
det allra viktigaste för honom sedan augusti ifjol. Då blev han 
och makan Sanna föräldrar till lilla Leo-Eemil. Det egna barnets 
födelse har också betonat hur viktig släkten är, och den tysta 
kunskapen som går i arv i generationer. 

– Jag har skrivit en bok om vår släkt och släktforskning har 
visat sig vara verkligen intressant. Det har varit fint att se hur vår 
släkt har hållit närmare kontakt än tidigare. 

I utredningen om släktens olika faser har Jere fått en stark 
känsla av att han även vill bevara minnet av de människor som 
har varit här före oss. 

– Jag hoppas att jag någongång får glädjen att berätta deras 
historia för min son. 



Tjänsten Sinuntoive har visat sig vara 
en utomordentlig kanal för Eepee-kun-
derna att utöka S-marketarnas pro-
dukturval i önskad riktning. Vad är ditt 
önskemål? 

EEPEE-UTBUDET VÄXER
ENLIGT KUNDERNAS ÖNSKEMÅL   

LÄMNA ETT SINUNTOIVE-ÖNSKEMÅL I DIN S-MARKET PÅ 
SINUNTOIVE.FI

S I N U N -

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI

LANDSKAPENS DELIKATESSER
DIREKT FRÅN LOKALA
PRODUCENTER    

Gruppcheferna Ann-Christina Hevonkoski och Jussi Jär-
vinen är nöjda med hur väl tjänsten Sinuntoive har tagits 
emot. 

– För närvarande tar S-marketarna inom Eepee emot cirka 
1 200 önskemål i månaden, det vill säga cirka 40 om dagen, be-
rättar Hevonkoski.  

När det gäller antalet önskemål ser vi inga regionala skillna-
der. I större marketar är utbudet redan per definition brett, där-
för riktas önskemålen främst mot mindre butiker 

– I mindre enheter finns det mindre rum, dvs. ”väggarna kom-
mer emot”. Därför spelar utbudets träffsäkerhet och kundernas 
önskemål en mycket viktig roll i dessa enheter. Vårt mål är också 
att produkterna ska nå så många varukorgar som möjligt och på 
så vis få en permanent plats i hyllan, säger Hevonkoski. 

Merparten av önskemålen förverkligas
Merparten av de önskemål som Eepee får leder till en plats i 
sortimenten. Önskemålen fördelas jämnt mellan olika produkt-
grupper, och både närproducerade och riksomfattande produk-
ter önskas.  

Varför leder då inte vissa önskemål till en plats i butikshyl-
lan? 

– Tillverkningen av produkten har upphört eller så har den 
redan en klar parallellprodukt i sortimentet. Orsaken kan också 
vara att det inte ryms fler produkter i hyllan. Eller att vi inte ser 
en tillräcklig efterfrågan på den. 

– I regel inkluderar vi på prov Sinuntoive-produkter i sorti-
mentet för en period på några månader. Om produkten säljer 
bra och är klart populär i flera enheter, får produkten plats i varje 
market när vi nästa gång går igenom sortimenten i större skala, 
konstaterar Hevonkoski. 

Gul priskrage utmärker önskeprodukterna 
Järvinen berättar att man lätt känner igen uppfyllda kundöns-
kemål på en gul Sinuntoive-priskrage, som kantar prislappen på 
ett uppfyllt önskemål. 

– Priskragarna konkretiserar uppfyllda önskemål och lyfter 
fram produkterna så att nyheterna hittas lätt i hyllan. Tjänsten 
Sinuntoive har marknadsförts nationellt och även vår personal 
har gett råd i användningen av tjänsten. 

Önskemålet kan framföras också utan tekniska apparater 
direkt till någon anställd i marketen, som sedan registrerar det 
i Sinuntoive-tjänsten. Vid kassorna finns också en Sinuntoi-
ve-lapp på papper som du kan fylla i och lämna till expediten.  

Om kunden lämnar sin kontaktinformation får hen uppdate-
ringar om hur behandlingen av önskemålet framskrider och om 
det förverkligas.

Lokala produkter har en viktig roll i Eepees produktsorti-
ment, och det har varit fint att se hur andelen närproduce-
rat ökar i affärerna. T.ex. öl från företaget Mallaskuun Pa-

nimo i Lappo har blivit populära i Eepees enheter, när vi utökat 
utbudet till allt fler närköp. 

Marketchef vid S-market Lappo Marika Lintula berättar att 
det lokala småbryggeriet erbjuder ölsorter för många smaker. 
Butiken har över tio smaker från Mallaskuun Panimo i hyllan. 
Lappoöl är en äkta landskapsdelikatess, för företaget väljer of-
tast att arbeta med lokala producenter.  

– Jag har märkt att folk ofta köper en flaska specialöl i en 
smak, och en flaska i en annan. Öl har börjat likna viner till en 
viss del – kunderna vill nu bekanta sig med dryckernas smak-
nyanser. Jag gillar honungsöl allra bäst, den har en viss sorts 
mjukhet och ett löfte om sommar, berättar Lintula.  

Marketchef vid S-market Storå Tuula Kiviniemi tipsar om 
Rantakallion Juustolas ostprodukter. Av det lokala ysteriets 
delikatesser kan kunderna hitta en traditionell kaffeost och en 
kryddig örtost i sortimentet på S-market Storå. 

– Kaffeosten från Rantakallion Juustola är min favorit. Jag 
brukar värma en liten bit i mikron och strö lite salt över osten. 
Örtosten kan avnjutas som sådan. 

Enligt Kiviniemi uppskattar kunderna att affären kan erbjuda 
närproducerade livsmedelsprodukter. Samarbetet med Ranta-
kallion Juustola har fungerat utmärkt.  

Lokalt säljer också vid ägghyllan
S-gruppen avslutar sin försäljning av ägg från höns i inredda bu-
rar. Försäljningen läggs ned i faser och avslutas helt och hållet 
före utgången av år 2026. S-butikerna slutar sälja Kotimais-
ta-ägg från höns i inredda burar vid slutet av år 2023.  

Tero Piirto, marketchef vid S-market Kauhajoki, berättar att 
ägg från den lokala gården Mäkisen maatila är ett populärt val i 
hans affär.  Gården, som ligger i byn Harjankylä i Kauhajoki, har 
ett stall för frigående höns.  

Äggen från Mäkisen maatila säljer bra vid S-market Kauha-
joki – ofta kan man skymta bottnen på containern.  Då blir det 
bråttom att beställa mer, så att äggen inte hinner ta slut. Den 
lokala äggproducenten levererar äggen till S-market direkt från 
gården. På så sätt kan affären erbjuda riktigt färsk närproduce-
rad mat.  

– Kauhajokiborna köper gärna närproducerat, det har jag upp- 
täckt också med andra produkter. Det är jättefint, berömmer 
Piirto. 

Tuula

Tero



EN MER LADDAD MEKANIKER
TILL ER TJÄNST 
Arbetet på en bilverkstad förändras i takt 
med att elbilar blir allt vanligare. Markus 
Risku klarar både av ett traditionellt olje-
byte och av programuppdateringar i helt 
eldrivna bilar. Den kontinuerliga utbildnin-
gen säkerställer att jobbet är spännande.  

Skyddshandskarna på, visiret framför ansiktet och special-
verktygen i handen. Därefter kontrollerar man i varje arbets- 
skede att bilen som är under arbete säkert är spänningsfri. 

– Det är verkligen viktigt att skydda sig när man gör service- 
och reparationsarbeten på elbilar. Högspänningen kan vara upp till 
800 volt såsom i de nya Hyundai-modellerna, berättar mekaniker  
Markus Risku. 

Markus jobbar som bilmekaniker på Ess Autotalo och har under 
den senaste tiden speciellt satt sig in i service på elbilar. Han har ock-
så erfarenhet av att skruva konventionella bilar med förbrännings- 
motor. 

– Arbetet med elbilar är renare eftersom det inte finns olja i bilar-
na, förutom en liten mängd som behövs i växellådan. Servicen bes-
tår huvudsakligen av kontroller, byte av filter och eventuella prog- 
ramuppdateringar. 

Trots att det finns en risk för tillbud, har sådana inte inträffat tack 
vare ett noggrant skydd och ett strikt iakttagande av instruktioner-
na. Det finns inget utrymme för brådska eller improvisering. 

– Tillverkaren har bra anvisningar som följs steg för steg. Dessu-
tom kontrollerar vi ännu att apparaten som mäter spänningen är i 
skick, berättar Markus. 

Bilarna elektrifieras fort 
I Finland används elbilar i allt större utsträckning. Under föregåen-
de år registrerades rekordmånga nya laddningsbara bilar och enligt 
Autoalan tiedotuskeskus fanns det i slutet av året redan nästan 100 
000 stycken i vårt land. Av dessa var 23 000 helt eldrivna bilar och 
resten var laddningsbara hybridbilar. 

Bakgrunden till populariteten utgörs både av nationella utsläp-
psgränser och utsläppsgränser som baserar sig på EU-lagstiftning 
och internationella avtal, som syftar till att bromsa klimatförändrin-
gen och skydda miljön. I praktiken är utsläppsgränsvärdena för nya 
bilar så stränga att bilar med förbränningsmotor har svårt att uppnå 
dem. Helt eldrivna bilar avger inga direkta utsläpp alls och dessutom 

producerar tillverkarna dem till marknaderna i rask takt. När skatten 
för elbilar slopades i början av året ökar intresset för helt eldrivna 
bilar ytterligare. 

Markus är övertygad om att helt eldrivna bilar är framtidens 
fortskaffningsmedel och att det lönar sig att bekanta sig närmare 
med deras funktionsprinciper och mekanik. 

Samtidigt finns det en allt större efterfrågan på service- och re-
parationstjänster för elbilar. Det finns alltså gott om jobb för sådana 
proffs som Markus. 

– Det behövs mycket utbildning eftersom elbilarna utvecklas 
snabbt och det kommer hela tiden ny teknik. 

Studierna fortsätter  
Markus Risku har vid sidan av arbetet slutfört en yrkesexamen inom 
fordonsteknik vid utbildningscentralen Sedu. Under studierna ut-
förde han övningsuppgifter i Peugeots övningsportal, vilket gjorde 
att han fortfarande är intresserad av helt eldrivna bilar tillverkade av 
Peugeot och Hyundai. 

– När jag utexaminerades tog jag reda på var i Seinäjoki agentu-
ren för dessa bilmärken finns. Jag pratade med Ess Autotalos verks-
tadschef och fick genast jobb. Jag har nu trivts på samma ställe i 
cirka tre år och tänker inte byta jobb. 

Vid sidan av arbetet har Markus fått fortsätta att studera elbilar i 
importörens utbildningar.  

– Utbildningar har hållits ganska konstant varje månad. En del av 
studierna sköts på distans, men under perioderna för närundervis-

TEXT: NADIA PAAVOLA BILDER: SAMU LEHTINEN

Markus Risku har specialiserat sig på service av elbilar. 
På grund av högspänningen är det viktigt att skydda sig noggrant.

ning har jag också ofta varit i Vanda några dagar åt gången. 
Markus är tacksam för att arbetsgivaren stödjer utbildningen.  
– Tågbiljetterna och hotellövernattningarna ersätts, och sedan 

får jag naturligtvis också lön för den där tiden. Jag är övertygad om 
att det lönar sig att utbilda personal eftersom vi då kan erbjuda nytt 
kunnande även i servicen av elbilar. Nu får vi också mer utrymmen 
att tillhandahålla service för elbilar när Ess Autotalo förnyas. 

Hur är det med elbilsmannens egen bil? Kör du redan med den 
allra senaste och mest effektiva Hyundai-bilen?  

– Inte ännu, men inom den närmaste framtiden har jag tänkt 
skaffa mig antingen en helt eldriven bil eller en hybrid, svarar Mar-
kus. 

Förnyelsen framskrider enligt plan 
- Ess Autotalos förnyade lokaler blir klara i vår, troligtvis i  
april. 

- De nya servicelokalerna togs i bruk i slutet av 2021. 
Besiktningen fungerar nu i samma lokaler. 

- Betjäningsdisken finns nu bredvid verkstadens lokaler. 

- Till sist byggs även den gamla verkstaden om. 
Arbetena pågår som bäst. 

- Förnyelsen har endast haft liten inverkan på det dagliga ar-
betet. Tidtabellerna gjordes upp i gott samarbete med ent-
reprenören. 

- I de förnyade lokalerna har servicen nästan 800 kvadrat-
meter till sitt förfogande. Tack vare utbyggnaden kan Ess 
Autotalo betjänar ett större antal kunder än tidigare. Säker-
heten i servicen av elbilar kan garanteras även i det växande 
marknadsläget. 
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