
NOTE! DO NOT MOVE THE S-LOGO (PLACEHOLDER SVG-IMAGE).

Osuuskauppa Hämeenmaa 
Aidosti monipuolinen, vahvasti paikallinen, aina yhdessä –
Osuuskauppa Hämeenmaa.



Kati Mykrä

• HR-asiantuntija 

• 050 321 3782

• kati.mykra@sok.fi

Vilma Vesalainen

• HR-asiantuntija

• 0408227496

• vilma.vesalainen@sok.fi
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Keitä me olemme? 
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Hämeenmaalla on noin 168 000 asiakasomistajamme omistama, kehittyvä 
palvelualan yritys. Tehtävämme ei ole tuottaa mahdollisimman suurta voittoa, 

vaan varmistaa asiakasomistajille hyvät palvelut ja tuntuvat edut päivästä 
toiseen.

Olemme vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemiskaupan paikallinen 
monialayritys, joka palvelee asiakasomistajiaan yli 100 toimipaikassa –

toimialueensa jokaisessa kunnassa.

Olemme yksi 19:sta S-ryhmän alueosuuskaupasta sekä alueemme suurin 
yksityinen työllistäjä.

Ilahdutamme asiakasta
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Osuuskauppa Hämeenmaa toimii 21 kunnan 
alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Tarjoamme 
marketkaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, 
autokaupan, liikennekaupan, matkailu- ja 
ravitsemiskaupan palveluita. Hämeenmaan 
Osuuskauppa on myynniltään alueensa suurin 
yritys ja työllistää yli 3200 henkilöä –
mahdollisesti myös sinut! 

Prisma 7 kpl
S-market 38 kpl
Sale 23 kpl
Sokos 1 kpl
Emotion 4 kpl
Nelipyörä 5 kpl
Hotellit 3 kpl
Ruokaravintolat 8 kpl
Pubit ja baarit 5 kpl
Ravintolamaailmat 8 kpl
ABC liikennemyymälät 8 kpl
ABC automaattiasemat 30 kpl
ABC CarWash 14 kpl

Toimimme vastuullisesti



Kehitymme rohkeasti

Ilahdutamme asiakasta.

Toimimme vastuullisesti.

Kehitymme rohkeasti.

Menestymme yhdessä.

ARVOMME = Työtämme ohjaavat periaatteemme

Arjesta juhlaa makusi mukaan.

VISIOMME = Tulevaisuuden tahtotilamme

MISSIOMME = Miksi olemme olemassa
Teemme yhdessä paremman paikan elää.

Tässä kaikessa on 
meistä ihan jokaisella 
tärkeä rooli. Jokaisen 
hämeenmaalaisen työ 

on arvokasta –
menestymme 

yhdessä!

TOIMINTA-AJATUKSEMME
on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajillemme
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Menestymme yhdessä

• Olemme Kanta-ja Päijät-Hämeen suurin yksityinen 

työllistäjä. Vuoden 2022 lopussa työsuhteessa oli 3236

henkilöä.

• Hämeenmaalaisista 66 % työskentelee marketkaupan, 13 % 

majoitus- ja ravitsemiskaupan, 9 % liikennekaupan, 4 % 

tavaratalokaupan, 5 % autokaupan ja 3 % ”tukitoimintojen” 

palveluksessa:

• Myyjinä, kokkeina, tarjoilijoina, asentajina, 

vastuumyyjinä, kerroshoitajina, vuoropäälliköinä, 

myyntipäälliköinä sekä esimerkiksi markkinoinnin, 

viestinnän, henkilöstötyön ja taloushallinnon 

tehtävissä.

• Työntekijöidemme keski-ikä on 35 vuotta, ja 27 % 

henkilöstöstämme on alle 25-vuotiaita.S OLET SINÄ 
TYÖNTEKIJÄ
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PEREHDYTTÄMISEN KEHITTÄMINEN
Aineistoista kohtaamiseen



Perehdytys Hämeenmaalla:

• Kysy ja kohtaa –malli

• TET- ja työharjoittelijoille suunnattu 
perehdytysmateriaali

• Botti perehdyttämisen ja työntekijäkokemuksen 
kehittämisen tukena 

• Pääsylippu kesätöihin -konsepti
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Kohtaa

Kysy

Keskustele

Varmista

Toista

Keskustelun avuksi
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TET- ja työharjoittelijoille suunnattu perehdytysmateriaali
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Perehdytysmateriaali
TET- ja työharjoittelijoille

QR-koodin takaa löytyy videoita ja muuta materiaalia, joka
auttaa tettiläisiä tutustumaan Hämeenmaahan ja uuteen
työtehtäviin. 

Alla oleva juliste löytyy jokaisesta toimipaikasta ja on siellä
auttamassa TET- ja työharjoittelijoita pääsemään uuden
työhön kiinni! 

Tsekkaa materiaali skannaamalla QR-koodi: 
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1. Tukee perehdyttämisen onnistumista

• Kerää jatkuvasti palautetta uusilta työntekijältä.

• Tekee läpinäkyväksi perehdyttämisen onnistumisen ja mahdolliset poikkeamat.

• Tunnistaa mahdolliset epäkohdat jatkuvan vuorovaikutuksen kautta ja mahdollistaa niiden korjaamisen ripeästi 
(#työntekijäkokemus).

• Opastaa ja kannustaa uutta työntekijää perehdytyspolun aikana.

• Tukee ja pyrkii nopeuttamaan uuden työntekijän kehittymistä itseensä luottavaksi osaajaksi.

• Osaa vastata uusien työntekijöiden usein esittämiin kysymyksiin (esim. sairauspoissaolot, henkilökuntaedut jne.).

2. Tukee esihenkilöä ja vastuuperehdyttäjää

• Antaa esihenkilölle aikaa aitoon vuorovaikutukseen uuden työntekijän kanssa ja vapauttaa aikaa arjen johtamiseen.

• Botti hoitaa mekaanisen puolen - muistuttaa ja kertaa asioita (esim. verokortti, jne.).

3. Tukee saumattomasti kokonaisprosessia

• Mahdollisesti esittäytyy työnhakijalle jo rekryvaiheessa rekrysivuston kautta.

• Tukee ja muistuttaa verkkokursseilla opittuja asioita arjen tekemiseen liittyen.

• Kyselee ja muistuttaa työtehtäväkohtaisista asioista.

4. Tukee positiivista työnantajamielikuvaa

• Nykyaikainen ja moderni perehdyttämisen tuki.

• Keskustelumalli tukee nuorten työntekijöiden tapaa kommunikoida (chattaaminen).

Botti perehdyttämisen ja työtekijäkokemuksen 
kehittämisen tukena

Botti perehdyttämisen tukena / Henrik Ikonen ja Harri Messo

Perehdytysbotti keskustelee 
uusien työntekijöiden kanssa 
Workchatin kautta kuin kuka 

tahansa työkaveri.



Perehdytysbotin demo

Botti perehdyttämisen tukena / Henrik Ikonen ja Harri Messo



• Hämeenmaalla on käytössä konsepti, jossa erityisen hyvin TET-
harjoittelusta suoriutuneella nuorella on mahdollisuus saada 
pääsylippu tulevan kesän kesätyörekrytointiin. 

• Tämä pääsylippu oikeuttaa heille etusijan TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA 
TIENAA –kesäharjoitteluun Hämeenmaan toimipaikassa kesällä 2023!

✓ Mikäli Tutustu työelämän ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma ei toteudu, 
tarjoamme siitä huolimatta 2 viikon kesätyön.

• Pääsylippu kesätöihin –konsepti on pilotissa keväällä 2023 

✓ Toiveissa laajentaa lupaukseksi kesätyöstä tulevina vuosina. 

TET-harjoittelijan pääsylippu kesäharjoitteluun 
Hämeenmaalle
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MONENLAISIA (URA)MAHDOLLISUUKSIA



Mitä näet, kun katsot omaa työelämää peilistä? Kenties monipuolisia mahdollisuuksia 
omannäköisen urapolun rakentamiseen, oppeja ja onnistumisia sekä tiiviin yhteisön 
ympärillesi, jonka kanssa sitä yhteistä arkea rakentaa? Työ on iso osa elämäämme eikä ole 
samantekevää, missä aikansa viettää. Jokainen meistä haluaa tuntea kuuluvansa joukkoon, 
tulla nähdyksi ja olla merkityksellinen osa jotain isompaa.

Olipa oma ammatillinen suuntasi jo kristallinkirkkaana mielessä tai olet vasta etsimässä 
sitä omaa polkua, Hämeenmaa tarjoaa monenlaisia ja monialaisia mahdollisuuksia. Me 
uskomme aidosti siihen, että tulevaisuuden työelämää ja sitä jokapäiväistä arkea 
rakennetaan ennen kaikkea yhdessä. 

Yhdessä oivaltaen, yhdessä luottaen, yhdessä oppien ja ennen kaikkea yhdessä 
onnistuen – nyt ja tulevaisuudessa.

Me luomme työpaikkoja tekijöille, mahdollisuuksia niitä etsiville ja kasvun polkuja vaihtelua 
kaipaaville. Tuemme oman paikan löytämisessä, luomme uskallusta tarttua toimeen ja 
rakennamme yhdessä niitä tärkeitä jokapäiväisiä kohtaamisia ja ilahduttamisen hetkiä 
asiakkaillemme. Rakennetaan työelämään tarinoita, jossa jokaisella on tärkeä rooli.

6.2.2023

Urapolkuja Hämeenmaalla
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