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KOHTI UUTTA TAPAA VIESTIÄ!
Sisäinen tiedonkulkumme otti valtavan loikan huhti-toukokuun vaihteessa, kun uudet viestintäkanavat saatiin kaikkien
vakituisten hok-elantolaisten käyttöön. Tähän asti tietoa
on jaettu viikoittain paperisella viikkotiedotteella, jatkossa
tiedonkulku on kaksisuuntaista ja ajantasaista.
S-ryhmän uuteen intranetiin – Workplaceen ja sPointiin –
on siis kaikilla nyt pääsy. Kaikki töiden kannalta olennainen
tieto on nyt kaikkien ulottuvilla työtehtävästä, ajasta ja
paikasta riippumatta, tietokoneella tai vaikka omalla kännykällä.
Itse olen innoissani Workplacen suomista mahdollisuuksista päivittäisen viestinnän ja keskustelun kanavana. Suora
keskusteluyhteys läpi koko organisaation on iso uudistus.
Kaikki HOK-Elannon 6 000 ja koko S-ryhmän noin 40 000
työntekijää ovat nyt klikkauksen päässä ja toisaalta oman
työryhmän kanssa on mahdollisuus keskustella eri asioista
näppärästi ja näin sujuvoittaa arkea työpaikalla. sPoint on
se ”perinteisempi” intra, ohjeiden ja muun pysyvän aineiston
tietopankki ja työkalupakki.
Uudet asiat saattavat alussa jännittää ja tuntua vierailta,
mutta lähde rohkeasti mukaan! Tätä kirjoittaessa vähän yli
puolet HOK-Elantolaisista on ottanut Workplacen käyttöön ja sPointiin on tutustunut joka viides. Se on ihan hyvä
startti, mutta kannustan kaikkia muitakin ottamaan välineet
käyttöön. Avoin tiedonkulku tukee sekä hyvää esimiestyötä
että innostunutta fiilistä, ja niiden kautta tavoitettamme:
ilahtunutta asiakasta!

Kirjautuminen on helppoa ja siihen on joka toimipaikassa
yksityiskohtaiset ohjeet, joten toivotan kaikki tervetulleiksi
tähän uuteen aikakauteen! Itse otan haasteekseni seurata
keskustelua aktiivisesti ja vastata minulle osoitettuihin viesteihin ja kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan.
Kesä ja lomakausi lähestyvät. Lomalla rentoudutaan ja
pyyhitään työasiat mielestä. Tähän on Workplacessa ratkaisuna ”älä häiritse” -tila, joka poistaa ilmoitukset käytöstä
haluamaksesi ajaksi.
Kiitos työntäyteisestä keväästä ja oikein hyvää, mukavaa
ja toivottavasti lämmintä kesää!

Veli-Matti Liimatainen
veli-matti.liimatainen@sok.fi
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MEIDÄN
Tripla aukeaa lokakuussa!
Lokakuussa Pasilaan avattava kauppakeskus Mall of Tripla
on valmistuttuaan Helsingin uusi kaupallinen keskusta.
Valtavaan kauppakeskukseen tulee 250 liikettä, ravintoloita
sekä monipuolisia hyvinvointi-, kulttuuri- ja viihdepalveluita.
Triplaan avautuu HOK-Elannon Prisma, Alepa, Emotion,
Prisma verkkokaupan noutopiste, Omistajapalvelu sekä
kolme uutta ja uniikkia ravintolakonseptia: Hot Shop Eatery
Fredde’s, Gastro Bar Urban Rabbit sekä Oluthuone Ratamo.

Triplaan sijoittuu myös Sokotel Oy:n Sokos-hotelli.
HOK-Elanto siirtää liiketoimintansa ketjuohjaukset ja tukitoiminnot Triplan toimistotiloihin vuoden 2020 puolivälissä.
Triplalla on miljoona potentiaalista asiakasta puolen tunnin
etäisyydellä. Julkisen liikenteen yhteydet ovat upeat jokaiseen ilmansuuntaan. Keskukseen tulee pyöräparkki yli 3000
fillarille ja latauspisteet yli 300 sähköautolle, perusparkkipaikkojen lisäksi.

Askiston koulun kotitalousryhmä KAUPPARETKELLÄ
JUVANKARTANOSSA
Mummotunneli uudistuu: Amarillo avattiin huhtikuun lopussa
ja Sing & Pore 23. toukokuuta
Ei kesää ilman Mummotunnelia… Aleksin ja Espan välinen
sisäpiha on yksi stadin legendaarisimmista kesäterasseista.
Terassia ympäröivissä ravintoloissa on tapahtunut täksi
kesäksi isoja muutoksia. Vuosikymmeniä palvelleen Raffaellon tilalle avattiin huhtikuussa Amarillo ja Vennin kupeessa
Shanghai Cowboyn paikalla on nyt huippukiinnostava
Sing & Pore.
– Helsingissä on ollut Amarillon kokoinen aukko jo pitkään.
Uusi Amarillo täydentää Mummotunnelin ravintola- ja baaritarjontaa muun muassa nykyaikaisella miljööllä, sytyttävällä
palvelukonseptilla sekä kiinnostavilla ruoka- ja juomatuotteilla. Nimenomaan baari mielenkiintoisine juomineen on
Amarillon sydän, kertoo Mummotunnelin ravintolajohtaja
Roope Kämppi.
Ruoassa korostuu aitous. Amarillo tarjoaa laadukkaita ja
puhtaita raaka-aineita ja yhdistää meksikolaisen keittiön
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makuelämykset juomiin. Listalla korostuvat Amarillon kuuluisat burgerit sekä MadMex.
– Sing & Pore tarjoaa asiakkaille parhaat etkot, jatkot ja
jatkojen jatkot. Aasialainen elämyskaraokeravintola ei ota
itseään liian vakavasti, Kämppi lupaa.
Ravintolasta löytyy kaksi karaokespottia, pääsalissa laulu
raikuu aina pikkutunneille asti, kun taas toisessa salissa vaihdetaan laulu discoiluun tunnelman kohotessa.
Erikoisuutena on todella laaja kuplajuomavalikoima, josta
löytyy varmasti jokaiselle jotakin.
Muu juomalista on suunniteltu pilke silmäkulmassa, aasialaisuudesta inspiroituen. Yksityinen teemoitettu karaokehuone tarjoaa mahdollisuuden laulaa sydämensä kyllyydestä omalla porukalla.

Askiston koulun 4.-, 5.- ja 6.-luokkalaisista koostunut
kotitalousryhmä teki huhtikuisena tiistaina opintoretken
S-market Juvankartanoon.
Myymälä oli tuttu suurimmalle osalle retkelle osallistuneista, mutta marketpäällikkö Laura Niiranen esitteli oppilaille
niitä kaupan osia, joihin asiakkailla ei normaalisti ole asiaa.
Kierros alkoi pullonpalautushuoneesta, minkä jälkeen kurkisteltiin palvelutiskin toimintaa uudesta kulmasta ja tutustuttiin monipuoliseen jätteidenkäsittelyyn.

Tiukkoja kysymyksiä
Oppilaat olivat varustautuneet retkeen laatimalla erinomaisia kysymyksiä Niirasen vastattavaksi. Aluksi pari helppoa
lämmittelyksi: Koska kauppa on perustettu? Millaista on olla
kaupassa töissä? Mistä tietää tuotteiden sijainnit?
Pikkuhiljaa tiukempia: Miten pääsee kesätöihin? Onko
kesätöihin ikärajaa? Miten pääsee TET-jaksolle?
Tahti kiihtyi: Onko energiajuomille ikärajaa? Kuinka paljon
tuotteita päätyy roskiin? Miten estätte ilmastonmuutosta?
Laura Niiranen vastaili asiallisen rauhallisesti ja ilmeisen
tyhjentävästi, koska jatkokysymyksiä ei esitetty.

Merkittävä käynti
Opettaja Elina Kokon mukaan käynti oli oppilaille merkityksellinen ja mieliinpainuva.
– Ryhmä ei ole niitä kaikkein helpoimpia, mutta oli
kiva nähdä millaisen vaikutuksen vierailu oppilaisiin teki.
Kommentit olivat kauttaaltaan positiivisia, ennen kaikkea
tykättiin siitä, että nähtiin paikkoja, joita kauppareissulla ei
normaalisti näe. Jotkut pohtivat, että kauppaan voisi olla
kiva päästä kesätöihin, Kokko kertoi retken jälkitunnelmista.
”Retki kauppaan” on S-ryhmän ja Ruokatieto Yhdistyksen
rakentama konsepti, jolla halutaan avata lapsille kaupan
maailmaa. Hyvin todennäköisesti heistä kaikista tulee jossain vaiheessa asiakkaita ja osasta jopa työkavereita.
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MEIDÄN
InAction Kaaressa toukokuussa
Sata 8. luokkaa, eli noin 3000 nuorta, saa HOK-Elannon lahjoituksella ensiapukoulutuspäivän. Lisäksi kaikki
HOK-Elannon alueen kasiluokkalaiset voivat osallistua
kahden tunnin mittaiseen ensiaputaitojen pelilliseen verkkokurssiin. InAction-toiminta esittäytyi Punaisen Ristin viikon
tapahtumassa Kauppakeskus Kaaressa 11. toukokuuta.
Tapahtumassa jaettiin kodin turvallisuuden tarkistuslistoja,
selkokielisiä ensiapuohjeita ja ilmapalloja. Kävijöille opetettiin vauvan ensiapua nallen avulla, painesiteen tekemistä ja
kylkiasentoon kääntämistä.

Nopeat eväät
rannalle tai puistoon –
Alepa-fillarista ruokalähetti
Alepa testaa kesän ajan fillarilähettiä verkkokaupan palveluna. Noin 400 tuotteen valikoiman painopiste on piknik-eväissä.
– Ideana on lähinnä tarjota eväitä rannalle tai puistoihin,
vaivattomasti ja nopeasti, HOK-Elannon verkkokaupan
kehityspäällikkö Jukka Ranua kertoo.
Keräily tapahtuu Alepa Elielin myymälästä Helsingin
päärautatieaseman kyljestä. Toimitusalue ulottuu noin
2-3 kilometrin päähän keskustasta.
Tuotteiden valinta, toimitusosoitteen ilmoittaminen, toimitusajan määrittely ja maksaminen tapahtuvat osoitteessa
alepa.fi/fillari. Toimitusajat määritetään tunnin tarkkuudella
klo 11 alkaen. Kuljetus onnistuu saman päivän aikana, jos
tilaus tehdään ennen klo 17.30.
Maksu tapahtuu verkkomaksuna Visa-, Mastercard-, Visa
Electron-, Amex- sekä Diners-maksukortilla, asiakkaan
oman valinnan mukaan debitillä tai creditillä. Kuljetuksen
hinta on viisi euroa.
Tilauspalvelu toimii joka päivä elokuun loppuun asti. Kuljetuksista vastaa yhteistyökumppanina lähitoimituspalvelu
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Lentävät lounaat Herkusta

TOIMITUSALUE

Eezery. Se käyttää tässä fillaripalvelussa uutta kuljetuksen
seurantaa, jonka avulla asiakas voi seurata tilauksensa saapumista reaaliajassa kartalla.
– Alepoita on keskustan alueella useita, mutta kesken
rennon puisto- tai rantapäivän saattaa matka tuntua pitkältä. Kunnon eväät ovat vain kännykän päässä. Fillariin on
rakennettu erilliset eristelaatikot sekä kylmätuotteille että
pakasteille, joten eväiden laatu on helteilläkin taattu,
Ranua toteaa.
Henkilökunta-alennus ei toimi tässä palvelussa järjestelmäsyistä. Alennuskoodilla STAFF2019 saat kolmen euron edun
tilauksesta.

Food Market Herkku testaa drone-kuljetuspalvelua tarjoavan Wingin kumppanina kesällä Itä-Helsingin Vuosaaressa.
Testiryhmään kuuluvat asiakkaat voivat tilata Food Market
Herkun suositun palvelutiskin tuotteita, jotka drone toimittaa perille minuuteissa.
- Toimitamme Itiksen Food Market Herkusta aamuisin
tuoreita palvelutiskin tuotteita Wingin Vuosaaren varastolle,
mistä toimitukset tehdään. Drone-kuljetukset sopivat pikkunälkään ja nopean toimituksen tarpeeseen. Nyt lounaan
saa siis kotiin Wingin dronella muutaman minuutin sisällä,
kertoo HOK-Elannon verkkokauppapäällikkö Jukka Ranua,
ja jatkaa:
- Food Market Herkku on tuonut uudenlaista lähestymistapaa ruokakauppaan. Me HOK-Elannossa haluamme ottaa
vahvaa etunojaa erityisesti digitaalisissa ratkaisuissa. Täysin
uudenlainen toimitustapa, sovelluksella tilattava ja dronella
ympäristöystävällisesti ja nopeasti toimiva kuljetus, sopii siis
suunnitelmiin hyvin.
HOK-Elanto ja Wing ovat sopineet aluksi puolen vuoden
yhteistyöstä.
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Otithan jo
Workplacen ja
sPointin omiksesi?

Muistin virkistykseksi:
Workplacessa viestitään,
sPointista luetaan ohjeet
Workplace on HOK-Elannon sisäinen sosiaalisen
median työkalu, johon tulee käytännössä kaikki
jokapäiväisessä työssä tarvittava ajankohtainen
viestintä. sPoint korvaa Sintran aineistojen,
kuten pysyväisohjeiden tallennuspaikkana.
Suurin mullistus on uusien työkalujen monikäyttöisyys kaikilla laitteilla missä ja milloin
tahansa. Jatkossa työohjeiden, uutisten ja muun
ajankohtaisen asian lukeminen sekä työkavereiden kanssa viestiminen onnistuu puhelimella tai
millä tahansa tietokoneella. Jokainen HOK-Elantolainen saa omat tunnukset järjestelmiin ja
yksityiskohtaiset ohjeet uusien digityökalujen
käyttöönottoon.

Kaipaatko ohjeita?
Yksityiskohtaiset, hyvin visualisoidut ohjeet
opastavat kirjautumiseen sekä mobiililaitteella
että tietokoneella. Ohjeet kirjautumiseen sekä
sPointin käyttöön on jaettu toimipaikkoihin. Jos
niitä ei ole taukotiloissa, kysy esimieheltäsi. Saat
ohjeet myös eri nettiselainten välimuistin tyhjentämiseen, mikä on suositeltavaa, jos kirjaudut
sPointiin tai Workplaceen yleisellä tietokoneella.

Uudet digitaaliset viestimet – Workplace ja sPoint –
ovat nyt kaikkien hok-elantolaisten ulottuvilla!

HOK-Elannon sisäinen viestintäkulttuuri uudistuu.
Jokainen hok-elantolainen kuuluu sisään kirjauduttuaan
automaattisesti seitsemään Workplace-ryhmään: oma yksikkö, ketju, HOK-Elanto / kaikki, Ässä – S-ryhmän uutiset,
S-ryhmä / Avoin keskustelu sekä sPointin ja Workplacen
S-ryhmätasoiset vertaistukiryhmät.

Näistä tärkein lienee päivittäisten asioiden viestimiseen
käytettävä oman yksikön ryhmä. ”Ässä – S-ryhmän uutiset” kertoo kaupparyhmän ajankohtaiset tapahtumat koko
maan laajuisesti.

Work Chat

sPoint

Workchatissa on esimerkiksi

Workplacessa on esimerkiksi

sPointissa on esimerkiksi

• toimipaikan yhteisiä chat-keskusteluja
• yksityisviestittelyä
• nopeita vastauksia vaativia kysymyksiä

• uutisia HOK-Elannosta, omalta toimialaltasi ja S-ryhmästä
• ajankohtaisia työtä koskevia muistutuksia, ohjeita, viikkotiedotteita
• oman osuuskauppasi, ketjusi, työryhmäsi
ja muiden s-ryhmäläisten keskusteluja
• kommentteja, jakoja, tykkäyksiä ja muita
somelle tyypillisiä sisältöjä

•
•
•
•
•

Workchatissa
• suunnittelet chat-ryhmässä porukalla
lounastreffejä
• kysyt yksityisviestillä työkaverilta
ratkaisua tulostinongelmaan
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henkilöstöohjeet
työsuhde-edut
toimialojen ohjeita
yhteystietoja
perehdytysmateriaalit
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Käytännön kokemuksia:
Prisman käyttötavaratiimin myyjä –
vältettävä kävelyä
Sari Hämäläinen työskentelee Jumbon Prismassa
käyttötavaratiimissä. Työ pitää normaalisti sisällään
paljon kävelyä ja jalkojen päällä olemista. Sarin jalka
kipeytyi, minkä johdosta hän meni työterveyslääkärin
vastaanotolle. Lääkäri suositteli Sarille neljä päivää
sairauslomaa jalan lepuuttamiseksi ja sen perään
viikon ajan muokattua työtä rajoittamalla kävelyä.
Muokattu työ oli Sarille siinä vaiheessa vielä uusi asia,
josta hän koki saaneensa hyvin tietoa lääkärin vastaanotolla sekä esimieheltään palvelupäällikkö
Tiia Pitkolta.
Lääkärikäynnin jälkeen Sari oli yhteydessä esimieheensä ja kertoi hoitosuosituksesta. Esimies ja Sari
pohtivat yhdessä mitä tehtäviä Sari voisi hoitaa

Ensimmäisiä kokemuksia
muokatun työn mallista
Otimme vuodenvaihteessa käyttöön uuden työkyvyn tukemisen toimintamallin, muokatun työn.
Malli on otettu hyvin vastaan ja sitä on suositeltu työterveyshuollossa tammi-maaliskuun aikana yli sadassa tapauksessa.
Useimmiten suositusta on pystytty myös toteuttamaan toimipaikassa.
Muokatun työn toimintamalli ei poista mitään jo aikaisemmin käytössämme ollutta työkyvyn tai
työhön paluun tukemisen tapaa. Se on vain hyvä lisä työkalupakkiimme!

Mistä muokatussa työssä onkaan kyse?
Työn muokkauksella tarkoitetaan työntekijän työtehtävien sovittamista työkykyä vastaavaksi. Työnantaja ja
työntekijä sopivat lääkärin suosituksesta työtehtävien
räätälöinnistä määräajaksi, maksimissaan noin kahden
viikon ajaksi.
Muokatulla työllä pyritään edistämään toipumista, varmistamaan onnistunut työhön paluu ja näin varmistamaan
työkykyisyys. Muokattua työtä tehdään ensisijaisesti
omassa toimipaikassa ja suunnitelluilla työvuoroilla.
Muokattu työ ei saa heikentää henkilön toipumista
eikä muokattua työtä käytetä infektiosairauksien, kuten
flunssan tai mahataudin aikana. Muokattu työtehtävä on
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aina työntekijän toimenkuvaan kuuluva tarpeellinen työ
organisaatiossa ja liiketoiminnan näkökulmasta.
HOK-Elannossa muokatussa työssä olevan tunnit eivät
ole mukana teholaskennassa ja tilalle otetaan aina sijainen
muokkauksen ajaksi. Näin varmistetaan, että muiden
työmäärä ei kasva ja muokatussa työssä oleva voi oikeasti
tehdä tilapäisesti vain räätälöityjä tehtäviä.
Lämmin kiitos kokemuksensa jakaneille ja palauttavaa
kesälomaa kaikille, kun sen aika on.
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

Prisman käyttötavaran myyntialuevastaava –
vältettävä ruuhkaista ja paineistettua asiakastyötä
Miia Norilo työskentelee Prisma Kaaressa käyttötavaratiimin myyntialuevastaavana. Työ pitää sisällään
asiakaspalvelua, hyllytystä ym. myymälän kuntoon ja
tavaroiden saantiin liittyviä tehtäviä. Miian omat voimavarat joutuivat koetukselle perhepiirissä tapahtuneen sairastumisen myötä. Ruuhkainen ja paineistettu
asiakastyöskentely tuntui siinä tilanteessa kuormittavalta. Esimies, palvelupäällikkö Saara Tilander kiinnitti asiaan huomioita ja kannusti Miia hakemaan apua

Alepan myymäläpäällikkö –
vältettävä nostelua ja kumartelua
Matti Helakallio työskentelee myymäläpäällikkönä
Alepa Perämiehenkadulla. Matti satutti selkänsä
alkuvuodesta kaatuessaan työmatkalla. Hän hakeutui työterveyshuoltoon. Lääkäri arvioi, että Matin olisi
hyvä jäädä sairauslomalle ja välttää nostelua ja
kumartelua runsaan viikon ajan. Matti koki voivansa
tehdä muokattua työtä ja kertoi tästä mahdollisuudesta lääkärille. Sairasloman sijaan lääkäri kirjoitti
Matille muokattua työtä runsaaksi viikoksi nosteluja kumartelurajoitteella.

kävelyrajoite ja osaaminen huomioiden. He päätyivät kevätsesonkiin liittyvään polkupyörien ja grillien
kasaamiseen. Viikon aikana Sari kasasi lukuisia pyöriä
ja grillejä ja on nyt toimipaikan nopein kasaaja. Hänen
osaamistaan tässä on jo hyödynnetty muiden perehdyttämisessä. Muokatun työn toimintamallin mukaisesti Sari oli tuon viikon ylimääräisenä ja liikkuvaa
työtä hoitivat muut.
Sari kertoi, että työkaverit suhtautuivat työn muokkaukseen positiivisessa hengessä, vähän hämmästellen mistä on kysymys. Sari itse koki, että työn muokkaus oli kuntouttavampaa kuin kotona. Esimies Tiia
Pitko koki, että muokattujen työtehtävien löytäminen
vaati ensimmäisellä kerralla aikaa, mutta kokemuksen
myötä toteutus on helppoa isossa talossa.

työterveydestä. Työterveyslääkäri arvioi, että Miian
voimavaroja vahvistaisi kymmenen päivän muokattu
työ, jossa vähennetään asiakastyötä.
Työtehtävät keskittyivät vähemmän ruuhkaisiin ajankohtiin ja erilaisiin taustatöihin sekä muiden perehdyttämiseen. Järjestelyt sujuivat Miian mielestä hyvin
ja hän sai työyhteisön tuen. Miia halusi itsekin olla
mieluummin töissä kuin kotona pitkät päivät asioita
pohtimassa. Työn muokkaamisen mahdollisuus sekä
esimiehen tuki vahvistivat hänen voimavarojaan.

Matti oli yhteydessä esimieheensä ryhmäpäällikkö
Matti Markkulaan sopiakseen muokatun työn käynnistämisestä. Myymäläpäällikkönä hän tilaisi myymälään ylimääräisen työntekijän tekemään fyysisempiä
työtehtäviä ja teki itse valikoidusti kevyempiä töitä.
Matti kertoi henkilökunnalleen mihin tehtäviin muiden
ei tarvitse keskittyä hänen hoitaessaan ne kokonaan.
Matti koki, että selkä parani kevyellä työllä paremmin
kuin pelkällä levolla. Hän kokee muokatun työn toimintamallin hyväksi ja on toteuttanut sitä omassa yksikössään myös työntekijän sairastumisen yhteydessä.
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Meri-Johanna Merilaid ja
Matias Viljanen esittelivät
HOK-Elantoa Helsinki
Business Collegen
työssäoppimismessuilla.

HOK-Elannossa
on yli 600 koulutettua
työpaikkaohjaajaa!

Uusia tekijöitä
oppilaitosyhteistyöllä
HOK-Elanto tekee tiivistä yhteistyötä toimialueen ammatillisten oppilaitosten kanssa.
Yhteistyöoppilaitoksia ovat muun muassa Mercuria, Amiedu, Business College Helsinki, Perho
Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto, Omnia, Hyria, Varia ja Jollas Instituutti.

Viimeisin iso yhteistyö aloitettiin Helsingin Business Collegen kanssa tänä keväänä. Triplan kauppakeskuksen avaukseen liittyen olemme yhteistyössä oppilaitoksen kanssa
valinneet 22 liiketalouden opiskelijan ryhmän, joka suorittaa
toisen vuosikurssin noin viiden kuukauden työssäoppimisjakson HOK-Elannossa.

tyvät meille tekemään töitä opintojen ohella. Jos kokemukset ovat hyviä, pyrimme monistamaan mallin myös tuleviin
isoihin avauksiimme, kuten esimerkiksi Herttoniemen Prismaan, HOK-Elannon henkilöstönkehittämispäällikkö Kaarlo
Virtanen toteaa.

Tähtäin tällä kertaa Triplassa

Amiedun kanssa olemme järjestäneet jo viisi rekrykoulutus-ryhmää, joissa työttömät työnhakijat ovat voineet hakeutua noin kolmen kuukauden mittaiseen ohjelmaan, jonka
aikana Amiedu antaa heille teoriakoulutusta ja HOK-Elanto
tarjoaa työkokeilupaikan. Jos jakso sujuu mallikkaasti, on
työkokeilijoilla mahdollisuus työllistyä HOK-Elantoon.
– Lisäksi he ovat saaneet vahvan teoriapohjan työskentelyyn palvelualalla. Tämän yhteistyön ovat mahdollistaneet
meidän upeat toimipaikat, jotka ovat lähteneet innolla mukaan ja osan teoriakoulutuksestakin ovat itseasiassa kouluttaneet meidän toimipaikkojen työntekijät! Virtanen hehkuttaa.

Opiskelijat aloittavat työssäoppimisjakson Prisma-ketjun
eri yksiköissä ja kun Triplan Prisma on valmis ”ylösnostoa”
varten, koko ryhmä siirtyy sinne suorittamaan loppujakson.
Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua
myös Triplan Alepan avaukseen sekä tutustua ravintolamaailmaan. Ryhmälle on myös suunniteltu yhteisiä perehdytyspäiviä, jotta heidän osaamisensa ennen Triplan avausta
voidaan varmistaa.
– Parhaassa tapauksessa nämä opiskelijat jäävät meille
suorittamaan opinnot loppuun oppisopimuksella tai työllis-
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Teoriaa ja työkokeilua

Kahdensuuntaista työssäoppimista

Työpaikkaohjaaja ”tienviittana”

Uuden ammatillisen opetuksen lainsäädännön myötä työssäoppimisen merkitys ammatillisissa opinnoissa on kasvanut. Suurena työnantajana HOK-Elanto tarjoaa opiskelijoille
paljon mahdollisuuksia eri aloilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee paljon tulevia palvelualojen ammattilaisia,
esimerkiksi tarjoilijoita, kokkeja, kosmetologeja ja liiketalouden opiskelijoita.
– Näille tulevaisuuden ammattilaisille tahdomme antaa
mahdollisuuden työssäoppimiseen ja parhaassa tapauksessa myös mahdollisuuden työllistyä HOK-Elantoon.
Oppilaitosyhteistyö on siis meille myös tärkeä rekrytointikanava. Lukuisat työssäoppijat yksiköissämme antavat myös
työryhmille mahdollisuuden oppia itse työssäoppijalta alan
viimeisimpiä ajankohtaisia asioita, Virtanen linjaa.

HOK-Elanto kouluttaa vuosittain yli 60 uutta työpaikkaohjaajaa toimipaikkoihin. Työpaikkaohjaajan rooli on erittäin
tärkeä työssäoppimisen suunnittelussa, oppimisen varmistamisessa sekä osaamisen arvioinnissa. Ohjaaja toimii myös
oppijan tukena työssäoppimisen aikana sekä tarvittaessa
yhteyshenkilönä koulun ja toimipaikan välillä.
– Olen pohtinut, että työpaikkaohjaaja on kuin tienviitta,
joka voi antaa suunnan ja matkan varrella ohjata oikealle
polulle. Oppimisen matkan työssäoppija kulkee kuitenkin
aina itse, Virtanen muistuttaa.
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HENKILÖSTÖOSASTO TOIVOTTAA HYVÄÄ KESÄÄ!
HOK-Elanto tarjoaa kesätyöntekijöilleenkin monenlaisia etuja.
Ostoetua eli henkilökunta-alennusta voivat hyödyntää myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.
Jotta alennuksen saa, ostokset täytyy maksaa omalla S-Etukortti Visalla. Kortin sirussa pitää olla päivitetty alennustieto
ja S-Tilillä on oltava rahaa. Alennuksen lisäksi ostoksista saa 0,5 % maksutapaedun sekä jopa 5 % Bonuksen.
Tiesithän, että voit ohjata osan tai koko palkkasi suoraan S-Tilillesi?
MONIPUOLISIA ETUJA
KESÄTYÖNTEKIJÖILLE
Alepa, S-Market Ja
Food Market Herkku
– 3 % kaikki tuotteet (ei alennusta
alkoholi- ja tupakkatuotteista)

Prisma
– 3 % päivittäistavarat
– 5 % tietokoneet, pelikonsolit ja matkapuhelimet
– 10 % isot kodinkoneet ja -tekniikka
– 20 % muut käyttötavarat
(ei alennusta alkoholi- ja tupakkatuotteista)

Prisma Ja Alepa Kauppakassi
Prisma- ja Alepa Kauppakassi -ostoista
ei järjestelmäsyistä saa normaalia henkilökunta-alennusta. Syötä tilausvaiheessa koodi staff2019 sille varattuun
kenttään ja paina ”aktivoi koodi”. Näin
saat 3 euron edun toimitusmaksusta.
Oikeus koodin käyttöön tarkistetaan
noudon /toimituksen yhteydessä.

Abc
– 50 % yksittäin ostetusta normaalihintaisesta autopesusta.

Kodin Terra
– 10 % rakennustarvikkeet
– 10 % kaikki koneet, laitteet ja tekniikka
– 20 % muu käyttötavarat
Toimitusmyyntituotteista ja asennuspalveluista ei myönnetä henkilökunta-alennuksia.

Sokos Ja Marks & Spencer
– 20 % käyttötavarat (ei koske Hyvä
Olo -palveluita eikä korjausompeluita)

Emotion
- 20 % kaikista tuotteista (ei koske
Hyvä Olo -palveluita)
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Ravintolat
– 25 % ruoka- ja juomatuotteista (ei
tupakkatuotteista eikä pääsylipuista)

Hotellit
- Hotellivaraukset voi tehdä VAIN
verkossa www.sokoshotels.fi ja
www.radissonblu.fi. Merkitse varaus/ kampanjakoodiksi STAFF. Henkilökuntahinta tulee varattavaksi, mikäli
huoneita on tarjolla etsimällesi ajankohdalle.

PALKAN JA LOMARAHOJEN
MAKSUKÄYTÄNNÖT
Palkanmaksukäytäntö
HOK-Elannossa palkka maksetaan
kerran kuussa, kuukauden 15. päivä.
Kuukausipalkalla työskentelevät saavat
kuun 15. päivänä kuukauden peruspalkan ja edellisen kuukauden lisät.
Työsuhteen alkaessa ensimmäinen
kuukausipalkka maksetaan poikkeuksellisesti kuun viimeisenä päivänä. Tuntipalkalla työskenteleville maksetaan
kuun 15. päivä edellisen kuukauden
aikana tehdyt työtunnit sekä edellisen
kuukauden lisät.

Lomapalkka vähittäiskaupassa
ja ravintolatoimialalla
Lomapalkkaa ei makseta ennen lomalle
jäämistä, vaan kyseisen palkanmaksujakson normaalina palkkapäivänä.

Lomaraha vähittäiskaupassa ja
ravintolatoimialalla
Talvilomaraha maksetaan 15.2. ja
kesälomaraha 15.6. riippumatta loman
varsinaisesta ajankohdasta. Lomarahaa
ei makseta hoitovapaalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai armeijassa oleville. Heille lomaraha maksetaan ensimmäisessä palkanmaksussa
työhön paluun jälkeen.

Lomapalkka ja lomaraha
konttorilla
Konttorilla sekä lomaraha että lomapalkka maksetaan talviloman osalta
15.2. ja kesäloman osalta 15.6. riippumatta siitä, milloin loma pidetään.
Lomarahaa ei makseta hoitovapaalla,
opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai
armeijassa oleville. Heille lomaraha
maksetaan ensimmäisessä palkanmaksussa työhön paluun jälkeen.

VUOSILOMAN SIIRTO
SAIRAUSTAPAUKSESSA
Vuosiloman aikana sairastuvalla työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada
vuosilomansa siirrettyä. Vuosiloma
siirtyy vasta kuuden omavastuupäivän
jälkeen. Omavastuupäiviä lasketaan
kuitenkin vain 24 lomapäivää ylittävän loman osalta. Jos lomapäiviä on
kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuuta
ei ole ollenkaan. Jos lomapäiviä on
kertynyt 24–30, omavastuupäiviä ovat
24 päivän yli menevät päivät.

– Työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestä viipymättä, sovitulle esimiehelle. Hoitajan
kirjoittama poissaolotodistus ei riitä.
Huomaa, että pelkkä lääkärintodistuksen lähettäminen ei riitä loman siirtämiseen. Siirto edellyttää keskustelua
esimiehen kanssa ja selkeää pyyntöä.
Loma ei siirry, jos työntekijä käy vuosilomallaan kosmeettisessa leikkauksessa tai muussa ennalta suunnitellussa toimenpiteessä, josta aiheutuu
palkatonta sairaslomaa. Loma ei
myöskään siirry, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan
tai törkeällä huolimattomuudella.
Ulkomailla kirjoitetut sairaslomatodistukset pitää pyytää englannin kielellä.
Lääkärintodistuksessa pitää vähintään
olla diagnoosi, työkyvyttömyysaika ja
lääkärin yksilöintitiedot.
Loman siirryttyä (mahdollisten
omavastuupäivien jälkeen) työntekijä on sairauden ajan sairaslomalla.
Sairaudesta riippumatta loma jatkuu
ja päättyy alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti. Työnantaja päättää siirrettävän loman ajankohdasta, työntekijää
kuultuaan. Jos siirrettäviin lomapäiviin
sisältyy lauantai, se on myös siirretyssä
lomassa.

Siirtynyt kesä- ja talviloma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden päättymiseen mennessä.

TYÖTERVEYSHUOLTO
KESÄLLÄ
Kesäaikaan ei ole sovittu erityisiä poikkeuksia työterveyshuollon käytännöissä, vaan toimitaan kuten talvellakin.
Kaikissa työterveysasioissa soitetaan
sovittuun numeroon, jossa hoitaja tiedustelee asian ja arvio hoidon tarpeen.
Tämän perusteella hän joko varaa tarvittavat käyntiajat tai antaa kuluvalle
päivälle poissaololuvan ja kotihoito-ohjeet. Tällöin poissaolotodistus tulee
postitse kotiin.
Kun vastaanottokäynti on tarpeen,
aika varataan ensisijaisesti hoitajalle.
Kun on tarve mennä lääkärin vastaanotolle, aika varataan sovitulle /nimetylle työterveyslääkärille tai yleislääkärille.
Loma-aikana lääkäreillä on nimetyt
sijaiset. Aikoja on rajallisesti ja ainoastaan arkisin kello 20 asti. Sairaanhoidon käynnit muilla lääkäreillä tai muina
aikoina maksetaan itse.

hän voi lähettää konsultaatiokäynnille
työfysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, työterveyspsykologin tai erikoislääkärin vastaanotolle. Muissa asioissa
tällaiset käynnit tai niihin liittyvät tutkimukset eivät sisälly maksuttomaan
työterveyshuoltoon.
Helsingin, Espoon ja Vantaan, Nurmijärven ja Klaukkalan, Hyvinkään,
Rajamäen ja Mäntsälän toimipaikat:
Terveystalo
– Puhelin 030 633 9505, joka päivä 24 h
– Toimipisteiden aukioloajat netissä
terveystalo.com > toimipaikat
Järvenpään, Jokelan, Keravan ja Tuusulan toimipaikat: Lääkärikeskus Aava
– Puhelin 010 380 5600, arkisin 7–20,
la 8–17, su 10–18
– Toimipisteiden aukioloajat netissä
aava.fi > toimipisteet
Kesätyöntekijät toimivat vuonna 2019
samojen ohjeiden mukaan kuin muukin
henkilökunta. Sen sijaan TET-harjoittelijat, Tutustu työelämään ja tienaa
-harjoittelijat, oppilaitosten työssäoppijat tms. eivät ole HOK-Elannon
työterveyshuollon piirissä.

Pitkittyneet sairaudet ja vaivat sekä
muut työkykyyn liittyvä asiat hoitaa
oma työterveyslääkäri. Tarvittaessa

Ennen vuosiloman alkamista sairastuvalla työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada vuosilomansa siirrettyä
vastaavasti. Samoin, jos on tiedossa,
että joutuu loman aikana esim. sairaalahoitoon. Omavastuuta ei tällöin ole
ollenkaan.
Molemmissa tapauksissa loma siirtyy
vain jos:
– Työntekijä ilmoittaa sairastumisesta
viipymättä, sovitulle esimiehelle,
puhelimitse.
– Työntekijä pyytää loman osan siirtoa,
samalla kuin ilmoittaa sairastumisesta.
– Työkyvyttömyys johtuu sellaisesta
sairaudesta, tapaturmasta tai synnytyksestä, jonka ajalta työnantajalla
on normaalisti palkanmaksuvelvollisuus.
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KUN SAIRASTUT
Soita viipymättä sovitulle esimiehelle,
jotta työvuoroon saadaan tilallesi toinen henkilö. Tekstiviestillä tai sähköpostitse tehty ilmoitus ei riitä. Esimies
voi tarvittaessa kysyä työkyvyttömyyden syytä ja/tai ohjata varaamaan
käyntiajan omalta työterveysasemalta.
Jokaisesta poissaolopäivästä on
oltava todistus, jotta poissaolo on luvallinen. Jos työterveysasema myöntää
poissaololuvan puhelimitse, todistus
tulee postissa kotiin. Hoitajan kirjoittama todistus kelpaa palkanmaksun
perusteeksi korkeintaan kolme päivää.
Tämän jälkeen sairauslomatodistuksen
tulee olla lääkärin kirjoittama. Ilmoita
esimiehelle viipymättä poissaoloaika
sekä mahdollinen muokatun työn kesto
ja rajoitteet. Toimita todistus hänelle
heti työhön palattuasi.
Jos työterveysasemalta ei saa aikaa,
poissaolotodistuksen saa esimerkiksi
terveyskeskuksesta. Käynnit muualla
kuin sovitulla työterveysasemalla maksetaan itse.

SAIRAUSKASSA
Sairauskassa täydentää maksutonta
työterveyshuoltoa. Kassa maksaa
jäsenilleen lisäetuuksia, jotka ovat
korvausta esimerkiksi lääkärinpalkkioista, hammaslääkärikäynneistä ja
silmälaseista. Sairauskassan säännöt
määrittelevät, missä hoitolaitoksissa
voi käydä ja mitkä kustannukset ovat
korvauskelpoisia.

Tarkista etukäteen
Jos olet epävarma oikeudestasi korvaukseen, tai olet menossa kalliimpaan
tutkimukseen tai leikkaukseen, tarkista
AINA etukäteen suoraan sairauskassasta: Korvaako kassa näitä kustannuksia sinulle, mihin hoitolaitokseen voit
mennä ja kuinka tulee toimia. Asiaan
liittyy paljon yksityiskohtia, joita työka-

verisi, esimiehesi tai työterveysasemasi
ei välttämättä tiedä.
Lisätietoa, sopimuspaikat ja lomakkeet
netissä: hok-elanto.fi/sairauskassa
Puhelin 010 76 60150 arkisin kello 9–15
ja sähköposti hok-elanto.sairauskassa
@sok.fi

-palveluun, puh. 020 61000, avoinna
joka päivä kello 7-23. Puhelimessa terveydenhuollon ammattilainen tarkistaa
vakuutusturvan ja laittaa asian vireille,
arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa
ohjaa hoitolaitokseen. Sinä saat tekstiviestinä suoralaskutusluvan, jonka
näytät hoitolaitoksen vastaanotossa.

Hakeudu hoitoon

TAPATURMAN SATTUESSA
HOK-Elantolaisilla on hyvät tapaturmavakuutukset.
Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen. Se korvaa kustannuksia ja
ansionmenetystä, jos tapaturma sattuu
työssä tai työmatkalla.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on
hok-elantolaisten henkilöstöetu.
Se korvaa, jos tapaturma sattuu
vapaa-ajalla. Vakuutus on voimassa
kaikkialla maailmassa, ilman korvauskattoa ja myös urheiluharrastuksissa.
Sen voimassaolo katkeaa, kun palkaton
poissaolo on kestänyt 30 päivää.
Myös kesätyöntekijät ovat näiden
vakuutusten piirissä. Sen sijaan Tutustu
työelämään ja tienaa -harjoittelijoita
koskee vain lakisääteinen työtapaturmavakuutus. TET-harjoittelijat ja
oppilaitosten työssäoppijat eivät ole
lainkaan näiden, vaan omien oppilaitostensa vakuutusten piirissä.

Ilmoita tapaturmasta
Työtapaturma - Ilmoita esimiehelle viipymättä, samalla tavalla kuin
sairastumisesta. Esimies täyttää
tapaturmailmoituksen STurvassa.
Samalla ilmoituksella asia tulee vireille
LähiTapiolassa ja palkanlaskenta saa
siitä tiedon. Sinä saat tekstiviestinä
vakuutustodistuksen, jonka näytät
hoitolaitoksen vastaanotossa.
Vapaa-ajan tapaturma - Ilmoita esimiehelle, jos tapaturma vaikuttaa työvuoroihin tai muihin työjärjestelyihin.
Ilmoita AINA LähiTapiolan TerveysHelppi

Jos tapaturma vaatii hoitoa tai tarkastusta, hakeudu viipymättä omalle
työterveysasemalle. Jos kyseessä on
kiireellinen sairaanhoito tai olet muulla
paikkakunnalla, mene lähimpään tai
LähiTapiolan neuvomaan hoitolaitokseen. Ota Kela-kortti mukaan.

Kuka maksaa
Kerro vastaanotossa, että kyseessä on
tapaturma, onko se sattunut työ- vai
vapaa-ajalla, ja että vakuutusyhtiö on
LähiTapiola. Näytä Kela-kortti sekä
tekstiviestinä saamasi vakuutustodistus tai suoralaskutuslupa. Tällöin lasku
menee LähiTapiolaan, joka maksaa
ensimmäisen käynnin hoitokulut. Jatkohoidosta, kustannuksista ja niiden
korvattavuudesta vakuutusyhtiö päättää erikseen.
Jos kyseessä on kiireellinen sairaanhoito, voit hakeutua hoitoon ilman
vakuutustodistusta tai suoralaskutuslupaa. Tällöin tiedot on toimitettava
hoitolaitokseen viikon kuluessa, jos he
niitä tarvitsevat.

Työtapaturmatutkinta
Esimies tekee työtapaturmasta tutkinnan ja kirjaa sen STurvaan. Miksi tapaturma tapahtui, miten riskiä voidaan
jatkossa estää, mitä konkreettisesti
tehdään... Tutkinta on pakollinen ja se
on tehtävä viikon kuluessa tapahtumasta. Pysähtyminen hetkeksi asian
äärelle, ja pohdinnan raportointi auttaa
ehkäisemään vastaavia työtapaturmia
jatkossa.

Annika
Holopainen

KESÄTÖISTÄ
URAPOLUILLE!
Alepasta verkkokauppaan
Noin viisi vuotta sitten Annika Holopainen muutti Joensuusta Helsinkiin ja aloitti osa-aikatyöt Alepassa. Homma
sujui ja muutamaa kuukautta myöhemmin sopimus muutettiin täysiaikaiseksi. Holopaisen aloitettua Journalismin
opinnot hän siirtyi Opteamille tekemään keikkavuoroja.
Vuoden aikana tutuksi tuli Alepan lisäksi myös Sokoksien,
S-marketien ja Prismojen eri osastot. Kesäksi Holopainen
pääsi S-marketiin ja jatkoi siellä vielä opintojen ohessakin.
– Pienessä Alepassa oli sellaista kyläkauppamaista tunnelmaa ja asiakkaat tulivat tutuiksi. S-marketissa taas ihanaa oli
monipuolisuus, sai tehdä erilaisia vuoroja ja jousto työvuoroissa pelasi puolin ja toisin.

Kohti omaa juttua

tuttu, tuntui paikka luontevalta hakea harjoitteluun.
– Olin tosi iloinen, kun pääsin! Huomasin, että täällä halutaan selvästi tukea erilaisia urapolkuja. Pääsin tekemään
juuri minua kiinnostavia juttuja, kuten henkilöstölehti ViP:in
toimittamista sekä seuraamaan läheltä sisäisen viestinnän
arkea niin palavereista tiedotteiden kirjoittamiseen kuin
myymälöiden avauksiin, hän kertoo.
Tämän numeron julkaisun aikaan Holopaisen harjoittelu
on jo päättynyt, mutta opinnot jatkuvat. Urapolku osuuskaupassa ei kuitenkaan katkennut ja matka jatkuu SOK:lle
verkkokaupan asiakaspalveluun.
– Kaupan tulevaisuus on verkkokaupassa, joten odotan
innolla työskentelyä uusien palvelujen äärellä, mutta samalla
asiakasrajapinnassa.

Holopainen pääsi suorittamaan opintoihin liittyvää työharjoittelua HOK-Elannon viestintään. Koska työnantaja oli
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Nuutti Nordlund tasapainottaa työ- ja
opiskeluarkea valokuvaamalla ja treenaamalla.
S-market Korson asemalla työskentelevä Nuutti Nordlund
ja hänen kaksoisveljensä Otto ovat saaneet asiakkailta
suitsutusta ja hyvää palautetta sosiaalista mediaa myöten.
Korson Facebook-ryhmässä hehkutetaan poikien palvelualttiutta ja kohteliaisuutta.
Nuutti Nordlund on iloinen palautteesta ja kertoo pyrkivänsä olemaan aina kohtelias ja positiivinen. Palvelualttius
on aitoa, eikä töissä ole työroolia päällä.
– Olen samanlainen niin töissä kuin vapaa-ajallakin. On
mukava huomata, että se välittyy. Hankaliakin asiakkaita
tulee välillä, mutta ei pidä itse provosoitua ja kun on kohtelias loppuun asti, niin lopulta asiakaskin leppyy ja toivottaa
hyvää päivän jatkoa.

Ravintola-alan paluumuuttaja
Aikoinaan muutaman vuoden ravintolahommia tehnyt ja
teleoperaattorille siirtynyt Ville Kangasjärvelä päätti kokeilla
toistamiseen miltä ravintolahommat maistuvat, ja maistuivathan ne. Ensimmäisen vuoron Rotterdamissa hän teki
noin vuosi sitten Staffpointin kautta ja viime syksynä hänet
vakinaistettiin ”talon kirjoille”. Nyt Kangasjärvelä tekee jo
täysiä tunteja.
Parhaana asiana työpaikallaan Kangasjärvelä pitää työkavereita ja porukan yhteishenkeä. Vaikka Rotterdamissa on
paljon henkilökuntaa, niin hommat toimivat saumattomasti
yhteen. Porukka on hitsautunut yhteen oman sisäpiirinhuumorin kautta.
– Hyvä henki välittyy myös ulospäin ja asiakkaat viihtyvät,
kun meillä on hauskaa. Silloinkin jos jollain on huono päivä,
kaikki yrittävät parhaansa mukaan piristää, vaikka sitten
niillä huonoilla vitseillä, Kangasjärvelä nauraa.

– Työvuorot tiedän etukäteen ja koulun lukujärjestyksen myös. Sitä kautta pystyn suunnittelemaan, milloin on aikaa kavereille ja harrastuksille.
Nordlund rentoutuu kavereiden näkemisen
lisäksi kuntosalilla treenaamalla ja valokuvaamalla.
Tulevaisuudessa hän haluaisi tehdä opiskelemaansa alaan liittyviä töitä. Nordlund ei kuitenkaan poissulje, etteikö ura S-marketissa tai
HOK-Elannossa jatkuisi. Myös turvamyyjän pestiä
hän voisi miettiä.
– Ylipäätään kaikki asiakaspalvelu on tosi luontaista
minulle ja tämä työ on juuri sellaista, hän kertoo.

Aktiivisuus toi työpaikan
Nuutti ja Otto päätyivät molemmat S-market Korson asemalle alun perin koulun taksvärkkipäivän kautta. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus poikivat kesätöitä myös seuraavina
kesinä ja nyt Nuutti käy töissä Korson asemalla myös
turvallisuusalan opintojen ohessa. Nordlund pyrkii suunnittelemaan arkeaan etukäteen mahdollisimman paljon.

Supliikki pärjää asiakaspalvelussa

HOK-Elannossa on tänä kesänä
yhteensä 2200 kesätyöntekijää ja
Tutustu työelämään ja tienaa
-harjoittelijaa.

Kolmas kesä S-market
Myyrmannissa

Kommentteja
Facebookin
Korso-ryhmästä:
” Moikka. Olin tänään ostoksilla ja
kassalla istui mielettömän kohtelias
nuoriherra Nuutti, ja selkänsä takana toinen samanlainen, Otto. Jos kaikki nuoret
olisivat samanlaisia iloisia, kohteliaita ja
palveluvalmiita niin mikäs meillä olisi
täällä ollessa. Loistavaa asennetta pojat!
Jatkakaa samaan malliin.”

”Otto ja Nuutti on kyllä loistopoikia.”
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” Pojat oikealla paikalla wau..”

”Pikkuässässä aivan ihanat ja
kohteliaat kesätyöläiset (luulisin)
veljekset (en ole varma, mutta siltä
näyttää) Otto ja Nuutti. Aivan mahtavan
reippaita ja symppiksiä. Iso peukku.
Tulin tänäänkin niin hyvälle tuulelle
asioidessani kaupassa, että pakko
tänne laittaa.”

Iris Purma on alun perin kotoisin Vantaalta, mutta muutti
muutama vuosi sitten Turkuun opiskelemaan biologiaa.
Kesäksi hänellä oli toiveissa löytää työpaikka Vantaalta, ja
sellainen löytyikin S-market Myyrmannista.
– S-marketissa on todella mukavaa olla töissä, mahtavat
työkaverit ja paljon erilaisia työpäiviä. Myyrmanni on myös
kotipaikkakunnallani, joten perhe ja kaverit ovat lähellä, hän
kertoo.
Purman mielestä on mukavaa palata töihin paikkaan, jossa
suurin osa on jo aiemmilta vuosilta tuttuja. Vastaanotto oli
ensimmäisenä vuonna hyvä ja perehdytys kattava. Toisena
vuonna rutiinit olivat jo muistissa ja Purma sai enemmän
vastuuta.
– Ensimmäisenä vuonna työskentelin lähinnä kassalla ja
tarvittaessa autoin hyllyttämisessä. Toisena vuonna pääsin
tekemään kassavuorojen lisäksi myös vastuu- ja kenttävuoroja.

Rotterdamin erikoisuus on Hollanti-teema. Kangasjärvelä
on itsekin kiinnostunut oluista, muttei halua valita vain yhtä
suosikkia, vaan valitsee juoman aina fiiliksen mukaan.
– Monelle tulee hollantilaisista oluista mieleen ainoastaan
Heineken, mutta meillä on paljon muitakin.
Keskeisen sijainnin vuoksi Rotterdamin asiakaskunta on
kirjavaa, mutta nimestä johtuen siellä pistäytyy keskivertoa
enemmän myös hollantilaisia asiakkaita. Asiakaspalvelussa
pärjää, kun on asenne kohdillaan.
– Baarimikko tarvitsee puhumisen lahjoja, kaiken muun
oppii tekemällä, Kangasjärvelä kertoo.
Seuraavaa etappia uralla Kangasjärvelä ei ole vielä
ajatellut. Suunta on kuitenkin ylöspäin ja todennäköisesti
HOK-Elannossa.
– Ei ole mitään kiirettä, vastahan tässä on puoli vuotta
talon kirjoilla oltu, hän toteaa.

Kesällä ehtii myös rentoutua
Ihan kokonaan kesät eivät kuitenkaan mene töitä tehdessä.
Purma rentoutuu vapaa-ajalla muun muassa urheilemalla.
Työtä kaupassa hän suosittelee lämpimästi.
– Siellä oppii monia arvokkaita taitoja, joita tarvitsee
muutenkin elämässä. Lisäksi joka päivä tapaa uusia ihmisiä.
Vaikka tulevaisuudessa Purma haluaa työllistyä omalle
alalleen, HOK-Elantoon ja S-market Myyrmanniin työnantajana hän on ollut erittäin tyytyväinen.
– Kumpanakin kesänä minulla on ollut tervetullut olo
ja uskon että tästäkin kesästä tulee yhtä kiva.
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HOK-Elanto palkitsee henkilöstöään
laajasti ja monipuolisesti:

Henkilöstön palkitseminen:

Tulosbonuksen
tilalle uusi
kannustepalkkiomalli
HOK-Elannon työntekijöille maksettiin maaliskuun palkanmaksun yhteydessä vuoden 2018
tulokseen perustuvaa tulosbonusta 1,1 miljoonaa euroa. Vuodesta 2006 käytössä ollut tulosbonusmalli on lakkautettu ja tilalle on tullut uusi kaupan ja ravintoloiden
työntekijöiden kannustepalkkiomalli.

Mallia on pilotoitu toukokuun alusta alkaen HOK-Elannon ravintoloissa sekä Alepa-, S-market-, Prisma- ja Food
Market Herkku -ketjuissa. Sokos-Emotion ja Terra -ketjuissa
sekä Omistajapalveluissa on käytössä omat kannustepalkkiomallit, joten muutos ei koske niiden työntekijöitä.

Kytkös uuteen strategiaan
Henkilöstötyön linjaukset ovat osa HOK-Elannon uutta kilpailustrategiaa. Keskeisenä tavoitteena on innostunut fiilis
jokaisessa työvuorossa.
– Arvoilla, johtamislupauksilla ja eettisillä periaatteilla
ohjaamme työyhteisöjä ja esimiehiä työssään. Kannustavilla palkitsemisjärjestelmillä varmistamme henkilöstömme
sitoutuneisuuden ja sitä kautta liiketoiminnan menestyksen,
henkilöstöjohtaja Antero Levänen linjaa.
HOK-Elanto käytti henkilöstöpalveluihin, virkistys- ja
harrastustoimintaan sekä työntekijöiden tulosbonukseen
ja muuhun palkitsemiseen vuonna 2018 yhteensä noin viisi
miljoonaa euroa. Henkilökunta-alennusten kanssa nämä
HOK-Elannon henkilöstölleen tarjoamat edut ovat yli
1000 euroa vuodessa työntekijää kohden.
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Aineelliset kannustimet:

Aineettomat kannustimet:

RAHAPALKKA

ARVOSTUS

- Tehtävän vaativuus ja vastuu
- Osaaminen
- Kuormitus ja työolot

- Työn arvostus, ammattiylpeys
- Työntekijän arvostus
- Palaute

EDUT

KEHITTYMINEN

- Koko henkilöstön edut (henkilöstöpalvelut ja ostoedut)
- Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
- Sairauskassa (työnantajan tukimaksu)

- Työssä oppiminen, moniosaajuus
- Koulutus, jatko-opintostipendit
- Urasuunnittelu ja -kehitys

KANNUSTEPALKKIOJÄRJESTELMÄT

VAIKUTTAMINEN

- Johto ja asiantuntijat
- Tulosvastuulliset esimiehet
- Henkilöstön kannustepalkkiopilotointi 2019

- Tavoitteiden asettaminen
- Toimintojen kehittäminen
- Päätöksenteko, osallistuminen

YKSILÖPALKKIOT

INFORMAATIO

- Pizza- ja leffaliput, stipendit, huippusuorituspalkinnot
- Työ- ja ikämerkkipäivälahjat, kunniamerkit

- Oikean, riittävän ja ymmärrettävän tiedon saaminen

RYHMÄPALKKIOT
- Virkistysrahasto, pikkujouluraha, henkilökunnan
joululahja
- Henkilökunnan Linnanmäkipäivä

TURVALLISUUS
- Työsuhteen jatkuvuus, henkilöstön fyysinen
turvallisuus
- Työajan joustot

Ketjukohtaista vaihtelua
Uuden kannustepalkkiomallin yleiset periaatteet ovat samat
kaikkien työntekijöiden kohdalla, mutta palkitsemisperusteet vaihtelevat jonkin verran ketjuittain. Vuoden 2019 pilotointien tavoitteena on löytää sellaiset palkitsemisperusteet
ja -mittarit, joihin työntekijät voivat aidosti vaikuttaa.
– Kukin ketju tiedottaa omalle henkilöstölleen pilotoinnissa
käytettävät palkitsemisperusteet ja -mittarit sekä toimipaikkakohtaiset tavoitteet, Levänen sanoo.

Yhteiset yleiset periaatteet:
Tulospalkkiota maksetaan kaikille työsuhteessa oleville toimipaikan työntekijöille, myös määräaikaisille.
Tulospalkkiot lasketaan kuukausittain ja maksetaan joko
kuukausittain tai useamman kuukauden jaksoissa kunkin
ketjun tekemän päätöksen mukaisesti.
Tulospalkkion enimmäismäärä kuukaudessa on kokoaikaisilla ja osa-aikaisilla työntekijöillä euro/työtunti. Tulospalkkiota maksetaan ainoastaan tehdyiltä työtunneilta, joten
palkkiota ei kerry vuosiloman tai sairausloman ajalta.
Palkkion saamisen edellytyksenä on, että työsuhde on
voimassa palkkion maksuhetkellä. Uudet työntekijät tulevat
kannustepalkkiomallin piiriin heti työsuhteen alusta alkaen.

Kuvaaja: Teemu Levänen
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HOK 100 VUOTTA!

Helsingin Osuuskauppa perustettiin
vuoden 1919 tammikuussa. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa sillä oli
kuusi myymälää ja 20 toimihenkilöä,
joista myymälöissä toimi 16. Osuuskuntaan kuului tuolloin 2825 jäsentä.
Alkuvuosina osuuskaupan taloudellinen
tilanne oli niin vaikea, että ensimmäinen hankittu kuorma-auto jouduttiin
kustannussyistä vaihtamaan hevosiin ja
rattaisiin. Hankalan alun jälkeen tilanne
parani. Maailmansodat ja talouden lamakausien luomat vaikeudet voitettiin.
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HOK:n juhliessa 40-vuotispäiviään
vuonna 1959 sen toimitusjohtaja kauppaneuvos Lauri Koskivaara totesi, että
”elävä myyntivoimamme, henkilökunta
on kaikilla aloillamme saanut monipuolista ja vaativaa ohjausta kurssien, koulutuksen, tavaraesittelyjen, retkeilyjen
ym. muodossa ja yhtä hyvin myyntilinjan kuin tavarantuntemuksen tärkeässä
taidossa.”
1960-luvun lopulle tultaessa HOKin
verkostossa oli jo yli 300 toimipaikkaa, niiden joukossa kampaamoita,

tupakkakauppoja ja leipomo. Seuraavilla vuosikymmenillä HOK erikoistui
ravintoloihin ja hotelleihin.
Vuoden 1999 suurhankkeita 80-vuotisjuhlan kunniaksi olivat Kauppakeskus
Jumbon Prisma ja ravintolamaailma
sekä Järvenpään Prisma-keskus.
HOK-Elanto syntyi vuonna 2004, kun
Helsingin Osuuskauppa ja vuonna 1905
perustettu Osuusliike Elanto fuusioituivat.

Duunitorilla
tavataan!
HOK-Elanto on aloittanut vuoden mittaisen yhteistyön
Duunitori-rekrytointimedian kanssa. Yhteistyön tavoitteena
on vahvistaa HOK-Elannon työnantajamielikuvaa ja rekrytointinäkyvyyttä.

teisöissä sekä eri digitaalisissa kanavissa. Sisältönä nähdään
esimerkiksi videoita eri yksiköiden arjesta. Näin pyritään
vaikuttamaan tehokkaasti rekrytointikohderyhmään ja rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa.

– Olemme siirtymässä koko ajan työntekijäkeskeisempään
maailmaan. Ravintoloilla on kroonistuva työvoimapula, joka
on nostanut päätään myös kaupan puolella, HOK-Elannon
rekrytointivastaava Tuija Kaasalainen kertoo.

– Ihmiset eivät ole välttämättä tietoisia siitä, mitä kaikkea
HOK-Elanto tarjoaa ja mahdollistaa työnantajana, tai millaisia etuja työntekijöillä on käytettävissään. Tällä yhteistyöllä
toivomme voivamme selventää tätä viestiä, Kaasalainen
jatkaa.

Kampanja toteutetaan ja julkaistaan Duunitori.fi-palvelussa
ja Duunitorin ylläpitämissä sosiaalisen median työelämäyh-
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Duunissa meillä:

TYÖKYKYKOORDINAATTORI

RÖÖKIT NARIKKAAN
Kesä on oivallista aikaa elintapojen muuttamiseen. Kun rutiinit rikkoutuvat ja arki siirtyy enemmän ulos,
voi samalla kokeilla miltä tuntuisi lopettaa karkin syönti, tupakointi tai vaikka jatkuva somettaminen.

Elintavat istuvat sitkeässä ja niiden pysyvä muuttaminen
voi olla hankalaa, koska käyttäytymisemme automatisoituu
helposti. Rutiinit helpottavat toimimista arjessa, mutta
samalla ne vaikeuttavat tapojen muuttamista. Uuden elintavan omaksuminen tarkoittaakin uusia päätöksiä ja arjen
rutiinien muuttamista.

Keskity yhteen muutokseen
Sosiaaliset tilanteet ja ympäröivä kulttuuri eivät aina tee
muutosta helpommaksi, omista tunteista puhumattakaan.
Kun tunnetasolla tapahtuu jotakin ikävää tai elämä on ruuhkaista, on uusissa tavoissa vaikea pysyä. Lohduttava tieto
on, että repsahdukset kuuluvat asiaan elintapamuutoksissa
eikä niistä pidä lannistua.
Kaiken pohjalla on kuitenkin halu huolehtia itsestä ja vastuu omasta terveydestä. Elintapojen muutoksessa kannattaakin keskittyä yhteen asiaan: siihen, joka tuntuu itsestä ja
omassa arjessa sopivalta. Kun olet valinnut yhden muutettavan asian, noudata sitä esimerkiksi kuukauden ajan tai niin
kauan, että uusi toiminta on osa päivittäistä rutiinia. Pienikin
muutos elintavoissa kannattaa, jos se edistää terveyttä ja
arjessa jaksamista.

Työterveyshuolto tukee
– Työterveyshuollossa tehtävämme on tukea jokaisen omia
tavoitteita ja hyviä elämäntapoja, kertoo ravintoloiden työterveyshoitaja Elena Rimkevitch Terveystalo Keskuskadulta.
– Joka toisella vastaanotolla aiheena on myös tupakointi.
– Osa pystyy lopettamaan ilman korvaushoitoa, mutta
lääkehoidon käytöstä on paljon hyviä kokemuksia, Elena jatkaa. – Moni kertoo yllättyneensä, kuinka valmisteen käytön
myötä ei tehnyt enää mieli tupakoida ollenkaan. Osa on ollut savuton jo parin viikon kuurin jälkeen, toisinaan lääkehoitoa on syytä jatkaa pidempään. Joillekin lääkevalmiste taas
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ei sovi. Siksi onkin tärkeää keskustella asiasta ensin oman
työterveyslääkärin kanssa.
Sairauskassan korvausta voi saada lääkkeen kustannukseen, kun se on lääkärin määräämä ja kela-korvattava.
Joillekin valmisteille Kela on määritellyt lisäehtoja, jotka
näkyvät kela.fi -sivun lääkehaussa. Tarkista korvattavuus ja
oma oikeutesi sairauskassan lisäetuuksiin tarvittaessa aina
etukäteen, suoraan kassasta.

Unohdin käydä tupakalla
Lääke auttoi myös Jyvänen Myllypuron ravintolapäällikkö
Sirpa Mäkelää.
– Vuosien varrella useita epäonnistuneita yrityksiä,
purkkaa, laastaria, pastillia… kunnes ostin Champix-aloituspakkauksen. Jotenkin käsittämätöntä: ensin kirjaimellisesti
unohdin käydä tupakalla, sitten unohdin ne pillerit. Eikä tullut minkäänlaisia haittavaikutuksia, vaikka siitä varoiteltiin.
Haju- ja makuaistien herkistyminen on ollut paras juttu – tai
pahinta: makumaailmassa tuli muutoksia, ennen niin hyvä
onkin oudon makuista.
– Niille, jotka vielä miettivät lopettamista, ettei saisi sitä
(tupakka)taukoa enää, tai tuumaushetkeä: ajatukset liikkuvat kyllä ilman nikotiinia ja vikkelämmin! Ei väsytä samaan
tapaan ja (ei kerrota kenellekään) minä käyn lenkillä... Nyt
on helppo hengittää!

Tiia Pitko

Työpisteeni ja tehtäväni

Parasta työssäsi?

Työpisteeni sijaitsee Kaupintiellä
HOK-Elannon konttorilla hr-osastolla.
Jaamme huoneen työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusiston kanssa.

Luulen, että tässäkin työssä jokainen
päivä on erilainen ja saa oppia uutta
ja tavata erilaisia ihmisiä. On hieno
tunne, kun joku haastavalta tuntunut
asia saadaan hoidettua niin, että kaikki
osapuolet ovat tyytyväisiä.

Mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?
Aloitin toukokuun puolivälissä, joten
ensimmäisiin tehtäviin kuuluu työn
rytmiin pääseminen. Työkykykoordinaattorin työhön kuuluu ensisijaisesti
työntekijöiden ja esimiesten tukeminen
ja opastaminen silloin kun jonkun työryhmän jäsenen työkyky on alentunut
tai uhkaa alentua. Työhön kuuluu myös
hallinnollisia tehtäviä ja yhteistyötä
eläkevakuutusyhtiöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Kun tupakanhimo iskee

Miten olet tullut HOKElantoon?

Hengitä syvään, juo lasi vettä, kuori pari pähkinää tai pureskele maustettuja hammastikkuja… Stumppi.fi -sivustolla on
erinomaisia neuvoja tupakoinnin lopettamiseen ja arkeen
ilman tupakkaa. Aloita vaikka selvittämällä missä mennään:
tee säästölaskuri, röökikroppa, nuuskatesti tai nikotiiniriippuvuustesti.

Tulin 21 vuotta sitten kesätöihin
myymään mansikoita. Sittemmin olen
toiminut myyjänä, kassavastaavana ja
viimeiset 12 vuotta palvelupäällikkönä Prismassa. Olen ylpeä taustastani
kaupantätinä!

Haastavinta työssäsi?
Tässä alkuvaiheessa on paljon uusia
asioita opittavana. Kiinteästi työhön
liittyvien asioiden lisäksi muun muassa
parkkihallin oven käyttö ja kulunvalvontaleimaukset olivat ensimmäisen päivän
haastavimmat hommat.

Millaisia ominaisuuksia tehtävissäsi tarvitaan?
Inhimillistä otetta asioihin. Ihmiset ovat
yksilöitä ja asiat sen myötä yksilöllisiä
ja usein henkilökohtaisia. Joskus asiat
ottavat aikaa, joten kärsivällisyyttäkin
tarvitaan. Ja ongelmanratkaisutaitoa.

päivät pitkät Terveystalossa palavereissa korkokengät jalassa. Totuus on
kuitenkin se, että työni on tosi liikkuvaa
ja suurin osa työstä tapahtuu kentällä,
toimipaikoissa työntekijöiden ja esimiesten tukena.

Korvaamaton työvälineesi?
Olen muistilappuihminen, post-it-lappuja pitää olla aina käden ulottuvilla.
Mutta kyllä kai puhelin ja läppäri taitavat silti ne tärkeimmät olla.

Paras tapa viettää vapaita?
Minulla on kolme lasta, joista vanhin
on ekaluokkalainen, eli ei liiemmälti vapaa-ajan ongelmia. Kesällä mökkeillään
ja syksyllä sienestetään. Käyn kerran
viikossa ratsastamassa, se tuulettaa
ajatukset ja on ihan ikiomaa aikaa.

Kaikki luulevat, että työssäni…
… tai no eivät ehkä kaikki, mutta
ainakin työkaverit Jumbon Prismassa
väittivät uskovansa, että istun jatkossa
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ALEPA

Esimiespäivillä
tutustuttiin uuteen
strategiaan ja palkittiin
ansioituneita työntekijöitä.

Riikka Nurmi on nimitetty Alepa Puistolan myymäläpäälliköksi.
Marko Salo on nimitetty Alepa Pohjois-Haagan myymäläpäälliköksi
Tiina Pääkkönen on nimitetty Alepa Kirstintien myymäläpäälliköksi.
Minna Manninen on nimitetty Alepa Kivenlahden ja Alepa Soukan
myymäläpäälliköksi.
Miia-Mari Merinen on nimitetty Alepa Lintuvaaran
myymäläpäälliköksi.
Jukka Hällström on nimitetty Alepa Laajalahden
myymäläpäälliköksi.
Jenni Pajunen on nimitetty Alepa Liisankadun myymäläpäälliköksi.
Sami Jardi on nimitetty Alepa Kruununhaan myymäläpäälliköksi.
Sami työskentelee tällä hetkellä Alepa Hämeentien
apulaispäällikkönä.
Kaisa Ek on nimitetty Alepa Viertolan myymäläpäälliköksi.
Jami Kuparinen on nimitetty Alepa Pietarinkadun
myymäläpäälliköksi. Jami työskentelee tällä hetkellä Alepa
Jätkäsaaren apulaispäällikkönä.
Mirkka Vesa on nimitetty 1.6.2019 Alepa Lentoaseman
myymäläpäälliköksi.
Emma Seppälä on nimitetty Alepa Mankkaan vt.
myymäläpäälliköksi. Emma siirtyy Mankkaalle Alepa Lintuvaaran
apulaispäällikön tehtävistä.

PRISMA
Kimmo Kosonen on nimitetty Prisma Triplan prismajohtajaksi.
Elina Lindström on nimitetty Prisma Triplan palvelupäälliköksi.
Jani Rusi on nimitetty Prisma Triplan PT-myyntipäälliköksi. Jani
työskentelee tällä hetkellä tiiminvetäjänä Prisma Keravalla.
Teija Alanne on nimitetty Prisma Triplan KT-myyntipäälliköksi.
Katri Salminen on nimitetty Prisma Triplan kassavastaavaksi.
Kai Narinen on nimitetty Prisma Hyvinkään prismajohtajaksi.
Kai työskentelee tällä hetkellä Prisma Kaari Kannelmäen PTmyyntipäällikkönä.
Minna Eronen on nimitetty Prisma Jumbon palvelupäälliköksi.
Antti Punkkinen on nimitetty Prisma Kaaren PT- myyntipäälliköksi.

SOKOS & EMOTION
Anna-Liisa Korhonen on nimitetty lokakuussa avattavan Emotion
Ainoan myymäläpäälliköksi.
Kirsi Tavikainen on nimitetty lokakuussa avattavan Emotion Triplan
myymäläpäälliköksi.

Mummotunnelin
upouuden Amarillon väki
pääsi lavalle juuri ennen
ovien avautumista.

S-MARKET
Markus Leinonen on nimitetty S-market Saunalahden
marketpäälliköksi.
Kalevi Lönnqvist on nimitetty S-market Pihlajamäen
marketpäälliköksi.
Janne Lahti on nimitetty S-market Arabian marketpäälliköksi.
Petteri Lehtimäki on nimitetty S-market Herttoniemen
marketpäälliköksi.
Marjo Rautio on nimitetty S-market Jakomäen marketpäälliköksi.
Mika Korpela on nimitetty S-market Korson marketpäälliköksi.

Euroopan ensimmäisen
kaupallisen drone-ruokatoimituksen
vastaanotti Helsingin pormestari
Jan Vapaavuori.

ABC POLTTONESTE-JA AUTOPESUKAUPPA
Miia Vihanta on nimitetty pesukadun päälliköksi syksyllä avattavaan
ABC Kaaren pesukadulle.

ABC -KETJUOHJAUS
Noora Viertola on nimitetty kenttäpäälliköksi ABC-ketjuohjaukseen,
kyseessä on äitiysloman sijaisuus.

HOK-Elannon
Capitals
nappasi hopeaa XIII
S-Cup-turnauksessa.

RAVINTOLATOIMIALA
Tiitu Kuulas-Koivumäki on nimitetty Olohuone Korson
ravintolapäälliköksi
Tiia Tolkki on nimitetty Kaaren Spaghetterian ja Coffee Housen
ravintoloiden ravintolapäälliköksi 1.8.2019 alkaen

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 14.5. mennessä
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HYVÄÄ
KESÄÄ!

