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Vuosivapaajärjestelm

Työyhteis
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On aika kiittää työntäyteisestä vuodesta
Tapahtumarikas vuosi on käymässä kohti loppuaan. Heti vuoden alussa astui voimaan
lakimuutos, joka mahdollisti vapaat aukioloajat kaupan alalla. Koko S-ryhmä ja erityisesti
HOK-Elanto on ollut aloitteellinen tämän mahdollisuuden hyödyntämisestä.
Lähdimme liikkeelle siitä, että tarjoamme laajoja aukioloaikoja koko verkostossamme ja
annamme asiakkaiden päättää, miten tästä edetään. Pidensimme aukioloja niin pyhinä kuin
arkipäivinäkin isoissa yksiköissä. Voidaan todeta, että ainakin meidän kannalta tämä on kannattanut. Parhaiten muutokset näkyvät Prismojen kehityksessä, mutta S-marketit ja Alepat
ovat pitäneet pintansa hyvin.
Olemme avanneet yli 20 uutta toimipaikkaa, joista tosin osa on korvannut vanhempia yksiköitä. Suurin osa avatuista yksiköistä on Alepoja, jotka on rakennettu Suomen Lähikaupalta
palautuneisiin meidän omistuksessa olleisiin liiketiloihin, mutta joukkoon mahtuu myös neljä
uutta S-marketia. Olemme näin panostaneet kaiken kokoisiin yksiköihin.
Halpuutus on edelleen jatkunut ja yhdessä nämä kaikki tekijät ovat kasvattaneet niin asiakasmääriä kuin liikevaihtoammekin. Myös taloudellinen tulos on erinomaisella tasolla. Väitän,
että onnistuimme taas kuuntelemaan asiakkaitamme ja vastaamaan heidän toiveisiinsa.
Vielä on edessä loppurutistus. Pidentyneet aukioloajat merkitsevät, että myös pyhien aikaan
yhä useampi meistä on töissä. Prisma Kaaressa kokeillaan nyt joulun alla jopa ympärivuorokautista aukioloa.
Henkilökunnan kannalta tämä on merkinnyt lisää työtä. Se on antanut useammalla osaaikaiselle mahdollisuuden kasvattaa tunteja ja juhlapyhien aikana myös ansiot ovat kasvaneet tuntuvasti. Kaaren joulukuun yötyöhön oli enemmän halukkaita kuin työtilaisuuksia.
Halua kiittää teitä kaikkia hyvin tehdystä työstä. Sitä tulee riittämään myös ensi vuonna,
mutta sitä ennen yritämme kukin vuorollamme nauttia joulun rauhasta.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Matti Niemi

Pitkiä päiviä
Uudet, pidemmät aukiolot ovat saaneet hyvän vastaanoton ja asiakkaita on riittänyt uusina
tunteina sekä arkisin että juhlapyhinä. HOK-Elannon marketkaupan ketjut ovat johdonmukaisesti tarjonneet asiakkailleen mahdollisuuden käydä kaupassa laajoina aukioloaikoina ja
ne jatkavat käytäntöä myös tulevina juhlapyhinä. Uusimpana lisänä on joulukuussa ympäri
vuoden palveleva Prisma Kaari.
Pidemmät aukioloajat ovat myös lisänneet henkilökunnan mahdollisuuksia kasvattaa tuntimääriä ja ansioitaan. Yhä useampi osa-aikainen on näin voinut tehdä työtä kokoaikaisesti ja
myös uusia työntekijöitä on voitu rekrytoida.
Kova kilpailutilanne edellyttää silti kustannustehokkuutta. Kun organisaatiosta haetaan lisää
tehoa, on tärkeää, että työn organisointi on hyvä, ja että oikeudenmukaisuus on johtoajatuksena kaikissa henkilöstöön liittyvissä ratkaisuissa.
Uusimman TYT-tutkimuksen mukaan tasapuolinen kohtelu toteutuu hyvin HOK-Elannossa.
Myös johtaminen ja toimintakulttuurin arvostus ovat meillä selvästi keskimääräistä korkeammalla tasolla. ja tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Tutkimuksen vastausprosentti oli
lähes 90, joten tämä kuvastanee useimpien mielipiteitä.
Toivotan rauhaisaa joulua kaikille ViPin lukijoille.
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Omistautuneisuusindeksi

Sitoutumisindeksi

Eettinen kulttuuri vahvistunut
Työyhteisötutkimuksen yhtenä osa-alueena ovat
HOK-Elannon eettiset kysymykset, joiden pohjalta jokaiselle työyhteisölle on laskettu oma eettinen indeksi. Kymmenestä eettisestä kysymyksestä koostuva
HOK-Elannon eettinen indeksi on hieman parantunut
edellisestä vuodesta ja on nyt 77,8. Tämän indeksin
kehittymistä seurataan vuosittain ja sen tarkoitus on
kannustaa henkilöstöä käymään avointa arvokeskustelua ja siten edistämään oman työyhteisön ja koko
HOK-Elannon eettisen kulttuurin vahvistumista.
Esimiestyöskentely koetaan hyvin toimivaksi ja
HOK-Elannon esimiestyön indeksi on 4,4 pistettä
Suomen yleisnormin yläpuolella. Esimiesten luottamus alaisiinsa ja esimiesten antama tunnustus hyvistä
suorituksista ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.
Uskallus olla eri mieltä esimiehen kanssa on edelleen
yleisnormin tasolla, joten esimies-alaiskeskusteluihin
kaivataan lisää avoimuutta.
Vakiokysymysten ohella henkilöstöltä pyydettiin
arvioita mm. kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä sekä omaan työkykyyn ja jaksamiseen liittyvistä
asioista. Saatujen vastausten perusteella voidaan
todeta, että tyytyväisyys käytyjä kehityskeskusteluja kohtaan on lisääntynyt. Vastaavasti arviot omaan
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HOK-Elannon työtyytyväisyysindeksi (TYT-indeksi)
on noussut edellisestä vuodesta 0,5 pistettä asettuen
nyt 72,4 pisteeseen (6,8 pistettä Suomen yleisnormin
yläpuolella). Sitoutumis-, Johtamis- ja Omistautuneisuusindeksien muutokset vuoden 2015 tuloksiin
verrattuna ovat positiivisia ja myös suomalaisten

työpaikkojen yleisnormiin verrattuna erittäin korkealla
tasolla. Suorituskykyindeksi on pysytellyt suunnilleen
viime vuoden tasolla, mutta sekin on selvästi normiaineistoa korkeampi.
Kokonaistyytyväisyyttä nostavina asiakokonaisuuksina nousevat esiin yritystasoiset asiat: hieman
aiempaakin korkeampi tyytyväisyys työnantajakuvaan
ja yrityksen toimintakulttuuriin. Myös HOK-Elannon
johtamiskulttuuri kuuluu vahvuuksien joukkoon. Kokonaistyytyväisyyden näkökulmasta heikoimmin toimivien asiakokonaisuuksien joukkoon jäävät puolestaan
työmotivaatioon liittyvät asiat, joissa tosin on pientä
liikahdusta positiiviseen suuntaan.
Suhteellisesti parhaiten toimivina yksittäisinä asioina nousevat esiin HOK-Elannon valoisat tulevaisuuden
näkymät ja henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu,
jotka asettuvat erittäin merkitsevästi tavanomaista
paremmalle tasolle.
Suhteellisesti heikoimmin toimivien asioiden joukkoon jäävät mm. oman työn haastavuus ja mielenkiintoisuus sekä kokemukset oman työn hyödyllisyydestä
ja tärkeydestä yrityksen kannalta.
Merkittävin parannus edellisvuodesta on tapahtunut HOK-Elannon tulevaisuudennäkymien valoisuudessa ja palkkatason kilpailukykyisyydessä. Aiempaa kriittisemmin on suhtauduttu mm. työkuorman
kohtuullisuuteen, joka korostuu erityisesti suurissa
marketkaupan yksiköissä.
Viime tutkimuskerralla byrokratian koettiin haittaavan toimintaa enemmän kuin muissa yrityksissä. Nyt
näyttäisi kuitenkin siltä, että henkilöstö kokee vähemmän toimintaa haittaavaa byrokratiaa kuin viimeksi.
Tämän asian suhteen tehtyjä toimenpiteitä onkin
tärkeä jatkaa, jotta positiivinen kehitystrendi saadaan
säilytettyä samanlaisena myös jatkossa.
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Vuoden 2016 työyhteisötutkimuksen sähköinen
tiedonkeruu toteutettiin 29.8. – 18.9.2016 välisenä aikana.
Tiedonkeruukielet olivat suomi, ruotsi, englanti, viro ja
venäjä. Lähes 90 prosenttia HOK-Elannon henkilöstöstä
vastasi tutkimukseen, joten tuloksia voidaan pitää erittäin
luotettavina.
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Työyhteisökimus

TYT-indeksi

Suorituskykyindeksi

työkykyyn liittyen ovat muuttuneet hieman kriittisemmiksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Tulosten hyödyntäminen
Kokonaisuutena voidaan siis todeta, että HOK-Elannon henkilöstön tyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla Suomen yleisnormiin verrattuna. Tulee kuitenkin
muistaa, että kokonaisuus muodostuu noin 300 toimipaikan ja reilun 4600 vastaajan antamista palautteista, joten eri työyhteisöjen välillä myös tulostaso
vaihtelee selkeästi.
Nyt on aika lähteä avoimin ja rohkein mielin kehittämään omaa työyhteisöämme entistä paremmaksi
työpaikaksi. Toivon, että kaikissa toimipaikkakohtaisissa keskusteluissa uskalletaan nostaa esille myös
epäkohtia, vaikka niistä keskusteleminen ei aina ole
ihan helppoa.
Haluan kiittää koko HOK-Elannon henkilöstä osallistumisesta tähän henkilöstökyselyyn ja erityisesti kiitän
saamistamme avoimista kommenteista, joita voimme
hyödyntää tulevassa kehitystyössä.
Kehittämisterveisin!
Antero Levänen, henkilöstöjohtaja
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MUUTOKSIA

HENKILÖKUNTA
-ALENNUKSEEN

HOK-Elanto tarjoaa mittavia
alennuksia henkilökunnalleen
ja aikoo edelleen parantaa niitä.
Kevään aikana henkilökuntaalennuksen käytäntöön tulee
muutos, jonka jälkeen saat
alennuksen, kun myös maksat
ostoksesi vihreällä kortilla.

Saat alennusta oman osuuskaupan ja koko S-ryhmän
ruokakaupoista, liikennemyymälöistä, ravintoloista,
hotelleista ja pankkipalveluista. Etuja tarjoavat myös
S-ryhmän ja osuuskaupan partnerit ja kumppanit.

Alennuksen lisäksi
maksutapaetua
S-ryhmässä on meneillään toimintatavan muutos, jolla
jatkossakin voit nauttia alennuksista, kunhan maksat
ostoksesi henkilökunnan S-Etukortti Visalla. Tuota virallista nimeä käytetään vihreästä S-Etukortista, jossa
on maksuominaisuus. Se voi olla joko Debit tai Credit
tai niiden yhdistelmä, jonka siruun on tallennettu henkilökuntatunniste. Tällä kortilla saat henkilökunta-alennuksen lisäksi jokaisen ostokerran loppusummasta
maksutapaetua 0,5 prosenttia.
Ostoetuihin liittyvä muutos toteutetaan S-ryhmässä
vaiheittain. Teknistä toteutusta on testattu käytännössä jo 1.10.2016 alkaen Osuuskauppa Arinassa ja Osuuskauppa Koillismaalla. Joten liikkuessasi sillä suunnalla
on syytä jo nyt varautua maksamaan S-Etukortilla.

Valmistellaan huolellisesti
HOK-Elanto siirtyy uuteen toimintamalliin alkuvuoden
aikana muun S-ryhmän mukana. Päivityksen levitys
kassapäätteiden ohjelmiin kestää oman aikansa ja
aikataulu täsmentyy myöhemmin. Ajan tasalla olevat
ohjeet ja aikataulut löytyvät kaikki HOK-Elannon kotisivuilta alla näkyvästä osoitteesta.
– Muutosta valmistellessa aiomme HOK-Elannossa
samalla parantaa henkilöstöetujamme. Näitä parannuksia olemme testanneet kampanjaluontoisesti
tämän ja viime vuoden lopulla. Etenemme tekemällä
tämän vaiheen huolellisesti. Uudet edut ja maksukäytäntö astuvat voimaan yhtä aikaa, toteaa HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen.

Parhaat edut keskittämällä
Parhaan hyödyn henkilöstöeduista saa, kun keskittää
asioinnin meidän omiin ja koko S-ryhmään toimipaikkoihin.
Saat siis jatkossa henkilökunta-alennuksen maksaessasi ostoksesi S-Etukortti Visalla. Sinulla on jo
S-Etukortti Visa, jolla olet saanut henkilökunta-alennuksen tähänkin asti. Vaikka pankkiasioinnin keskittäminen S-ryhmään tuo sinulle selvää säästöä, kaikkia
pankkiasioita ei muutoksen takia tarvitse välttämättä
siirtää S-Pankkiin. Riittää, että S-Tilillä on ostosten
verran rahaa tai, jos sinulla on kortissasi Credit-ominaisuus, voit maksaa ostoksesi luotolla, johon saat
keskimäärin 30 päivää korotonta maksuaikaa.
– Alennusedun saamiseksi riittää, että S-Tilillä on
ostosten verran rahaa. Voit esimerkiksi siirtää joka
kuukausi tietyn summan S-Tilillesi tai käyttää kortin luottopuolta, kertoo HOK-Elannon talousjohtaja
Laura Oja.
– Osuustoiminnallisena yrityksenä perusajatuksemme on, että omistajat keskittävät ostoksensa ja
hyödyntävät kaupparyhmän palveluja laajasti. Tämä
koskee luonnollisesti meitä kaikkia työntekijöitäkin.
Keskittämällä saamme kattavimmat hyödyt.

Kortit koko perheelle

S-Etukortti Visa aktivoidaan
S-Etukorttipäätteellä (entinen Saldopääte).
Laita kortti sirukortinlukijaan, paina laitteen
oikealla sivustalla olevaa F1-näppäintä.
Kaikki henkilökuntaetuja ajan tasalla olevat
tiedot, aikataulut, ohjeet ja vastaukset usein
kysyttyihin kysymyksiin saat osoitteesta:
http://www.hok-elanto.fi/henkilökuntaedut

Uusi käytäntö astuu voimaa ensi kevään aikana, mutta
jo nyt kannattaa varmistaa, että sinulla ja perheelläsi
on kortit, joilla saatte henkilökunta-alennuksen kun
maksatte ostoksenne S-Etukortti Visalla. Kaikilla perheenjäsenillä tulee olla omat maksukortit.
Kortin hakeminen onnistuu pistäytymällä S-Pankin
asiakaspalvelupisteessä (Prismat ja Helsingin Sokos)
tai lomakkeella asiointipisteessä (S-marketit ja Alepat). Jos sinulla on pankkitunnukset, voit tilata kortin
itsellesi verkkopankissa.
Alaikäiselle lapselle voi avata oman S-Tilin ja tilata aina varmentavan Visa online-kortin. Seitsemän
vuotta täyttäneelle lapsellesi saat kortin käymällä
S-Pankin asiakaspalvelupisteessä. Henkilökuntatalouteen kuuluvan alaikäisen asiakkaan korttihakemuksessa ei toisen edunvalvojan tarvitse tehdä kirjallista
valtuutusta kortin hakemiseksi vaan riittää, että hänen
suostumuksensa varmistetaan puhelimitse,
jolloin tehdään kevyt tunnistaminen.
Kortin toimitusaika on noin kaksi viikkoa.
R.N.
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Vuosivapaajärjestelmä
Voimaan 1.1.2017 alkaen
Keskusjärjestöjen maaliskuussa 2016 neuvottelemaan
kilpailukykysopimukseen sisältyi työajan pidentämistä
24 tunnilla koskeva määräys. Kaupan ja ravintola-alan
soveltamisneuvotteluissa tämä työajan pidennys päätettiin toteuttaa uudella vuosivapaajärjestelmällä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupan alan nykyinen
arkipyhäjärjestelmä ja ravintola-alan JP-päiviin perustuva järjestelmä poistuvat käytöstä vuoden 2016 lopussa
ja tilalle tulee uusi vuosivapaajärjestelmä 1.1.2017 alkaen.

Tosiasiallisesti tehdyt
työtunnit kerryttävät
vuosivapaata
Uudessa vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti
tehtyjen työtuntien perusteella riippumatta siitä onko
kyseessä kokoaikainen tai osa-aikainen työntekijä. Tosiasiallisesti tehdyillä työtunneilla tarkoitetaan työhön
käytettyä aikaa sekä aikaa, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.
Työnantajan järjestämä koulutus huomioidaan työajaksi siltä osin kuin työnantaja maksaa siitä palkkaa.
Vuoden 2017 alusta lukien työntekijä ansaitsee
jokaista 220 tosiasiallisesti tekemäänsä työtuntia kohden yhden kokonaisen vuosivapaan. Yhden
vuosivapaan arvo on 7,5 tuntia. Kaupan työntekijä
voi kalenterivuoden aikana ansaita enintään 6,5 ja
ravintola-alan työntekijä enintään 7 vuosivapaata.
Uusilla kaupan työntekijöillä on työsuhteen alkaessa
6 kuukauden ja ravintolatyöntekijöillä 2 kuukauden
karenssi ennen kuin he pääsevät vuosivapaajärjestelmään mukaan.

Vuosivapaan antaminen
Vuosivapaajärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä paremmin liiketoiminnan vaatimusten
ja työntekijöiden toiveiden huomioiminen vapaiden
sijoittelussa. Vuosivapaat pyritään antamaan työntekijöille saman kalenterivuoden aikana kuin ne ovat kertyneet, mutta niitä on mahdollista siirtää annettavaksi
myös seuraavan kalenterivuoden puolelle.

8

Vuosivapaat on mahdollisuuksien mukaan annettava jonkin muun vapaan, kuten esimerkiksi työntekijän
viikkovapaan tai vuosiloman yhteydessä. Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus sijoittaa vuosivapaa
myös yksittäisen päivän, kuten esimerkiksi arkipyhän
ajalle. Vapaita annettaessa on kuultava työntekijää.
Vuosivapaat merkitään työvuoroluetteloon ja niistä
käytetään lyhennettä W. Vuosivapaista ilmoitetaan
työvuoroluettelon julkaisemisaikataulun mukaisesti.
Pääsäännön mukaan vuosivapaat tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä ja yhden vuosivapaan arvo on
7,5 tuntia. Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon
mukaisia vuosivapaita. Työvuoroluetteloon merkityt
vuosivapaat katsotaan annetuiksi, vaikka työntekijä
olisi vuosivapaan aikana sairastunut. Työvuoroluetteloon merkittyä vuosivapaata ei voida muuttaa yksipuolisesti ilman työntekijän suostumusta.

Palkka vuosivapaan ajalta
Vuosivapaan ajalta työntekijä saa palkkansa kiinteine
lisineen, ilman tuntikohtaisia olosuhdelisiä ja työaikalisiä. Jos vuosivapaa on sovittu maksettavaksi rahana, niin tällöin rahakorvaus maksetaan seuraavana
normaalina palkkapäivänä. Työsuhteen päättyessä

ansaitut ja antamatta jääneet vuosivapaat korvataan
rahakorvauksena.
Uuden vuosivapaajärjestelmän säännökset ovat
joiltakin osin erilaiset kaupan ja ravintola-alan sopimuksissa. Seuraavassa taulukossa näkyvät keskeiset
erot näiden sopimusten osalta.
Antero Levänen

Kaupan ja ravintola-alan vuosivapaajärjestelmä 1.1.2017

KAUPPA

RAVINTOLA

Vuosivapaapäivän arvo

7,5 h

7,5 h

Kynnys
(nollautuu aina 1.1.)

220 h

220 h

Karenssi (järjestelmään pääsemiseksi),
työsuhteen alkamisesta

6 kk

2 kk

Maksimikertymä vapaita
kalenterivuodessa

6,5 päivää

7 päivää

Vapaan
antamistapa

Kokonaisena
vapaapäivänä,
pääsääntöisesti muun
vapaan yhteydessä.
Jos yli 3 pv,
sovittava erikseen.
Työntekijän aloitteesta
myös rahana.

Kokoaikaisille
vapaana, sovittaessa
rahakorvaus.
Osa-aikaisille työnantajan
direktio-oikeudella
joko vapaana tai
rahana.

Milloin
annettava

Seuraavan
kalenterivuoden
huhtikuun loppuun
mennessä
(voidaan antaa myös
sitä mukaa kuin
kertyvät).

Seuraavan
kalenterivuoden
loppuun mennessä
(voidaan antaa myös
sitä mukaa kuin
kertyvät).

Vuosivapaalla tehty
työpäivä

Korvataan
yksinkertaisena

Kuten
JP –vapaa nykyisin
– korvataan korotettuna
tai työsuhteen päättyessä
yksinkertaisena.

Muuta

Vuosivapaapäivä
on vuosilomalain
mukaista työssäolon
veroista aikaa.
Vapaapäivän
vuorokaudelle ei voi
sijoittaa alkamaan
tai päättymään muuta
työvuoroa.

Säännöllinen
työaika 112,5 h/3 vko.
Muutos toteutetaan
S-ryhmän
työaikajärjestelmissä
16.1.2017 alkaen.
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– Ensivaikutelmani HOK-Elannosta on ollut töihinsä
sitoutuneet ihmiset, hyvä ilmapiiri ja se, että johto
on erittäin kiinnostunut henkilökunnan hyvinvoinnista, sanoo syyskuussa työhyvinvointipäällikkönä
aloittanut Marja Kuusisto.

Työhyvinvointipäällikön tehtäväkenttä on HOK-Elannon kaltaisessa monialayrityksessä monipuolinen.
Marja suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi HOK-Elannon työkyvynhallinnan toimintamalleja ja kehittää
työhyvinvointia ja sen johtamista yhteistyössä liiketoimintojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
– Työ on täällä usein fyysisesti erittäin kuormittavaa.
Laajentuneet aukioloajat, kiire ja asiakaspalveluhaasteet kuormittavat myös psyko-sosiaalisesti.

Työhyvinvointi syntyy
yhteistyössä
Työpaikalla hyvinvointi toteutuu työantajan ja työntekijöiden jatkuvalla vuorovaikutuksella, viestinnällä
ja yhteistyöllä. Marja on työskennellyt terveyden ja
hyvinvoinnin parissa lähes 30 vuotta, ja niistä viimeiset kymmenkunta erilaisten yritysten työterveyden ja
-hyvinvoinnin kehitystehtävissä.
– Täällä olen kiertänyt kentällä tutustumassa ja
perehtymässä henkilöstön työhön, työympäristöihin ja erilaisiin liiketoimintoihin. Olen vaikuttunut
liiketoimintojen tehokkaista työprosesseista,
ketjumaisesta toiminnasta sekä ihmisten yhteistyöhalukkuudesta
työhyvinvointi asioissa.
Reilut työkaverit ja hyvä
esimiestyö ovat merkittäviä hyvinvoinnin
tekijöitä. Esimiehillä
tulee olla valtavasti
osaamista ja intoa
johtaa joukkojaan
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sekä liiketoimintaa. Yksi osa työtäni onkin esimiesten
auttaminen ihmisten johtamistaitojen vahvistamisessa.

Työ ja vapaa-aika käsi
kädessä
Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan ”Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä.” Työ ja vapaa-aika
sekä työntekijän terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
ovat keskeisiä työhyvinvoinnin osa-alueita.
– Työhyvinvoinnin pohjana on aina ihmisen henkilökohtainen hyvinvointi, joka rakentuu fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen kunnon yhdistelmästä.
Työhyvinvointiin voidaan panostaa työpaikalla työaikana, mutta yhtä tärkeää työhyvinvoinnin kannalta
on panostaa vapaa-aikana omaan hyvinvointiin ja
terveyden edistämiseen.
– Liikkuminen, ravintotottumukset ja ylipäätään
palautuminen vapaa-ajalla ovat jokaisen omalla vastuulla ja omia valintoja. Pyrkiikö esimerkiksi uneen
alkoholin vai iltalenkin avulla tai ottaako aikaa
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sen
sijaan, että huolehtii muista, Marja pohtii.

n

Aleppaaluumuuttaja
Alepan tuoreella henkilöstöresurssipäälliköllä Anne
Virneksellä on takanaan 20 vuoden S-ryhmäura, joka
alkoi Kuopiossa ravintola Amarillosta. Osuuskauppa
PeeÄssän palveluksessa hän kävi S-ryhmän kaupallisen kenttäkoulutuksen, jonka jälkeen tie toi pääkaupunkiseudulle Alepan ketjuohjaukseen.
– Kenttäkoulutuksen aikana kiersin kaikki toimialat läpi, joten kyllä minut on aika monessa vedessä
liotettu, Anne kertoo. Koulutuksen jälkeen ensimmäinen pesti oli Sokos Kuopiossa eurokouluttajan
tehtävä. HOKkiin tullessa ensimmäinen työ oli Alepan avustavana markkinointisihteerinä ja sen jälkeen
hankintasihteerinä – kadonneita vakansseja kumpikin.
Viimeiset kolmetoista vuotta ennen syyskuista Alepa-ketjuun paluutaan Anne toimi Prisman palvelupäällikkönä viidessä eri Prismassa.

Monta rautaa tulessa
Henkilöstöresurssipäällikön työnkuva on Alepassa
monipuolinen. 109 myymäläpäällikköä saa Annelta tukea ja sparrausta TES- ja työkykyasioihin ja rekrytointeihin. Puhelin ja sähköposti ovat tärkeitä työvälineitä,
mutta tarvittaessa Anne myös käy mielellään
toimipaikoissa.
– Alepan myymäläpäälliköt työskentelevät aikalailla ”kädet savessa”,
myymälässä muiden mukana.

Ketjuohjauksen tehtävä on helpottaa esimiesten arkea ja antaa tukea ja ohjausta, niin, että myymäläpäällikkö pääsee keskittymään myymälän perusasioihin ja
työntekijöiden ohjaukseen.
HOK-Elannon henkilöstötoiminnot on tärkeä tuki
henkilöstöresurssipäällikölle, ja yhteistyö ryhmäpäälliköiden kanssa on luonnollisesti tiivistä. Annen työhön
kuuluu myös olla mukana erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja hän kuuluu HOK-Elannon työsuojelutoimikuntaan.
– Muiden ketjujen HR-päälliköiden kanssa pidetään
myös säännöllisesti yhteyttä ja sparraillaan eri asioista. Luottamusmiesten kanssa on myös tapaamisia
useamman kerran vuodessa.

”Omanlaisensa” alepalaiset
– Alepa-ketjuun oli kiva palata, ja tuntuu että muutkin
ovat samaa mieltä, kun minut on otettu vastaan tosi
hyvin. Sain myös edeltäjältäni erinomaista perehdyttämistä, niin työt ovat lähteneet hyvin käyntiin. Johtuneeko pienistä työryhmistä, mutta minusta alepalaiset
ovat ihan omanlaisiaan; vauhdikkaita, suorapuheisia
ja koko porukasta hehkuu tekemisen meininki ja hyvä
yhteishenki.
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Kati Valtanen tunnetaan eri
puolilla HOK-Elantoa. Syyskuusta lähtien työvuorosuunnittelun projektipäällikkönä
toiminut Kati aloitti osuuskauppauransa parikymmentä vuotta sitten Kasarmitorin
S-marketista. Sieltä polku on
kulkenut 11 muun tehtävän
kautta nykyisiin töihin henkilöstöosastolle.
– Jokaisessa tehtävässä on ollut hyvät ja vähän
vähemmän hyvät puolensa. Monipuolisia ja mielenkiintoisia töitä toki kaikki. Samanlaisina pitkään jatkuvat
rutiinit eivät ole minua varten, vaan päivittäin elävät
tilanteet sopivat erinomaisesti.
Uudessa pestissään Katin vastuulla on ELLI-työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönotto. Tietojärjestelmän implementointi on työ, jota eivät rutiinit latista.
– Perustietojen keräämistä, linjauksia, yksiköiden
kiertämistä, tapaamisia vastuuhenkilöiden kanssa,
huomioitavien asioiden kirjaamista ja eteenpäin
viemistä, Kati listaa lähiviikkojen tekemisiään.
Järjestelmä tulee vaiheittain vuoden 2018 loppuun
mennessä käyttöön kaikille HOK-Elannossa työvuoroja suunnitteleville esimiehille, joten käyttäjiä tulee
olemaan yli 500. Nyt Kati rekrytoi projektiryhmää ja
rakentaa edellytyksiä maaliskuussa starttaavalle
17 yksikön pilotille.
– ELLI esitellään liiketoimintajohdolle ja päivittäistavaraketjujen esimiehille joulukuussa. Iso tehtäväkenttä
on myös viestinnän suunnittelu, jotta
projektin edetessä pystytään
jakamaan ajankohtaista,
kohdistettua tietoa
tarvitsijoille, Kati
summaa.

ELLI tulee,
oletko valmis?

HOK-Elannossa on tehty päätös ELLI-työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönotosta. Projekti alkaa ensi
vuonna ja valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa. ELLI
on koko S-ryhmässä käyttöön tuleva työvuorosuunnittelujärjestelmä, joka on jo muutamassa osuuskaupassa
ehditty koeajaa.

Ketä koskee?

Suurin muutos koskee esimiehiä, jotka suunnittelevat
tällä hetkellä työvuoroja MaraPlanilla. Heidät tullaan
perehdyttämään uuden järjestelmän käyttöön myöhemmin julkaistavan aikataulun mukaisesti. Ensimmäisenä ELLIn saloihin pääsevät tutustumaan Prisma-,
S-market- ja Alepa-ketjujen esimiehet vuoden 2017 aikana. Projekti alkaa 17 yksikön pilotilla maaliskuussa,
jossa työvuorosuunnittelijat kustakin ketjusta pääsevät
korkkaamaan ELLIn. Hankkeen etenemisestä tullaan
tiedottamaan esimiehille mm. päällikkökokouksissa.
Työntekijällekin muutos näkyy – jos ei muuten niin
ainakin uudella ulkoasulla varustetuin työvuorolistoin!
Työntekijöiden tietoja viedään entistä tarkemmalla
tasolla uuteen työvuorosuunnittelujärjestelmään ja
joissain tapauksissa esimies saattaa varmistella tietoja
myös työntekijältä itseltään. Lisäksi työntekijät saavat
käyttöönsä työntekijäportaalin, jonka avulla esim.
työvuorolistojaan voi tarkastella nettiyhteyden takaa
mistä ja milloin vain.

Mikä muuttuu?

ELLI tulee korvaamaan MaraPlanin vuoden 2018
loppuun mennessä. ELLI on askel kohti nykyaikaisempaa ja tarveperusteisempaa työvuorosuunnittelua – tulevaisuudessa ELLI kulkee käsikynkkää mm.
market-puolen työtuntiohjauksen kanssa.
ELLI tuo mukanaan myös työntekijäportaalin, jonka
kautta työntekijä voi itse syöttää työvuorotoiveensa
suoraan järjestelmään sekä saada mm. työvuorot
sähköisesti vaikkapa puhelimen mobiilisovellukseen ja
siitä edelleen kalenteriin.
ELLI tulee helpottamaan sekä esimiehen että työntekijän arkea, kun kaikki ELLIn ominaisuudet saadaan
täydellä teholla käyttöön.
Kati Valtanen
projektipäällikkö

ktista:
Lisätietoja ELLI-proje
76 60616
hokelli@sok.fi, p. 010
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KENKÄÄ!
HOK-Elanto ja Sievi ovat sopineet työjalkineyhteistyöstä, joka alkaa vuoden 2017 alusta.
ViP-lehti tenttasi Sievin myyntipäällikkö Markku
Heikkilältä asiantuntijan näkemyksiä työkengistä.

Millaisia ominaisuuksia vaaditaan
tämän päivän työjalkineilta?
- Työ- ja turvajalkineilla on standardoituja suojavaatimuksia, joiden lisäksi käyttäjät hakevat hyvännäköisiä, jalkaan sopivia ja mukavia työjalkineita. Kenkien
pitää olla kivannäköiset, kevyet ja kestävät.

Mihin tulee työkenkiä valitessa
kiinnittää huomiota?
- Työympäristön olosuhteet määrittelevät pitkälti
vaatimukset jalkineelle. Esimerkiksi kosteissa ja märissä olosuhteissa suosittelemme käyttämään Gore-Tex
vuorilla varustettuja malleja tai Sievin kevytsaappaita.
Lämpimiin, kuiviin ja kohtuullisen puhtaisiin olosuhteisiin soveltuvat matalat puolikenkä- tai sandaalimallit.
Esimerkiksi rakennustyömaalle tulee valita nauloja
läpäisemätön malli.
- Jalkineita tulee aina sovittaa. Liian tiukat ja kapeat
lestit aiheuttavat särkyä jalkoihin. Ja muista sopiva
käyntivara!

Väärillä jalkinevalinnoilla on kai suora
yhteys esimerkiksi selkävaivoihin?

- Kaikissa Sievi-jalkineissa on FlexStep-pohjamateriaali iskuja vaimentamassa. Sen ansiosta jalat ja
tukielimistö pysyvät kovassakin menossa iskussa. Mallista riippuen myös pohjallisissa on iskuja ja rasitusta
vähentävä iskunvaimennustyyny sekä kantaosalla että
päkiän alla.
- Kaikki Sievin jalkineet ovat antistaattisia, eli ne
purkavat hallitusti kehoon kerääntyneen staattisen
sähkön, jolloin vältytään kehosta purkautuvilta ikäviltä
sähköiskuilta.

Kuinka pitkään kengät kestävät?
- Kengät tulisi vaihtaa uusiin, jos niihin kohdistuu jokin ulkopuolinen normaalista poikkeava kovempi isku
tms. joka voi vaikuttaa turvaominaisuuksiin. Suositeltu kenkien vaihtoväli on noin vuosi, riippuen tietysti
käyttöolosuhteista.
- Parhaan päivittäisen käyttömukavuuden saa
käyttämällä kaksia jalkineita työvuoron aikana. Toinen
hyvä konsti on pitää kaksia pohjallisia ja vaihtaa niitä
työvuoron kuluessa. Jalat luovuttavat päivän aikana
kosteutta ja siksi olisi hyvä vaihtaa kenkiä tai ainakin
pohjallisia olipa kenkä kuinka hengittävä tahansa.

Uusien työkenkämallien sovitukset alkavat helmikuussa noin
20 eri pisteessä. Sovituspaikoista ja –ajoista kerrotaan viikkotiedotteissa tammikuun alusta alkaen.
Kaupoille ja ravintoloille tulee kummallekin omat mallistonsa,
joissa on otettu työtehtävien erot huomioon.
Työnantaja tukee työkenkien hankintaa 25 eurolla / vakituinen työntekijä. Kenkäparin hinnaksi jää tämän jälkeen mallista riippuen noin 30-70 euroa.
Kaikki kengät valmistetaan Suomessa Sievin ja Oulaisten
tehtailla ja Sievillä on oikeus käyttää Avainlippumerkkiä.
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Teetämme vuosittain tutkimuksen, joka mittaa
asiakkaiden näkemyksiä osuustoiminnasta,
palkitsemisesta, maineesta ja vastuullisuudesta,
työnantajakuvasta, tyytyväisyydestä tarjontaan
sekä sitoutumista asiakasomistajakonseptiin.
–Tutkimuksen neljässä keskeisessä osa-alueessa (sitoutuminen, maine, vastuullisuus ja työnantajakuva)
HOK-Elannon tuloksissa ei tälläkään kertaa tapahtunut järisyttäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi sitoutuminen asiakasomistajuuteen,
S-Etukortin käytön jatkaminen ja asiakasomistajuudesta koettu hyöty saavat kaikki täysin samat arviot
kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuutena suunta on kuitenkin positiivinen. Kolme tutkimuksen neljästä keskeisestä osa-alueesta on kehittynyt niille laskettujen
indeksien näkökulmasta positiivisesti. Tosin myös
HOK-Elannon kilpailijoilla K-Ryhmällä ja Lidlillä kehitys
on ollut yhtä lailla positiivista. Ainoastaan sitoutumisen kokonaisarviossa (TRI*M indeksi) on tapahtunut
pieni notkahdus, mutta onneksi todella pieni, kehityspäällikkö Elina Vaurasalo selvittää.

Lähettiläiden määrä lisääntyi
- vastustajien väheni
Merkittävin muutos liittyy maineeseen. Mainetta tutkittaessa vastaajat on luokiteltu heidän vastaustensa
perusteella joko lähettiläiksi, suosijoiksi, järkeviksi
tai vastustajiksi. Lähettiläiden määrä on kahdessa
vuodessa noussut 45:stä 57:ään prosenttiin. Lähettiläät ovat asiakkaita, jotka kokevat yrityksen läheiseksi,
arvostavat sen osaamista ja levittävät todennäköisimmin positiivista viestiä HOK-Elannosta. Vastaavasti
vastustajien määrä oli pudonnut samana ajanjaksona 12:sta kahdeksaan prosenttiin. Vastustajat ovat
asiakkaita, joilla ei ole tunnesidettä HOK-Elantoon ja
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jotka todennäköisemmin levittävät negatiivista viestiä
yrityksestä.

Työnantajamielikuva
erittäin hyvä
HOK-Elannon työnantajamielikuva on asiakkaiden
keskuudessa erittäin hyvä ja pääsääntöisesti kaikilla
mittareilla kilpailijoita parempi. Poikkeuksen muodostaa väite ”yrityksessä työskentely mahdollistaa myös
kansainvälisen uran”, jossa jäämme kirkkaasti Lidlin ja
Stockmannin taakse, mutta olemme samalla viivalla
K-ryhmän kanssa.
– Kertoisiko tulos omalla tavallaan siitä, että
HOK-Elanto tunnistetaan alueelliseksi osuuskaupaksi
ja että Kotiruokaa-, Kotoisat-, lähiruoka- ym. konseptien viestinnässä on onnistuttu?

Avoimet kommentit
elävät ajassa
Avointen kommenttien joukosta esiin nousseet teemat ovat hieman vaihtuneet. Edellisvuonna Lidl ja
asiakasomistajuus erityisesti pientalouksien näkökulmasta herättivät paljon kommentteja. Tänä vuonna
kommenttien painopiste oli vahvasti ruoassa ja sen
laadussa. Luomu, lähiruoka ja erilaiset erikoisruokavaliot kuten vegaanisuus arkipäiväistyvät ja koskettavat laajempia kuluttajaryhmiä, eikä enää pientä
edelläkävijöiden joukkoa. Suuntaus on omiaan herättämään keskustelua. Kuluttajat ovat myös entistä

puuttaminen nähdään lähes poikkeuksetta positiivisena asiana.
– Vastaajat kuitenkin toivoivat kommenteissaan halpuuttamisen tapahtuvan S-ryhmän ”omasta pussista”,
eikä kotimaisten tuottajien kustannuksella. Tämä kuvaa osaltaan kuluttajien tietoisuutta ja huolta kotimaisen tuotannon säilymisestä Suomessa.

tiedostavampia ja esimerkiksi ruoka-aineista ja niiden
vaikutuksista omaan hyvinvointiin ollaan tällä hetkellä
kiinnostuneempia kuin todennäköisesti koskaan aikaisemmin. Tämä suuntaus näkyy avoimissa kommenteissa, Elina Vaurasalo kertoo.
Myös halpuuttaminen ja ruoan hintataso kuuluvat
kärkiaiheiden joukkoon tässäkin tutkimuksessa. Hal-

MAINEEN NAKOKULMASTA
LAHETTILAIDEN OSUUS KASVANUT
MERKTTAVASTI.

VETOVOIMA

Suosijat 18 %

Lähettiläät 57 %

2015 / 22 %
2014 / 23 %

2015 / 50 %
2014 / 45 %

Suosijoilla on vahva tunneside
yritykseen, mutta eivät arvosta
sen menestystä ja/tai tuotteiden
laatua yhtä paljon.

Lähettiläät kokevat yrityksen läheiseksi ja arvostavat sen osaamista.
Levittävät todennäköisemmin positiivistä viestiä yrityksestä.

Vastustajat 8 %

Järkevät 17 %

2015 / 9 %
2014 / 12 %

2015 / 19 %
2014 / 20 %

Tällä ryhmällä ei ole tunnesidettä yritykseen. Levittävät
todennäköisemmin negatiivistä viestiä yrityksestä.

Järkevät kunnioittavat yritystä, mutta
heıllä ei ole tunnesidettä yritykseen.
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Suomi on todettu maailman viidenneksi
onnellisimmaksi maaksi ja Suomessa on eniten inhimillistä
pääomaa maailmassa. Olemme maailman kärjessä monessa
asiassa, mutta tekemistäkin vielä riittää. S-ryhmä tekee uuden
vastuullisuusohjelmansa myötä oman osuutensa, jotta Suomesta
tulisi entistäkin parempi paikka elää.

Vastuullinen toiminta on olennainen osa osuustoimintaa ja S-ryhmän arkea. S-ryhmän uusi vastuullisuusohjelma tekee vastuullisuuden näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Yhdessä asiakasomistajien kanssa tehdään
konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen
toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi,
hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

Konkreettisia tekoja
Vastuullisuustekoihin kuuluu isoja, laajasti näkyviä ja
tuntuvia asioita, kuten panostaminen tuulivoimaan,
satokausituotteet ja niiden näkyvä markkinointi,
biopolttoaineet ja ympäri Suomea rakennettavat
Ässäkentät. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin arkiset asiat,
kuten hävikin vähentäminen, terveellisten vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaille tai energian säästäminen.

Vastuullisuus – yrityksen vai
sen ihmisten vastuulla?
”Vastuullinen yritys” on oikeastaan aika hassu ilmaisu.
Yritys ei voi olla vastuullinen, elleivät sen palveluksessa olevat ihmiset ole vastuullisia. Jokainen s-ryhmäläinen välittää koko yrityksen viestiä asiakkaalle. Siksi on
hyvä tutustua vastuullisuusasioihin esimerkiksi lukemalla, mitä paraspaikkaelaa.fi -sivustolla kerrotaan.
Verkkosivusto ja myöhemmin ilmestyvä mobiilipalvelu tarjoavat tietoa S-ryhmän vastuullisuusteoista ja
siitä, kuinka niistä voi kertoa eteenpäin. Omat kokemukset ovat aina kaikkein arvokkaimpia jaettavaksi.

Miten asiakasomistajat voivat
osallistua?
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Sata pientä ja suurta
konkreettista tekoa
Paraspaikkaelaa.fi –sivustolle on koottu 100 konkreettista tekoa, joilla S-ryhmä rakentaa Suomesta
parasta paikkaa elää. Tässä muutama esimerkki:
Kannustamme lapsia ja nuoria liikkumaan. Siksi
S-ryhmä rakentaa 100 Ässäkenttää eri puolille Suomea vuoteen 2020 mennessä.
Innostamme suomalaisia syömään monipuolisesti
ja terveellisesti. Siksi S-ryhmä lisää erilaisten satokausikasvisten tarjontaa.
Toimimme entistä kestävämmin. Siksi S-ryhmä tuottaa 80 % käyttämästään sähköstä omalla uusiutuvalla
energialla vuoden 2020 loppuun mennessä.
Ensimmäiset työpaikat rakentavat pohjaa aikuiselämälle. Siksi S-ryhmä on Suomen suurin yksityinen
nuorten kesätyö- ja harjoittelupaikkojen tarjoaja.
paraspaikkaelaa.fi
#paraspaikka
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• ilmastonmuutos ja kiertotalous
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S-ryhmän neljä vastuullisuusteemaa:

• hyvinvointi ja terveys.

Näe pidemmäll

paraspa

#paraspa
kaelaa.fi

S-ryhmä kutsuu myös asiakasomistajansa mukaan
osallistumaan ja saavuttamaan isompia vaikutuksia yhdessä tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia ja
kannustamalla vastuulliseen kuluttamiseen. Asiakasomistajille tarjotaan tietoa ja ideoita siitä, kuinka
toimia yhdessä vastuullisesti. Vastuullisuusohjelma
julkistettiin 2.12., jolloin avautui myös paraspaikkaelaa.
fi-sivusto. Sivustolla on sadan vastuullisuusteon lisäksi
muun muassa leikkimielinen testi, jolla jokainen voi
testata, millainen kuluttaja on. Myöhemmin sivustolle
on tulossa myös mobiilipalvelu, jolla voi mitata oman
elämäntapansa vastuullisuutta, kuten omia ympäristövaikutuksiaan.

• eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet

Kannustam
liikkuma me lapsia ja nu
an.
oria
100 Ässä Siksi S-r yhmä
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kenttää
eri puoli kentaa
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lle
vuoteen
2020 me
nnessä.
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Ensi vuonna juhlitaan maamme itsenäisyyden satavuotiasta taivalta monin tavoin.
Osuustoiminnalla oli tärkeä
rooli maamme kansallisessa
heräämisessä kun rakennettiin
itsenäisen valtion toimintaedellytyksiä ja tunnusmerkkejä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Monet niistä näkyvät
edelleen.

Lapsellinen esimerkki
Suomalainen äitiyspakkaus on viime vuosina usein
noussut kansainvälisen kiinnostuksen ja ihailun kohteeksi. Kovin moni ei ehkä tiedä, että äitiyspakkauksen taustalla on Elannon kumminlahja, jota osuusliike
on jakanut jäsenperheiden vastasyntyneille lapsille
jo vuodesta 1931. Aluksi se oli pakkaus, joka sisälsi
kaikenlaisia tarvikkeita, jota lapsi tarvitsi alkutaipaleellaan.
Vastaavaa toimintaa harjoitti myös Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja vuodesta 1938 myös valtio ryhtyi
jakamaan varattomille perheille äitiysavustusta. Vuodesta 1949 äitiyspakkaus tuli kaikkien ulottuville.
Valtiovallan ottaessa enemmän rollia asiassa myös
Elannon kumminlahja muuttui rahalliseksi tueksi ja
vuodesta 1987 se on ollut käytössä nykyisessä muodossaan. Lahja on hopeinen kumminlusikka ja sen
mukana perhe saa alennuskuponkeja, joita voi käyttää
hankittaessa tarvikkeita ja vaatteita lapselle.

Backaksen kartano
Osuustoiminnan avulla voitiin köyhässä maassa koota
pääomia yhteisen hyvän rakentamiseksi. Erityisesti
tämä näkyi tarpeessa järjestää toimiva ruokahuolta
teollistumisen murroskautta elävässä maaseutuyhteiskunnassa. Pääkaupunkiseutu on Suomen portti maailmaan. Tänne uudet vaikutteet ovat ensiksi tulleet ja
tänne on saapunut muualta maasta aktiivisia ihmisiä
rakentamaan omaa tulevaisuuttaan.

Leivästä se lähti
Viime vuosisadan alussa Helsinki oli vajaan 80 000
asukkaan kaupunki. Ahtaissa hellahuoneissa majaili
kesimäärin viisi henkeä asuntoa kohti. Mutta vahva
teollistumisen aika antoi lupauksia paremmasta ja
leveämmän leivän toivossa kaupunki veti puoleensa
yhä enemmän väkeä.
Ahtaat asunnot näkyivät myös ruokailutottumuksissa. Ei ollut tilaa valmistaa tai säilyttää ruokaa, joten
leivän merkitys korostui käytännön syistä. Leipurit ja
kaupat käyttivät tilannetta hyväkseen ja myivät heikkolaatuisia tuotteita kovaan hintaan.
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Lokakuun 15. päivänä 1905 kuluttajat liittyivät
yhteen perustaakseen Helsinkiin oman osuuskunnan,
jonka oli määrä leipoa puhdasta leipää ja myydä tuotteita kohtuuhintaan pääkaupunkiseudun alati kasvavalle väestölle.
HOK-Elannon omien 110-vuotisjuhlien aikana nostettiin esiin Elannon leipomon klassikkotuote Kaurakakku. Tulevana itsenäisyyden juhlavuonna on tarkoitus
tehdä samanlainen kunnianosoitus oman toimintamme juurille.

Osuuskauppa osti Backaksen kartanon vuonna 1916,
jolloin se palveli muun muassa silloisen kuljetuskaluston tarpeita, kun tilalta saatiin heinää leipäkärryjen
hevosille. Hevoskuljetukset kuitenkin loppuivat jo
1930-luvulla, kun siirryttiin autokuljetuksiin. Vastalauseeksi tälle kehitykselle Elannon hevosmiehet menivät
lakkoon ja tätä on kuvattu maamme pitkäaikaisimmaksi lakoksi, sillä se ei ole vieläkään loppunut.
Backaksen tilalta saatiin niin viljaa leipomoihin kuin
juureksia ja vihanneksia myymälöihin: Tunnettuja
olivat myös kartanon lypsykarja ja siat. Tilan koko oli
suurimmillaan yli 700 hehtaaria, mutta siitä pakkolunastettiin ensin siirtolaisväestön asuttamiseen 100
hehtaaria ja vuonna 1957 noin 400 hehtaaria Seutulan
lentokentän rakentamiseen. Ennen kolmannen kiitotien rakentamista voitiin sanoa, että puolet Helsinki-Vantaan lentokentästä sijaitsi Backaksen mailla.
Kun 1990-luvulla myytiin vielä 180 hehtaaria kahdelle rakennusyritykselle jotka pystyttivät maille mm.
Kauppakeskus Jumbon, oli jäljellä enää kartanonmäen
33 hehtaaria, jotka edelleen ovat HOK-Elannon omistuksessa. Vuonna 1818 rakennettu päärakennuksessa
on meneillään iso peruskunnostus, joka valmistuu ensi
vuonna.

Ravintolaperinteen airueet
Itsenäisyyden alussa monet yhteiskunnalliset riidat
raastoivat Eurooppaa ja ne heijastuivat myös Suomeen. Suomalainen osuustoimintaliike ei välttynyt
näiltä ristiriidoilta ja se jakautui kahtia vuonna 1918.
Keskusjärjestö SOK erotti Elannon joukostaan ja erottamisen jälkeen syntynyt pääkaupungissa hetkellinen
tyhjö, kunnes Helsingin Osuuskauppa perustettiin
1919. Elanto Ja HOK olivat sen jälkeen toistensa kilpailijoita yli kahdeksan vuosikymmenen ajan, usein hyvin
erilaisin tavoin.
Raittiusaate ohjasi Elannossa monia ratkaisuja ja
Elanto pidättäytyi anniskelutoiminnasta aina vuoteen
1965. HOK avasi ensimmäiset ravintolansa jo vuonna 1920-luvun lopulla, mutta kieltolain päättyminen
vuonna 1932 merkitsi osuuskaupalle vahvaa kasvua.
Lasipalatsiin avattiin yli tuhannen hengen ravintola.
Seuraava askel oli hotellin ja tavaratalo rakentaminen
Helsingin ydinkeskustaan vastapäiselle tontille.
HOK-Elannon nykyisessä omistuksessa olevat
vanhimmat ravintolat ovat Kappeli ja Salve. Kappeli
viettää ensivuonna rakennuksen 150-vuotijuhlaa ja
tämä tulee näkymään näyttelymuodossa sekä paikan
päällä että Hotelli- ja ravintolamuseossa Salmisaaressa. Luonnollisesti rikas historia on juhlavuoden aikana
myös nähtävissä ja maisteltavissa menyissä, jotka
kuvastavat eri vuosikymmeniä.
Ravintola Salve puolestaan täyttää ensi vuonna 120
vuotta. Ravintola muutti uusiin tiloihin tänä syksynä,
mutta historiallinen henki on tallella. Kasvaneiden
tilojen myötä siitä pääsevät nykyään nauttimaan yhä
suuremmat asiakasryhmät. Salven historia pidetään
elävänä ja sitä juhlistetaan myös kirjamuodossa.
R.N.
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Työpaikkaohjaaja
navigoi osaamiselle
suunnan

– Tätä yhteistyötä on antoisaa tehdä, sillä valmennuspäivät ovat aina hyvin intensiivisiä ja vuorovaikutteisia. Ryhmissä on säilynyt loistavasti aktiivinen
läsnäolo, innostunut ilmapiiri ja yhdessä tekemisen ja
oppimisen meininki, vaikka käsiteltävää asiaa onkin
tuhdisti. Odotan kovasti seuraavaa valmennusta –
tammikuussa tavataan, Susanna Vinkka toivottaa.

Ohjaamisen ammattilaisia
Eeva Puttonen, logistiikkapäällikkö Prisma Hyvinkäältä kertoo valmennuksen lisänneen hänen varmuuttaan arviointeihin ja auttaneen miettimään arviointia
konkreettisten tehtävien kautta.
– Valmennuksessa arvioinnin perusteet tulivat
vielä tutummiksi. Uskon, että tutkintoa suorittavat saavat nyt entistäkin tasalaatuisempaa
ja oikeudenmukaisempaa arviointia. Yhteistyö
oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan välillä on
tärkeää, joskin olemme aiemminkin olleet tiiviissä
yhteistyössä ja muun muassa sopineet yhteiset pelisäännöt ja käyneet läpi niiden noudattamista matkan
varrella, Eeva Puttonen kertoo.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen edellytyksenä on, että työpaikalla on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö,
joka voi toimia opiskelijan vastuullisena ohjaajana.
Työpaikkaohjaajavalmennusten tavoitteena on, että
työpaikkaohjaajaksi aikova henkilö saa kaiken tarvittavan tiedon ja tuen tässä tärkeässä tehtävässä
onnistumiseen. Toimipaikka saa ammattilaisen, joka
pystyy toimimaan laajemminkin perehdyttämisen ja
oppimisen ja osaamisen ohjaamisen tehtävissä omalla
työpaikallaan.
– Sain Työpaikkaohjaajavalmennuksesta hyviä työkaluja tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan sekä
palautteen antoon myös muille kuin opiskelijoille. Valmennus on loistava myös toimipaikan perehdytyksen
kehittämisen kannalta. Saimme ryhmissä miettimällä
valmiita toimintamalleja mitä hyvä perehdytys pitää
sisällään. Valmennuksen jälkeen olemme kiinnittäneet
entistä enemmän huomiota kaikkien työntekijöiden
perehdyttämiseen, Eeva listaa valmennuksen antia.

HOK-Elannossa suoritetaan erilaisia opiskeluihin liittyviä
harjoitteluja vuosittain useita kymmeniä. Opiskelijoita ohjaavat toimipaikoilla
ammattitaitoiset työpaikkaohjaajat. Työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan
tukena yhteistyössä oppilaitoksen kanssa ja varmistaa mm.
että työssäoppiminen ja näytöt onnistuvat suunnitellusti.
Jollas Instituutin järjestämiin HOK-Elannon Työpaikkaohjaajavalmennuksiin
osallistuu noin 60 henkilöä vuodessa.
Susanna Vinkka, Jollas Instituutin valmentaja lukee
silmin nähden ilahtuneena Työpaikkaohjaajavalmennuksesta saamiaan palautteita. Susanna astuu kolme
kertaa vuodessa HOK-Elannon työpaikkaohjaajiksi
opiskelevien eteen ja avaa valmentavalla otteellaan
työpaikkaohjaajien merkitystä työpaikalla tapahtuvan
oppimisen laadun ja uusien osaajien kasvattamisen
näkökulmista sekä perehdyttää näyttötutkintojen
maailmaan.
– On tärkeää, että valmennuspäivien jälkeen toimipaikkoihin lähtee motivoituneita, innostuneita ja ennen kaikkea osaavia ohjaajia, jotka ymmärtävät oman
keskeisen roolinsa työpaikalla tapahtuvan oppimisen
suunnannäyttäjinä, vastuuvalmentaja pohtii.

Täsmäohjausta ohjaajille
Yhä suurempi osa ammatillisena aikuiskoulutuksena
suoritettavista näyttötutkinnoista järjestetään työpaikoilla. Vuosittain toimipaikoissamme suorittaa myös
lukuisa määrä nuoria opiskelijoita opintoihinsa liittyviä
harjoittelujaksoja. Työpaikan vastuulla onkin miettiä
yhdessä opiskelijan kanssa sellaiset työtehtävät, jotka
antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä ja oppia
tavoitteidensa mukaisia asioita ja näyttää osaamisensa.
Tavoitteellisella ja ohjatulla oppimisella varmistetaan, että työpaikoille saadaan juuri sitä osaamista,
jota asiakasrajapinnassa tarvitaan. Ei mikään vähäpätöinen tehtävä! Siksi työpaikkaohjaajien osaamiseen
panostetaan.

jani
jukka

kirsi

Marja Hämäläinen
Vuoden 2017 Työpaikkaohjaavalmennuksiin on nyt
haku käynnissä.
Lisätietoa henkilöstön kehittämispäällikkö Minnastina
Miettiseltä; minnastina.miettinen@sok.fi.

antti

maarit

piia

20

sanna

”Sain hyviä ideoita ja ajatuksia,
joita voin hyödyntää myös uusien
työntekijöiden perehdyttämisessä
ja palautteenantotilanteissa.”

”Minulla on nyt eväitä ohjata sekä
harjoittelijoita että myös alaisiani töissä.
Sain myös työkaluja palautteen antamiseen
niin harjoittelijoille kuin alaisille ja kollegoillekin. Valmennukselle asettamani
tavoitteet toteutuivat loistavasti.
Hyvä ME!”

Työpaikkaohjaaja

•
•
•
•
•
•

toimii yhdyshenkilönä työpaikan, kouluttajan, tutkinnon
suorittajan ja koulutuksen järjestäjän välillä
varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja laadukas
oppimisympäristö
suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ammattiosaamisen näyttöjä ja tutkintotilaisuuksia yhdessä
kouluttajan ja tutkinnon suorittajan kanssa
toteuttaa ohjausta ja arviointia laadittujen
suunnitelmien mukaan
ohjaa ja tukee tutkinnon suorittajaa ja arvioi oppimista
arvioi osaamista eri osapuolten kanssa.

Lähde: Heljä Hätönen.Työpaikkaohjaajan osaamiskartta.
Educa-instituutti. Opetushallitus.
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Meidän
Diginäytöt paikoillaan

3 + 2 uutta Alepaa

Kotiruokaa kaupasta

Keravan Kalevaan sekä Vantaan Kivistöön ja Havukoskelle avattiin loka-marraskuussa uudet Alepat.
Kaikkien kolmen liikepaikalla toimi Elanto ennen
HOK:n ja Elannon fuusiota, jolloin ylimääräisiä kauppapaikkoja vuokrattiin ulos, joten kyseessä on tavallaan paluu juurille. Tosin sekä Kivistön että Havukosken Alepoiden ”remontit” aloitettiin purkamalla
vanhat huonokuntoiset rakennukset.
Tänä vuonna avataan vielä kaksi Alepaa: Kalasatama ja Mechelininkatu.

Kaikkien HOK-Elannon S-marketien palvelutoreilta on
marraskuun alusta asti saanut Kotiruokaa.
– Haluamme helpottaa Kotiruokaa-konseptilla asiakkaidemme arkea tarjoamalle heille edullisesti valmiita
annosvaihtoehtoja vaikkapa lounaaksi työpaikalle tai
koko perheen yhteiseksi päivälliseksi, ryhmäpäällikkö
Ari Rantanen S-market-ketjusta kertoo.
Annokseen kuuluu pääruoka ja lisuke. Kotiruokaa-konseptin ruokalista vaihtuu myymälöissä viikoittain. Kestosuosikki on lihapullat ja perunamuusi,
uusiksi suosikeiksi ovat nousseet lohi-pinaattilasagne
ja luomulihaperunavuoka.
– Konsepti on otettu hyvin vastaan, sekä henkilökunta että asiakkaat ovat pitäneet uudesta tavastamme myydä valmisruokaa annoskokonaisuuksina. Eri
S-marketeissa on tietysti eroja paikoissa joissa on luontaista kysyntää lounaille
myös Kotiruoan kauppa käy parhaiten.
Palvelutorin maistatus, suosittelu ja aktiivinen
myyntityö näkyvät myös myynnissä.

Alepa Havukosk
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Alepa Kerava

Kaleva

i

Alepa Kivistön

avaus

Prismojen, S-marketien ja Alepoiden sisäänkäyntien
yhteyteen on nyt asennettu pystymalliset digiataaliset
näytöt, jotka esittävät sekä HOK-Elannon omaa että
ulkopuolista mainontaa.
Digitaalinen myymälämainonnan verkosto kantaa
nimeä ”Store Digital –media” ja se on uusi elementti
monikanavaisessa viestinnässämme, jossa omat mediat nousevat yhä vahvemmin esiin.
Verkostossa on tällä hetkellä noin 280 näyttöä.
Näyttöjen avulla tavoitetaan ostopäätösten äärellä
olevat asiakkaat reaaliaikaisella ja huomioarvoltaan
korkealla mainonnalla. Median ulkoisesta mainosmyynnistä vastaa Clear Channel Suomi Oy.
– Mainosmyynti on lähtenyt odotetun hyvin käyntiin.
Myös omien liiketoimintojen kattava ristiinmarkkinointi helpottuu ja tehostuu, markkinoinnista vastaava
aluejohtaja Tuomas Ahola toteaa.
– Tavoitteena on pitää näytöt siisteinä ja hyväkuntoisina, ja siihen kaivataan henkilökunnan apua!
Vikatilanteista, näyttöön kohdistuneesta ilkivallasta
tai näytön likaantumisesta tulee ilmoittaa välittömästi. Näytön takana on tarra, jossa on 0222-alkuinen
ID-numero. Ilmoita viasta soittamalla numeroon
+358 29 302 2081, tai osoitteessa https://helpdesk.
craneworks.fi, tai skannaamalla puhelimella tarrassa
oleva QR-koodi.
Näyttöjen määrä, sijainti ja suunta on tarkoin mietitty. Vaikka jotkut näytöistä ovat liikuteltavissa, henkilökunta ei saa itse siirtää näyttöjä. Mikäli siirto on
perusteltua, tulee myymälän olla yhteydessä ketjuohjaukseen.
Henkilökunnan tehtävä on pitää näytön näkyvyys esteettömänä. Tuotteiden esillepanojen, muun
markkinointimateriaalin tai ostoskorien paikka ei ole
näytön edessä.

Uudistunut Prisma Kerava
avattiin
Uuden ilmeen ja 750 neliötä lisää tilaa saanut Prisma
Kerava avattiin torstaina 10.11. Elintarvikepuoli sai 550
lisäneliötä ja käyttötavarat pari sataa. Kakkoskerroksessa sijainneet vaateliikkeet poistuivat ja mahdollistivat laajentumisen. Kassalinjasto, info ja S-Pankki
uusittiin. Uudistuksen ja lisätilan myötä myös valikoimaa voitiin kasvattaa.
– Oikeastaan täällä uusittiin kaikki paitsi lattiat ja
henkilökunta, prismajohtaja Jouko Niskanen myhäili
avajaisaamuna.
– Valoa ja väljyyttä tuli lisää, ja nyt voimme toteuttaa konseptin mukaiset esillepanot, mikä ei ennen
remonttia onnistunut.

Prisma Kaari avoinna 24/7
Prisma Kaari avasi ovensa 1.12.2016 klo 0.00 ja sulkee
ne seuraavan kerran jouluaattona klo 16.
– Tämä on meille mielenkiintoinen hyppy tuntemattomaan. Hypermarketin ympärivuorokautinen aukiolo
on Suomen oloissa ainutlaatuinen kokeilu. Toivomme,
että pitempi asiointiaika vähentää ruuhkia ja helpottaa asiakkaiden jouluvalmisteluja, toteaa Prisma
Kaaren johtaja Ilkka Riiali.
Riialia ilahduttaa joulunajan 24/7-aukiolossa myös
oman henkilökunnan suhtautuminen.
– Kaikki joulunalusajan yövuoroissa työskentelevät
ovat paikalla omasta nimenomaisesta toivomuksestaan. Meillä työskennellään toki muutoinkin läpi
yön. Nyt asiakkaat näkevät uudella tavalla, miten
hypermarketin tarjontaa täydennetään ja mitä muuta
normaalisti tapahtuu yön tunteina.
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S-market Lauttasaareen
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Lauttasaarelaiset saivat toivotun pikkujoululahjan
1. joulukuuta, kun upouusi S-market avattiin upouuteen kauppakeskus Lauttikseen.
Kauppakeskuksessa on tilat noin 25 liikkeelle,
joten tarjonta on varsin monipuolinen. Oman lisänsä
asiakasvirtoihin tuo aikanaan valmistuva Länsimetro,
jonka asema sijoittuu kauppakeskuksen yhteyteen.

Joni Lehtonen on nimitetty Alepa Kalasataman
myymäläpäälliköksi. Joni on aiemmin toiminut
Alepa Länsimäen myymäläpäällikkönä.
Mari Salmela on nimitetty Alepa Viertolan myymäläpäälliköksi. Mari on aiemmin toiminut Alepa
Töölöntorin myymäläpäällikkönä.

Reija Laitinen on nimitetty S-market Ympyrätalon marketpäälliköksi. Reija on aiemmin toiminut
S-market Kasarmitorilla marketpäällikkönä.
Jouni Martikainen on nimitetty S-market Kasarmitorin marketpäälliköksi. Jouni on aiemmin toiminut
marraskuussa suljetun S-market Keravan marketpäällikkönä.

Samuli Pakarinen on nimitetty Alepa Töölöntorin
myymäläpäälliköksi. Samuli on aiemmin toiminut
Alepa Pikku Huopalahden apulaispäällikkönä.

Chico’s To Go tuli Kylään
Kauppakeskus Kaaren Kylä-ravintoloihin avattiin
nopeaa ja maukasta purtavaa tavallista vaativampaan
burgernälkään tarjoava Chico’s To Go.
Chico’sin reseptillä valmistettuja Chico’s To Go -burgereita on voinut nauttia HOK-Elannon ABC-asemilla
vuodesta 2010 alkaen. Kokemukset ovat olleet niin
hyviä, että konsepti päätettiin tuoda nyt myös kauppakeskusympäristöön, jossa liikkuu paljon tällaista
ruokapaikkaa kaipaavia nuoria ja lapsiperheitä.
Burgervaihtoehtoja on kuusi: Chico’sin nimikkoburgerista kana-, juusto-, smokey chili-, BBQ- ja vegaaniburgeriin. Kaikki burgerit saa myös soijapihvillä.
Lapsille on omat annokset. Lisukkeiksi menu tarjoaa
sipulirenkaita, mozzarellatikkuja, ranskalaisia ja vihreä
salaattia.

toivottaa
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Jari Liukkonen on nimitetty Prisma Tikkurilan palvelupäälliköksi. Jari on aiemmin toiminut S-market
Tikkurilan marketpäällikkönä.
Timo Pouttu on nimitetty S-market Nihtisillan
marketpäälliköksi. Timo on aiemmin toiminut
S-market Pitäjänmäen marketpäällikkönä.
Kari Bruun on nimitetty S-market Pitäjänmäen
marketpäälliköksi. Kari palaa marketpäällikön tehtäviin vuorotteluvapaalta ja on sitä ennen toiminut
marketpäällikkönä S-market Hitsaajankadulla.

Cafe Ässät tulevat
S-marketien kahvipisteet tunnetaan vastedes nimellä Cafe Ässä. Uuden konseptin mukaisia kahvipisteitä on nyt 30 yksikössä.

Tony Sandberg on nimitetty S-market Kaivokselan marketpäälliköksi. Tony on aiemmin toiminut
S-market Lassilan marketpäällikkönä.
Jukka Kinnunen on nimitetty S-market Lassilan
marketpäälliköksi. Jukka palaa marketpäällikön
tehtäviin ja on viimeksi toiminut marketpäällikkönä
S-market Hakaniemessä.
Jyri Räsänen on nimitetty S-market Tikkurilan
marketpäälliköksi. Jyri on aiemmin toiminut
S-market Juvankartanon marketpäällikkönä.

RAVINTOLATOIMIALA
Henni Paajanen on nimitetty HOK-Elannon
ravintolatoimialan ryhmäpäälliköksi. Henni
siirtyy tehtävään Restel Oy:n projektipäällikön
tehtävästä. Hän on tätä ennen toiminut Restelillä
ketju- ja aluepäällikkönä vastaten mm. ruokaravintolat-ketjun operatiivisesta toiminnasta sekä
konseptien kehittämisestä.
Hennin työhistoriassa on myös tulosvastuullisen
ravintolapäällikön tehtävät Osuuskauppa Hämeenmaalla.

Arto Hälikkä on nimitetty S-market Juvankartanon marketpäälliköksi. Arto on aiemmin toiminut
S-market Ympyrätalon marketpäällikkönä.

24

25

paparazzi
Virkistävä viisikymppinen

Sokos Café Sokos-tavaratalon sydämessä juhli marraskuussa 50-vuotissyntymäpäiväänsä. Viidennessä
kerroksessa sijaitsevassa viihtyisässä virkistäytymis- ja tapaamispaikassa voit nauttia hyvää kahvia,
herkullisia leivonnaisia ja pikkusuolaisia, jäätelöannoksia, erikoiskahveja tai vaikkapa lasillisen viiniä.
Bonuksena saat upean näköalan tavarataloon.
Kuvissa vasemmalta Tuula Tikkanen, Ville Tiainen ja Sirkku Mäkinen.

Liikuttavia kohtaamisia

Konttorin väki vietti Liikuta mua –teemapäivää ulkoilemalla
lähellä sijaitsevan Mariankodin vanhusten kanssa. Suurin osa
Mariankodin asukkaista on muistisairaita. Lähistöllä on hyvät
mahdollisuudet ulkoilla myös pyörätuolilla, mutta ongelmana
on pula pyörätuoleja työntävistä käsi- ja jalkapareista.
Lokakuiseen tempaukseen osallistui parikymmentä hokelantolaista.
Hyvää mieltä kaikille tuottaneen ulkoilupäivän innoittamana
hok-elantolaiset sopivat yhteisestä lauluhetkestä, jota vietetään
Mariankodissa joulukuussa.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKIT 2016
Suomen tasavallan presidentti on päättänyt
antaa ansioituneille hok-elantolaisille seuraavat
kunniamerkit 6.12.2016:
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Neva-aho-Simonsen Mirva, prismajohtaja, Prisma Malmintori

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Mård Jari, marketpäällikkö, S-market Lähderanta
Rönnqvist Leif, marketpäällikkö, S-market Kontula

Onnea, Jussi!

Oficinan Jussi Leveelahti sijoittui
kakkossijalle eli Olutkisälliksi Suomen
olutmestari 2017-kisassa.
Yhdeksättä kertaa järjestetyn Suomen
suurimman oluttarjoilukilpailun finaalissa
kilpaili yhdeksän oluen tarjoilun, tyylin
ja tietämyksen ammattilaista. Voiton
vei tällä kertaa Miika Korpela Kampin
Teerenpelistä.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Huovinen Aini, myyjä, Sokos Helsinki
Salo Elisa, myyjä, Prisma Itäkeskus

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Viisanen Ritva, myyjä, S-market Hyvinkää

Merkit luovutetaan 16.2.2017 pidettävässä tilaisuudessa.

Lämpimät onnittelut!
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Henkilökunnalle

-30

%

HOK-Elannon RAVINTOLOISSA

Esimerkiksi:
Latte
Pizza Rooma

12,95 €

2,59 €

norm. 3,70 €

norm. 18,50 €

Koskee myös kaikkia juomia!.
HOK-ELANTO.FI/RAVINTOLAETU

Koskee myös alkoholijuomia.
Ei koske pääsylippuja eikä tupakkatuotteita.

