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Tunne asiakkaasi
Myymäläverkoston kasvu ja pidentyneet aukioloajat ovat tuoneet nostetta HOK-Elannolle
alkuvuoden aikana. Kehitämme jatkuvasti verkostoamme ja liikeideoitamme palvellaksemme asiakasomistajia entistä paremmin.
Hyvänä mittarina toimintamme laadusta voidaan pitää uusien asiakasomistajien liittymistä. Tammi-heinäkuussa HOK-Elantoon liittyi 11 338 asiakasomistajaa, mikä on samaa
tasoa kuin edellisvuonna, vaikka nostimme vuosi sitten osuusmaksumme 35 eurosta
100 euroon. HOK-Elannolla oli heinäkuun lopussa yhteensä 606 477 asiakasomistajaa.
Haluamme tuntea tämän laajan joukkomme ostotottumukset ja tarpeet voidaksemme
palvella heitä mahdollisimman hyvin. Se edellyttää systemaattista tiedon hyödyntämistä
toiminnan kehittämiseksi.
S-ryhmä ryhtyi 1.9.2016 keräämään asiakkaiden bonusostoista tuotekohtaista ostotietoa.
Olemme rakentaneet ratkaisun, jonka avulla asiakas voi itse vaikuttaa, miten hänen omia
ostotietoja hyödynnetään. Asiakkaan tekemät ostotiedon hyödyntämisen valinnat eivät
vaikuta Bonuksen kertymiseen ja maksatukseen. S-ryhmän ostotietoja koskeva ratkaisu
on nyt kaupanalan yleisten käytäntöjen mukainen.
Haluamme tarjota myös asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää omia tietojaan järkevään
taloudenpitoon. S-mobiili tarjoaa tähän nykyaikaisen ratkaisun. Tänä syksynä on toteutettu palvelu, jossa asiakas saa paperikuitin sijaan S-mobiiliin ja omalle S-kanavalleen ostoksistaan sähköisen kuitin. Sen avulla kuitit pysyvät tallessa ja samalla tehdään ympäristöteko,
sillä koko ryhmässä kuittipaperia kuluu noin 80 000 kilometriä vuodessa.

Matti Niemi

Näkyvää toimintaa
Olemme koko vuoden lukeneet paljon kiky-sopimuksesta, mutta kovinkaan monella ei ole
käsityksiä, mitkä sen omakohtaiset tulevat olemaan. Ja niinhän se on, että vielä on moni
käytännön asia sopimatta ja niistä neuvotellaan edelleen osapuolten kesken.
Sen tiedämme, että palkat eivät nouse vaan maan hallitus pyrkii kompensoimaan sitä muulla
tavoin. Tiedämme myös, että sopimukseen on kirjattu vuosittaisen työajan piteneminen noin
kolmella päivällä, mutta eri alojen työaikajärjestelmät poikkeavat paljon toisistaan. Sopimuksen fokus on ollut vientialojen työsuhteissa, joissa työskennellään kokoaikaisesti. Yksityisellä
ja julkisella puollella taas työskentelee paljon ihmisiä osa-aikaisissa työsuhteissa. Esimerkiksi
kaupan alalla työajan pidennys toteutuu siirtymällä uudenlaiseen vuosivapaajärjestelmään.
Kyselimme HOK-Elannon pääluottamusmiehiltä Harry Vainiolta ja Piia Kuusniemeltä, miten
he näkevät tilanteen tässä vaiheessa?

Ralf Nyberg

2

ä
s
s
ä
Tnumerossa
2

Toimitusjohtajan terveiset
		 & pääkirjoitus
3 Tässä numerossa
4 HOK-Elanto kasvu-uralla
6 RES Turva ja yhden luukun
		periaate
8 Muutosketteryys on työelämätaito
10 Aurinkoinen pesisturnaus
12 Tuplataan luomumyynti!
14 Hävikkiviikko onnistuneesti ohi
		 – työ ja keskustelu jatkuvat
17 Nimitysuutisia
18 Kassakuitit kännykkään ja muita
		 digijuttuja
20 Mitä kiky-sopimus tuo tullessaan?
22 Koulutusuutisia
24 Tuotekehitystä: Ravintolaraati
26 Meidän lafka
30 Paparazzi
32 Vielä ehdit hyödyntää
		 ravintolaedun
VIP / HOK-Elannon henkilökunnan lehti 4 / 2016
Toimitus: Kaupintie 14, 00440 Helsinki / Postiosoite: PL 53, 00441 Helsinki / Puh. 010 76 60591
Päätoimittaja: Ralf Nyberg / Tuottaja: Katri Karsi / Graafinen suunnittelija: Jukka Juusela, SOK Media
Toimituskunta: Antero Levänen, Minnastina Miettinen / Julkaisija: Helsingin Osuuskauppa Elanto
www.hok-elanto.fi
Painos: 7 500 / ISSN 1459-8639
Kannen kuva: Pasi Salminen
Kansikuvan tarina: Sports Academy vei HOK-Elannon pesismestaruuden.

3

Aukioloajat ja
uudet myymalat nostivat

HOK-Elannon
taas kasvu-uralle

HOK-Elannon loppuvuosi
näyttää jatkuvan yhtä vilkkaana kuin alkuvuosikin.
Elokuussa avattiin uudet
S-marketit Klaukkalaan ja
Oulunkylään sekä syyskuussa Emotion Isoon
Omenaan. Loppuvuodesta
valmistuu vielä kolme uutta
Alepaa; Vantaan Havukoskelle ja Kivistöön sekä Keravan
Kalevaan. Lauttasaaressa
avataan joulukuussa uusi
S-market. Keravan Prisma
ja Kauppakeskus Jumbon
ravintolamaailma uudistetaan syksyn aikana täysin.

4

Vaikka jotkut ekonomistit ovat kansantalouden osalta ennustaneet, että nousukausi jäi hyvin lyhyeksi,
näyttää HOK-Elannon kehitys kulkevan suotuisaan
suuntaan. Ensimmäisen puolen vuoden aikana koko
HOK-Elanto osoittaa 4,1 prosentin kasvua, kun pari
aiempaa vuotta kehitys on polkenut paikoillaan.
Kasvu näkyy selvimmin marketkaupassa, jossa alkuvuoden aikana avattiin 14 uutta myymälää. Alepa-ketju kasvoi peräti 12 uudella lähimyymälällä. Niistä 11
sijaitsee HOK-Elannon omissa liikehuoneistoissa, jotka
palasivat omaan käyttöön kun pitkäaikaiset vuokrasopimukset Suomen Lähikauppa Oy:n kanssa päättyivät vuoden 2015 lopussa. Lisäksi avattiin kaksi uutta
S-marketia, Vuosaareen ja Tullinpuomiin.
Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 6,2 prosenttia (-0,4 %). Koko maan päivittäistavarakaupan arvo kasvoi kuuden ensimmäisen
kuukauden aikana 1,4 prosenttia (-1,8 %).

Pidentyneet aukioloajat
Kaupan aukiolojen vapauduttua vuoden alussa,
HOK-Elannon marketkaupan ketjut ovat tarjonneet
asiakkailleen mahdollisuuden käydä kaupassa lähes
koska tahansa. Pääkaupunkiseudun Prismat ovat
olleet auki joka päivä kello 23:een ja S-marketit
klo 22:een. Lisäksi kolme S-marketia palvelee ympäri vuorokauden ja kuusi klo 24:ään.
Alepa-ketjun myymälöiden jo ennestään pitkiin
aukioloaikoihin lakimuutos ei vaikuttanut.
– Linjasimme vuodenvaihteessa, että annamme
asiakkaille aidosti mahdollisuuden päättää itse,
milloin he haluavat asioida kaupassa ja kokonaisuutena uudet aukioloajat on otettu hyvin positiivisesti vastaan, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.

nut uusimaan vuokrasopimusta Salven liiketoiminnan
omistavan HOK-Elannon kanssa. Syyskuussa perinnerikas ravintola muutti sadan metrin päähän Hietalahdenaltaan toiselle puolelle ja toiminta uusissa tiloissa
on otettu erittäin innostuneesti vastaan.

– Pidennetyt aukioloajat ovat kasvattaneet erityisesti isojen kauppojen myyntiä ja samalla tarjonneet
omalle henkilökunnalle mahdollisuuden lisätä viikkotuntejaan ja ansioitaan. Koko konsernin laskennallinen
työllistämisvaikutus kasvoi alkuvuodesta peräti 179
henkilötyövuodella ja lisätunteja on marketkaupassa
riittänyt myös lähes 100 uudelle työntekijälle.

ABC-ketju keskittyy
autoileviin asiakkaisiin

Tuloksellista toimintaa

Vapautuneet aukioloajat ovat tuoneet
muulle kZki olleet liikenneasemat ovat
tässä kehityksessä menettäneet selvän
kilpailuedun. HOK-Elannossa on päädytty
ratkaisuun, jossa ABC-ketju keskittyy jatkossa enemmän polttoneste- ja autopesukauppaan.
– Muuttuneessa tilanteessa joudumme arvioimaan
toimintojamme uudelleen ja ottamaan yhä enemmän
huomioon jokaisen toimipaikan paikallisen tilanteen.
Se vaikuttaa sekä HOK-Elannon ABC-palveluasemien aukioloaikoihin että palvelutarjontaan. Pyrimme
jatkossa keskittymään yhä enemmän autoilevien
asiakkaiden monipuoliseen palvelutarjontaan, kertoo
toimialajohtaja Markku Kuusinen.
ABC:n ja S-pankin yhdessä kehittämä mobiilitankkaus otettiin helmikuussa käyttöön ensin viidellä
HOK-Elannon ABC-asemalla. Toukokuun lopulla sen
käyttö laajeni koko HOK-Elannon toimialueelle ja kesän aikana koko maahan.

Konsernin liiketulos oli 27,8 miljoonaa euroa (18,7
M€) ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 28,4
miljoona euroa (19,1 M€). Tulos sisältää kertaluonteisia
tuottoja, lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja
12,3 milj. eur32oa (0,4 M€). Konsernin operatiivinen
tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole huomioituna,
oli 16,1 miljoonaa euroa (18,7 M€). Operatiivisen tuloksen heikentyminen johtuu pääosin kiinteistöomaisuuden rakennemuutokseen liittyvästä kiinteistötuottojen
pienenemisestä.
Marketkaupan liiketulos kasvoi hieman. Parannus
perustuu kasvaneeseen myyntiin ja kustannustehokkuuden hyödyntämiseen. Myynnin kasvu tulee laajentuneista aukioloajoista, uusista myymälöistä sekä
halpuutuksen mukanaan tuomasta asiakasmäärän
kasvusta.

Perinneravintolalle uusi
kotisatama

Loppuvuoden näkymät

Ravintolaliiketoiminnan liikevaihto
supistui noin 3 prosentilla alkuvuodesta. Liikevaihdon pieneneminen johtuu
suunnitelmien mukaisesta verkoston
supistamisesta. Kulusäästöjen ansiosta tulos on edellisvuotta parempi. HOK-Elannolla oli kesäkuun lopulla
100 ravintolaa.
Ravintola Salve nousi keväällä puheenaiheeksi
medioissa, kun liiketilan omistava taloyhtiö ei suostu-

Vuonna 2016 HOK-Elannon liikevaihto kasvaa lähes
2 miljardiin euroon. Koko vuoden investointien arvioidaan olevan 55 miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen tulos tullee olemaan edellisvuotta heikompi johtuen mm elintarvikkeiden hintojen halpuuttamisesta.
Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan.
R.N.

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain
		

Liikevaihto
1-6/16 M€

Muutos
%

798,0

6,4

15,1

14,7

Tavaratalokauppa

29,3

1,5

0,2

-0,8

Ravintolaliiketoiminta

61,8

-3,0

-1,2

-1,9

Polttoneste- ja liikennemyymäläkauppa

56,7

-8,4

-0,1

-0,2

Muu liiketoiminta ja muut erät

12,3

-23,4

13,7

6,8

958,0

4,1

27,8

18,7

16,1 M€

18,7 M€

		

Marketkauppa

HOK-Elanto-konserni yhteensä

HOK-Elanto konsernin operatiivinen tulos yhteensä			

Liiketulos
1-6/16 M€

Liiketulos
1-6/15 M€
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HOK-Elannon yritys- ja tietoturvallisuuden sekä riskienhallinnan operatiivinen
toiminta siirtyi kuluvan vuoden toukokuussa SOK:n hoidettavaksi ja yritysturvallisuusasiantuntijat Mikael Meling ja
Anne Löfström siirtyivät SOK:n palvelukseen. Vastineeksi HOK-Elanto sai käyttöönsä entistä laajemmin koko S-ryhmän
riskienhallintayksikön asiantuntijat ja
sen myötä lisäresursseja pitkän tähtäimen kehittämiseen ja päivittäiseen toimintaan. Nyt HOK-Elannon monipuolisiin
turvallisuustarpeisiin vastaavat Annen ja
Mikaelin lisäksi Jarkko Karonen ja Vesa
Tupala sekä SOK Riskienhallintayksikön
päällikkö Mikko Koskinen.
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Riku Heijari jatkaa HOK-Elannon riskienhallintapäällikkönä ja vastaa muun muassa työturvallisuus- ja
vakuutusasioista sekä SOK:lta hankittavan palvelun
ohjaamisesta ja koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä
ketjujen kanssa.
Mikko Koskinen on ollut turva-alalla viitisentoista
vuotta, syynä oikeastaan ”sukuvika”.
- Suvussa on ollut paljon poliiseja, jotka houkuttelivat kovasti lainvalvojaksi. Sieltä jäi kytemään kipinä,
joka ohjasi Laurea ammattikorkeakoulun Turvallisuusalan koulutusohjelman kautta näihin riskienhallintatehtäviin. Ennen SOK:lle tuloa tein muutaman
vuoden konsultointi- ja asiantuntijoitatöitä turvallisuusalan yrityksissä.
- Ennen HOK-Elantoon saapumista välitin vastuuvakuutuksia Lontoon Lloydsista suomalaisille suuryrityksille. Kokemusta on kertynyt 26 vuotta erilaisissa
riskienhallinnan työtehtävissä sekä koulutusten avulla;
pankkialan yo -merkonomi, vakuutusmeklarin ammat-

n

Anna-Liisa Flink (vas), Anna Koskenniemi, Mikael Meling takana
kypärä päässä, Anne Löfström, Vesa Tupala, Jarkko Karonen ja
Olli Laitinen. Edessä Riku Heijari ja Mikko Koskinen.

titutkinto, kiinteistöalan teknisen isännöitsijän tutkinto
sekä työsuojelupäällikön tutkinto tuoreimpana antavat
kypsää näkemystä suuryrityksen turvallisuuden kehittämiseen. Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista. Tunne ei aina perustu faktoihin, mutta on
otettava ehdottoman vakavasti, Riku Heijari painottaa.

RES Turva – yhden luukun
periaate
HOK-Elannossa on alettu syyskuun alusta alkaen ottaa vaiheittain käyttöön RES Turva
–raportointityövälinettä. Ideana on, että RES Turva
siirtää kaikki toimipaikkojen turvallisuuteen liittyvät
ilmoitukset ja raportit yhdellä kertaa kaikille asiaankuuluville tahoille, esimerkiksi ketjuohjauksiin, vakuutusyhtiöön, poliisille ja tapaturmatutkintaan.
RES Turvaa käytetään pöytäkoneella, tabletilla tai
älypuhelimella ja sen kautta löytävät perille ja tallentuvat
oikeisiin paikkoihin niin työtapaturmailmoitukset, turvallisuuskartoitukset, vaarojenarviointiraportit, anastusilmoitukset, poikkeamailmoitukset ja pelastussuunnitelmat.

Uhat ja vaaratilanteet
minimiin
- Kaikenlainen häiriökäyttäytyminen ja uhkailu on yleisesti kasvussa. Ikävä kyllä rikokset ja väkivaltatilanteet
eivät ole vähenemään päin. It-häiriöt ja luonnonilmiöt
ovat mahdollisia ja talvi tulee tänäkin vuonna lumineen ja jäineen. Samaan aikaan me pyrimme tietysti
ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskejä. Turvallisuus on ennen muuta asennekysymys: arjen pienillä
teoilla parannetaan omaa, työkavereiden ja asiakkaiden turvallisuutta, Mikko Koskinen pohtii.
RES Turvan käyttöönotto tulee todennäköisesti – ja
jopa toivottavasti – lisäämään ilmoituksia, kun niiden
tekeminen helpottuu. Ilmoitusten määrän kasvu johtaa siihen, että vaaratilanteet voidaan poistaa ennakoiden eli ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa, jolloin
vahinkotilanteet ja työtapaturmat vähenevät. Toisilta
suuryrityksiltä saatujen kokemusten mukaan esimerkiksi työtapaturmat on onnistuttu vähentämään
murto-osaan aiemmasta.

”Läheltä piti” -tilanteet opiksi
- RES Turvaan kirjataan poikkeamien ja vahinkojen
lisäksi ”läheltä piti” -tilanteet. Järjestelmällisen seurannan ansiosta tunnistamme riskit ja osaamme sekä
ennakoida että reagoida oikealla tavalla, Riku Heijari
valottaa RES Turvan etuja.
Järjestelmä jakautuu kahtia. Toinen on tarkoitettu
henkilökunnan yleiseen käyttöön toimipaikalla. Sen

kautta pääsee tekemään ilmoitukset sekä
tutkimaan turvallisuusohjeita ja pelastussuunnitelmaa. Toimipaikan esimiesten
käyttöoikeuksien takana on joitakin
lisäominaisuuksia ja -vastuita sekä osio
poikkeamailmoitusten jatkokäsittelyyn
ja raportointiin.
”Vuosineljänneksen parhaat opit”
–osiossa esitellään toimipaikoista
ilmoitettuja tapahtumia ja onnistumisia ja ennen kaikkea niiden tarjoamaa oppia. Ilmoitukset stilisoidaan niin, etteivät ne välttämättä
kerro toimipaikkaa tai ilmoittajaa.
Ilmoitettua tietoa hyödynnetään
nimenomaan riskien ennaltaehkäisyssä ja turvallisuusjärjestelyjen suunnittelussa.
- Näin kuvauksesta saadaan
neutraali, eikä se syyllistä ketään,
vaan toimii aidosti oppimisen
välineenä. Toimipaikkakohtainen
raportointi taas ohjaa muun muassa turvallisuuspalvelujen käyttöä
sekä henkilökunnan koulutustarpeita, Riku Heijari valottaa.

Perehdytys käynnissä
RES Turvan käyttöönotto ja perehdytys
ovat käynnissä. Toimipaikkojen koko henkilökunta koulutetaan poikkeamailmoitusten
lähettämiseen, eli mitä pitää ilmoittaa ja miten
se tehdään. Muiden vastuuhenkilöiden koulutus
uppoutuu vielä syvemmälle toiminnallisuuksiin.
- Tavoitteena on, että sisäänajo ja koulutustilaisuudet hoidetaan vuoden loppuun mennessä. Tammikuussa tarkistetaan lähtötilanne ja ensi vuonna
aktivoidaan käyttöä. Vuonna 2018 järjestelmä on jo
”business as usual” ja auttaa meitä arjen turvallisuuden parantamisessa, Riku Heijari visioi.

Tehoja lisää joka suunnalta
Uusi organisaatio ja uusi työväline tuovat ensisijaisesti laatua mutta myös kustannussäästöjä ja tehoa
toimintaan. Aikaa säästyy, kun raportointi yksinkertaistuu. Ilmoitukset ja raportit löytyvät järjestelmästä, ja niiden sisältämä informaatio saadaan helposti
hyötykäyttöön. Tarkemmat tiedot auttavat mitoittamaan tarvittavat turvapalvelut oikealle tasolle. Oman
organisaation hartiat ovat SOK-yhteistyön myötä
aiempaa leveämmät.
- Pitää muistaa, että toimipaikkojen henkilökunta on
avainasemassa arjen turvallisuuden varmistamisessa.
Meidän roolimme täällä taustalla on tukea, kehittää ja
helpottaa tuota työtä, Riku Heijari muistuttaa.
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Muutosketteryys

on tämän päivän
työelämätaito
Muutos koetaan usein uhkana, joka aiheuttaa ihmisessä
suojautumisreaktion.
- Tämä kuuluu meidän biologiaamme. Uhan edessä
taistelet tai pakenet, se on
hyvin primitiivinen eloonjäämistehtävä, Diacorin työterveyspsykologi Hanna
Savontaus toteaa.
HOK-Elannon arvoissa on kaksi käsi kädessä kulkevaa
kohtaa: Osaava henkilöstö on ylpeytemme aihe ja
Kyky muuttua on kilpailukyvyn edellytys.
Kilpailukyvyn edellyttämät muutokset voivat liittyä
esimerkiksi koulutukseen, urapolkuihin, uuden teknologian käyttöönottoon, uusiin toimipaikkoihin, esimiesvaihdoksiin tai vaikkapa tämän vuoden puolella
tapahtuneeseen aukioloaikojen vapautumiseen.
Yhtälailla ne voivat olla todella ikäviä, kuten kannattamattoman toiminnan alasajoa tai toimipaikan lakkauttamisia.

Ohjauspyörä omiin käsiin
Sekä mielessä että kehossa tapahtuva ”taistelu ja pako”
-reaktio napsahtavat muutostilanteessa päälle ikään
kuin automaattiohjauksella, jolloin emme reagoi tilanteisiin tietoisesti, vaan tavallaan kuin selkäytimellämme.
Rajutkin reaktiot muutostilanteisiin voivat olla normaaleja, koska eri ihmiset reagoivat eri lailla. Lamaantuminen, ahdistuminen, negatiiviset ajatukset ovat
tyypillisiä tuntemuksia. Hanna Savontaus kehottaa
ottamaan ohjauspyörän omiin käsiin.
– Vaihtoehtoisia tapoja voi harjoitella. Sano itsellesi,
että olet turvassa ja terve. Se jo auttaa, että pysähtyy
hetkeksi ja keskittyy hengittämään.

Ole ystävällinen, myös
itsellesi
Poikkeavassa tilanteessa on täysin normaalia reagoida
epänormaalin voimakkaalla tavalla. Reaktion voimakkuus liittyy usein myös siihen, minkä merkityksen sille
itse annamme ja kuinka suuria menetyksiä arvelemme
sen aiheuttavan itsellemme. Hanna Savontaus kehottaa hakemaan ystävällisyyttä ja myötätuntoa, myös
itseä kohtaan.
– Tärkeää on, ettei ala ruoskia itseään. Yksin ei tarvitse yrittää selvitä, se ei lisää hyvinvointia! Keskustelu
ja aktiivinen kysyminen organisaation sisällä on tosi
tärkeää. Mahdollisuus osallistua, samoin kuin oikeanlainen viestintä, kohentavat muutosketteryyttä.

Avointa keskustelua tarvitaan
– On tärkeä sanoa asioita ääneen, mutta esimerkiksi
voimakkaan kiukun tunteen vallassa viestimme asiasisältö ei välttämättä mene perille. Riskinä on, että viestin vastaanottaja kuulee vain kiukun ja ärtymyksen
äänessämme ja kenties töykeän tapamme sanoa asia.
Tällöin vastaanottaja helposti kokee tulleensa uhatuksi, johon helposti reagoidaan puolustautumalla joko
vetäytyen tai hyökäten takaisin, ja viestin varsinainen
sisältö menee ohi.
Erityisesti negatiivisessa muutostilanteessa esimiehen tärkeänä tehtävänä on luoda paikkoja ja tilaisuuksia, joissa keskustellaan asioista avoimesti.
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– Ihmiset nimittäin puhuvat joka tapauksessa. Mitä
vähemmän on faktatietoa, sitä enemmän on fantasioita, uskomuksia ja mielikuvia.

Muutoksella on monta
vaihetta
Toisaalta Hanna Savontauksen mukaan sekin pitäisi
ottaa huomioon, että esimies ja työntekijä ovat yleensä muutoksessa eri vaiheissa. Valmisteluvaiheessa
asiat ovat keskeneräisiä, eikä niistä useinkaan voi kertoa ennen kuin prosessi on viety tiettyyn pisteeseen.
– Siinä vaiheessa, kun työntekijöille kerrotaan muutoksesta, esimies on saattanut tehdä töitä pitkään
asian eteen ja on jo ehtinyt sopeutua. Tässä kohtaa on
riskinä, että kun työntekijä saa uutisen täytenä yllätyksenä, esimies on jo väsynyt koko caseen ja haluaisi
vetäytyä tilanteesta, kun päinvastoin pitäisi aktivoitua
ja alkaa keskustella ja viestiä. Keskustele ja kysy! Hanna Savontaus kannustaa.

Omalla vastuulla, muttei yksin
– Työnjohdon ja esimiesten vastuulla on se miten
muutos tehdään ja viedään läpi, mutta jokaisen
omalla vastuulla on muutoksen suhtautuminen, Hanna
Savontaus muistuttaa.
Muutostilanteissa ei ole oikeita tai vääriä näkökulmia,
on vain omia ja erilaisia. Omiin näkemyksiin on helppo
lukkiutua ja jäädä kelaamaan asioita omalta kantiltaan.
– Tunteille ei voi mitään, eikä pidä yrittääkään. Ne
tulevat ja menevät, ja ovat kunkin ikiomia. Anna ajatusten tulla, koska niiden torjuminen vie energiaa. Olisi hyvä oppia havainnoimaan ja hyväksymään tunteita ja
ajatuksia ilman että niiden pitäisi
meitä ohjata mihinkään. Usein
ne voivat auttaa löytämään
tarkoituksenmukaisempia
tapoja olla ja toimia vaikeissakin tilanteissa.

HANNA SAVONTAUS,
PSYKOLOGI,
DIACOR

työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut
psykologian lisensiaatti
työnohjaus- ja mindfulness -koulutus
HOK-Elannon työterveyspsykologi vuodesta 2015
Työterveyspsykologin vastaanotto edellyttää
työterveyslääkärin tai –hoitajan tarvearvion
Henkilökohtaista kokemusta jatkuvassa
muutoksessa elämisestä mm. teini-ikäisten
tytärten vanhempana

Zetorin ravintolajohtaja Petri Mälkiä ja Alepa
Vartiokylän myymäläpäällikkö Arja Kivinen
valittiin S-päällikköpäivillä Lahdessa syyskuun
alussa Ässäpäälliköiksi. Kysyimme ansioituneilta
esimiehiltä ajatuksia muutoksesta.
ÄSSÄPÄÄLLIKKÖ
PETRI MÄLKIÄ,
RAVINTOLAJOHTAJA,
ZETOR

HOK:n ja Elannon fuusio oli iso muutos, joka herätti paljon
kysymyksiä ja nosti monenlaisia asioita esille, niin itselleni kuin
työntekijöilleni. Kysymystulvan käsittely henkilökunnan keskuudessa oli iso asia - mutta sehän meni aivan fantastisesti.
Muita muutoksia ovat olleet toimipaikan vaihdokset - uusi
ympäristö, uudet asiakkaat ja uudet työkaverit. Oman idean
ja ajatuksen sekä omien tapojeni sisään ajaminen on aina
ollut muutos. Mukana on aina ollut muutosvastarintaa, ”minä
en ainakaan” ja ”tämä ei ole hyvä” jne., kun pelätään, että nyt
tapahtuu jotain todella radikaalia.
Ehkä hankalinta on ollut toimipaikan vaihto nopealla aikataululla niin, että henkilökunnalle on voinut puhua vasta juuri
ennen vaihtoa. Muutokset ovat aina omalla tavallaan vaikeita,
pitää miettiä tarkkaan ennakkoon miten ja mitä viestin. Kaikki
lähtee omasta halusta tehdä asioita aina hieman paremmin asenne ratkaisee.
Muutosten tarkoitus on tuoda jotain uutta ja parempaa
toimintaan. Ei vaikeuttaa, vaan auttaa työtä pitkällä aikavälillä.
Oma asenne vaikuttaa kaikkeen. Jos minä olen muutosvastarintaliikkeen johtaja ja etulinjassa ”närisemässä” niin muutos ei
tule menemään hyvin. Pitää valmistautua muutokseen hyvin
ja miettiä jo ennakkoon vastauksia kysymyksiin, joita henkilökunnalta tulee. Ja jos en tiedä niin minun tulee ottaa selvää.
Henkilökunnalta toivon kärsivällisyyttä, uskoa, malttia sekä
positiivista suhtautumista asioihin. Motto voisi olla: ”Muutos
lähtee minusta ja oma positiivinen asenteeni muutokseen on
kaikkein tärkeintä.”

ÄSSÄPÄÄLLIKKÖ
ARJA KIVINEN,
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ,
ALEPA VARTIOKYLÄ

20 vuoden myymäläpäällikköurani aikana isoimpia muutoksia
ovat olleet myymäläremontit ja niiden jälkeen toimiminen.
Niistä varmaan viimeisin täällä Vartiokylässä 2013 oli isoin,
koska valikoimaa tuli noin 1200 tuotetta lisää ja hyllypaikat
muuttuivat. Siinä meni koko työryhmällä jonkin aikaa opetellessa. HOKin ja Elannon fuusion aikaan toimin muutoskummina,
kun Viikin Siwa muutettiin Alepaksi, eli olin tukena ja apuna, ja
neuvoin ja vastasin kysymyksiin, joita uusi konsepti herätti.
Hankalimpina olen kokenut sellaiset tilanteet, joissa on ilmennyt väärinkäytöksiä, suoranaisia huijauksia siis. Niiden selvittely on
rankkaa, ja työsuhteen purun syitä ei voi kertoa henkilökunnalle.
Itse pitää uskoa muutokseen voidakseen toimia ohjaajana
ja viedä muutosta eteenpäin. On tärkeätä olla itse mukana,
seurata tilanteiden kehittymistä ja antaa tukea. Henkilöstön
osaamista kannattaa hyödyntää. Ja pitää muistaa, että yhdessä tekeminen on muutoksessa todella tärkeää!
Henkilökunnalta toivon muutostilanteissa sitoutumista,
avoimuutta ja joustavuutta.
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2016 Pesistä ja

auringonpaistetta

hden pesispyhätössä 11. syyskuuta. Kentän yllä
HOK-Elannon perinteinen pesisturnaus pelattiin Meila
imet alkoivat, ja loppupäivän ajan pilvettömältä
aamutuimaan roikkunut sakea sumu hellitti kun tosito
taivaalta paistanut aurinko lämmitti tunnelmaa.
en poisjäännin takia mestaruudesta mitteli vain viisi
Joukkueita taisi olla ennätysvähän, kun viime hetk
lisäksi
n Sopu hopeaa ja Vltava pronssia. Mitalikolmikon
joukkuetta. Sports Academy vei kultamitalit, Sello
änmäestä sekä Virgin Oil Co.
kisaan osallistuivat Pitskun Pesä-ässät S-market Pitäj
mossa, ja yhdeksi tekijäksi nostettiin uudet aukikatso
loitiin
Syitä vähäiseen osallistujamäärään speku
iä saa niin helposti yhtä aikaa harjoituksiin. Loogisen
oloajat, jotka ovat vaikuttaneet siihen, ettei ihmis
uyhdestätoista aamuyöhön avoinna olevat Helsingin
kuuloinen syy, mutta mistä mahtaa johtua, että aam
keskustan ravintolat saavat porukan liikkeelle?
n
lan Raija Savolainen ja Heini Mikkola. Tuusulakaa
Turnauksen järjestelyistä vastasivat S-market Tuusu
ivat
hoitu
nit
aroin
en, mutta järjestelyt ja tuom
ei saanut tänä vuonna koottua joukkuetta turnaukse
kunnialla.
ta liikkeelle, joku kannustin tähän olisi hyvä
-Olisi kyllä tosi kiva saada taas enemmän joukkuei
igen kohottaja, ja se saattaa myös tuoda eri toim
keksiä. Pesis on erinomainen työpaikan yhteishen
sa,
kans
sten
valai
kera
t tässä turnauksessa yhdessä
paikkoja lähemmäs toisiaan. Mekin olemme ollee
Raija Savolainen kertoi.
ainakin Prisma Sellon (Sellon Sopu) ja S-market
Kuluneena kesänä yhteisiä treenejä olivat pitäneet
ssä kannustuksessa ja hyvässä fiiliksessä.
Pitäjänmäen pelaajat, mikä näkyi ja kuului keskinäise

Turnauksen järjestelyistä vastasivat
S-market Tuusulan Raija Savolainen
(vas.) ja Heini Mikkola ja tuomareina
toimivat Susanne Pietiläinen ja Tomi
Lappalainen.

Sports Academy vei hienoilla esityksillä pokaalin
Kaivokadulle ja on ensi syksynä vastuussa
turnauksen järjestämisestä. ViP onnittelee
mestareita!

”Sellon Sopu hopean korjas, Sellon Sopu
tietenkin!”
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Turnaukseen osallistui tänä
vuonna viisi joukkuetta.

Vltavan menestys perustui
huimien pelitaitojen ohessa
valtavan äänekkääseen kannustukseen.

Nähdään ensi vuonna!
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Tämän vuoden tamm
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kiitettävästi 19 prosen
Monet trendit vaikuttavat luomun kysynnän kasvuun.
Ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneita siitä,
missä ruoka on tuotettu ja mitkä tuotannon vaikutukset ympäristöön ovat. Myös kotieläinten hyvinvointi
puhuttaa.
Luomuruoan myynti on kasvanut tasaista tahtia
vuosi vuodelta. HOK-Elannon elokuussa teettämästä kyselystä käy ilmi, että tärkeimmät syyt luomun
ostamiseen ovat puhtaus, ympäristöystävällisyys ja
eläinten hyvinvointi. Asenteet luomuruokaa kohtaan
ovat hyvin myönteisiä: 76 prosenttia vastanneista
valitsisi luomutuotteen tavallisen tuotteen sijaan, jos
se olisi saatavilla sopivaan hintaan.
Kolmannes kyselyyn vastanneista ostaa luomua
vähintään kerran viikossa. Yli puolet kertoi aikovansa
lisätä luomun ostamista jonkin verran ja naisista jopa
64 prosenttia suunnitteli luomuostoksien lisäämistä.

Liian kallista?
Myönteisistä mielikuvista ja asenteista huolimatta
luomutuote saattaa jäädä ostamatta. Tutkimuksesta
käy ilmi, että syynä on luomuruoan kalleus. Tai ainakin
se, että luomu mielletään kalliiksi.
HOK-Elanto kuunteli asiakkaitaan ja kuulemansa
perusteella laski luomutuotteiden hintoja. Luomutuotteiden hintojen halpuutus alkoi vuonna 2015 ja jatkuu
laajentuen tuoteryhmästä toiseen. Tavoitteena on
tehdä luomusta varteenotettava vaihtoehto kaikkien
kuluttajien arjessa, tulotasoon katsomatta. Luomuhintojen halpuuttaminen on aito teko, jonka pohjalle
HOK-Elanto rakentaa luomukauppansa kaksinkertaistamista purkamalla hinta- ja saatavuusesteitä kaiken
aikaa.

Banaanit kärjessä
On paljon luomutuotteita, joiden hintaero tavallisesti tuotetun vaihtoehdon kanssa on vähäinen
tai olematon. Tämä selviää vilkaisemalla vaikkapa
luomumehun, -banaanin, -maidon tai -jauhojen
hintalappua. Kotimaiset juurekset, tomaattimurska
tai pavut ovat nekin usein edullinen valinta, mikäli
haluaa luomua lautaselleen.
Kiloissa mitattuna suosituin tuote on luomubanaani, joka on myös Reilun kaupan tuote. Seuraavaksi
tulee yhdeksän eri luomumaitotuotetta. Kun
jatkamme listaa, voimme poimia siitä luomukananmunat, luomuappelsiinimehun,
luomukaurajuoman ja luomujugurtin
ja luomukaurahiutaleet. Suosituimpana juureksena listalta löytyvät
luomuporkkana ja seuraavaksi,
ehkä hieman yllättäenkin Nokian
Panimon Luomu Pils. Luomulihaa
löydämme sijalta 27 ja se on Atrian
luomu naudan jauheliha.

12

Luomua Jakomäestä
Punavuoreen
Myyntiluvut osoittavat, että luomusta on tullut luonteva valinta pääkaupunkilaisille. Yhä edullisemmat
hinnat tekevät luomusta arkeen kuuluvan vaihtoehdon yhä useammalle.
Pääkaupunkiseudulla jo yli viidesosa myydyistä
kananmunista on luomua. Monet muutkin päivittäistuotteet, kuten kaurahiutaleet ja banaanit tekevät
kauppansa luomuversioina. Mutta millaisten kuluttajien ostoskärryyn ne päätyvät? Mielikuva ekohenkisestä kasvissyöjästä tai trenditietoisesta hipsteristä
luomun kuluttajana istuu edelleen sitkeänä. Se on
kuitenkin liian kapea käsitys todellisuudesta – varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa luomun myynti on
toki eri luokkaa kuin muualla maassa.
Vuoden 2015 Luomun kuluttajabarometrin mukaan
viikoittain luomua ostavissa kuluttajissa on niin nuoria ja keski-iän ylittäneitä pariskuntia kuin perheitä,
joissa on pieniä lapsia.
Lisäaineiden käyttö luomutuotteissa on normaalia
tiukemmin rajattua. Kasvisten viljelyssä ei käytetä
keinotekoista typpilannoitusta, jolloin kasvisten
nitraattipitoisuus jää alhaisemmaksi. HOK-Elannon teettämästä luomukyselystä kävi myös ilmi,
että lähes 90 prosenttia vastanneista uskoi, että
luomun valvontaan voi luottaa ja tuotteet täyttävät vaaditut kriteerit.
Kaikille luomu ei silti ole luontevin valinta.
Kuluttajabarometrin mukaan heidän joukossaan on enimmäkseen pienissä kaupungeissa asuvia miehiä, nuoria sinkkuja sekä
perheitä, joissa on teini-ikäisiä lapsia.
Pääkaupunkiseudun sisälläkin luomun
kysyntä vaihtelee huomattavasti. Todellisia
hevijuusereita löytyy Helsingistä Käpylän,
Kallion ja Punavuoren kaupunginosista. Luomun myynti on kuitenkin nousussa lähes koko
seudulla, ja kovia kasvuprosentteja on esimerkiksi Helsingin Jakomäessä, Espoon Karaportissa, Vantaan Tikkurilassa sekä Tuusulassa.
Niin Jakomäessä kuin Bulevardilla myydyimmät luomutuotteet ovat banaaneja,
kananmunia ja kevytmaitoa. Sen sijaan luomuolut ja siideri myyvät kantakaupungissa
paremmin.
Kasvavan kysynnän siivittämänä luomutuotteista on tullut olennainen osa päivittäistavaraliikkeiden tarjontaa. HOK-Elannon

Prismoissa tarjolla on jopa 1 000 erilaista luomutuotetta ja Alepoissakin on noin 200 tuotteen luomuvalikoima.
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Valtakunnallista
Hävikkiviikkoa
vietettiin 29.8.-4.9.
HOK-Elanto oli
näyttävästi ja
monipuolisesti
mukana viikon
tapahtumissa ja
viestinnässä.
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HOK-Elannossa hävikinhallinta ei ole teemaviikon
hypetystä, vaan osa arkea ja normaalia toimintaa.
Vuodesta 2012 hävikin määrä on pienentynyt kolmanneksen. Päivittäistavaramyymälöissä hävikki on noin
prosentin luokkaa ja sitä yritetään edelleen vähentää.
-30 % -hinnanalennuskäytäntöä on tehostettu
Prismoissa ja Alepoissa tarjoamalla illan viimeisinä
tunteina klo 21 jälkeen asiakkaalle punalaputettujen
elintarvikkeiden alennus tuplana eli -60 prosenttia.

Alepa viesti
alennusprosentista
Alepa jakoi hävikkiviikon ajan kahvilipukkeita omaan
Kaffebaariinsa kaikille, jotka ostivat punalaputettuja
tuotteita, joiden päiväys alkoi olla ”tiensä päässä.”
Alennusprosentti on tehokas tapa vähentää hävikkiä,
lähellä asiakasta, ilman järjestettyä kuljetusta. Kahvilipukkeella haluttiin
kannustaa alennettujen tuotteiden ostamiseen ja sen myötä
vastuulliseen kuluttamiseen. Samalla tietysti tuore
Kaffebaari-konsepti sai
uusia asiakkaita.

Uudistettu alennushintataulukko kertoo nyt hintojen lisäksi myös miten fiksun ja ympäristöä säästävän
teon asiakas tekee ostaessaan alennetun tuotteen.

Ruoka ansaitsee tulla
syödyksi
Ruoka aiheuttaa lähes kolmanneksen ilmastovaikutuksistamme. Aina kun syömäkelpoista ruokaa
heitetään roskiin kaikki ruoan valmistukseen käytetty
energia ja työpanokset valuvat hukkaan. Ongelma ei
niinkään ole poisheitetystä ruoasta syntyvä jäte, vaan
ruoantuotannosta aiheutuneet turhat kasvihuonekaasupäästöt ja vesistöjen rehevöityminen. Syntyviä
päästöjä saadaan kuriin, kun tuotettu ruoka hyödynnetään mahdollisimman tarkasti.

Suurin osaa ruokahävikistä
syntyy kotitalouksissa
Kauppa tekee tänään hyvää työtä hävikin hallitsemiseksi ja ylivoimaisesti eniten ruokaa menee roskikseen kotitalouksissa, noin tuplaten kauppojen hävikkiin verrattuna. Kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta
haaskataan koko elintarvikeketjussa (teollisuus,
kauppa, ravitsemuspalvelut ja kotitaloudet) peräti
10–15 prosenttia.

Ei grammaakaan
kaatopaikalle
HOK-Elanto lahjoittaa ison osan hävikkiin kirjatuista
tuotteista ruoka-apuun, jota hoidetaan yhdessä yli 80
erilaisen toimijan kanssa.
Kaikki ruoka-apuun kelpaamattomat elintarvikkeet
päätyvät biokaasuksi tai biopolttoaineiden raaka-aineeksi ja eläinten rehuksi.

Lautanen tyhjäksi!
Ravintolat osallistuivat jo vuonna 2010 FOOD Spill –
tutkimukseen, joka konkretisoi, kuinka paljon syntyy
lautashävikkiä eli ruokaa, jonka asiakas jättää syömättä.
Hävikki vähenee jos asiakas saa itse valita mieleisensä lisukkeen. Esimerkiksi
Chicos-ketjun Your Choice -lounas rakentuu aina asiakkaan
toiveen mukaisesti tarjolla
olevista vaihtoehdoista, ja
hävikki on saatu ketjussa
0,6 %:iin.
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KORJAAMOLTA
Hävikkiviikko huipentui Hävikkifestareihin Kulttuuritehdas
Korjaamolla Töölössä 3.-4.9.
Tapahtuma kokosi yhteen
hävikin vähentämiseksi työtä
tekeviä järjestöjä, yrityksiä,
ruokakauppoja sekä noin
2000 aiheesta kiinnostunutta
kuluttajaa.
Alepan Kontti-myymälässä kävi yli 700 maksanutta
asiakasta, eli useampi kuin joka kolmas festarikävijä osti -60 prosentin alennuksella tuotteita, jotka
muuten olisivat päätyneet hävikkiin ja kierrätykseen!
Kontin myynti oli viikonloppuna 2 773,20 euroa. Summa luovutettiin lyhentämättömänä Veikko ja Lahja
Hurstin laupeudentyö ry:lle.
Alepa Kontin ideana oli myös jakaa tietoa Alepan ja
Prismojen -60 % -alennuskäytännöstä. Konttia pyörittivät hyvällä meiningillä viikonlopun ajan alepalaiset
Riikka Helminen Lehtisaaresta, Sara Strömmer Otaniemestä ja Pia-Maria Sammal Kluuvista.
Prisma Kaari Kannelmäki, Viikki ja Itäkeskus lahjoittivat hävikkibanaaneja smoothiebaarin raaka-aineeksi
sekä leipää ja vihanneksia särki-lahnaburgereihin.
Burgereita meni festareiden aikana 600, ja smoothiet
loppuivat sunnuntai-iltapäivänä, joten hävikkiruoka
maistui festarikävijöille erinomaisesti.
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HAVIKKITALKOISIIN
Kuluttajaliiton ja Päivittäistavarakaupan Hävikkiviikon seminaari eduskunnan kansalaisinfossa antoi selkeän viestin:
edistysaskelista huolimatta
koko ruokaketjulla kuluttajat
mukaan lukien on vielä paljon
parannettavaa.
Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan ruokahävikin määrä koko ruokaketjussa on 400–500
miljoonaa kiloa vuodessa. EU:n kiertotalouspaketin
kunnianhimoinen tavoite on puolittaa hävikki vuoteen
2030 mennessä. Positiivista on se, että keskustelu
ruokahävikistä on selvästi lisääntynyt, niin tavallisten
kuluttajien kuin koko elintarvikeketjun eri toimijoiden
kesken.
Kauppa on hävikkitalkoissa yhdessä kuluttajan ja
koko elintarvikeketjun kanssa. Kun kuluttaja ostaa
kaupasta päiväyksiään lähestyviä tuotteita, hävikki
kaupassa vähenee. Kaupan tarjoamat reseptit auttavat suunnittelemaan ostoslistan niin, että hävikki
kotona pysyy kurissa. Reseptejä on
tarjolla myös tähteiden hyödyntämiseen.
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Lakialoite uuteen käsittelyyn
Eduskunnassa tehtiin lakialoite ruokahävikin kieltämiseksi viime keväänä. Päivittäistavarakauppa ry:n
mukaan lakialoitteen tarkoitus, ruokahävikin vähentäminen, on hyvä. Sen mielestä laki ei kuitenkaan ole
tehokkain tapa vähentää ruokahävikkiä.
Kaupan yritykset ovat jo pitkään vähentäneet elintarvikehävikkiään määrätietoisesti. HOK-Elanto on
tästä erinomainen esimerkki; sen elintarvikehävikki
on vähentynyt vuodesta 2012 noin 30 %. Liiketaloudellisen kannustimen lisäksi yritysten omaehtoista
työtä siivittää yhteiskuntavastuusta huolehtiminen.
Esimerkiksi HOK-Elannolla on noin 80 kumppania, joille se lahjoittaa elintarvikkeita jaettavaksi tarvitseville.
Laki toisi kustannuksia ja perusteetonta ympäristörasitetta, kun pienetkin hävikkierät pitäisi hakea myymälöistä. Kaupan lahjoittamaa ruoka-apua jakelevat
tyypillisesti pienet toimijat, jotka hakevat päiväyksensä ylittäneitä tuotteita kaupasta vain joinain viikonpäivinä. Silloinkin elintarvikkeita haetaan mieluiten
suurista myymälöistä. Lähimyymälästä jaeltavaksi
kelpaavaa ruokaa tulee ehkä vain korillinen päivässä,
jolloin vain harva toimija on siitä kiinnostunut.
Kaupan logistiikkaprosessiin ei pitäisi lain voimin pakottaa ottamaan toimijoita, jotka eivät
siihen sovi. Kustannukset ovat liian suuret kaupalle, elintarveketjulle ja koko yhteiskunnalle.
Vapaaehtoisesti ja tilanteen salliessa kauppa
kehittää yhteistyötään hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa hyvinkin aktiivisesti. Hyvä
esimerkki onnistuneesta kehitystyöstä on Vantaan
Yhteinen pöytä -hanke.

Onnea uusiin

tehtäviin
Anne Virnes on nimitetty Alepa ketjun henkilöstöresurssipäälliköksi. Anne on aiemmin työskennellyt Prisma
Sellon palvelupäällikkönä.
Matias Laitinen on nimitetty Alepa Ilolan myymäläpäälliköksi. Matias on aiemmin toiminut ABC Ilolan Alepa-vastaavana.
Heta Ahonen on nimitetty Alepa Peltokuumolantien
myymäläpäälliköksi. Heta on aiemmin toiminut Alepa
Asematunnelin apulaispäällikkönä.
Tuomo Lahtinen on nimitetty Alepa Vuosaaren Sataman
myymäläpäälliköksi. Tuomo on aiemmin toiminut ABC
Nihtisillan liikennemyymäläpäällikkönä.
Jenni Saloranta on nimitetty Alepa Havukosken myymäläpäälliköksi. Jenni on aiemmin toiminut Alepa Martinlaakson myymäläpäällikkönä.
Ano Junkkarinen on nimitetty Alepa Kulosaaren myymäläpäälliköksi. Ano on aiemmin toiminut Alepa Puotinharjun myymäläpäällikkönä.
Joni Kiuru on nimitetty Alepa Puotinharjun myymäläpäälliköksi. Joni on aiemmin toiminut Alepa Mellunmäen
myymäläpäällikkönä.

Anne Österberg on nimitetty Emotion Iso Omenan
myymäläpäälliköksi. Anne on aiemmin toiminut Emotion
Itäkeskuksen vt. myymäläpäällikön tehtävässä.

RAVINTOLATOIMIALA
Satu Rytkönen on nimitetty HOK-Elannon ravintolatoimialan aluejohtajaksi. Satu on aiemmin toiminut ryhmäpäällikkönä ravintolatoimialalla.
Pekka Lavikainen on nimitetty ravintola Vltavan ravintolajohtajaksi. Pekka on aiemmin toiminut Sports Academyn ravintolajohtajana
Ulla Riihimäki on nimitetty Sports Academy Kaivokadun
ravintolapäälliköksi. Ulla on toiminut pitkään Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palveluksessa esimiestehtävissä.
Jussi Lopez on nimitetty OlutHuone Amsterdamin
ravintolapäälliköksi. Jussi on aiemmin toiminut William K.
Annankadun ravintolapäällikkönä.
Ann-Christin Palin on nimitetty ravintola Pub 99:n ravintolapäälliköksi. Ann-Christin on aiemmin toiminut Chico’s
Bulevardin ravintolapäällikkönä.
Krista Karkman on nimitetty Rosso Keravan vt. ravintolapäälliköksi. Krista on aiemmin toiminut Keravan Rosson
vuoropäällikkönä.

Päivi Vesanterä on nimitetty Alepa Mellunmäen myymäläpäälliköksi. Päivi on aiemmin toiminut Alepa Nissaksen
apulaispäällikkönä.

Tuomas Nousiainen on nimitetty joulukuussa avattavan
S-market Lauttasaaren marketpäälliköksi. Tuomas on
aiemmin toiminut S-market Nihtisillan marketpäällikkönä.

Kati Valtanen on nimitetty HOK-Elannon toimipaikkojen
työvuorosuunnittelun kehittämisestä vastaavaksi projektipäälliköksi. Kati on aiemmin toiminut henkilöstöresurssipäällikkönä Alepa-ketjussa ja tätä ennen mm. Terran
palvelupäällikkönä ja HOK-Elannon Hertta HR-järjestelmän käyttöönotosta vastaavana projektipäällikkönä
Minna Hartikainen on nimitetty Prisma Sellon palvelupäälliköksi. Minna on aiemmin toiminut Prisma Tikkurilan
palvelupäällikkönä.

Iiro Isoaho on nimitetty HOK-Elannon sosiaalisen median
asiantuntijaksi. Iiro siirtyy tehtävään Asiakasomistajapalveluista. Työtehtävä on HOK-Elannossa uusi ja sillä
vahvistetaan entisestään valmiuksia ja reagointikykyä
sosiaalisen median haasteisiin. Iiron keskeisenä tehtävänä
on HOK-Elannon sosiaalisen median kehittäminen, konseptien tuottaminen, kouluttaminen ja analysointi.

Jussi Eskola on nimitetty ABC Deli Vuosaaren liikennemyymäläpäälliköksi. Jussi on aiemmin toiminut ABC
Alepa Nihtisillan liikennemyymäläpäällikkönä.
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Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 23.9 mennessä

KONTTORI
Marja Kuusisto on nimitetty HOK-Elannon työhyvinvointipäälliköksi. Marja on aiemmin toiminut Diacorissa
kehityspäällikkönä ja hänellä on vahva kokemus asiakasyritysten työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Marja Kuusisto on nykyisessä
työtehtävässään osallistunut myös HOK-Elannon työterveyshuollon ja työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeisiin.

digiju
Konkreettinen ekoteko –
kassakuitit digiaikaan
Uuden sähköisen kassakuittipalvelun myötä asiakas
saa käyttöönsä sähköisen kassakuittiarkiston ja hän
voi luopua kassalla tulostettavista kuiteista kokonaan
Sähköisiä kassakuitteja voi selata S-mobiilissa ja
Omalla S-kanavalla lähes välittömästi ostotapahtuman jälkeen.
Sähköinen kuitti kestää paperikuittia paremmin aikaa eikä katoa vahingossa. Paperikuitista luopuminen
on myös konkreettinen ekoteko. S-ryhmän toimipaikoissa kuluu vuosittain kuittipaperia noin 81 000
kilometriä, eli kahden maailmanympärysmatkan ver-

NYT DIGINÄ

KASSAKUITIT

ran. Iso osa tästä on turhaa jätettä, sillä moni asiakas
heittää kassan tulostaman kuitin suoraan roskakoriin.
Sähköinen kassakuittipalvelu on käytössä HOK-Elannon
S-marketeissa, Prismoissa, Alepoissa, Sokoksilla, Kodin
Terrassa, Emotioneissa sekä ABC-asemilla. Sähköisen
kassakuitin saa kaikista ostoksista, joista on kirjattu
Bonukset eli joiden yhteydessä on käytetty S-Etukorttia.
Kokonaan paperittoman kassa-asioinnin edellytyksenä
on S-Etukortti Visa, koska tieto paperittomasta asioinnista tallennetaan S-Etukortti Visa -kortin sirulle.
Sähköinen kassakuitti on helpointa ottaa käyttöön
S-mobiilissa, mutta se onnistuu myös Omalla S-kanavalla tai asiakaspalvelupisteessä. Kokonaan paperittoman
kassa-asioinnin edellytyksenä on S-Etukortti Visa, koska
tieto paperittomasta asioinnista tallennetaan S-Etukortti
Visa -kortin sirulle. Asiakkaan tulee käydä päivittämässä
S-Etukorttinsa sirutieto S-Etukorttipäätteellä.
Saadakseen palvelun käyttöön, asiakkaan on tunnistauduttava joko verkossa pankkitunnuksilla tai asiakaspalvelupisteellä henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Kohu asiakastietojen
käytöstä laantui
S-ryhmä tiedotti heinä-elokuun vaihteessa alkavansa
kerätä 1.9.2016 alkaen asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriinsä aiempaa tarkempia ostotietoja myös S-ryhmän market-ketjuista ja Marks & Spenceriltä. Uutinen
herätti mediakohun, joka laantui S-ryhmän johdon
käytyä läpi kuluttaja-asiamiehen ja tietosuojavaltuutetun edustajien kanssa asiakastietojen hyödyntämistä
koskevia suunnitelmia.
Syyskuussa otettiin käyttöön ratkaisu, jonka avulla
asiakas voi itse palvelukohtaisesti valita, miten hänen
tuotetasoisia ostotietojaan hyödynnetään. S-ryhmän
ostotietoja koskeva ratkaisu on nyt kaupanalan yleisten
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uttuja
käytäntöjen mukainen. Jatkossa asiakas voi päättää,
saako hänen ostotietojaan hyödyntää markkinoinnin
kohdentamisessa tai henkilökohtaisten digitaalisten
palveluiden tuottamisessa. Asiakkaan tekemillä valinnoilla ei ole vaikutusta Bonuksen maksamiseen.
Tuotetasoista tietoa kerätään mm. liiketoiminnan ja
valikoimien kehittämiseen sekä mahdollisiin tuoteturvallisuuteen liittyviin takaisinvetoihin. Tietoa ei kuitenkaan hyödynnetä muihin kuin edellä mainittuihin
käyttötarkoituksiin, mikäli asiakas on sen kieltänyt.

Uusi digi-media myymälöihin
Prismoihin, S-marketeihin ja Alepoihin on alkusyksyn
aikana asennettu uusia digitaalisia näyttöjä. Store Digital -nimeä kantava mainosverkosto on kanava, jolla
myymälässä oleville asiakkaille voidaan viestiä ajankohtaisista asioista, kampanjoista tai vaikka ravintoloiden teemaviikoista.
Lähes 300 pystysuuntaista digitaalista mainosnäyttöä
161 myymälässä käsittävä mainosverkosto on asennettu
myymälöiden sisääntuloihin niin, että niiden viesti on
mahdollisimman helposti asiakkaiden tavoitettavissa ja
mahdollisimman monien silmäparien nähtävissä.
– Tutkimukset osoittavat, että tämän tyyppisessä
käytössä pystykuva toimii vaakaa paremmin, markkinoinnista vastaava aluejohtaja Tuomas Ahola toteaa.
Näytöillä pyörivistä kuva- ja videoaineistoista puolet
on HOK-Elannon omien liiketoimintojen sisältöä,
puolet myydään mainostilana ulkopuolisille yrityksille.
Mainosmyyntiä koordinoi Clear Channel Oy.
– Store Digital -verkoston avulla pääsemme konsernin sisällä entistä vahvempaan omien palveluiden
ristiin markkinointiin. Uskon, että tarjoamamme uusi
kanava on myös ulkoisille mainostajille erittäin kiinnostava, koska he pääsevät nyt vaikuttamaan kuluttajaan juuri silloin, kun ostopäätöstä ollaan tekemässä.

Some-asiantuntija Iiro on joka
pojan unelmajobissa

Iiro Isoaho, 24, nimitettiin elokuussa HOK-Elannon
sosiaalisen median asiantuntijaksi. Noin vuosi sitten
valmistunut tradenomi on jo jonkin aikaa ollut keskeinen hahmo yrityksen some-asioissa, mutta nyt asema
ja tehtäväkenttä on lyöty virallisemminkin lukkoon.
– Sosiaalisen median kanavien kehittäminen, sisältökonseptien tuottaminen, kouluttaminen ja tiedon
analysointi, siinä toimenkuvani pähkinänkuoressa.
HOK-Elannon eri ketjujen läsnäolo somessa vaihtelee
melkoisesti. Osa, kuten vaikkapa Alepa ja Kauppakassi,
hyödyntävät sosiaalista mediaa sujuvasti osana viestintää, ja myös kenttä on mukana sisällöntuotannossa.
Tilannetta kartoitetaan ja eri liiketoiminnoista
pyritään löytämään ihmisiä, jotka kokevat liikkumisen
sosiaalisessa mediassa omakseen ja joilta päivitykset
ja asiakaspalvelu somessa sujuvat luontevasti.
Facebookin lisäksi HOK-Elannon ja sen yksiköiden
käyttämiä medioita ovat Twitter, Instagram, Snapchat
ja Youtube. Tavoitteena on tuoda sosiaalinen media
mukaan liiketoiminnan ytimeen, ja hyödyntää sen
koko potentiaali.
– Kenttä muuttuu koko ajan, enkä ole ollenkaan
varma, ovatko juuri nuo kanavat käytössä vuoden
kuluttua, vai onko tilalle tullut jotain muuta.
Iiro, käsi sydämelle, kuinka kateellisia kaverisi ovat
sinulle siitä, että saat päivät pitkät pyöriä somessa, ja
sinulle vielä maksetaan siitä?
– No joo, on sellaistakin ollut ilmassa, mutta yritän
vakuuttaa ihmisille, etten pelkästään pyöri kanavilla,
vaan teen myös paljon raportteja, esityksiä, kerään dataa jne. Homma
on vielä niin alussa, että vaaditaan paljon tietoa ja tulkintaa
niin onnistumisista kuin
kehityskohteistakin.
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Synnyttääkö

kiky-sopimus
uusia työpaikkoja?

Viime keväänä käytiin pitkään neuvotteluja maan hallituksen esittämästä
kilpailukykysopimuksesta. Neuvottelut olivat vaikeita ja takarajat siirtyivät
toisensa jälkeen. Erityisesti kaupan ja muiden palvelualojen tilanne vaati pitkää
kypsyttämistä ja PAMin hyväksyntä tuli vasta kesäkuun 10. päivänä.
Useita sopimuksen käytännön yksityiskohtia hiotaan edelleen, mutta valmista
pitäisi saada vuoden vaihteeseen mennessä.Kysyimme HOK-Elannon
pääluottamusmiehiltä Harry Vainiolta ja Piia Kuusniemeltä, miten he
kokevat tilanteen? Mitkä ovat tunnelmat kentällä ja miten kiky-sopimus
vaikuttaa hok-elantolaisten työhön ensi vuonna?

Työaika pitenee, mutta miten?
Eri aloilla kiky-sopimuksen edellyttämä 24 tunnin pidennys vuosittaiseen työaikaan on sovittu tehtäväksi
eri tavoin, sillä alojen työaikajärjestelmät poikkeavat
paljon toisistaan. Kiky-sopimusta neuvoteltaessa taisi
neuvotteluosapuolilta unohtua, että yksityisellä ja
julkisella puollella työskentelee paljon ihmisiä osa-aikaisissa työsuhteissa, kun pääpaino teollisuuden
työsuhteissa on kokoaikatyö. Esimerkiksi kaupan alalla
työajan pidennys toteutuu siirtymällä uudenlaiseen
vuosivapaajärjestelmään. Moni käytännön asia on
vielä sopimatta ja niistä neuvotellaan edelleen osapuolten kesken.
Vanhat työehtosopimukset ovat kuitenkin monilla
aloilla vielä pitkään voimassa, joten nyt sovi-

tut muutokset ovat muuttumassa käytännöksi niiden
päättyessä alasta riippuen tyypillisesti ensi vuoden
alkupuolella.
– Tehdyt ratkaisut on synnytetty vientiteollisuuden
tarpeita ajatellen. Teollisuusaloilla on käytössä Pekkas-päivät, joiden puitteissa työajan pidennys on helpommin ratkaistavissa, toteaa HOK-Elannon kaupan
alan työntekijöiden pääluottamusmies Harry Vainio.
– Voi ihan perustellusti kysyä, synnytetäänkö tällä
sopimuksella ylipäänsä meidän alalla mitään uutta
työtä? Meidän työntekijät ovat aika hämillään omasta
roolistaan. Miten me tämän sopimuksen toimenpiteillä
edistämme maan kilpailukykyä, kun kaupan kehitys
on kokonaan riippuvainen kulutuskysynnästä eli siitä,
mihin meidän asiakkaittemme rahat riittävät?
Sopimuksen mukaan muutoksia tulee myös
työntekijöiden maksamiin työeläke- ja

Pääluottamusmiehet
Piia Kuusniemi ja Harry Vainio.

työttömyysvakuutusmaksuihin, joita
maan hallitus paikkaa veronalennuksilla. Tämänhetkisen tiedon mukaan
HOK-Elannon kaupan ja ravintolahenkilökunnan käteen jäävät tulot
kasvavat noin 12 € kuukaudessa.
– Olemme jo ennen tätä tehneet
kaksi hyvin maltillista palkkaratkaisua,
joilla olemme mielestäni jo kantaneet
kortemme kekoon. Meidän työntekijöiden
oma tilanne on sellainen, että jokainen ansaittu
euro menee elämiseen. Tuo 12 euroa kuukaudessa ei
paljoa piristä, Harry sanoo.
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Vapaat aukioloajat ja
toiveita muiden esteiden
poistumisesta
– Meidän alallamme on muita toimenpiteitä, jotka
voisivat piristää kehitystä huomattavasti enemmän,
mutta ne eivät liity kikyyn vaan valmisteilla olevaan
alkoholilain uudistukseen, tuumii ravintoloiden pääluottamusmies Piia Kuusniemi.
– Kun alkoholilain uudistus aikanaan tulee, on
odotettavissa monta hyvää uutta kirjausta. Siellä on
esitetty mm. aukioloaikoihin pidennystä että kaikki

– Meillähän on menettely, jossa sairaustapauksissa
voi soittaa Diacorin palvelunumeroon, jossa ollaan yhteydessä työterveyshoitajaan, joka voi arvioida mihin
toimenpiteisiin on syytä ryhtyä. Tämä on mielestäni
hyvä asia ja huomattavasti parempi asia kuin se, että
esimies ryhtyy puhelimitse tekemään diagnoosia sairauden laadusta, Harry toteaa.
Esimerkkejä aiemmin toteutusta paikallisesta sopimisesta HOK-Elannossa ovat vuorokausileposopimus
ja ravintolapuolella palkkapäivän muutos 15. päivään.

ravintolat saisivat pitää 04 asti auki pelkällä ilmoi-

Nostetaan arvostusta

tuksella ja, että samoja alkoholijuomia joita kaupassa

HOK-Elanto on fuusiosta lähtien ollut vahvassa

myydään eli max. 5,5 % alkoholia sisältäviä juomia,

kasvussa ja se antaa aina enemmän mahdollisuuksia

saisi myydä ulos ravintolasta klo 21 saakka. Pienpani-

toimia joustavasti puolin ja toisin. Pitkittynyt mata-

mot saavat vähittäismyyntioikeuden myös yli 5,5 %

lasuhdanne on kuitenkin tuonut joillekin aloille kovia

sisältäville juomille.

haasteita ja erilaisia sopeuttamistarpeita. Käytännössä

Aukioloaikojen vapauttaminen on omalta osaltaan

ne ovat näkyneet henki-

edesauttanut HOK-Elannon marketkaupan kasvua ja

löstövähennyksinä näissä

samalla lisännyt työtilaisuuksia.

liiketoiminnoissa.

– Tosin sehän ei johdu kiky-sopimuksesta. Voidaan

– HOK-Elanto on kuitenkin

todeta, että meille pidentyneet aukiolot ovat tuoneet

toiminut vastuullisesti ja tarjon-

noin 100 000 lisätyötuntia, mutta onko siinä tarpeek-

nut työntekijöille muita työteh-

si? Halpuuttamisen mahdollistamiseksi otetaan orga-

täviä niin, että irtisanomisilta on

nisaatiosta kaikki tehot irti ja alkaa olla merkkejä siitä,

vältytty. Myös periaate kasvattaa

että kaikki eivät pysy mukana, Harry Vainio kertoo.

kokoaikaisten työntekijöiden osuut-

– Minulle on tullut selkeää viestiä työssä jaksami-

ta on mielestäni asia, jolle pitää

sesta. Ne ovat ilmentäneet vahvojen ammattilaisten

antaa tunnustusta, Harry Vainio

tuskaa siitä, että asioita ei ehditä hoitamaan kunnolla.

sanoo.

Nyt tarvitaan lisää käsipareja eli pitäisi palkata lisää

– Meillä on välillä myös

työvoimaa. Se olisi mielestäni vastuullisen työnantajan

erimielisyyksiä työnantajamme

tapa lisätä suomalaista työtä.

kanssa, mutta toistaiseksi olem-

– Puhutaan paljon joustavuudesta, jota nyt edelly-

me onnistuneet ratkomaan asiat

tetään erityisesti työntekijöiltä. Ravintoloissa pitkät

neuvottelemalla. Tärkeintä tässä on

aukioloajat ovat aina olleet annettu tekijä. Niissä olisi

molemminpuolinen kunnioitus ja halu

hyvä, jos voisimme esimerkiksi antaa perheellisille

löytää oikeudenmukainen ratkaisu.

jossakin vaiheessa enemmän mahdollisuuksia sovittaa

Kun kovassa kilpailutiulanteessa

omia työaikojaan perhetilanteen mukaan, sanoo Piia

joudutaan hakemaan organisaatios-

Kuusniemi.

ta lisää tehoa, on tärkeää, että työn
organisointi on hyvä ja, että oikeu-

Sovitaan paikallisesti
Kilpailukyvystä puhuttaessa nostetaan usein esiin paikallinen sopiminen. Kiky-sopimuksen mukaan useimpien palvelualojen, esimerkiksi kaupan, majoitus- ja
ravitsemisalan, kiinteistöpalvelualan ja turvallisuusalan
työehtosopimuksiin kirjataan, että työntekijän oma
ilmoitus lyhyissä sairauspoissaoloissa voidaan ottaa
käyttöön paikallisesti sopimalla. HOK-Elannossa tämä
on jo aiemmin otettu käyttöön.

denmukaisuus on johtoajatuksena
kaikissa henkilöstöön liittyvissä
ratkaisuissa.
– Me hoidamme tärkeää osaa
yhteiskunnan peruspalveluista ja
palvelun merkitys kasvaa koko
ajan. Molempia osapuolia kiinnostaa, että kasvatamme tekemämme
työn arvostusta.
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Koulutus-

UUTISIA

Keskitetyn perehdytyksen
kautta uusia marketja tavaratalokaupan
ammattilaisia jo 400

Uusien market- ja tavaratalokaupan työntekijöiden
perehdytyspäivien kautta olemme saaneet tänä
vuonna jo yli 400 uutta työkaveria. Kahden päivän
aikana käydään läpi ytimekkäästi olennaiset asiat
HOK-Elannosta, S-ryhmästä, omistajuudesta, S-Pankista, myyntityöstä ja asiakaspalvelusta, turvallisuudesta, pelisäännöistä ja henkilöstöasioista. Kassatyötä
treenataan kokonainen päivä. Perehdytyspäiviä pyöritetään ketjun ammattilaisista kootun kouluttajaringin
voimin.

Turvapassit Ässäkeskuksessa
Turvapassikoulutukset siirtyivät tänä syksynä Ässäkeskukseen. Ensimmäisenä uudessa paikassa järjestetyn Turvapassin kokivat alepalaiset. Ässäkeskuksessa
ilmoittaudutaan ala-aulan vastaanottotiskillä, josta saa
kulkuluvan. Aamupala ja lounas tarjoillaan ruokalassa
ja iltapäiväkahvit koulutustilojen yhteydessä. Sammutusrasti toteutetaan parkkihallissa, joten päivän aikana
ei tarvitse ulkovaatteita. Ässäkeskuksen savuttomuus
on hyvä huomioida, missään Ässäkeskuksen alueella
ei voi tupakoida.

Esimiesvalmennuksiin
hakeutuminen
Valinnat ensi vuonna alkaviin esimiesvalmennuksiin
ovat käynnissä. Hakeutuminen tehdään pääsääntöisesti syyskuisin ja ketjut valitsevat koulutuksiin
lähtevät henkilöt loka-marraskuun aikana (S-market
–ketjulla on oma hakeutumisaikataulu). Pääsääntönä
on, että kouluttaminen tehdään aina ketjun tarpeeseen ja koulutuksiin valitaan henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja potentiaalisia tulevaisuuden esimiehiä.
Koulutukset käynnistyvät vuoden 2017 aikana.
Syksyisin hakeudutaan myös Myynnin ammattitutkintoon tähtäävään valmennukseen. Keväisin puolestaan
haetaan kaupan alan perustutkinnon (merkonomi)
opintoihin MERCURIAN –ryhmiin. Kysy lisää koulutuksista esimieheltäsi, seuraa ilmoittelua viikkotiedotteissa
tai perehdy asioihin www.hokelantokoulutus.fi
–osoitteessa.

Uusi tutkinto: Lähiesimiehen
ammattitutkinto
Syksystä 2015 oppilaitoksilla on ollut tarjonnassaan
uusi tutkinto: Lähiesimiehen ammattitutkinto. Tutkinto
on suunnattu henkilöille, jotka ovat toimineet jonkun
aikaa esim. tiiminvetäjänä tai vuorossa vastaavana.
Ensimmäinen Jollaksen järjestämä oma ryhmämme
käynnistyy tänä syksynä ravintolatoimialalla. Ryhmä
toteutetaan yhteistyössä Sokotelin kanssa. Lisäksi
hok-elantolaisia suorittaa Lähiesimiehen ammattitutkintoa muutamassa pääkaupunkiseudun oppilaitoksessa.

Työhyvinvoinnin
teemailtapäivät saivat
hyvän vastaanoton
Ensimmäistä kertaa järjestetyt toimialarajat ylittävät Työhyvinvoinnin teemailtapäivät saivat hyvän vastaanoton. Iltapäiviä järjestetään syksyn aikana kolme
ja ketjut ovat ratkaisseet osallistujat.
Ensimmäisen iltapäivän aihe oli Ratkaisukeskeisyys esimiestyössä ja teemaa veti
Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutista.
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S-Trainee rekrytointi on
käynnissä
S-ryhmän rekrytointiohjelma korkeakoulututkinnon
suorittaneille on käynnissä. HOK-Elannossa on auki
kaksi trainee-paikkaa marketkaupassa. Niihin hakeutuneita haastatellaan lokakuun aikana ja lopulliset
valinnat tehdään joulukuun aikana.

HOK-Elanto mukaan Taitaja
2017 –tapahtumaan
Taitaja2017 – ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä
15.-18.5.2017. Taitaja on ammatillisen koulutuksen
päätapahtuma ja sen puitteissa tekevät yhteistyötä
alueen oppilaitokset ja yritykset. HOK-Elanto on mukana kuudessa lajissa:
Asiakaspalvelu ja myynti, Kauneudenhoito, Floristiikka, Visuaalinen myyntityö, Ravintolakokki ja
Tarjoilija.

Keskitettyä perehdytystä konttorin Skole-koulutustilassa
vetämässä henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja hewnklöstön
kehittämispäällikkö Minnastina Miettinen.

HOK-Elanto mukana Perho
Liiketalousopiston Suomi
100-hankkeessa
Ravintolakoulu Perho ja Helmi Liiketalousopisto
yhdistyvät 1.1.2017 ja muodostavat uuden Perho Liiketalousopiston. Suomi viettää ensi vuonna 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden kunniaksi on suunnitteilla
yhteistyöhanke, jossa rekrytoidaan turvapaikanhakijoita ja koulutetaan heitä keittiö- ja salipuolen töihin.
Hankkeeseen kuuluu myös kotouttamis- ja kielikoulutusta. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat
pääsevät harjoitteluun kesäksi 2017.

23

S
Y
T
I
H
E
K
E
T
O

A
I
S
I
T
U
U
TU

Mitä Sinä toivot ravintolalta?

Ravintolaraati
kuuntelee asiakkaita
ja omia ihmisiä
Pikainen pitkä olut vai asiantuntevaa tarinaa pienpanimoiden tarjonnasta? Kantajengi korttelikuppilassa vai
lapsiystävällinen leikkinurkka? Annoksiin suunnitellut
viinisuositukset vai kuoharipullo kympillä? Ravintolan
valintaan vaikuttavat monenmoiset asiat, jotka saman
asiakkaankin kohdalla saattavat vaihdella esimerkiksi
seuran, päivän ja fiiliksen mukaan.
HOK-Elannon ravintoloissa on rakennettu malleja
asiakkuuksien johtamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen systemaattisesti kohta jo nelisen vuotta.
Kuluneen vuoden aikana painopiste on ollut ravintola-asiakkaan asiakaspolussa ja sen keskeisten kohtaamispisteiden tarkastelussa.
- Olemme halunneet ymmärtää syvemmin, millaisia
kokonaisuuksia ravintolakäyntiin liittyy, ei ainoastaan ravintolassa asioidessa, vaan jo sekä ennen että
jälkeen ravintolakäynnin. Näitä kohtaamispisteitä ja
niiden kehittämiskohtia on lähdetty tarkastelemaan
asiakkaan silmin, ravintolatoimialan johtaja Jouko
Heinonen kertoo.

Tutunkuuloisia sanoja, mitä
ne mahtavat tarkoittaa?

Kuvat: Anssi Vuohelainen

Jutun alussa silmille hyppäsi aika monta asiakas –
sanasta johdettua käsitettä. Mikä on asiakaskokemus,
entäpä asiakaspolku tai keskeiset kohtaamispisteet?
- Yksinkertaistaen voisi ajatella, millaista palvelua
me jokainen ravintolassa asioidessamme haluaisimme
kokea tai odottaisimme kokevamme. Miten esimerkiksi sinä haluaisit henkilökunnan huomioivan sinut ja
mahdollisen seurueesi tai miten toivoisit lasten kanssa
asioidessasi, että lapset otettaisiin huomioon. Kun
asiakkaan kokemusta halutaan kehittää, on tärkeää
kuulla sekä asiakkaiden itsensä että henkilökunnan
asiantuntemusta.
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Asiakkaat mukaan
kehitysyhteisöön
Kuluneen vuoden aikana HOK-Elannon ravintolatoimialalla asiakkaita on otettu mukaan liiketoiminnan
kehittämiseen uudentyyppisellä yhteisötyöskentelyn
menetelmällä, Project Custolla.
- Project Custoon osallistui kevään aikana 80
HOK-Elannon asiakasomistajaa kehittämään asiakkaan polkua ravintoloissamme. Kahden viikon mittaisen verkossa tapahtuneen työskentelyn tuloksena
syntyi yli 2000 kehitysideaa ja runsaasti erinomaista
keskustelua evästykseksi asiakaskokemuksen kehittämiseen, kehityspäällikkö Elina Vaurasalo kertoo.

Henkilökunta on paras
asiantuntija
Syksyn aikana starttaa Project Custon toinen ”lähtö”,
jossa yhteisötyöskentelyn keinoin mietitään yhdessä henkilökunnan kanssa kuinka toimia, kun kaikki ei
vaikkapa asiakastilanteessa menekään suunnitelmien
mukaan.
- Henkilökunnalla on aivan loistavia ideoita, haluamme kuunnella niitä aiempaa aktiivisemmin.
Nyt käynnistyvässä työskentelyssä lähdetään yhdessä työntekijöiden kanssa pohtimaan, miten erilaisia
poikkeamia voitaisiin hoitaa nykyistä asiakaslähtöisemmin – samalla varmistaen, että asiakaskokemus
säilyy poikkeamasta huolimatta erinomaisella tasolla,
Jouko Heinonen toteaa.

Noin vuosi sitten kokoontui netissä vastaavan kaltainen Oma kauppa –yhteisö, jossa kuultiin sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkemyksiä asioinnista
HOK-Elannon ruokakaupoissa.
- Henkilökunnan päällimmäinen toive Oma kauppa
-projektissa oli, että heidän antamansa palaute näkyy
ja menee eteenpäin. Tämän tyyppinen työskentely
antaa työntekijöille mahdollisuuden tulla aidosti kuulluksi ja päästä vaikuttamaan omaan työhönsä, Elina
Vaurasalo painottaa.

Ideointi jatkuu
Erilaisiin yhteisökokeiluihin osallistuneilta asiakkailta
saatu positiivinen palaute rohkaisee jatkamaan, eli
asiakkaita tullaan jatkossakin ottamaan aktiivisesti
mukaan kehitystyöhön muun muassa Project Custon
tapaisen yhteisötyöskentelyn muodossa.
Jouko Heinonen näkee asiakaskokemuksen kehittämisen jatkuvana toimintatapana.
- Kyse ei siis ole projektista, jolla olisi alku ja loppu,
vaan kokonaisvaltaisemmasta kulttuurinmuutoksesta,
jossa asiakas laitetaan keskiöön kaikessa, mitä sitten
teemmekin. Onnistunut ravintolakokemus muodostuu
monesta pienestä osatekijästä, joiden on toimittava.
Paraskin markkinointiviestintä menettää merkityksensä, jos itse tilanteessa kaikki ei ole kohdallaan.

Kerro mielipiteesi!
Syys-lokakuussa voimassaoleva 30 prosentin henkilökuntaetu on
tuottanut hyvää tulosta.
- On ilo todeta, että hok-elantolaiset ovat lisänneet käyntejä omissa
ravintoloissamme, siitä iso kiitos!
Ravintolat toivovat lisääntyneiden käyntien lisäksi vielä pientä
palvelusta: Syyskuun puolivälissä käynnistyi ravintolapilotti, jossa
HOK-Elannon työntekijöillä on mahdollisuus antaa palautetta
ravintoloissa saamastaan palvelusta. Pilottijakso jatkuu lokakuun
loppuun.
Jos et ole vielä käynyt, mene nettisivuille osoitteeseen
http://he.pikapalaute.fi ja anna palautetta HOK-Elannon ravintolasta,
jossa olet asioinut. Palautteesi avulla autat ravintoloita kehittämään
asiakaskokemusta entistä paremmaksi. Kaikkien palautteen antaneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.
- Voisin kuvitella, että nuo yllätykset liittyvät jotenkin ravintoloihimme,
Jouko Heinonen myhäilee.
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Meidän

S-marketit Ogeliin ja Brunniin
Elokuussa avattiin kaksi uutta S-marketia; Oulunkylään Liikekeskus Ogeliin ja Klaukkalaan Kauppakeskus
Brunniin.
Oulunkylän S-market sijoittui aiemmin paikalla toimineen Alepan tilalle. Myymälän pinta-ala lähes tuplattiin kun naapurissa aiemmin toimineen Pikku Fantin
tilatkin saatiin S-marketin käyttöön. Noin 6 500
tuotteen valikoima on räätälöity vastaamaan mahdollisimman hyvin oulunkyläläisten toiveisiin. Myymälässä
on muun muassa leivonnaisten ja leipien paistopiste ja
monipuolinen palvelutori.
- Asiakkaiden toiveita kuunnellaan tietysti jatkossakin,
marketpäällikkö Tarja Heinonen lupaa.
Klaukkalan S-market muutti uuteen osoitteeseen
noin kilometrin päähän vanhasta liiketilasta, joka alkoi
olla perusteellisen remontin tarpeessa. Neliöitä uudessa myymälässä on noin sata enemmän ja valikoima
kasvoi noin tuhannella tuotteella.
- Luomuvalikoimaa on painotettu ja hevi-tarjonta on
kokonaisuudessaan saanut lisää tilaa ja tarjontaa on
voitu kasvattaa. Myös palvelutorin valikoima on entistä monipuolisempi, kertoo marketpäällikkö Piritta
Heiskanen.
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Uusi edustajisto koolla
Kevään vaaleissa valittu uusi edustajisto perehtyi
HOK-Elantoon ja tulevaan tehtäväänsä Ässäkeskuksen
auditoriossa 23. elokuuta. Ensimmäinen varsinainen
kokous on joulukuussa.

HOK-Elanto Cup Myyrmäessä

Emotion Iso Omena avattiin!
HOK-Elannon kymmenes Emotion avattiin 2. syyskuuta Kauppakeskus Iso Omenassa. Uusi Emotion
sijaitsee erinomaisella paikalla Iso Omenan katutasossa, aivan alakerran Prismasta tulevien liukuportaiden
vieressä.
- Henkilökunta on päättänyt tämän olevan täyden
kympin myymälä niin myynnin kuin palvelunkin suhteen, kertoi HOK-Elannon Emotioneiden ketjupäällikkö Aira Gästrin avajaisissa.
Emotion-ketjun vahvuus on henkilökohtainen
palvelu. Kaikilla Emotionin työntekijöillä on kosmetiikka-alan koulutus. He ovat moniosaajia, jotka palvelevat, meikkaavat ja neuvovat kaikenikäisiä asiakkaita
innostuneen ammattilaisen otteella. Emotion Iso
Omenan myymäläpäällikkönä toimii Anne Österberg,
jolla on tiimissään viisi muuta kosmetiikan ammattilaista: Elina Vaalto, Mia Nevaranta, Tiina Talsio, Laura
Ruusunen ja Nea Westerling.

HOK-Elanto tukee Vantaan Salamien järjestämää
nuorten harrasteyleisurheilua. Seurassa on noin 550
jäsentä, joista 300 on 4-17-vuotiaita urheilukoululaisia.
- Harrastusmaksut ovat meillä edulliset ja toiminnan mottona on yhteenkuuluvuus ja iloinen meininki.
HOK-Elannon tuki on merkittävä, sen avulla pystymme kouluttamaan lisää ohjaajia toimintaan, valmennuspäällikkö Olli-Pekka Mykkänen kertoo.
Salamien kilpailutapahtuma 29.8. Myyrmäen urheilukentällä oli saanut nimekseen HOK-Elanto Cup.
Sadekaan ei haitannut iloista meininkiä kisassa, jonka
lajikirjoon kuuluivat pituushyppy, turbokeihäs, 60
metrin juoksu ja keihäänheitto. Nuorimmat osallistujat
olivat 4-5-vuotiaita, vanhimmat 17.
Toinen HOK-Elannon tukema junioriyleisurheiluseura
on Helsingin Kisaveikot HKV,
jonka kotikenttänä on maineikas
Eläintarhan urheilukenttä,
Eltsu. Hkv:laiset järjestivät
omat junnukisansa syyskuussa.
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Henkilökunnan
ostoedut paranevat
maksutapamuutoksen myötä
S-ryhmässä valmistellaan ostoetuihin liittyvää toimintatavan muutosta. SOK:n hallitus teki asiasta periaatepäätöksen 18.8.2016. Suositus on, että toimintamalli
on käytössä koko S-ryhmässä 1.2.2017. Teknistä toteutusta testataan jo käytännössä Osuuskauppa Arinassa
ja Osuuskauppa Koillismaalla.
Muutoksen ydin on, että saat henkilöstöalennuksen käyttöösi vain kun maksat ostoksesi S-Etukortti
Visalla. Henkilökunnalla on jo nyt sirullinen S-pankin
kortti, S-Etukortti Visa, jolla henkilökuntaan kuuluminen tunnistetaan ja jolla henkilökunta-alennuksen on
jo saanut tähänkin asti. Sekä Debit- että Kredit
-korteilla maksaessasi saat jatkossa henkilökunta
-alennuksen ja 0,5 prosentin maksutapaedun.
– Muutos on siis itseasiassa se, että S-Tilillä tulee
olla ostosten verran rahaa, ellet halua käyttää kortin
luottopuolta, toteaa HOK-Elannon talousjohtaja
Laura Oja.
HOK-Elanto tarjoaa mittavia alennuksia henkilökunnalleen oman osuuskaupan ja koko S-ryhmän
ruokakaupoista, liikennemyymälöistä, ravintoloista,
hotelleista ja pankkipalveluista. Etuja tarjoavat myös
S-ryhmän ja osuuskaupan partnerit ja kumppanit.
– Aiomme HOK-Elannossa parantaa muutoksen
yhteydessä henkilöstöetujamme merkittävästi. Testasimme näitä parannuksia kampanjaluontoisesti viime
vuoden lopulla. Uudet edut ja maksukäytäntö astuvat
voimaan ensi vuoden alkupuolella, toteaa HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen.
Jos et ole tähän asti käyttänyt S-tilisi pankkitunnuksia tai korttisi maksuominaisuuksia ja kenties unohtanut tai hukannut tiedon pankkitunnuksista tai kortin
PIN-koodin, sinulla on vielä hyvää aikaa tilata uudet
tunnukset ja koodit.
Viikkotiedotteissa kerrotaan syksyn mittaan lisää
hankkeen etenemisestä HOK-Elannossa.

Ota mobiilitankkaus käyttöön!
Kohta tarvitaan taas talvirenkaita ja ikkunaskraboja.
Yhden merkittävän mukavuuden talviautoiluun tarjoaa ABC:n mobiilitankkaus, joka pelastaa tankkaajan
korttien ja kuittien käsittelyltä. Ominaisuus on kätevä
kesälläkin, mutta nousee aivan erityiseen arvoon, kun
räntää vihmoo vaakasuoraan.
Automaatin näppäimistön painelun asemesta laitat
lämpimässä autossa hanskat käsiisi, nouset autosta,
tankkaat ja palaat auton lämpöön. Kuitti tulee suoraan
S-mobiiliin.
Mobiilitankkauksen avulla voit myös seurata polttoaineen kokonaiskeskikulutusta tai kuukauden keskikulutusta.

Meillä
voit maksaa
tankkauksen
mobiilisti

Mobiilitankkauksen
tunnistat tästä
merkistä.

Maailman helpoin tapa
tankata!
Vain kolme vaihetta älypuhelimella.
1. Aja asemalle ja avaa S-mobiilista ABC-mobiilitankkaus.
2. Valitse mittari.
3. Tankkaa! Summa veloitetaan S-Etukortti Visalta.
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Jollas-säätiön stipendejä
haettavissa 13.11.2016 asti
S-ryhmä tukee henkilöstönsä ammatillista kehittymistä monin tavoin. Sinulla on mahdollisuus hakea
taloudellista tukea opintoihisi Jollas-säätiöltä. Kuka
tahansa S-ryhmässä vakituisessa työsuhteessa oleva
voi hakea Jollas-säätiön stipendiä. Stipendit on tarkoitettu sellaiseen ammatilliseen koulutukseen ja opintoihin, joita työnantaja ei maksa.
Itsensä kehittämisen ei tarvitse välttämättä liittyä
S-ryhmässä tehtäviin töihin. Voit hakea stipendiä esimerkiksi työharjoitteluun ulkomailla, tietotekniikan ja
opiskelumateriaalien hankkimiseen tai erilaisiin osaamista kehittäviin kursseihin, opintoihin ja tutkintoihin.
Myönnettävät stipendit ovat minimissään 300 euron
ja maksimissaan 1000 euron suuruisia. Lisätietoa säätiöstä ja stipendeistä löydät osoitteesta jollas.fi

Duunitreffeillä
haettiin uusia tekijöitä
HOK-Elannon Alepoissa, S-marketeissa, Prismoissa ja
ravintoloissa on jatkuvasti auki keskimäärin 80 työpaikkaa alan ammattilaisille. Vauhdittaakseen rekrytointia HOK-Elanto järjesti Duunitreffit -rekrytointitapahtuman torstaina 29.9. ravintola Virgin Oil Co:ssa.
Kuuden tunnin treffien aikana löydettiin oikeita
matcheja ja solmittiin vakituisia työsuhteita. Saako
tapahtuma jatkoa, nähdään lähitulevaisuudessa.

Huipputaiteilijoita
maailmalta - Sirkus Finlandia
hauskuuttaa taas
Sirkus Finlandia tarjoaa hok-elantolaisille perheineen
mojovan edun pääsylippujen hinnasta. Henkilökuntasirulla varustetulla S-Etukortilla Helsingin Kaisaniemen näytösten liput maksavat 16 euroa (norm.
29,50/33, ei Bonusta).
Sirkus Finlandia juhlistaa vuoden 2016 näytäntökaudella jo 40-vuotista taivaltaan. Sirkuksen ystäville
tarjotaan jälleen parituntinen hauska
ohjelma, jonka laadusta vastaavat
sirkustaiteilijat Venäjältä, Yhdysvalloista, Kanadasta, Etiopiasta, Australiasta,
Englannista ja Suomesta.
Esitykset jatkuvat Kaisaniemen kentällä 30.10. asti. sirkusfinlandia.fi

PALKKAAMME

80

AMMATTILAISTA

HETI!
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paparazzi
Etuuskäsittelijä Arja Kuismin jäi eläkkeelle 47
palvelusvuoden jälkeen. Työura alkoi Elannon
sisälähettinä ja jatkui Elannon jäsenpalvelun
ja Säästökassan kautta HOK-Elannon
sairauskassaan.

Herttoniemen kartanon kupeessa sijaitseva Degerö
Lågstadieskola -ala-asteen monitoimikenttä vihittiin käyttöön
23.8.2016. S-ryhmän ja Palloliiton vuonna 2011 alkaneen
yhteistyön tavoitteena on rakentaa sata monitoimikenttää
suomalaisten alakoulujen pihoille. Nyt valmistunut kenttä on
järjestyksessä 52. Se on neljäs HOK-Elannon alueella sijaitseva
Ässäkenttä ja ensimmäinen Helsingissä toteutettu hanke.

HOK-Elannon Lakipalvelun tiiminvetäjä Juhani Laine
väitteli oikeustieteen tohtoriksi 23.9. ViP onnittelee upeasta
saavutuksesta!

kuvat: Aki Rask &
Pasi Salminen

Hietalahdenranta 11 vaihtui Hietalahdenranta
5:een kun Salve irtaimistoineen, henkilökuntineen
ja kanta-asiakkaineen muutti 183 merimiehen
askelta etelään.
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Viimeistä päivää
vanhalla paikalla.

Hasse Hägg oli Salven uusien tilojen ensimmäinen
asiakas. Kantapöytä tuntui yhtä omalta kuin ennenkin.

Upeasti Salven perinteitä kunnioittaneen
sisustuksen Chico’silta vapautuneeseen
moderniin ravintolatilaan oli suunnitellut
miljöösuunnittelija Tapani Hirvi.

Ensimmäisen päivän lounasvieraita.
Brief keskiviikkona 28.9. ennen h-hetkeä;
pressitilaisuuden ja kutsuvierasavajaisten alkua.
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Henkilökunnalle
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HOK-Elannon
RAVINTOLOISSA
1.9.–31.10.2016
Koskee myös kaikkia juomia!.
HOK-ELANTO.FI/RAVINTOLAETU

Ei koske pääsylippuja
eikä tupakkatuotteita.

