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Valoa ja lämpöä ei voi varastoida,
joten kesästä kannattaa ottaa kaikki ilo irti, onpa sitten
lomalla tai töissä. Ulkoillaan, levätään, juhlitaan, reissataan,
tavataan ystäviä ja sukulaisia. Lyhyetkin irtiotot kannattavat.
Iso osa meidän porukoista lomailee kesällä, joten kesätyöntekijöillä on merkittävä rooli arjen pyörittämisessä. Tarjotaan
heille hyviä kokemuksia ja toivotaan, että saamme heistä
uusia vakituisia tulevaisuuden työntekijöitä.
Tässä lehdessä on juttua työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia HOK-Elannossa. Niitä on monia: henkilökohtaisista
kehityskeskusteluista työtyytyväisyystutkimukseen ja sen
purkukeskusteluihin. ”Mun fiilis” -pilotti näyttää onnistuneelta ja sitä kehitetään syksyllä edelleen. Sisäisen viestinnän
media Workplace on vähän myöhässä, mutta tulee tullessaan avaamaan uuden mielenkiintoisen keskustelukanavan.
Olen koonnut nuorista hok-elantolaisista Fruum -nimisen
ryhmän keskustelemaan kanssani esimerkiksi tulevaisuuden
näkymistä, erilaisten konseptien kehittämisestä ja asiakas- ja
henkilöstökokemuksesta. On ollut erittäin innostavaa jutella
firman asioista muidenkin kuin lähityökavereiden kanssa.
Takanamme on upea toukokuu, niin säiden puolesta kuin
kaupankäynninkin kannalta. Alkuvuoden aikana kaupankäynti oli nihkeää suhteissa tavoitteisiimme, mutta helteet
piristivät kauppaa etenkin terasseilla ja pienmyymälöissä.

Verkkokauppa kehittyy, 24/7 -verkosto laajenee, uuden
Prisman rakentaminen käynnistyy; koko ajan tapahtuu isoja
ja pieniä asioita, joilla helpotamme asiakasomistajiemme
arkea.
Kevään aikana on työstetty strategian päivittämistä. Työ on
loppusuoralla, kuulet siitä lisää syksyllä. Strategian ytimessä
on joka tapauksessa innostava fiilis eli hyvä työntekijäkokemus, joka pohjautuu hyvään esimiestyöhön. Ja hyvän
työntekijäkokemuksen myötä tavoitteena tärkein: ilahtunut
asiakas.

Hyvää kesää!

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja

2

Toimitusjohtajan terveiset

4

GDPR: Täytämme vaatimukset, mutta työ jatkuu

6

20. Lintsipäivä

10

Vaikuttamista ja vastuunkantoa

11

Iiron somevinkki: Tarinankerrontaa ”leiritulilla”

11

Joustava haku Liiketoiminnan perustutkintoon

12

Kesäduuneja ja urakiertoa

14

Virettä duuniin

15

Meidän lafka

22

Paparazzi

24

Nimitykset

VIP / HOK-Elannon henkilökunnan lehti 3 / 2018
Toimitus: Kaupintie 14, 00440 Helsinki / Postiosoite: PL 53, 00441 Helsinki / Puh. 010 76 60591
Päätoimittaja: Katri Karsi / Tuottaja: Lari Lappalainen / Graafinen suunnittelu: Pekka Tainio Zeeland Family
Toimituskunta: Antero Levänen, Minnastina Miettinen / Julkaisija: Helsingin Osuuskauppa Elanto
www.hok-elanto.fi
Painos: 8 300 / ISSN 1459-8639

2

Kannen kuva: Lari Lappalainen
Kansikuvan tarina: Lintsipäivä 2018.

3

Jos suunnitellaan uutta järjestelmää tai
toimintamallia?

EU:N

TIETOSUOJA-ASETUS (GDPR)
ASTUI VOIMAAN
25. TOUKOKUUTA

Täytämme vaatimukset!
Miksi ja miten käsittelemme
asiakkaidemme tietoja?
Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme palvella
asiakkaita mahdollisimman hyvin.
Asiakkaiden henkilötietoja tarvitaan parempien
palvelujen ja valikoimien tuottamiseen,
asiakassuhteen hoitamiseen sekä palkitsemiseen.
Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja
lainmukaisesti.

Koulutus
Kiitos, että suoritit tietosuojakoulutuksen
eJollaksessa! Hok-elantolaiset ja muukin S-ryhmä on
nyt kattavasti koulutettu. Huolehdithan, että uudetkin
työntekijät koulutetaan.

Tietosuojasiivous
Olemme joutuneet pohtimaan myös henkilötietoa
sisältävien asiakirjojen arkistointiaikoja. Olemme
julkaisseet ohjeita, joiden mukaan koko HOK-Elanto
on tehnyt tietosuojasiivoustalkoot.

Rekisterit, järjestelmät, prosessit,
sopimukset
Olemme käyneet läpi rekisterit, järjestelmät,
prosessit ja sopimukset, jotka liittyvät henkilötiedon
käsittelyyn. Järjestelmiä on muokattu, prosessit ja
rekisterit kuvattu, rekistereiden tietosuojaselosteet
tehty ja julkaistu sekä sopimukset päivitetty. Eli
EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksenmukaisuus on
varmistettu.
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Uusia toimintamalleja, joiden yhteydessä käsitellään
henkilötietoa, on arvioitava etukäteen henkilötiedon
käsittelyn kannalta. On tehtävä vaikutustenarviointi ja
sen pohjalta toimenpidesuunnitelma. Henkilötietojen
käsittely huomioidaan myös sopimuksissa.

Jos kerätään uutta asiakastietoa?
Järjestetään arvonta?
Saamme käyttää henkilötietoja vain siihen
tarkoitukseen, joka niitä kerättäessä on kerrottu.
Esimerkiksi arvontaa varten kerättyjä henkilötietoja
ei saa säilyttää ja käyttää myöhemmin markkinointiin.
Jos näin kuitenkin halutaan toimia, pitää
arvontaa järjestettäessä asiasta kertoa ja kysyä
markkinointilupa etukäteen.

Miten tästä eteenpäin?
Jos asiakas haluaa tarkastaa tietonsa?
On odotettavissa, että asiakkaita kiinnostaa,
mitä henkilötietoa meillä heistä on. Ohjaa asiakas
täyttämään pyyntölomake nettiin: hok-elanto/
tietosuoja. Tämä on nopein tapa saada tiedot.
Tiedot lähetetään postitse 30 päivän kuluessa.
Asiakasomistajarekisterin henkilötiedot voi katsoa
itse kirjautumalla Omalle S-kanavalle osoitteessa
www.s-kanava.fi/kirjaudu.
Jos asiakas ei käytä nettiä, ota pyyntö vastaan ja
lähetä sähköpostilla:
hok-elanto.tietosuoja@sok.fi. Tarvitsemme
asiakkaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron
ja sähköpostiosoitteen sekä tiedon siitä,
mistä rekisteristä asiakas haluaa tehdä
henkilötietotarkastuksen.

Jos henkilötietoa joutuu
vääriin käsiin?
Vaikka olemme tarkkoja, vahinkoja voi sattua:
esimerkiksi on annettu asiakkaan henkilötietoja
väärille henkilöille, on tapahtunut tietomurto tai
henkilötietoja löytyy väärästä paikasta, jossa ne ovat
voineet joutua ulkopuolisten saataville.
Tee ilmoitus Sturva-järjestelmässä tai soittamalla
numeroon 010 76 82440 tai tt-ilmoitus@sok.fi.
Ilmoita myös, jos epäilet tiedon joutumista vääriin
käsiin!

5

Nea Karakallion Alepa
Anette Nihtisillan S-market
– Tavoitteena on ravata kaikissa laitteissa, kun kaverit
kuitenkin pakottaa. Täällä on käyty niin monta kertaa,
ettei tule mitään yhtä muistoa yli muiden mieleen.
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Kauko Vaattovaara
S-market Espoon kesku
s
– Lintsipäivänä olen käy
nyt varmaan 25
kertaa. Ohjelmassa ain
akin vuoristorata,
maailmanpyörä ja onne
npyörä, nämä
perinteiset! Akvaarioon
olen myös
menossa käymään.

Kuvat ja haastattelut: Lari Lappalainen ja Tuuli Vähämäki
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Sami, Ilmo & Anna
Veltenille
Tärkeintä on
viihtyminen ja hyvä
fiilis.
– Samia kun ei ikinä
tahdo saada mihinkään
laitteisiin, kertoo Anna.
Kolmevuotias Ilmo
toivoo pääsevänsä vielä
lohikäärmejunaan ja
hevosajelulle.

Anna & Matilda
Vltavasta viettävät
ensimmäistä
Lintsipäivää.
– Onhan
Linnanmäki nyt
Helsingissä kesän
”se” juttu. Jäätelöä
pitää ainakin vielä
saada ja eiköhän
tässä muutamaan
laitteeseen vielä
ehditä.

Kaisa Jõe & Gregor Prisma Kerava
– Tämä on meidän ihka ensimmäinen Lintsipäivä. Tavoitteena
on käydä mahdollisimman monessa laitteessa, ja viettää
aikaa hyvällä mielellä kivassa perhetapahtumassa.
Linnanmäki on yksi perheen lempipaikoista!

Eija Kankare ja Juho Tuominen
Elannon näyttämö
– Lintsipäivässä hyvällä mielellä
, aina mukava tulla!
Toistakymmentä vuotta on pid
etty pistettä aina eri teemalla,
tästä selfie-jutusta ihmiset tun
tuu pitävän kovasti.

Saana S-Market Pitäjänmäki
& Nicolo
– Linnanmäellä olen pelännyt
niin paljon kaikkia laitteita,
mutta vanhempana se
alkaa helpottaa, ja onneksi
minulla on Nicolo tukena ja
turvana. Pienen levon jälkeen
evästä ja Linnunradan VRvuoristorataan. Nautitaan
säästä ja hymyilevistä
ihmisistä!
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Vaikuttamista
ja vastuunkantoa
Omaan työhönsä vaikuttaminen on tärkeä työhyvinvoinnin lähde. Työhön voi vaikuttaa
monella tavalla; eniten ehkä omaan asenteeseensa ja vuorovaikutustapaansa eli siihen, miten
kohtaa muut ihmiset. Hyvät kohtaamiset, toisten huomioiminen, uusien työkavereiden alkuun
auttaminen ja mukaan ottaminen ovat työpaikan viihtyvyyden rakennuspalikoita ja meille
arkipäivästä ihan tuttuja. Ne ovat myös vastuullisen työyhteisön tunnuspiirteitä, hyvästä
työfiiliksestä pidetään yhdessä huolta.

Perinteisiä vaikutusmahdollisuuksia ovat tulos- ja kehityskeskustelut, työryhmät, kerran vuodessa tehtävä
työyhteisötutkimus ja sen tulosten pohdinta tarkoitukseen kehitellyn dialogialustan avulla.

Mun Fiilis ja Workplace
HOK-Elannossa voi työhönsä vaikuttaa myös uudemmilla konsteilla: vaikka Workplacella
tai Mun Fiilis -sovelluksella.
Mun Fiilis -sovelluksen kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia ja kokeilu laajenee syksyllä:
mukaan tulee uusia toimipaikkoja ja ketjuja. Mun Fiilis -sovelluksella annetaan palautetta
työfiiliksestä ja samalla se synnyttää keskustelua toimipaikassa. Jokaisen tunnetila työpaikalla vaikuttaa
kaikkien työssä viihtymiseen. Se, jos mikä on vaikuttamisen paikka.
Workplacen – S-ryhmän sisäisen some-kanavan – käyttöönotto etenee, vaikka vähän oletettua hitaammin.
Tavoitteena on, että jokainen HOK-Elannossa työskentelevä saa tunnukset Workplaceen ensi syksyn aikana ja
pääsee käyttämään tätä uutta vuorovaikutteista viestintäkanavaa myös työssään. Workplace tulee avaamaan
uusia keskusteluyhteyksiä ja sitä kautta tietysti vaikutusmahdollisuuksia.

Fruum
Veli-Matti Liimatainen kokosi toimitusjohtajakautensa aluksi eri puolilta konsernia joukon nuorehkoja hokelantolaisia Fruum-nimiseen työryhmään. Se kokoontuu muutaman kerran vuodessa pohtimaan hänen kanssaan
muun muassa asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen liittyviä asioita ja uusia konsepteja ja tuomaan
mahdollisesti uudenlaisia näkökulmia.

Työyhteisötutkimus
Syksyn perinteinen vaikuttamisen paikka työyhteisötutkimus starttaa syyskuussa. Kyselyyn voi vastata linkin
kautta noin kolmen viikon ajan. Viime syksynä yli 92 prosenttia meistä vastasi tutkimuskyselyyn. Yhtenä
tavoitteena tänäkin vuonna on, että mahdollisimman moni vastaa. Jos olet uusi hok-elantolainen, selvitä omalta
esimieheltäsi, miten vastaaminen tapahtuu.
Työyhteisötutkimuksen tulokset puretaan yksiköissä yhteistuumin ja kehittämiskohteet valitaan dialogialustan
avulla. Pelilaudan tapaista alustaa on käytetty nyt parisen vuotta ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Tuttuun
asiaan on löytynyt uutta lähestymistapaa uudella tekniikalla ja keskustelua ja osallistumista on syntynyt
enemmän. Dialogialustaa tullaan hyödyntämään myös tulevan syksyn TYT-purkujen yhteydessä.

Tarinankerrontaa leiritulilla
Tämän päivän leiritulet ovat siirtyneet verkkoon, mutta logiikka on pysynyt edelleen samana. Taitavan tarinankertojan, nykykielellä
vaikuttajan mielipidettä kuunnellaan. Häntä arvostetaan, ja hänen sanomallaan on painoarvoa seuraajiensa elämässä.
Kesäkuisena perjantaina yksi tämän päivän
tarinankertojista, miljoonayleisön tavoittava meikkibisneksen supertähti Jeffree
Star saapui Sokos Helsinkiin. Vaikuttajaa oli
mahdollista päästä tapaamaan, ja tämä saikin yleisön liikkeelle – sadat nuoret pääsivät
tapaamaan idoliaan.
Oli kyse sitten meikkitähden, urheilijan tai
artistin kohtaamisesta, kaikissa korostuu
sama asia. Tarinaa halutaan kertoa eteenpäin. ”Minä olin siellä!”. ”Minä pääsin näkemään hänet!”. Tarinaa kerrotaan eteenpäin
omille verkostoilleen, omille leirinuotioille
kuvien ja videoiden muodossa.
Viestinnän digitalisoiduttua kuka tahansa
voi olla vaikuttaja. Sisältö kuitenkin ratkaisee,
ja tarinankerronnan taito on ehdoton edellytys onnistumiselle. Kaupallisena toimijana
meidän tuleekin mahdollistaa elämyksiä,
mahdollistaa tällaisia kohtaamisia.
Iiro Isoaho
sosiaalisen median asiantuntija

Joustava haku

Liiketoiminnan perustutkintoon!
HOK-Elannon ja Mercurian (ent. Kauppiaitten kauppaoppilaitos) yhdessä toteuttama Liiketoiminnan
perustutkintoon tähtäävä koulutus alkaa joustavasti vuonna 2018. Koulutukseen haku on muuttunut
joustavaksi ja opintojen aloittamisen voi tehdä oman aikataulun mukaisesti.
Jos sinulta puuttuu perustutkinto ja haluaisit suorittaa
Liiketoiminnan perustutkinnon, keskustele asiasta
esimiehesi kanssa. Kun olet keskustellut ja saanut
vihreätä valoa hakeutumiseesi, hae suoraan seuraavasti:
www.mercuria.fi -> Hae meille -> Joustava haku ->
Yritysryhmä HOKELA .
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää tietojaan, oppia
uutta ja suorittaa ammatillinen kaupan alan perustutkinto.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joten
työsopimuksen sopimustuntien tulee olla
vähintään 25 h/vko. Varsinaiset koulupäivät ovat
palkattomia.
Lisätietoa: minnastina.miettinen@sok.fi / 010 76 60304
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Kesäduuneja ja urakiertoa
Vuokrafirmasta konttorille
Lukion jälkeen keväällä 2012 päätin pitää välivuoden ja tehdä töitä. Pääsin henkilöstövuokrausfirma Opteamille töihin
ja tein keikkatyötä myyjänä HOK-Elannon toimipisteissä.
En ehtinyt työskennellä montaa kuukautta, kun sain Opteamilta puhelun. Pitäjänmäen S-marketiin etsittiin heidän
kauttaan kausityöntekijää elo-syyskuulle ja Opteam kysyi
kiinnostustani paikkaa kohtaan. Kiertävänä keikkatyöntekijänä kokemani yhteenkuulumattomuus muiden työntekijöiden
kanssa harmitti ja asuin sillä hetkellä kävelymatkan päässä
myymälästä, joten otin työn vastaan.

Sille tielle jäin

Indy Merilaid vastaa myös Alepa Yrityskylän toiminnasta. Ilmoitustaululla yrityskyläläisten suunnittelemia Alepa-mainoksia.

Indy iltakassasta
ryhmäpäälliköksi
Indrek Merilaid on loistava esimerkki HOK-Elannon tarjoamista urapoluista ja kehittymismahdollisuuksista. Indyn
osuuskauppaura alkoi toukokuussa 2000 S-market Vuosaaresta, jossa hän teki töitä iltakassana koulunkäynnin ohessa.
Muutaman vuoden kuluttua Jollaksessa suoritettu esimiesten perusvalmennus potkaisi urakehityksen käyntiin.
Ensimmäinen apulaispäällikön paikka oli S-market Pihlajamäessä ja seuraava Kivenlahdentiellä. Vuonna 2012 suoritettu Kaupan alan esimiesten erityisammattitutkinto johti
konttorille S-market-ketjuohjaukseen tilaus- ja järjestelmätukihenkilöksi konseptiuudistuksen ja muiden mielenkiitoisten projektien pariin.
Vuonna 2014 alkoi melkoinen S-market -mylly: vt. marketpäällikkö Haukilahdessa, sieltä marketpäälliköksi Korson
asemalle, Olariin, Ruoholahteen, Niittykumpuun ja viime
vuoden lokakuussa Itäkeskukseen.
– Itiksessä toimin samalla myös Herkun kummipäällikkönä
toivottamassa herkkulaiset tervetulleiksi HOK-Elantoon ja
auttamassa käynnistyksessä. Mun hommat on muutenkin
painottuneet usein juuri käynnistysvaiheeseen, Indy sanoo.
Indy tunnetaan vaativana, mutta positiivisena esimiehenä.
Hän osaa myös perustella muutokset kulloisellekin henkilökunnalleen niin, että kaikki haluavat olla mukana muutoksessa ja kokevat sen omakseen.
– Rakastan tätä työtä ja haluan viedä asioita eteenpäin
omalla esimerkilläni, Indy hehkuttaa.
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Uusin käänne uralla oli nimitys Alepa-ketjuun ryhmäpäälliköksi helmikuussa 2018. Uudessakin tehtävässä hän toimii
mieluiten etulinjassa myymäläpäälliköiden tukena, henkeä
nostattamassa paikan päällä myymälöissä.

Olutharrastaja elementissään
Kokiksi valmistuva Markus Koskenkari päätyi työharjoitteluun
olutravintola Rottedamiin. Harjoittelun jälkeen hänelle tarjottiin
kesätyöpaikkaa, ja itse työkin on tuntunut rennosta olutentusiastista keittiötä mielekkäämmältä.
Arki Rotterdamissa on sijainnin vuoksi vauhdikasta, ja asiakaskunta samasta syystä hyvin heterogeeninen.
- Tyypillisiä asiakkaita on monenlaisia. Yksi kävijäryhmä on niin
sanottu laukkukansa, joka on menossa vaikkapa laivalle, ja nauttii
yhden tai kaksi olutta aikaa tappaakseen. Afterwork-aikaan on
meillä päivän isoin kävijäpiikki, ja se jatkuu sinne kahdeksan
korville - tai jos on oikein hyvä ilma, niin vaikka puolilleöin. Jos on
hyvä keli, terassi on aina täynnä, Markus pohtii.
Keskeinen sijainti tarkoittaa, että tekemistä riittää. Alueen
isommalla terassilla työskennellessä pääsee osalliseksi kesäfiiliksestä - kivalla ilmalla voi töiden ohessa nauttia auringosta, vaikka
töissä onkin.
- Hain alun perin oluthuoneisiin harjoitteluun, koska olen ollut jo
pidemmän aikaa kiinnostunut oluista ja sen takia tällainen paikka
on kiinnostava oppimisympäristö. Yleisesti ottaen asiakkaat eivät

Ilmeisesti hoidettuani työni hyvin sain kausipestini jälkeen
valita Pitäjänmäestä suoraan vuokratyövuorot, jotka voisin
tehdä. Siinä sai mukavasti 30-37,5 tunnin viikon täyteen.
Tällä tyylillä jatkoin Pitskussa, eikä minun tarvinnut ottaa
vuoroja muista paikoista.
Syksyllä 2013 kuulin parilta työkaveriltani, että marketpäällikkö oli luvannut heille viinipullot pikkujouluissa, jos he saisivat minut suostuteltua vakituiseksi työntekijäksi. Ei siihen
tarvittu suostuttelua! Irtisanouduin Opteamista ja aloitin
vakkarina Pitäjänmäessä heti seuraavassa kuussa.
Ei mennyt kauaa, kun aloin normaalin myyjän työn lisäksi
toimia vuorovastaavana ja lopulta tilausvastaavana liha-einesosastolla. Viihdyin töissä ja meillä oli mahtava porukka,
jonka kanssa vietimme vapaa-aikaakin yhdessä.
Iltavirkulle aamuviiden herätykset kävivät pidemmän pääl-

le raskaiksi ja työkaverit alkoivat vaihtua tiuhaan tahtiin, jolloin ajattelin, että aikansa kutakin. Kesällä 2017 tein nopean
päätöksen, irtisanouduin ja aloitin visuaalisen journalismin
opinnot.
Opintoihini kuuluvaa työharjoittelua suoritan HOK-Elannon
konttorilla viestintätiimissä. Olen saanut osallistua muun
muassa sisällöntuotantoon ja sosiaalisen median toimintaan. On ollut mielenkiintoista nähdä ja kuulla, miten yhden
Suomen suurimman yrityksen viestintää hoidetaan. Tämä on
tuntunut luonnolliselta jatkumolta, jossa yhdistyy opiskelemani ala ja kokemus yrityksen palveluksessa.

Tuuli Vähämäki

ole hirveän vaativia, mutta suosituksia kyllä
usein kysytään. Peruskeppanan juojille yritän
välillä vaivihkaa suositella muitakin vaihtoehtoja, ja monesti ihmiset yllättyvätkin positiivisesti, että tämähän oli hyvää, otetaan toinen,
Markus naurahtaa.
Markuksen mukaan vastaanotto Rotterdamissa on ollut hyvä ja työkaverit ovat rentoja.
- Mukavaa työssä on ollut myös se, että on
oppinut hirveän paljon oluista ja juomista.
Tulee muualla käydessä asiakkaana katsottua
ihan eri tavalla valikoimia, ja testattua uusia
tuotteita, Markus jatkaa.
Itse työssä kehityskäyrä on ollut jyrkkä, koska
Markus ei ole tehnyt puhdasta asiakaspalvelutyötä ennen Rotterdamia.
- Oltuani täällä muutaman viikon, ravintolapäällikkö antoi palautetta, että olen siirtynyt
selkeästi tiskin takaosasta etureunaan ottamaan vastaan asiakkaita, Markus kertoo.
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V I R E T TÄ
DUUNIIN

ESIMIESVALMENNUKSET
V I R E T TÄ
DUUNIIN
JA SEURANTA

Vuoden mittaiselle Virettä duuniin -esimiesvalmennuspolulle on lähtenyt tänä keväänä runsaat 170 esimiestä/vastuuhenkilöä
viime vuonna aloittaneiden noin 200 henkilön lisäksi. Keräämme kaikista valmennuksista reaktiopalautetta sähköisesti.
Kokonaiskeskiarvo runsaasta 700 palautteesta on tällä hetkellä 4,4 (asteikolla 1-5).
Valmennusvuosi sisältää kolme seurantakyselyä esimiehen
kehittymisen tueksi. Seurantakyselyn kysymykset pohjautuvat S-ryhmän johtamislupauksiin (uskallan, arvostan,
toteutan) ja niiden toteutumista arvioi aina esimies itse,
esimiehen esimies sekä toimipaikan henkilöstö. Esimiehen
arviointeihin on vastannut tähän mennessä liki 4000 henkilöä ja johtamislupausten toteutumisessa taso on myös yli
neljän asteikolla 1-5.

Ergonomialähettiläät toimipaikoissa
HOK-Elannon toimipaikoissa on tällä hetkellä yli 300
perusvalmennuksen suorittanutta ergonomialähettilästä.
Starttasimme keväällä myös jatkovalmennuksen 50 ergonomialähettiläille. Puolen päivän mittainen valmennus
sai hyvän vastaanoton ja jatkoa seuraa syksyllä. Syksyllä
saamme ergonomialähettiläät myös Herkkuihin ja Kodin Terraan. Ergonomialähettiläät ovat isona apuna toimipaikoissa
esimerkiksi uuden työkaverin perehdytyksessä. Hyödynnäthän toimipaikkasi ergonomialähettilään vinkkejä ja panostat
osaltasi terveellisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin.

Nautitaan kesästä ja panostetaan palautumiseen
Palautuminen on tärkeä osa hyvinvointia. Palautuminen työn
rasituksista on sekä kehollista että mielensisäistä toimintaa.
Hyvä vertauskuva palautumiselle on akun lataaminen:
- Voidaksemme hyvin akkumme tarvitsee
latausta ja kulutusta
- Se kestää hyvin tilapäisiä kuormitushuippuja,
kun saa välillä palautua
- Huonoon kuntoon päässyttä akkua on
vaikea saada elpymään
- Monet positiivisetkin asiat muuttuvat kuluttaviksi,
jos elämässä on tekemistä ja vaatimuksia liikaa
Ihminen tarvitsee kuormitusta ja sopiva kuormitus on
elimistölle suotuisaa. Ilman kuormitusta ei ole myöskään
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palautumista. Jokaisen on kuitenkin löydettävä kuormituksen ja palautumisen tasapaino. Rasituksesta palautuneena
saamme enemmän aikaan työssä ja vapaa-aikana, tartumme
aktiivisesti asioihin sekä opimme uutta.
Palautumista ja elpymistä tapahtuu jo työpäivän aikana lounas-, kahvi- ja muilla työn tauoilla. Oleellista on myös lähteä
ajoissa pois työpaikalta, saada ajatukset irti työstä eikä jatkaa
työntekoa kotona. Palautumista edistävät leppoisa oleskelu,
urheilu, mieluisat harrastukset ja ystävien tapaaminen.

Uni on palautumisen edellytys
Henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen sekä palautumisen
kannalta hyvä yöuni on olennaisen tärkeää. Riittävä uni on
eduksi terveydelle. Suositeltava unen määrä 18–64 vuotiailla
on 7–9 tuntia. Lyhyet, 10–20 minuutin päiväunet parantavat
vireyttä. HOK-Elannossa moni tekee vuorotyötä, jolloin riittävään unen määrään on syytä kiinnittää erityistä huomioita.
Epäsäännölliset työajat sekoittavat helposti unirytmin. Vuorotyöntekijällä uni aika saattaa jäädä välillä kovin lyhyeksi.
Aikaa palautumiselle kannattaakin varata suunnitellusti
esimerkiksi viikkotasolla, ettei univaje pääse liian suureksi ja
akku tyhjene. Nukutko sinä riittävästi?

Ennen lomaa
Pohdi, mitä onnistunut loma sisältää! Lomalle ei kannata
laatia minuuttiaikataulua, mutta väljästi suunniteltu ohjelma
tuo ryhtiä. Kesä on täynnä tapahtumia, matkailumahdollisuuksia ja hyvää aikaa tavata ystäviä tai sukulaisia. Varma
keino päästä irti arkirutiineista, on tehdä pieni matka heti
loman alkuun. Älä kuitenkaan aseta liikaa tavoitteita ja muista, ettei lomailu ole suoritus.

MEIDÄN
24/7 -yksiköitä jo 19!
Alepa Pukinmäki ja Klaukkala siirtyivät
ympärivuorokautiseen aukioloon kesäkuun puolivälissä. Prismat Itäkeskuksessa,
Keravalla ja Olarissa eivät ole sulkeneet
oviaan toukokuun 9. päivän jälkeen.
Metropolialue elää ympäri vuorokauden
ja ihmisten arki sen mukana. Osuuskaupan tehtävä on tuottaa asiakasomistajille
arkea helpottavia palveluita eli esimerkiksi palvella erilaisten aikataulujen mukaan
liikkuvia asiakkaita silloin kuin heille
parhaiten sopii.
HOK-Elannon ympärivuorokautiseen
myymäläverkostoon kuuluu tällä hetkellä
jo 19 yksikköä: neljä Prismaa,
viisi S-marketia ja 10 Alepaa.

Hihna 247 tulee taas
Viime juhannuksena lanseerattu suosikkiohjelma Hihna 247 ilahduttaa taas keskikesän juhlan viettäjiä. Kauppakeskus Kaaren
Prisman kassahihnan jännittävät tapahtumat striimataan jo kolmannen kerran sosiaalisen median kanaviin juhannusaattona klo
16 alkaen 12 tunnin ajan.

Rentouttavaa kesää kaikille!
Marja Kuusisto
Työhyvinvointipäällikkö
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MEIDÄN

Alepa Ymmersta avattiin
Ketjun toisiksi pienin Alepa avattiin 31.5. Espoon Ymmerstassa. Kokoa yksiköllä on vain 124,5 neliötä, mutta pakettiin on
kuitenkin saatu mahdutettua kaffekulma, veikkauspiste ja pikakassat. Myymäläpäällikkönä toimii Miira Ikonen, joka on toiminut
aiemmin samoissa tehtävissä mm. Lintuvaarassa ja Tuomarilassa, jossa Ikonen myös jatkaa edelleen päällikkönä.

Alepa Kontin festarikesä

Uusi Fafa’s-ravintola avattiin Asema-aukiolle
Toinen HOK-Elannon omistama Fafa’s-ravintola avattiin
Helsingin sydämeen perjantaina 18.5. Vantaan Jumbossa
sijaitsevan ravintolan lisäksi Fafa’s sijaitsee nyt Helsingin
paraatipaikalla Asema-aukion Sokoksen alakerrassa. Rakennuksen toisella puolella nykyisen Casa Largon paikalla toimi
vuosina 1947-1971 HOK-Elannon ensimmäinen pikaruokaravintola Pika-Pala.
Fafa’s tarjoaa terveellisiä ja maukkaita, tuoreista aineksista
tehtyjä annoksia hyvällä asenteella. Laajojen aukioloaikojen
(10-06) ansiosta Asema-aukion ravintola palvelee asiakkaita
lähes mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Liina Liehunen siirtyi Fafa’s Asema-aukion ravintolapäälliköksi Coffee Housen puolelta. Yhdeksän vuoden ajan
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HOK-Elannon palveluksessa toiminut Liehunen on innoissaan ravintolan avajaisista, jotka ovat sujuneet paremmin
kuin oli toivottukaan. Ruokien, joita tarjoaa mielellään,
lisäksi työintoa uhkuu loistavasta kansainvälisestä henkilökunnasta.
- Meillä on työntekijöitä neljäätoista eri kansallisuutta ja
kaikki on sujunut loistavasti. Yllätyn joka päivä siitä, kuinka
mahtava tiimi meillä on täällä, Liehunen sanoo.
Liehunen ja toinen työntekijä Scott eivät tarvitse edes kahta sekuntia miettiäkseen, mikä on heidän lempiannoksensa
Fafa’sissa.
-Fafa’s Chicken!
Toivotetaan uusi nippu hok-elantolaisia tervetulleiksi taloon!

Alepa Kontin festarikesään kuuluvat tänä vuonna Tuska
ja Tikkurila Festivaali. Festarieväitä Alepan hinnoin myy
yhteensä yhdeksän työntekijää eri Alepoista
Kontti viedään aina tapahtumapaikalle tyhjänä ja hyllytetään paikan päällä. Tapahtuman jälkeen kaikki puretaan ja
sama uudestaan seuraavassa tapahtumassa. Tilat kontissa
ovat rajalliset, mutta valikoima saadaan muokattua juuri sopivasti festivaalikävijöiden tarpeisiin. Nimikkeitä on n. 200-250.
– Hittituotteita ovat Makulat ja vesi, myös sadetakit ja aurinkorasva ovat suosittuja riippuen siitä, millaiset kelit sattuvat. Valikoimaa muokataan tapahtuman mukaan ja varmasti
erikoisin tuote on Corpse-kasvomaalaukset, joita konttitiimi
on jo vuosia myynyt Tuska Festivaaleilla, Kontin toiminnasta
vastaava Pia Sammal kertoo.
Työ konttialepassa on periaatteessa samaa kuin tavallisessa myymälässäkin, mutta erilainen ympäristö luo erilaiset
puitteet ja vaikka työ on kiireistä ja tilat pienet, moni tiimiläisistä on ollut mukana monta vuotta, koska ilmapiiri on
niin hyvä ja kontissa työn ilo on aina läsnä.
Tuska
pe 29.6. – su 1.7.
Suvilahti
tuska.fi

Tikkurila festivaali
pe 20. – la 21.7.
Tikkurila, Hiekkaharjun urheilupuisto
tikkurilafestivaali.fi
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MEIDÄN

HENKILÖSTÖOSASTO

Mieliruokaa S-marketeista
Ruokahuoli yhdistää suomalaisia perheitä, kertoo S-ryhmän
tekemä asiakastutkimus. Huolta ja syyllisyyttä lastensa
syömisistä kantaa neljännes lähes 2000 vastaajasta. Joka
kymmenes kokee olevansa huono vanhempi lastensa ruokatottumusten takia. Kolmannes vanhemmista näkee huomattavasti vaivaa lastensa fiksun syömisen varmistamiseksi.
S-market haluaa palauttaa ilon suomalaisiin ruokapöytiin. Siksi leipämahan
Pöhmelö, jälkiruokamahan Muhkiainen, parsakaalimahan Timpponen ja
kalapuikkomahan Rampeli valtaavat mainoskanavat kesällä. Heidän
viestinsä on, että terveellinen
syöminen on vain näiden asukkien tasapuolista ruokkimista. Ei
sen monimutkaisempaa.
Syömisen pitää olla monipuolista ja hauskaa, kokeilua ja maistelua
mutta myös huoletonta herkuttelua.
Mieliruoka syntyy siitä, kun kaikki
mahat saavat oman osuutensa, niin
jälkiruokamaha kuin parsakaalimahakin.

S-ryhmän ruokakauppojen valikoimiin on jo nyt saatu ilahduttava määrä lapsille suunnattuja, terveellisempiä uutuustuotteita. Uusia kiinnostavia avauksia tullaan näkemään lisää
syksyä kohden
Mieliruokaa-mainos haluaa puhutella kaikkia, mutta erityisesti perheitä. Mielikuvitusmaailmassa liikkuvilla mainoksilla
halutaan synnyttää oivalluksen iloa ja antaa ideoita
terveellisempään syömiseen. Mainoksen tarinassa
on aikuisia, lapsia ja mielikuvitushahmoja. Se
on kuvitteellinen tarina.
Mielikuvitusmaailma on tuhansia vuosia
vanha tarinankerronnan tyyli niin taiteen
kuin mainonnankin puolella. Haluamme
nostaa keskusteluun monipuolisen ruokavalion merkityksen ja mielikuvitusmaailma tarjoaa siihen yhden väylän.
Mainonnan mielikuvitushahmot ovat
suklaakarhu Muhkiainen, paahtoleipä
Pöhmelö, parsakaali-Timpponen sekä
kalapuikkomies Rampeli sekä satokausituotteet kuten kesäkuiset Heiskukkurat eli
varhaiskaalit.

HOK-Elanto tarjoaa kesätyöntekijöilleen monenlaisia ostoetuja, ohessa muutama esimerkki. Osaa eduista voivat
hyödyntää myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Henkilöstöalennuksen saamiseksi tulee ostokset maksaa
S-Etukortti Visalla, mikä antaa alennuksen lisäksi vielä 0,5 prosentin maksutapaedun. Alennustieto pitää päivittää kortin
siruun Prismoissa tai S-marketeissa.
ALEPA, S-MARKET JA HERKKU
– 3 % kaikki tuotteet (ei alennusta
alkoholi- ja tupakkatuotteista)

saat 3 euron edun toimitusmaksusta.
Oikeus koodin käyttöön tarkistetaan
noudon /toimituksen yhteydessä.

EMOTION
– 20 % kaikista tuotteista (ei koska
Hyvä Olo -palveluita)

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

ABC
– 50 % yksittäin ostetusta normaali
hintaisesta autonpesusta.

MARKS & SPENCER
– 20 % käyttötavarat

PRISMA JA ALEPA KAUPPAKASSI
Prisma- ja Alepa Kauppakassi-ostoista
ei järjestelmäsyistä saa normaalia henkilökunta-alennusta. Syötä tilausvaiheessa koodi staff2017 sille varattuun
kenttään ja paina ”aktivoi koodi”. Näin
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SOKOS
– 20 % käyttötavarat (ei koske Hyvä
Olo-palveluita eikä korjausompeluita)

Palkan ja lomarahojen maksukäytännöt
Palkanmaksukäytäntö

Lomaraha vähittäiskaupassa ja ravintolatoimialalla

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

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

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

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

Vuosiloman siirto sairaustapauksessa

MONIPUOLISIA ETUJA KESÄTYÖNTEKIJÖILLE

KODIN TERRA
– 10% rakennustarvikkeet
– 10% kaikki koneet, laitteet ja tekniikka
– 20% muu käyttötavarat
Toimitusmyyntituotteista ja asennuspalveluista ei myönnetä henkilökuntaalennuksia.

TOIVOTTAA
hyvää kesää!

RAVINTOLAT
– 25 % ruoka- ja juomatuotteista (ei
tupakkatuotteista eikä pääsylipuista)
HOTELLIT
– Hotellivaraukset voi tehdä VAIN
verkossa www.sokoshotels.fi ja
www.radissonblu.fi Merkitse varaus
/ kampanjakoodiksi STAFF. Henkilökuntahinta tulee varattavaksi, mikäli
huoneita on tarjolla etsimällesi ajankohdalle.

Vuosiloman aikana sairastuvalla työntekijällä on oikeus
pyynnöstä saada vuosilomansa siirrettyä. Vuosiloma siirtyy
vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäiviä
lasketaan kuitenkin vain 24 lomapäivää ylittävän loman
osalta. Jos lomapäiviä on kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuuta ei ole ollenkaan. Jos lomapäiviä on kertynyt 24–30,
omavastuupäiviä ovat 24 päivän yli menevät päivät.
Ennen vuosiloman alkamista sairastuvalla työntekijällä on
oikeus pyynnöstä saada vuosilomansa siirrettyä vastaavasti. Samoin, jos on tiedossa, että joutuu loman aikana esim.
sairaalahoitoon. Omavastuuta ei tällöin ole ollenkaan.

Molemmissa tapauksissa loma siirtyy vain jos:
- Työntekijä ilmoittaa sairastumisesta viipymättä,
sovitulle esimiehelle, puhelimitse.
- Työntekijä pyytää loman osan siirtoa, samalla kuin
ilmoittaa sairastumisesta.
- Työkyvyttömyys johtuu sellaisesta sairaudesta,
tapaturmasta tai synnytyksestä, jonka ajalta työnantajalla
on normaalisti palkanmaksuvelvollisuus.
- Työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestä viipymättä, sovitulle esimiehelle. Hoitajan
kirjoittama poissaolotodistus ei riitä.

Huomaa, että pelkkä lääkärintodistuksen lähettäminen
ei riitä loman siirtämiseen. Siirto edellyttää keskustelua
esimiehen kanssa ja selkeää pyyntöä.
Loma ei siirry, jos työntekijä käy vuosilomallaan kosmeettisessa leikkauksessa tai muussa ennalta suunnitellussa toimenpiteessä, josta aiheutuu palkatonta sairaslomaa. Loma
ei myöskään siirry, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.
Ulkomailla kirjoitetut sairaslomatodistukset pitää pyytää
englannin kielellä. Lääkärintodistuksessa pitää vähintään
olla diagnoosi, työkyvyttömyysaika ja lääkärin yksilöintitiedot.
Loman siirryttyä (mahdollisten omavastuupäivien jälkeen) työntekijä on sairauden ajan sairaslomalla. Sairaudesta riippumatta loma jatkuu ja päättyy alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Työnantaja päättää siirrettävän
loman ajankohdasta, työntekijää kuultuaan. Jos siirrettäviin lomapäiviin sisältyy lauantai, se on myös siirretyssä
lomassa.
Siirtynyt kesäloma on annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos loman antaminen näin ei ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan
antaa saman kalenterivuoden aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
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Kesätyöntekijöiden työterveyshuolto

Työterveysaseman palvelut

Kun sairastut

Kausityöntekijät ovat lakisääteisen, ehkäisevän työterveyshuollon piirissä. Lisäksi he voivat äkillisissä sairaustapauksissa saada työterveysasemalta poissaolotodistuksen, ensihoidon ja ohjeet. Työhöntulotarkastus tehdään
kausityön hakijoille vain, jos työtehtävä sitä edellyttää.
Kausityöntekijöiksi katsotaan tässä korkeintaan neljän (4)
kuukauden työsuhteissa työskentelevät kesä-, joulu- ja
muut sesonkityöntekijät.

Kun työsuhde on solmittu, myös kausityöntekijät ovat lakisääteisen, ehkäisevän työterveyshuollon piirissä. Sairaanhoidon palveluja he voivat käyttää vain äkillisissä sairaustapauksissa (poissaolotodistus, ensihoito ja kotihoito-ohjeet).
Nämä saa usein puhelimitse.
Jos vastaanottokäynti on tarpeen, aika varataan hoitajalle.
Käynnit lääkärillä ja tämän määräämissä tutkimuksissa kausityöntekijä maksaa itse. Poikkeuksena on Keski-Uusimaan alue:
Järvenpään, Jokelan, Keravan, Tuusulan, Hyvinkään, Rajamäen
ja Mäntsälän toimipaikkamme. Hoitajan aikoja on siellä vähemmän, joten tarvittaessa voi mennä myös nimetylle yleislääkärille, arkisin kello 20 asti. Jos joutuu menemään muulle lääkärille
tai muuna aikana, käynti ja tutkimukset maksetaan itse. Halutessaan kesätyöntekijä voi käyttää julkista terveydenhuoltoa.

Ilmoita

Työhöntulotarkastus
Jos kesätyöhön sisältyisi yötyötä, kylmätyötä, melutyötä tai
kukkasitomotyötä, tehdään hakijalle sitä koskeva lakisääteinen alkutarkastus. Jos tehtävässä tarvitaan elintarviketyötä
koskeva terveydentilan selvitys, ja työsuhde kestäisi vähintään kuukauden, tehdään selvitys. Jos kyseessä on muu
työtehtävä, terveystarkastusta tai terveydentilan selvitystä
ei tehdä. Jos työsuhdetta halutaan kesän jälkeen jatkaa,
tehdään tavanomainen työhöntulotarkastus ennen kuin
jatkamisesta sovitaan.

Soita viipymättä sovitulle esimiehelle, jotta
työvuoroon saadaan tilallesi toinen henkilö.
Tekstiviestillä tai sähköpostitse tehty ilmoitus ei riitä. Esimies voi tarvittaessa kysyä
työkyvyttömyyden syytä ja ohjata varaamaan käyntiajan omalta työterveysasemalta.

Toimita todistus
Jokaisesta poissaolopäivästä on oltava
todistus, jotta poissaolo on luvallinen. Jos
työterveysasema myöntää poissaololuvan
puhelimitse, todistus tulee postissa kotiin.
Hoitajan kirjoittama todistus kelpaa palkanmaksun perusteeksi korkeintaan kolme päivää. Tämän jälkeen sairauslomatodistuksen
tulee olla lääkärin kirjoittama. Ilmoita poissaoloaika viipymättä esimiehelle ja toimita
todistus hänelle heti työhön palattuasi.
Jos työterveysasemalta ei saa aikaa, tai
sinulla ei ole sairaanhoidon palvelujen
käyttöoikeutta, poissaolotodistuksen saa
esimerkiksi terveyskeskuksesta. Käynnit
muualla kuin sovitulla työterveysasemalla
maksetaan itse.

Tapaturmat
Työtapaturman sattuessa kesätyöntekijät noudattavat samaa ohjetta kuin muukin henkilökunta. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen piirissä kausityöntekijät eivät ole.

Tapaturman sattuessa
Hok-elantolaisilla on hyvät tapaturmavakuutukset. Ne korvaavat kustannuksia ja ansionmenetystä, joita tapaturman
vuoksi aiheutuu.
Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa, jos tapaturma sattuu työssä tai työmatkalla. Sen piirissä ovat kaikki
hok-elantolaiset.
HOK-Elannon henkilöstöetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa, jos tapaturma sattuu vapaa-ajalla. Se on
voimassa kaikkialla maailmassa, ilman korvauskattoa ja
myös urheiluharrastuksissa. Sen piirissä ovat sairauskassan
jäsenet, jotka työskentelevät työsopimuksensa mukaisesti,
tai palkaton poissaolo ei ole ylittänyt 30 päivää.

Ilmoita
Työtapaturma - Soita esimiehelle viipymättä, samalla tavalla
kuin sairastumisesta. Esimies täyttää poikkeamailmoituksen
RES Turvassa ja sen jatkoksi vakuutustodistuksen LähiTapiolan verkkopalvelussa. Saat tekstiviestinä
vakuutustodistuksen tiedot, jotka näytät
hoitolaitoksen vastaanotossa.
Vapaa-ajan tapaturma - Soita esimiehelle, jos tapaturma vaikuttaa työvuoroihin tai muihin työjärjestelyihin. Soita
AINA LähiTapiolan TerveysHelppi
-palveluun, puh. 020 61000, avoinna
joka päivä kello 7-23. Puhelimessa
terveydenhuollon ammattilainen
tarkistaa vakuutusturvan ja laittaa
asian vireille, arvioi hoidon tarpeen
ja tarvittaessa ohjaa hoitolaitokseen.
Saat tekstiviestinä suoralaskutusluvan, jonka näytät hoitolaitoksen
vastaanotossa.
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Hakeudu hoitoon
Jos tapaturma vaatii hoitoa tai tarkastusta, hakeudu viipymättä omalle työterveysasemalle. Jos kyseessä on kiireellinen
sairaanhoito tai olet muulla paikkakunnalla, mene lähimpään
tai TerveysHelpin neuvomaan hoitolaitokseen. Ota mukaan
Kela-kortti sekä puhelin, jossa on saamasi tekstiviesti.

Kuka maksaa
Kerro vastaanotossa, että kyseessä on tapaturma, onko
se sattunut työ- vai vapaa-ajalla, ja että vakuutusyhtiö on
LähiTapiola. Näytä tekstiviestinä saamasi vakuutustodistus /
suoralaskutuslupa. Tällöin lasku menee LähiTapiolaan, joka
maksaa ensimmäisen käynnin hoitokulut. Jos kyseessä on
kiireellinen sairaanhoito, voit hakeutua hoitoon ilman vakuutustodistusta /suoralaskutuslupaa. Tällöin nämä on toimitettava hoitolaitokseen jälkikäteen, viikon kuluessa.
Jatkohoidosta, kustannuksista ja niiden korvattavuudesta
vakuutusyhtiö päättää erikseen. Tiedot he saavat esimiehen
täyttämästä vakuutustodistuksesta tai TerveysHelpin tekemistä kirjauksista.

Tapaturmatutkinta
Kun sattuu työtapaturma, esimies tekee
tapaturmatutkinnan ja kirjaa tiedot RES
Turvassa. Tutkinta on pakollinen ja se on
tehtävä viikon kuluessa tapahtumasta. Vapaa-ajan tapaturmien osalta tutkintaa ei tehdä. Toki aina voi itse miettiä, olisiko vahingon
voinut välttää ja mitä voisi tehdä toisin, ettei
sattuisi uusia tapaturmia.

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

Tarkista etukäteen
Jos olet epävarma oikeudestasi korvaukseen, tai olet menossa kalliimpaan tutkimukseen tai leikkaukseen, tarkista

AINA etukäteen suoraan sairauskassasta: Korvaako kassa
näitä kustannuksia sinulle, mihin hoitolaitokseen voit mennä
ja kuinka tulee toimia. Asiaan liittyy paljon yksityiskohtia,
joita työkaverisi, esimiehesi tai työterveysasemasi ei välttämättä tiedä.
Lisätietoa, sopimuspaikat ja lomakkeet netissä: hok-elanto.
fi/sairauskassa
Puhelin 010 76 60150 arkisin kello 9-15 (0,0835 €/puhelu +
0,1209 €/min) ja sähköposti hok-elanto.sairauskassa@sok.fi

Tietosuojaselosteet
EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen liittyvät, henkilöstöä koskevat tietosuojaselosteet ovat luettavissa sekä Sintrassa että
hok-elanto.fi:ssä (=S-kanavalla, HOK-Elannon osiossa.) Selosteita on kolme: työnhakijarekisteriä, työntekijärekisteriä sekä
ulkoisen työvoiman rekisteriä koskevat.
Sintra: Osuuskaupat > HOK-Elanto > Ohjeet, toimintamallit > Tietosuoja
hok-elanto.fi: ylänavigaation kohta Meillä töissä > oikeassa reunassa pdf-dokumentteina. Työnhakijarekisteri löytyy myös
kohdasta Avoimet työpaikat
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Paparazzi

Mummotunnelin avajaiset 24.5.

Alepan Kulkuri vastaa ”korttelitoiveeseen”

Mummotunneli avattiin perinteisin menoin torstaina 24. toukokuuta.
Jono juhliin oli totutun pituinen ja meno sisällä totutun kaltainen.

HOK-Elanto haluaisi avata ensimmäisen Alepa Kulkuri
-myymälän Kulosaareen. Kulkuri on Suomen ensimmäinen
useita siirtoja kestävä, moduuleista koostuva myymälä, joka
kootaan kymmenestä 4 x 14 metrin moduulista, ja se saadaan
avattua muutamassa viikossa siitä kun pystytys aloitetaan.
Myymäläkalusteet on asennettu paikoilleen jo tehtaalla,
joten kun moduulit on kiinnitetty, pääsemme aloittamaan
tuotteiden hyllytyksen.

Henriikka Puolanne (vas.) aloittaa HOK-Elannon ravintoloiden
toimialajohtajana 1. elokuuta, kun Jouko Heinonen (kesk.) jää eläkkeelle.
Oikealla ravintolatoimialan markkinointiässä Susanna Hagelstam.

Alepa-ketjun johtaja Merja Mustonen kävi esittelemässä
Kulkuri-konseptia kulosaarelaisille, jotka todennäköisesti
menettävät pitkään palvelleen ostoskeskuksensa ja siinä
sijainneen Alepan. Konsepti otettiin vastaan aplodien kera!
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Hertsin peruskivi muurattiin 24.5.

Vamoslaisia vierailulla HOK-Elannossa

Lähipalvelukeskus Hertsin peruskivi muurattiin 24. toukokuuta. Peruskiveen muurattiin päivän sanomalehtien ja Suomessa
käytössä olevien kolikkojen lisäksi muun muassa ote F.E. Sillanpään teoksesta sekä S-Etukortti. Hertsi valmistuu vuonna 2020,
ja sinne sijoittuu Prisman lisäksi Helsingin kaupungin kirjasto- ja nuorisopalvelut, Touhula-päiväkoti, Mehiläisen hoivakoti,
ravintoloita, kahviloita, liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä erikoisliikkeitä.

HOK-Elanto lahjoitti Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivän kunniaksi Helsingin Diakonissalaitoksen Vamostoiminnalle 100 000 euroa. Lahjoituksella palkattiin kaksi uravalmentajaa, jotka auttavat tämän vuoden aikana sataa
nuorta löytämään oman talenttinsa ja polkunsa koulutukseen tai työelämään. Kesäkuun alussa 16 Vamos-nuorta kävi
tutustumassa HOK-Elantoon työnantajana. Henkilöstön kehittämispäällikkö Minnastina Miettinen kertoi millaisia töitä ja
urapolkuja osuuskauppa tarjoaa ja miten niihin haetaan.
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ALEPA

RAVINTOLATOIMIALA

Jenni Korpinen on nimitetty Alepa Viherlaakson myymäläpäälliköksi. Jenni on aiemmin työskennellyt Alepa Paloheinän myymälä
päällikkönä.
Jon-Kristian Östman on nimitetty Alepa Paloheinän myymälä
päälliköksi. Jon-Kristian on aiemmin työskennellyt Alepa Westendin
myymäläpäällikkönä.
Ykä Immonen on nimitetty Alepa Westendin myymäläpäälliköksi.
Ykä on aiemmin työskennellyt Alepa Kilon myymäläpäällikkönä.
Linda Nyman on nimitetty Alepa Matinkylän vt-myymäläpäälliköksi. Linda on aiemmin työskennellyt Alepa Matinkylän apulais
päällikkönä.

Katri Rantanen on nimitetty ravintolatoimialan ryhmäpäälliköksi.
Katri on aiemmin toiminut HOK-Elannon ravintolatoimialan projektipäällikön tehtävässä.
Katri vastaa ryhmäpäällikkönä Konalan ja Tapiolan Deleistä,
HOK-Elannon
Fafa´s ravintoloista ja syksyllä Hyvinkäälle avattavan ABC Restaurantin toiminnasta
Petri Mälkiä on nimitetty ravintolatoimialan ryhmäpäälliköksi. Petri
on aiemmin toiminut Zetorin ravintolajohtajana.
Riikka Juslenius on nimitetty ravintola Zetorin ravintolajohtajaksi.
Riikka on aiemmin toiminut ravintolatoimialan ryhmäpäällikkönä.
Jussi Valtavaara on nimitetty Ravintola Old Hatin vt. ravintolapäälliköksi.
Jussi on aiemmin toiminut Oluthuone Kaislan vuoropäällikkönä.
Matti Ollikainen on nimitetty Vallilaan heinäkuun lopulla avattavan
Oluthuone Konepajan ravintolapäälliköksi. Matti on aiemmin toiminut Olarin William K vt. ravintolapäällikkönä.
Jussi Hartikainen on nimitetty William K Mannerheimintien vt.
ravintolapäälliköksi. Jussi on aiemmin toiminut William K Kurvin vt.
ravintolapäällikkönä.

KONTTORI
KTM Satu Kaila on nimitetty Controlleriksi 4.6.2018 alkaen.
Satu toimii myös S-pankin asiamiestoiminnan valvontavastaavana
HOK-Elannossa.
Aiempi controller Anna Ylätalo on siirtynyt S-ryhmän ulkopuolelle.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 5.6. mennessä

