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Kasvua näkyvissä
Olen jo useamman vuoden ajan todennut, että
me osuuskaupassa katsomme suhdannekuopan
yli ja jatkamme määrätietoisesti oman toimintamme kehittämistä. Se on tapa, jolla voimme varmistaa, että olemme iskussa sitten, kun nousukausi
koittaa.
Vaikka nousukausi on antanut odottaa itseään,
osoittavat monet talouden mittarit nyt, että olemme kulkemassa kohti parempia aikoja. Me näimme siitä merkkejä jo viime vuoden aikana. Pienen
notkahduksen jälkeen HOK-Elannon liikevaihto
kääntyi jälleen kasvu-uralle.
Olemme olleet hereillä oikeaan aikaan. Halpuuttamalla ruoan hintaa, olemme antaneet
asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa keskeisiä
laadukkaita, kotimaisia tuotteita myös silloin, kun
kuluttajien ostovoima on heikentynyt. Meille se
on tuonut lisää asiakkaita ja kasvua liikevaihtoon,
vaikka alentuneet hinnat ovat tasanneet kehitystä. Tarkka kuluhallinta ja tehokkaat prosessit ovat
mahdollistaneet halpuuttamisen alentamalla omia

katteitamme. Tulemme edelleen jatkamaan tällä polulla.
Otimme viime vuonna käyttöön pidemmät aukioloajat
kaikissa ketjuissamme heti,
kun lainsäädäntö antoi tähän
mahdollisuuden. Myös tämä
toiminta on otettu hyvin vastaan
asiakkaittemme keskuudessa. Henkilökunnalle se on tuonut lisää työpaikkoja ja
ansaintamahdollisuuksia.
Vuonna 2016 jatkoimme verkostostamme kehittämistä avaamalla 16 uutta Alepaa ja neljä
S-marketia. Lisäksi kehitämme aktiivisesti ruoan
verkkokauppaamme ja muita sähköisiä palvelujamme. S-mobiili on jo käytössä yli 200 000
asiakkaalla meidän alueellamme ja käyttäjämäärä
kasvaa edelleen.
Matti Niemi

Etuoikeutettua joukkoa
ViPin vuoden ensimmäiseen numeroon on
perinteisesti koottu sekä henkilöstöedut että
henkilökunnalle tarjottavat koulutuspaketit ja
mahdollisuudet oman uran edistämiseen. Niin
tälläkin kertaa, vaikka lehti nyt on hieman antanut
odottaa itseään.
Tähän on vaikuttanut henkilöstöetujen uudistaminen. Kuten toivon mukaan kaikki jo tietävät,
henkilökunta-alennuksen saaminen omien ketjujemme ja toimialojemme tuotteista ja palveluista edellyttää jatkossa maksamista S-Etukortti
Visalla.
Samalla, kun käytäntöä uudistetaan, parannetaan
myös henkilökunta-alennuksia. Tuntuvimmat
parannukset näkyvät ravintoloiden tarjonnassa,

josta jatkossa saa 25 prosenttia henkilökuntaalennusta sekä ruoista että kaikista juomista.
Myös käyttötavarakaupan puolella edut paranevat
tuntuvasti Prismoissa, Sokoksissa, Emotioneissa
ja Kodin Terrassa, jossa suurimpien tuoteryhmien alennukset nousevat 20 prosenttiin. Ja nämä
alennukset myönnetään myös alennetuista ja
kampanjahinnoista.
Tervetuloa etuoikeutettujen joukkoon.
Lue lisää sivuilta 11–30!
Ralf Nyberg
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HOK-Elannon vuosi 2016:

Kauppa kävi ja asi
Helsingin Osuuskauppa Elannon liikevaihto vuodelta
2016 kasvoi pidentyneiden aukioloaikojen, halpuuttamisen ja yli 20 uuden myymälän ansiosta 1 954 miljoonaan euroon (ed.vuosi 1 871). Siinä on kasvua 4,4
prosenttia (- 1,2 %). Kasvanut liikevaihto nosti myös
osuuskaupan operatiivisen tuloksen ennätykselliseen
45,7 miljoonaan euroon (+ 3,2 M€).
Voimakkainta kasvu oli marketkaupassa, joka
hyödynsi uusia aukioloaikoja menestyksekkäästi ja
avasi lisäksi 20 uutta myymälää. 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 ja kuusi Alepaa palvelee ympäri vuorokauden sekä kuusi S-marketia klo 24:ään.
– Vaikka pidentyneet aukioloajat ja uudet myymälät ovat kasvattaneet työtunteja yli 200 henkilötyövuoden verran, on henkilöstökulujen suhteellinen
osuus liikevaihdosta kasvanut vain hieman. Lisäksi
käyttötavarakaupan kääntyminen kasvuun vaikuttaa
merkittävästi tuloksen parantumiseen, toteaa HOKElannon toimitusjohtaja Matti Niemi.
– Tiukalla kulukurilla olemme onnistuneet säästämään muun muassa markkinointi- ja energiakuluissa.
Ilahduttavaa on, että kaikki toimialat tekivät viime
vuonna positiivisen liiketuloksen.
Vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan HOKElanto-konsernin tulos ennen veroja oli 58,2 miljoonaa
euroa (84,9 M€). Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja, lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja 14,7 miljoonaa euroa (61,9 M€) sekä kertaluonteisia kuluja 2,2
miljoonaa euroa (19,3 M€). Konsernin operatiivinen
tulos ilman edellä mainittuja eriä oli 45,7 miljoonaa
euroa (42,5 M€) eli 2,3 prosenttia (2,3%) liikevaihdosta. Liiketulos oli 56,2 miljoonaa euroa (90,3 M€).

Halpuuttaminen kasvatti asiakasmääriä
– Myös halpuuttamisella on merkittävä rooli asiakasmäärien ja liikevaihdon kehityksessä. Päivittäistavaraketjumme tarjoavat nyt jo reilut 2 000 tuotetta
halpuutettuun hintaan, joten suomalaisten ruokapöytään on runsaasti myös edullisempia vaihtoehtoja,
Matti Niemi kertoo.
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Kasvua 228 henkilötyövuotta
HOK-Elannon henkilöstörakennetta kehitetään edelleen kokoaikaisen ja suurempia viikkotuntimääriä
tekevän henkilöstön suuntaan, joten alle 20 viikkotyötunnin vakituisia työsopimuksia ei tehdä. Henkilökuntaa oli kauden lopussa 5 557 henkilöä (5 539).
HR-strategian tavoitteiden mukaisesti kokoaikaisten työntekijöiden osuus koko h enkilöstöstä oli 49
prosenttia (49 %). Kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi
muutettuna henkilökunnan laskennallinen määrä oli
5 115 henkilöä (4 887), jossa on kasvua yli 380 000
työtuntia eli 228 henkilötyövuotta.

Alkuvuoden ja lähitulevaisuuden
näkymät
Vuonna 2017 HOK-Elannon liikevaihdon arvioidaan
kasvavan ja ylittävän 2 miljardin rajan. Kasvu tulee
pääosin marketkaupasta. Koko vuoden investointien
arvioidaan olevan 39 miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen tulos tulee olemaan hieman heikompi kuin
päättyneenä vuonna, johtuen halpuuttamisen jatkumisesta. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän
ennallaan.
HOK-Elanto on ollut aloitteellinen pidennettyjen aukioloaikojen hyödyntämisessä ja jatkaa samaa
linjaa. Kaaren Prisma on maaliskuusta lähtien auki
ympäri vuorokauden ja muutkin Prismat lisäsivät sunnuntain aukioloa aamusta ja palvelevat näin kaikkina
päivinä kello 7–23.
ABC-ketjuun vähittäiskaupan vapautunut aukioloaika on vaikuttanut siten, että HOK-Elannon ABCketju keskittyy jatkossa uuden strategiansa mukaan
polttoneste- ja autopesukauppaan. Maaliskuussa 2017
käyttöön otettava, senttiperusteinen tankkausbonus
pienentää omalta osaltaan ketjun kustannuspainetta verollisesta hinnasta maksettavista Bonuksesta.
Parantunut hintakilpailukyky voidaan näin jatkossa
osoittaa näkyvästi polttonesteiden hinnoissa mittarikentällä.

akkaat hyötyivät
HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain

Liikevaihto		Liiketulos
2016 M€
Kehitys
2016 M€

2015 M€

				
Market-kauppa

1 624,20

6,60 %

37,9

35,3

Tavaratalokauppa

64,8

4,40 %

2,8

1,9

Ravintolaliiketoiminta

126,6

-4,20 %

1,8

0,4

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

114,4

-7,20 %

0,2

0,4

Muu liiketoiminta ja hallinto

24

-21,00 %

13,5

52,3

HOK-Elanto-konserni yhteensä

1 953,8

4,40 %

56,2

90,3

HOK-Elannon henkilökunnalle 1,5 %
tulosbonusta vuodelta 2016
HOK-Elannon viime vuoden liikevaihto kasvoi ja tuloskehitys oli selvästi budjetoitua parempi. Kiitoksena hyvin suoritetusta työstä HOK-Elannon hallitus on päättänyt, että vuoden 2016 tuloksesta käytetään vakituisen henkilökunnan palkitsemiseen yhteensä 1,6
miljoonaa euroa. Bonus nousee 1,5 prosenttiin vuoden ansioista.
HOK-Elannon vuoden 2016 operatiivinen tulos oli merkittävästi budjetoitua ja edellisvuotta parempi. Tulosbonuksen maksamisen edellytyksenä on, että yritys ylittää asetetut tulostavoitteet. Tulosbonuksen taso riippuu myös tuloksen kokonaismäärästä.
Tulosbonus maksetaan tasapuolisesti henkilöstölle
vuoden 2016 veronalaisten ansioiden suhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukin palkkioon
oikeutettu henkilö saa tulosbonuksen, jonka suuruus
on 1,5 prosenttia työntekijän vuoden 2016 veronalaisista ansioista (ed. vuosi 1 %).
Palkkion saamisen edellytyksenä on, että henkilö
on vakituisessa työsuhteessa (=sairauskassan jäsen)
ja työsuhde on voimassa 1.3.2017. Tulosbonusta ei
kuitenkaan makseta niille HOK-Elannon työntekijöille, jotka ovat jonkin muun palkitsemisjärjestelmän
piirissä, eli johto, keskijohto, ylemmät toimihenkilöt,
toimipaikkojen tulosvastuulliset esimiehet sekä ne

työntekijät, jotka ovat jonkin toimipaikkakohtaisen
tulospalkkiojärjestelmän piirissä.
Tulosbonuksella palkittavia henkilöitä on HOKElannossa 4 725. Työntekijä voi tarkistaa veronalaiset
kokonaisansionsa joulukuun 2016 palkkalaskelmastaan. Tuosta summasta maksetaan 1,5 prosentin
tulosbonus.
Tulosbonus on veronalaista tuloa. Se maksetaan
työntekijöille maaliskuun palkanmaksun yhteydessä
15.3.2017 ja siitä pidätetään työntekijämaksut sekä
veroennakko kunkin henkilökohtaisen veroprosentin
mukaan.
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OMISTAJAN OLOHUONE

avautui Kaaressa
HOK-Elannon, LähiTapiolan ja Diacorin yhteispalvelupiste avattiin kauppakeskus Kaaressa ystävänpäivänä 14.2. Omistajan Olohuoneeksi nimetty
palvelupiste tarjoaa asiakasomistajille – ja sellaiseksi
haluaville – monipuolisen paketin arjen elämää helpottavia palveluita.
Omistajan Olohuonetta emännöi palveluneuvoja
Leena Ryynänen. Leena tuntee Olohuoneen eri toimijoiden palvelut, luo Olohuoneen tunnelman, toivottaa
asiakkaan tervetulleeksi ja hoitaa matalan kynnyksen
asioita kuten neuvontaa ja ajanvarauksia sekä ohjaa
hänet HOK-Elannon asiakasomistajapalvelujen, Lakipalvelun, LähiTapiolan tai Diacorin asiantuntijoille.
Pari vuotta HOK-Elannon bonusneuvojana ja sitä
ennen parikymmentä vuotta kiinteistövälittäjänä on
antanut Leenalle hyvää kokemusta asiakasomistajaasioiden lisäksi myös laki- ja vakuutuspalveluista.
– Diacorin palvelut vaatisivat pidemmän kuin parin päivän koulutuksen, joten diagnoosit ja lähetteiden
ja reseptien kirjoittamisen jätän suosiolla ammattilaisille, Leena nauraa.

Monipuolinen palvelutarjotin
Asiakas voi hoitaa Olohuoneessa monia asioita
välittömästi, vaikka osa asiantuntijoiden tarjoamista
palveluista on saatavilla vain ajanvarauksella. Osa
asiantuntijoiden palveluista on maksullisia.
Olohuoneessa voi liittyä osuuskaupan jäseneksi ja
hoitaa jäsenyyden ylläpitoon liittyviä asioita. Siellä saa
ohjausta ja neuvontaa peruspankkipalveluihin ja voi
tutustua osuuskaupan digitaalisiin palveluihin. Tarvittaessa asiakas voi Omistajan Olohuoneessa varata
ajan S-Pankin palvelupisteeseen.

Testamentti kauppareissulla?
HOK-Elannon Lakipalvelussa paikalla on perhe- ja
jäämistöoikeuteen erikoistunut lakimies. Hänen kanssaan voi tehdä esimerkiksi tarvekartoituksen perheen
tarvitsemista lakipalveluista. Olohuoneesta saa myös
Oma tahto -palvelut, joihin kuuluvat mm. testamentit,
edunvalvontavaltakirjat, avioehtosopimukset sekä
lahja- ja kauppakirjat.
Lakipalveluiden tarjoaminen keskellä kauppakeskusta on aivan uudenlainen toimintamalli jopa kansainvälisesti. Ja jos toimeksiantoa ei ole järkevää hoitaa Olohuoneessa, tehdään ajanvaraus mihin tahansa
HOK-Elannon lakipalvelun toimistoon.
– Kyselyitä on tullut laidasta laitaan. Lopulta
kuitenkin useimmat kysytyt asiat liittyivät ihmisten
arkeen, omaisuusjärjestelyihin tai ratkaisuihin perheen
hyvinvoinnin turvaamisesta. Meillä on painotettu olohuoneen palveluntarjonta vahvasti Oma tahto -palveluihin, eli testamentit, edunvalvontavaltakirjat, avioehtosopimukset, kauppa- ja lahjakirjat ja muut perheen
ja yksilön pienet asiakirjat ja sopimukset. Näistä riittää
pohdittavaa ja monet tulivatkin olohuoneeseen suoraan tiedustelemaan esimerkiksi testamenttia, lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila kuvailee.

Tarjolla turvaa ja terveyttä
LähiTapiolan palvelupisteestä voi hankkia esimerkiksi
koti-, matka- ja tapaturmavakuutuksen, rekisteröidä
S-Etukortin tiedot S-Bonusta varten tai saada opastusta korvaushakemuksen tekemiseen. Olohuoneessa
voi tutustua myös LähiTapiolan uusiin elämänturvapalveluihin, kuten esimerkiksi älyhenkivakuutukseen.
Siellä kerrotaan myös keskittävän asiakkaan eduista
sekä miten vakuutusasiat hoidetaan näppärästi S-mobiilissa. Tarvittaessa voi myös sopia tapaamisen LähiTapiolan yhteyshenkilön kanssa asiakkaalle sopivaan
ajankohtaan ja käydä asiat läpi kaikessa rauhassa.
Diacor tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluita. Paikalla on eri päivinä lääkäreitä, psykologeja,
hoitajia ja terapeutteja. Olohuoneessa voidaan tehdä
hoidon tarpeen arviointia, mittauksia ja rokotuksia,
pitää tietoiskuja ja laitekokeiluja sekä antaa vinkkejä
ajankohtaisista asioista. Teemat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Asiakas voi myös liittyä Diacorin
Arvoasiakkaaksi ja saada jatkossa kaikki vaihtuvat,
taloudelliset edut.
Omistajan Olohuone palvelee
ma–pe klo 11–19 ja la klo 9–17.

Diacorin Roosa Sireeni, LähiTapiolan Taneli Tuominen ja
HOK-Elannon Leena Ryynänen Omistajan Olohuoneessa.
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Omistajapalvelu.fi
– Ajanvaraus asiointiin
Asiakasomistajat – tai sellaiseksi haluavat – ovat viime
marraskuusta lähtien voineet varata internetin kautta
asiointiajan Kaaren ja Itäkeskuksen Omistajapalveluun.
Kaaren ajanvarauspistettä pyörittää tiiminvetäjänä
Saga Trast.
– Ajanvarauksen kautta tulee päivästä riippuen 1–5
asiakasta. Ennen vuoden vaihdetta varauskalenteri oli
käytännössä täynnä, mutta nyt on taas rauhallisempaa, Saga toteaa.
Asiakas voi varata joko puolen tunnin, tunnin tai
puolentoista tunnin ajan.
– Tunnin aika riittää yleensä kaikkien asioiden
hoitamiseen, onpa kyse jäseneksi liittymisestä, pankin
palveluiden käyttöönotosta tai pankinvaihdosta, Saga
sanoo.
Ajanvarauksella voi siis hoitaa myös pankkiasioita, käteistapahtumia – eli nostoja ja panoja– lukuun ottamatta.
Ajan voi varata aikaisintaan seuraavalle päivälle
ja pisimmillään kahden kuukauden päähän. Varaukset
seuraavalle päivälle on tehtävä viimeistään klo 18.00.
– Toivoisin, että asiakkaat käyttäisivät tätä heidän
parhaakseen suunniteltua palvelua enemmän hyväkseen. Nyt tuohon asiakaspalvelupisteelle saattaa olla
puolenkin tunnin jono, jolta välttyisi ajanvarauksella!
Ajanvaraus löytyy osoitteesta omistajapalvelu.fi
Uudet Omistajapalvelut avautuvat:
13.3.
10.4.
1.5.
1.6.

Jumbo, Tikkurila
Iso Omena, Olari, Sello
Malmi, Viikki, Itäkeskus
Järvenpää, Hyvinkää, Kerava

Uudenlainen työnjako Prismojen
infoille ja asiakasomistajapalveluille
HOK-Elannon Prisma-ketju ja asiakasomistajapalvelu ovat organisoineet uudenlaisen työnjaon S-Pankin palvelupisteiden ja infojen välillä
maaliskuun alusta alkaen.
Prismoissa pankkityötä tehneet saivat toivoa, haluavatko he jatkossa työskennellä vain
Asiakasomistajapalvelun (pankin) puolella vai
info-kassatiimissä. Pankkipisteisiin halunneista
valittiin kuhunkin pisteeseen työntekijät. Pankkipisteisiin nimitettiin samalla palveluesimiehet,
jotka vastaavat yksiköiden tuloksellisesta ja
sääntöjenmukaisesta työskentelystä.
Elina Heinonen nimitettiin Jumbon, Keravan,
Järvenpään ja Hyvinkään Omistajapalveluiden
palveluesimieheksi. Elina on toiminut Asiakasomistajapalvelun tiiminvetäjänä konttorilla ja tämä
tehtävä jää edelleen hänen hoidettavakseen.
Jukka Nurminen nimitettiin Espoon yksiköiden
eli Olarin, Sellon ja Iso Omenan Omistajapalveluiden palveluesimieheksi. Jukka on kaikille
tuttu pankkikouluttaja ja tämä tehtävä säilyy
hänellä edelleen.
Sami Velten vastaa jatkossa Tikkurilan, Malmin
ja Viikin omistajapalveluiden toiminnasta
palveluesimiehenä. Samin vastuulle jäävät
toimipaikoissa kiertävät bonusneuvojat ja
asiakaspalautejärjestelmäasiat.
Itäkeskuksen ja Kaaren Omistajapalveluiden
esimiehenä toimii palvelupäällikkö Tanja Kumpuniemi. Lisäksi Tanja on palveluesimiesten ja
konttorilla työskentelevien AO-tiimin palveluneuvojien esimies.

Kauppakassin asiakaspalvelu
omaksi yksikökseen
Aiemmin Asiakasomistajatiimiin kuulunut Kauppakassin asiakaspalvelu irrotettiin viime syksynä
omaksi tiimikseen, jonka palveluesimieheksi
nimitettiin Raisa Saari. Raisan esimies on
verkkokaupan kehityspäällikkö
Jukka Ranua. Kauppakassin asiakaspalvelutiimi
työskentelee HOK-Elannon konttorilla ja hoitaa
muun muassa puhelimitse tulevia kauppakassitilauksia, neuvontaa ja reklamaatioita.
Saga Trast (vas.) ja Pirjo Airaksinen.
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Satavuotias Suomi
Itsenäisen Suomen juhlavuosi on käynnistynyt näyttävästi. Virallisen tunnuksen ovat saaneet jo yli 3 000 tuotetta ja tapahtumaa, mutta sen lisäksi on
varmasti toinen mokoma hankkeita, jotka yhtä lailla tekevät kunniaa juhlivalle maallemme.
HOK-Elannolla ja S-ryhmällä on kaksi virallista hanketta näiden joukossa. Toinen liittyy Ruoka-Kalevalaan ja
siihen, että keräämällä ruokaan liittyvää perimätietoa
ja suomalaisten omia kokemuksia ruoasta, ruokailuhetkistä ja ruokakulttuurista, keräämme aineistoa
joka tähtää tulevaisuuteen: Maailman kekseliäimmän
ruokamaan kehittämiseen.
Toinen on Kasarmitorille tuleva kymmenmetrinen
Valon tuoja -veistos, jonka on tehnyt kuvanveistäjä
Tapio Kauhanen. Muistomerkkihankeen alullepanija
on Talvisotayhdistys ry.
Virallisten hankkeiden ohessa HOK-Elanto nostaa
vuoden aikana esiin erilaisia teemoja, jotka liittyvät
vahvasti satavuotiaan Suomen historiaan. Osuustoiminnalla oli tärkeä rooli maamme kansallisessa
heräämisessä kun rakennettiin itsenäisen valtion
toimintaedellytyksiä ja tunnusmerkkejä erityisesti
pääkaupunkiseudulla. Monet niistä näkyvät edelleen.
Osuustoiminnan avulla voitiin köyhässä maassa
koota pääomia yhteisen hyvän rakentamiseksi. Erityisesti tämä näkyi tarpeessa järjestää toimiva ruokahuolto teollistumisen murroskautta elävässä maaseutuyhteiskunnassa. Pääkaupunkiseutu on Suomen
portti maailmaan. Tänne uudet vaikutteet ovat ensiksi
tulleet ja tänne on saapunut muualta maasta aktiivisia
ihmisiä rakentamaan omaa tulevaisuuttaan.

Äitiyspakkauksen edelläkävijä
Suomalainen äitiyspakkaus täyttää 80 vuotta ja on
viime vuosina usein noussut kansainvälisen kiinnostuksen ja ihailun kohteeksi. Kovin moni ei ehkä tiedä,
että äitiyspakkauksen taustalla on Elannon kumminlahja, jota osuusliike on jakanut jäsenperheiden
vastasyntyneille lapsille jo vuodesta 1931. Aluksi se oli
pakkaus, joka sisälsi kaikenlaisia tarvikkeita, joita lapsi
tarvitsi alkutaipaleellaan.
Vastaavaa toimintaa harjoitti myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja vuodesta 1938 myös valtio
ryhtyi jakamaan varattomille perheille äitiysavustusta.
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Vuodesta 1949 äitiyspakkaus tuli kaikkien
ulottuville. Valtiovallan ottaessa enemmän
roolia asiassa myös Elannon kumminlahja
muuttui rahalliseksi tueksi ja vuodesta 1987
se on ollut käytössä nykyisessä muodossaan.
Lahja on hopeinen kummilusikka ja sen mukana perhe saa alennuskuponkeja, joita voi
käyttää hankittaessa tarvikkeita ja vaatteita
lapselle.

Ravintolaperinteen airueet
HOK-Elannon nykyisessä omistuksessa olevat vanhimmat ravintolat ovat Kappeli ja Salve.
Ravintola Salve täyttää tänä vuonna 120 vuotta.
Alkuun Salve oli pieni kioski aivan Hietalahden satama-altaan rannassa, josta myytiin ruokaa ja tupakkaa
merimiehille. Vuonna 1927 se siirtyi Hietalahdenranta
11:een rakennettuun uuteen taloon ja viime syksynä,
värikkäiden ja osin riitaistenkin vaiheiden jälkeen, Salve muutti uusiin tiloihin osoitteeseen Hietalahdenranta 5. Historiallinen henki on yhä tallella ja kasvaneiden
tilojen myötä siitä pääsevät nykyään nauttimaan yhä
suuremmat asiakasryhmät. Salven historia pidetään
elävänä ja Sakari Nupposen kirjoittama kirja ilmestyy
huhtikuun lopulla.
Kappeli viettää tänä vuonna rakennuksen
150-vuotisjuhlaa ja tämä tulee näkymään näyttelymuodossa sekä paikan päällä että Hotelli- ja ravintolamuseossa Kaapelitehtaalla. Luonnollisesti rikas
historia on juhlavuoden aikana myös nähtävissä ja
maisteltavissa menyissä, jotka kuvastavat eri vuosikymmeniä.

Backas – kartano elää
Osuuskauppa osti Backaksen kartanon vuonna 1916.
Backaksen tilalta saatiin niin viljaa leipomoihin kuin
juureksia ja vihanneksia myymälöihin. Tunnettuja
olivat myös kartanon lypsykarja ja siat. Tilan koko oli

Hietalahti vuonna 1906. Kuvan keskellä näkyy pieni
puinen kioski, josta Salven toiminta käynnistyi.

suurimmillaan yli 700 hehtaaria, mutta siitä pakkolunastettiin ensin siirtolaisväestön asuttamiseen 100
hehtaaria ja vuonna 1957 noin 400 hehtaaria Seutulan
lentokentän rakentamiseen. Ennen kolmannen kiitotien rakentamista voitiin sanoa, että puolet HelsinkiVantaan lentokentästä sijaitsi Backaksen mailla.
Kun 1990-luvulla myytiin vielä 180 hehtaaria kahdelle rakennusyritykselle jotka pystyttivät maille mm.
Kauppakeskus Jumbon, oli jäljellä enää kartanonmäen
33 hehtaaria, jotka edelleen ovat HOK-Elannon omistuksessa. Vuonna 1818 rakennetussa päärakennuksessa on meneillään iso peruskunnostus, joka valmistuu
elokuussa. Silloin julkaistaan uusintapainos Backaksen
historiasta, jota täydennetään myös kolmen viimeisimmän vuosikymmenen tapahtumilla.

Salvea uudessa osoitteessa
isännöi Antti Riit’aho loistavan henkilökunnan kanssa.

Leivästä se lähti
Lokakuun 15. päivänä 1905 kuluttajat liittyivät yhteen
perustaakseen Helsinkiin oman osuuskunnan, jonka
oli määrä leipoa puhdasta leipää ja myydä tuotteita
kohtuuhintaan pääkaupunkiseudun alati kasvavalle
väestölle.

HOK-Elannon omien 110-vuotisjuhlien aikana nostettiin esiin Elannon leipomon klassikkotuote Kaurakakku. Tulevana itsenäisyyden juhlavuonna tehdään
samanlainen kunnianosoitus oman toimintamme
juurille.
9

Tavoitteena pääkaupunkiseudun
paras ravintolakokemus
Hyvän asiakaspalvelun merkitys kasvaa jatkuvasti.
Tarjonta lisääntyy ja asiakkaat muuttuvat yhä vaativammiksi. Kiristyvässä kilpailussa asiakkaat valitsevat ne paikat, joissa heidän mielestään palvelu pelaa
ja joissa he kokevat saavansa parhaan elämyksen.
Nykyisessä sosiaalisen median värittämässä keskustelukulttuurissa he myös entistä herkemmin jakavat
kokemuksensa muiden kanssa.
Asiakkaan odotukset ja tarpeet ratkaisevat – se,
millainen fiilis palvelusta asiakkaalle on muodostunut
sekä juuri sen hetkinen tarvemoodi. Haluaako asiakas
viettää sosiaalisesti hauskan illan vai onko mieli after
work -tunnelmissa tai kenties onko kyseessä pelkkä
nopea tarpeiden tyydyttäminen.
Onnistuneen asiakaspalvelun maine kiirii kauas,
mutta huonot asiakaskokemukset leviävät usein vieläkin laajemmalle. Palvelussa tehtyjen virheiden korjaaminen on usein vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi asiansa osaavaa, innokas ja vastuuta kantava työntekijä
on yrityksen arvokkain voimavara, jonka kehittämiseen kannattaa panostaa. Asiakaspalveluosaaminen ei
ole syntymälahja, vaan taito, jota pystyy kehittämään
koulutuksen ja kokemuksen kautta. Asiakaskohtaamisessa tarvitaan empatiaa, kykyä ymmärtää asiakasta.
HOK-Elannon ravintolat ovat käynnistäneet oman
hankkeensa asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Chico’s-ketju toimii pilottina tämän vuoden aikana,

mutta valmistelevia workshopeja pidetään muidenkin
ketjujen kanssa.
– Tavoitteena on nostaa palvelumme sellaiselle
tasolle, että me tarjoamme asiakkaalle pääkaupunkiseudun parhaan ravintolakokemuksen, toteaa hanketta vetävä hankepäällikkö Anne Mikkonen.
Pilottihankkeessa testataan asiakaskokemuksen
eri tekijöitä ja miten osa-alueita voidaan kehittää. Jo
alusta pitäen keskeiseen rooliin on nostettu työntekijäkokemus. Hyvä työpaikan ilmapiiri ja henkilökunnan
työhyvinvointi näkyy asiakkaalle parempana asiakaskokemuksena.
Monissa tutkimuksissa on havaittu, että työkykyä
voidaan tukea osallistavien henkilöstökäytäntöjen
avulla, joita ovat esimerkiksi tiedonjakaminen ja tiimityö, sekä henkilön mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan
työhönsä. On hyvä tarkastella omaa palveluaan asiakkaan silmin ja miettiä miltä asiat tuntuvat asiakkaasta.
Voinko muuttaa toimintaani ja kuinka voin kehittää
omaa osaamistani?
Monet asiat tietysti elävät ja nousevat esille kehitystyön aikana, mutta yksi asia on jo alkumetreistä
lähtien tiedostettu:
– Henkilökunnan tilannetaju on asiakaspalvelun
perusta ja meillä saa tehdä omia päätöksiä parhaan
asiakaskokemuksen tarjoamiseksi, Anne Mikkonen
sanoo.
RN

Ølhusien päälliköt pohtivat, mistä osatekijöistä syntyy viiden tähden asiakaskokemus heidän konseptinsa mukaan.

10

HENKILÖSTÖEDUT JA
KOULUTUS 2017

SISÄLTÖ
Monipuolisia etuja ja koulutusmahdollisuuksia.......................................................................................... 13
Ostoetuja, ole hyvä!.......................................................................................................................................... 15
Etuja ja Bonusta yhteistyökumppaneilta...................................................................................................... 16
Työterveyshuolto ja sairauskassa................................................................................................................. 18
Sairauskassan sopimuspaikat........................................................................................................................ 20
Urapolut.............................................................................................................................................................. 22
Muista myös nämä edut!.................................................................................................................................. 30
Henkilöstöedut ja koulutus 2017

11

HOK-Elanto panostaa
henkilöstön hyvinvointiin
monella tavalla

Uusia ja uudistettuja
henkilöstöetuja

Työhyvinvointi-käsite liitetään useimmiten työterveyteen
ja työkykyyn. Tänä päivänä siihen liitetään myös työn
sujuminen arjessa. HOK-Elannossa painotetaan hyvän ja
sujuvan työn elementtien edistämistä, työkykyisyyden
johtamista ja työkyvyttömyysriskien hallintaa. Meidän
kaikkien työhyvinvointiin vaikuttavat yrityksen toimintatapa ja johtaminen, työilmapiiri, työ ja työntekijä itse,
asenteillaan ja osaamisellaan.

HOK-Elanto tarjoaa työntekijöilleen merkittävän määrän
erilaisia henkilöstöetuja. Osa näistä eduista on sellaisia,
joita voivat hyödyntää myös samassa taloudessa asuvat
perheenjäsenet. Tällaisia ovat mm. henkilökunta-alennukset HOK-Elannon ja S-ryhmän toimipaikoista, Vierumäen
loma-asuntojen käyttömahdollisuus sekä vuosittainen
henkilökuntaperheiden Linnanmäkipäivä.

Työhyvinvointi on yhteinen asiamme ja me kaikki olemme siitä vastuussa. Tutkimukset osoittavat, että hyvällä
ihmisten johtamisella on suurin vaikutus koettuun työhyvinvointiin. Työnantajan tehtävä on vastata työpaikan
toimintaympäristöstä ja rakenteista tarjoamalla turvalliset
ja sujuvat puitteet ja tarkoituksenmukaiset työvälineet.
Työnantaja varmistaa tiedonkulun ja asioiden yhteisen
jakamisen sekä määrittelee suunnan ja tavoitteet aherruksellemme. Hyvällä esimiestyöllä, perehdyttämisellä ja
osaamisen kehittämisellä voidaan varmistaa arjessa sujuvan työn tekeminen ja hallinnan tunne. Näistä elementeistä syntyy työnantajan rakentama kivijalka itse kunkin
työhyvinvoinnille.
Meidän jokaisen oma tehtävä on aivan yhtä tärkeä oman
hyvinvoinnin ja koko työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Itse kunkin rooli korostuu erityisesti oman terveyden, henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä. Työnantaja voi yrittää vaikuttaa siihen, miten
toimimme työpaikalla, mutta jokainen on itse vastuussa
siitä noudattaako sovittuja toimintatapoja. Vapaa-ajan
valinnat teemme itse ja niillä on iso merkitys kokonaishyvinvointimme kannalta. Työyhteisöjen ilmapiiriin vaikuttaa
jokainen sen jäsen. Hyvä esimiestyö ei yksin riitä.
HOK-Elannossa henkilöstön hyvinvointiin panostetaan
monella eri tavalla ja sen kehittymistä seurataan säännöllisesti. Vuosille 2017 ja 2018 on tehty työhyvinvoinnin
kehittämisohjelma teemalla Virettä Duuniin. Painopistealueina tulee olemaan esimiesten ja vastuuhenkilöiden
voimavarojen ja osaamisen vahvistaminen ihmisten johtamisessa sekä työyhteisötaitojen kehittäminen ja työntekijöiden työkunnon vahvistaminen työuran erivaiheissa. Miten Sinä ylläpidät omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia?
Virettä duuniinne!
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö
@MarjaKuusisto
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Huhtikuun alusta lukien henkilöstöalennuksen saamisen
edellytyksenä on ostosten maksaminen henkilökunnan
S-Etukortti Visalla. Uuteen toimintamalliin siirryttäessä
parannamme samalla henkilökunnalle myönnettäviä alennuksia, joten niiden taloudellinen merkitys henkilökuntaperheille on entistä suurempi. Henkilökunta-alennuksen
lisäksi tulee vielä 0,5 prosentin maksutapaetu.
Huhtikuu tuo mukanaan myös täysin uuden henkilöstöedun meille hok-elantolaisille. Työnantaja on ottanut
1.4.2017 alkaen kaikille vakituisille työntekijöille (= sairauskassan jäsen) vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.
Kyseessä on kattavin mahdollinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus ilman korvauskattoa sisältäen mm. sairaanhoidon kustannukset, päivärahakorvauksen ja tapaturmaeläkkeen. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vuonna 2017 hok-elantolaisilla on mahdollisuus uusia
myös työjalkineensa. HOK-Elanto ja Sievi ovat sopineet
työjalkineyhteistyöstä. Tarjolla on hyvännäköisiä, jalkaan
sopivia ja mukavia työjalkineita. Työnantaja tukee työkenkien hankintaa 25 eurolla / vakituinen työntekijä.
Tähän esitteeseen on koottu mittava tietopaketti kaikista
HOK-Elannon tarjoamista henkilöstöeduista ja työhyvinvointiin liittyvistä palveluista. Myös eri toimialojen ja
ketjujen urapolut sekä niitä tukevat valmennusohjelmat
löytyvät tästä esitteestä. Kannattaa siis tutustua monipuoliseen tarjontaan ja hyödyntää työnantajan tarjoamat
edut ja kehittymismahdollisuudet.
Työvireterveisin!
Antero Levänen
henkilöstöjohtaja
@LevanenAntero

Monipuolisia etuja ja
koulutusmahdollisuuksia
Ota ostoedut käyttöön

Kehitä osaamistasi

Ostoedut saat käyttöösi heti työsuhteesi alettua,
kunhan olet HOK-Elannon pääjäsen ja maksat ostoksesi S-Etukortti Visalla, jonka siruun henkilökuntatieto on aktivoitu. Ostoedun saavat myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Ostoetu säilyy myös
pitkien poissaolojen, esimerkiksi perhevapaiden ajan.
Se säilyy myös eläkkeellä, jos työsuhteesi on kestänyt
yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta. Sivu 15.

Osaamisen kehittämiseen on useita vaihtoehtoja.
Tämän lehden urapolut esittelevät koulutuksia niin
esimies- kuin työntekijätasolle. Oman ammattitaidon
kehittämisestä 80 prosenttia tapahtuu arjessa työtä
tekemällä! Sivut 22–29.

Työterveyshuolto ja sairauskassa
tukenasi
Työterveyshuolto on vakituisen henkilökunnan käytettävissä työsuhteen alusta alkaen. Lakisääteisen
työterveyshuollon lisäksi HOK-Elanto tarjoaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tutkimuksineen ja toimenpiteineen vakituiselle henkilökunnalleen. Näitä palveluja voivat käyttää sairauskassan jäsenet. Sivut 18–21.

Etuja yhteistyökumppaneilta
HOK-Elannon ja S-ryhmän yhteistyökumppanit tarjoavat monenlaisia rahanarvoisia etuja! Osasta saat myös
Bonusta. Sivut 16–17.

Työsuhdeasuntoja ja muuta kivaa
HOK-Elannolla on noin 250 työsuhdeasuntoa eri
puolilla toimialuettaan. Niistä sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta, vapaa-ajan asunnoista, liikuntaseteleistä ja työkengistä lisää sivulta 30.

Saat edut käyttöösi
kun työsuhde on alkanut:
•

ostoetu

•

työterveyshuolto ja sairaanhoito

kun työsuhde on jatkunut neljä kuukautta:
•

henkilöstölehdet ViP ja Ässä

•

Jollas-säätiön stipendit ammatillisiin opintoihin

•

Smartum Liikuntasetelit

•

S-Pankin tarjoamat edut

•

työ- ja ikämerkkipäivälahjat

•

työsuhdeasunnot

•

Vierumäen loma-asunnot

•

Ålön kesämökit

•

Sairauskassa seuraavan kalenterikuukauden alusta

Henkilöstöedut ja koulutus 2017
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HOK-Elannon henkilökuntaedut paranevat:

Nyt jopa 10 % enemmän
henkilökunta-alennusta
HOK-Elannon henkilökuntaedut muuttuvat 1.4.2017 alkaen. Ravintoloiden
henkilökunta-alennus paranee peräti 10 prosentilla 25 prosenttiin.
Ja esimerkiksi SOKOS ja Emotion sekä Marks & Spencer antavat tästä
lähtien 20 prosenttia henkilökunta-alennusta. Henkilökunta-alennuksen
saaminen edellyttää maksamista vihreällä kortilla.
Henkilökunta-alennuksen saa myös alennetuista
hinnoista ja kampanjatuotteista. Ja luonnollisesti
ostosten keskittäminen palkitaan vielä Bonuksella ja
maksutapaedulla.
– Asioimalla monipuolisesti omassa osuuskaupassaan henkilökunta saa parhaan käsityksen koko
laajasta tarjonnastamme, joka antaa hyvän pohjan
kertoa siitä eteenpäin myös asiakkaillemme, toteaa
HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen.
– Muutostilanne oli mielestämme myös paras
ajankohta palkita HOK-Elannon henkilökunta etujen
tuntuvalla parannuksella.
S-ryhmässä on tämän vuoden aikana viety läpi
toimintatavan muutos, jolla jatkossakin voit nauttia
alennuksista, kunhan maksat ostoksesi henkilökunnan
S-Etukortti Visalla. Tuota virallista nimeä käytetään vihreästä S-Etukortista, jossa on maksuominaisuus. Se voi
olla joko Debit tai Credit tai niiden yhdistelmä, jonka
siruun on tallennettu henkilökuntatunniste. Tällä kortilla
saat henkilökunta-alennuksen lisäksi jokaisen ostokerran loppusummasta maksutapaetua 0,5 prosenttia.
Nämä parannetut henkilökuntaedut ovat siis
voimassa vain HOK-Elannon toimipaikoissa. Saat
edelleen henkilökunta-alennusta koko S-ryhmän ruokakaupoista, liikennemyymälöistä, ravintoloista, hotelleista ja pankkipalveluista, mutta niissä noudatetaan
paikallisia alueosuuskaupan määrittelemiä alennuksia.
HOK-Elannon toimipaikoissa asioidessaan myös muut
S-ryhmäläiset saavat nämä parannetut edut maksaessaan S-Etukortti Visalla.
Lisää henkilökuntaetuja – tuotteita, palveluja ja
alennuksia – tarjoavat myös S-ryhmän ja osuuskaupan
partnerit ja kumppanit.

nuksen tähänkin asti. Vaikka pankkiasioinnin keskittäminen S-ryhmään tuo sinulle selvää säästöä, kaikkia
pankkiasioita ei muutoksen takia tarvitse välttämättä
siirtää S-Pankkiin. Riittää, että S-Tilillä on ostosten
verran rahaa tai, jos sinulla on kortissasi Credit-ominaisuus, voit maksaa ostoksesi luotolla, johon saat
keskimäärin 30 päivää korotonta maksuaikaa.
– Alennusedun saamiseksi riittää, että S-Tilillä on
ostosten verran rahaa. Voit esimerkiksi siirtää joka kuukausi tietyn summan S-Tilillesi tai käyttää kortin luottopuolta, kertoo HOK-Elannon talousjohtaja Laura Oja.

Keskittäminen palkitaan

RN

Parhaan hyödyn henkilöstöeduista saa, kun keskittää asioinnin HOK-Elannon ja koko S-ryhmään toimipaikkoihin.
Saat siis jatkossa henkilökunta-alennuksen maksaessasi ostoksesi S-Etukortti Visalla. Sinulla on jo
S-Etukortti Visa, jolla olet saanut henkilökunta-alen-
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Kortit koko perheelle
Uusi käytäntö astuu voimaan huhtikuun alussa, joten
viimeistään nyt kannattaa varmistaa, että sinulla
ja perheelläsi on kortit, joilla saatte henkilökuntaalennuksen. Kaikilla perheenjäsenillä tulee olla omat
maksukortit.
Kortin hakeminen onnistuu pistäytymällä S-Pankin
asiakaspalvelupisteessä (Prismat ja Helsingin Sokos)
tai lomakkeella asiointipisteessä (S-marketit ja Alepat). Jos sinulla on pankkitunnukset, voit tilata kortin
itsellesi verkkopankissa.
Alaikäiselle lapselle voi avata oman S-Tilin ja tilata
aina varmentavan Visa online-kortin. Seitsemän vuotta täyttäneelle lapsellesi saat kortin käymällä S-Pankin
asiakaspalvelupisteessä.
Kaikki henkilökuntaedut ja ajan tasalla olevat tiedot, aikataulut, ohjeet ja vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat osoitteesta:
http://www.hok-elanto.fi/henkilökuntaedut

Ostoetuja, ole hyvä!
ALEPA JA S-MARKET
– 3 % kaikki tuotteet (ei alkoholi- ja tupakkatuotteista)

MARKS & SPENCER
– 20 % käyttötavarat

KAUPPAKASSI
– 3 € kuljetuksista / alennuskoodi: staff2017

RAVINTOLAT
– 25 %
Myös kaikista juomista, ei tupakkatuotteista, ei pääsylipuista. Alennuksen saa koko pöytäseurue (alle 40
henkilöä). Ei koske catering-palveluita eikä koko
ravintolatilan kattavia yksityistilaisuuksia.

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

ABC-LIIKENNEMYYMÄLÄT
– 3 % päivittäistavarat (ei alkoholi- ja tupakkatuotteista)
– 20 % käyttötavarat
– 25 % ravintolatuotteet (ei alkoholi- ja tupakkatuotteista)
– 50 % autopesut

KODIN TERRA
– 8 % rakennustarvikkeet ja ilmalämpöpumput
– 10 % kodinkoneet ja -tekniikka
– 10 % puutarhakoneet, lumilingot ja veneet
– 20 % muut käyttötavarat

SOKOS
– 20 % (ei koske Hyvä Olo -palveluita eikä korjausompeluita)

HOK-ELANNON HAUTAUSPALVELU JA
LAKIPALVELU
– 20 % arkut, uurnat ja hautajaiskukat sekä
Lakipalvelun palkkiot

S-PANKKI JA FIM
Esimerkkejä henkilökuntaeduista
• Asuntolaina tai sijoitusasuntolaina marginaalilla
0,65 %, pankin kulloinkin tarjoama viitekorko
• S-Etukortti Visaan vähintään 1 000 euron luottoraja
• S-Tilin henkilökuntakorko S-Prime - 0,50 %
• FIM rahastojen merkintä, vaihto ja lunastus ilman
palkkioita
• S-Säästörahastot: Ei merkintä- tai lunastuspalkkiota
(etu kaikille asiakasomistajille)
Lue lisää S-Pankin tarjoamista henkilökuntaeduista ja
niiden hakemisen ehdoista www.s-pankki.fi/henkilostoedut tai Sintra-> S-Pankki-> Henkilöstöedut

SOKOS HOTELLIT
Hotellivaraukset VAIN netissä www.sokoshotels.fi ja
www.radissonblu.fi. Merkitse varaus-/kampanjakoodiksi
STAFF. Henkilökuntahinta tulee varattavaksi, mikäli
huoneita on vapaana etsimällesi ajankohdalle.

EMOTION
– 20 % (ei koske Hyvä Olo -palveluita)

Henkilöstöedut ja koulutus 2017
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Etuja&Bonusta
yhteistyökumppaneilta

S-ryhmän valtakunnalliset partnerit ja HOK-Elannon yhteistyökumppanit
myöntävät vuonna 2017 HOK-Elannon henkilökunnalle monenlaisia etuja,
ja joistain saat edun lisäksi Bonusta. Muistathan kertoa kuuluvasi S-ryhmän
henkilökuntaan jo asioinnin alussa, jotta etu tulee huomioitua. Toimipaikoissa yhteistyökumppanit varmentavat henkilökuntaan kuulumisen S-Etukortista joko maksupäätteellä tai erillisellä sirukortin lukijalla.

APTEKKISHOP.FI JA ITÄKESKUKSEN
APTEEKKI B
5 % alennus itsehoitotuotteista koodilla ”HOK”.
Alennus ei koske lääkkeitä.

AUTOKOULU LILLIPUTTI OY
HOK-Elannon henkilökunnalle B-kurssin perusvaihe
–10 %. Tällä hetkellä B-kurssin normaalihinta on 1620 €,
aamukurssina 1490 €. Hinta ei sisällä pimeänajoa 99 €,
ratamaksua 67 € eikä viranomaiskuluja (Ajovarma 136 €).

HERTZ B
S-ryhmän työntekijänä saat houkuttelevia tarjouksia
ja etuja maailmanlaajuisesti. Lisäksi Bonusta vuokrauksista Suomessa ja Virossa. Tee varaus käyttämällä
alennustunnistetta (CDP) 672392 ja säästä jopa 15 %.
Varaa netistä hertz.fi tai Varauspalvelusta ma–pe 8–17
p. 0200 11 22 33 (0,75 EUR/min+pvm/mpm).

LADYLINE-HYVINVOINTIKESKUKSET
NAISILLE B

S-ryhmän henkilökuntaetu: maksettuasi EasyFit-verkkokaupassa aloitusmaksun ja ensimmäisen kuukausimaksun saat seuraavan kuukauden veloituksetta.
Avainta noutaessasi esitä Visallinen S-Etukortti, josta
henkilökuntaan kuuluminen varmistetaan kevytlukijalla ja saat edellä mainitut edut käyttöösi. Bonusta saat
aloitus- ja kuukausimaksuista. easyfit.fi

LadyLine–henkilökuntaetu Bonusta myöntävissä
LadyLine-keskuksissa: Aloitusmaksu 0 € (norm.
100 €) ja saat haluamasi 3 kk:n mittaisen sopimuksen
24 kk:n sopimuksen kuukausihinnalla. Saat siis lyhyemmän sopimuksen edullisempaan hintaan. Asioidessasi ensimmäistä kertaa LadyLine-keskuksessa esitä
Visallinen S-Etukortti, josta henkilökuntaan kuuluminen varmistetaan kevytlukijalla ja saat edellä mainitun
edun. Bonusta saat kuukausittaisista palvelumaksuista, joiden hinnat alkaen 39 €/kk. Katso Bonusta
myöntävät LadyLinet ja lue lisää ladyline.fi

ECKERÖ LINE B

LÄHITAPIOLA B

EASYFIT-LIIKUNTAKESKUKSET
MIEHILLE JA NAISILLE B

Eckerö Line myöntää S-ryhmän henkilökunnalle
10–20 % alennuksen päivän henkilölippujen risteilytai reittihinnasta ajalla 1.1.–31.12.2017. Ajalla 1.1.–3.7. sekä
15.8.–31.12. alennus on 20 % ja ajalla 4.7.–14.8. alennus
on 10 %. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, lähtöajan ja varausajankohdan mukaan. Etuhinnat koskevat S-ryhmän henkilökuntaa sekä samalla varauksella
mukana olevia matkustajia. Varaukset Eckerö Linen
verkkokaupasta eckeroline.fi tuotekoodilla SHENK5.
Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä
voi yhdistää muihin alennuksiin, tuotepaketteihin tai
ryhmämatkoihin (max. 9 hlöä/varaus).
Pidätämme oikeuden aikataulu- ja hintamuutoksiin.
eckeroline.fi
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Alennusta saat 25 % seuraavista vakuutuksista:
Vahinkovakuutukset
• Kotivakuutus (sis. vastuu- ja oikeusturvavakuutukset)
• Kaskovakuutus (poislukien merkkikaskot)
• Hevosvakuutus
• Venevakuutus
Henkivakuutukset
• Perus- ja Pariturva henkivakuutukset
–– Saat alennuksen, kun ilmoitat LähiTapiolalle
kuuluvasi S-ryhmän henkilökuntaan tai hallintohenkilöstöön (hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenet).
–– Voit ilmoittaa kuulumisestasi edun piiriin joko

käymällä LähiTapiolan toimistolla tai soittamalla
LähiTapiolan asiakaspalveluun.
–– Etu myönnetään sekä vanhoihin että uusiin
vakuutuksiin.
–– Alennukseen on oikeutettu niin kauan kun
henkilö kuuluu S-ryhmän henkilökuntaan tai
hallintohenkilöstöön.
lahitapiola.fi

MUSIIKKIKOULUT DEMO JA JAMKIDS
HOK-Elannon henkilöstölle 10 % alennus seuraavista tuotteista:
Jamkids
• vauva-, taapero- ja bändimuskarit
• Musiikkisirkus-lastenlevy
Musiikkikoulu Demo
• yksityis- ja ryhmätunnit
• kesäleirit
Voimassa koko vuoden 2017. Ilmoita varauksen yhteydessä henkilökuntanumerosi / koodi HOK2017

NIEMI PALVELUT B
Niemen muuttopalvelusta 10 % alennus ja vuokrattavista muuttolaatikoista ja muista vuokratuotteista 50 %
alennus.
Etu voimassa 31.12.2017 saakka. Etu lasketaan yksikköveloitushinnoista, eikä siihen voi yhdistää muita tarjouksia tai alennuksia. Etu koskee uusia kotimuuttotilauksia. Ei koske ulkomaanmuuttoja. Tilauksen yhteydessä mainitse kuuluvasi S-ryhmän henkilökuntaan.
niemi.fi

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT B
– Yleishammaslääkäripalveluista –5 %
– Kotihoidontuotteista –20 %
Mainitse aikaa varatessasi kuuluvasi S-ryhmän henkilökuntaan. Keskitetty ajanvaraus puh. 010 400 3400
tai verkossa oral.fi

PUNAINEN RISTI

www.hs.fi/tilaus/kampanja/C497247/
Sanomien aikakausilehdet jopa –40 % alennuksella
12 kk:n määräaikaisista tilausjaksoista.
www.sanomakauppa.fi/hokelanto2017

SILMÄASEMA B
Edut sinulle ja perheellesi:
• silmälaseista –25 %
• aurinkolaseista –15 %
• asiakasomistajamallistosta –5 %
• piilolaseista –10 % (koskee myymälästä
ostettuja linssejä)
Alennukset normaalihintaisista tuotteista. Alennuskampanjoiden aikana noudatetaan asiakkaalle edullisinta tarjousta. Ei päällekkäisiä alennuksia.
Optikon näöntutkimus (arvo 35 €) veloituksetta silmälasien oston yhteydessä.
Lähin Silmäasema ja vapaat silmälääkäriajat osoitteessa www.silmaasema.fi

STRÖMMA FINLAND OY AB
•

Tilausristeilyt Helsingin saaristossa:
aluksen vuokra –10 % listahinnasta
• M/S Aavan illallisristeilyt: 5 € alennus risteilylipun
hinnasta (ei koske erikoislähtöjä; Vappu-, Äitienpäivä-, Juhannusristeily)
Etuja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai etuihin.
Varaukset puh. 09 2288 1222.
Etu on voimassa kaudella 2017 ja koskee vain uusia
varauksia. www.stromma.fi

TSL HELSINKI
Kurssietuja HOK-Elannon henkilöstölle:
• Kahdelle kurssille ilmoittautuessa saa toisesta
kurssista 25 % edun. Etu lasketaan edullisemmasta
kurssista.
• 10 €:n etu liikunta- ja tanssikurssien S-Etuhinnasta.
Mainitse edusta, kun ilmoittaudut kurssille. Ilmoittautuminen puh. 044 065 6178 (arkisin klo 9–15).
Internetissä ilmoittautuessasi lisää S-Etukortin numeron alkuun koodi: HenkilöEtu. tsl-helsinki.fi

HOK-Elannon henkilökunnalle 10 % alennus ensiapukoulutuksesta.

SEA LIFE

VIKING LINE B
•

Henkilökuntakortilla 2 yhden hinnalla (SEA LIFEn normaalihinnat 16,50 / 13,00 €). Etu voimassa vuoden 2017.
•

SANOMA MEDIA FINLAND
Helsingin Sanomat joka päivä + HS Digi 2 kk + 1 kk
kaupan päälle jatkuvana tilauksena hintaan 78 €.
Etu ensimmäisessä jaksossa ja tämän jälkeen jatkuu
2 kk:n laskutusvälein.
Helsingin Sanomat la–su + HS Digi 2 kk + 1 kk kaupan
päälle jatkuvana tilauksena hintaan 60 €. Etu ensimmäisessä jaksossa ja tämän jälkeen jatkuu 2 kk:n
laskutusvälein.

•

Helsinki-Tukholma -risteily 2–4 hengelle, jopa 30 %
alennus päivän normaalihinnasta. Tuotetunnus
FKKRYHS, voimassa kaikkina päivinä 1.1.–30.6. ja
13.8.–22.12.2017
Päiväristeily Tallinnaan Helsingistä, jopa 20 %
alennus päivän normaalihinnasta. Tuotetunnus
FKKRYP, voimassa kaikkina päivinä 1.1.–22.12.2017
Turun vuorokauden risteily 2–4 hengelle, jopa 10 %
alennus päivän normaalihinnasta. Tuotetunnus
FKKRYK (Viking Gracen iltalähtö) ja FKKRYM
(Amorellan aamulähtö), voimassa kaikkina päivinä
1.1.–23.12. sekä 25.–30.12.2017

BONUSTA SAAT B -MERKITYISTÄ PAIKOISTA
Henkilöstöedut ja koulutus 2017
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Työterveyshuolto
Työterveyshuollon ammattilaiset ovat työn ja terveyden välisen suhteen
asiantuntijoita. Yhdessä työpaikkojen kanssa he huolehtivat työterveyden ja työkyvyn
ylläpitämisestä. Tähän liittyviä tekemisiä ovat esimerkiksi työn kuormituksen arviointi,
ammattitautien ennaltaehkäisy, työtapaturmien torjunta, työkyvyn arviointi ja tukeminen, kuntoutukseen ohjaus sekä työhön paluun tukeminen.
Työterveyshuolto on henkilökunnalle
maksutonta
Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
koskee koko henkilökuntaa. Siihen kuuluvat esimerkiksi työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, terveysneuvonta, ensiavun järjestäminen sekä työkykyä
tukeva toiminta.
Tämän lisäksi HOK-Elanto tarjoaa vakituisille
työntekijöille myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon,
tutkimuksineen ja toimenpiteineen. Näitä sairaanhoidon palveluja voivat käyttää pääsääntöisesti työntekijät, jotka ovat sairauskassan jäseniä ja työskentelevät
työsopimuksensa mukaisesti – eivät siis ole pitkällä
palkattomalla poissaololla.
Työterveyshuoltopalvelut ovat vakituisen henkilökunnan käytettävissä jo työsuhteen alusta alkaen.
Lisäksi kesä- ja muut kausityöntekijät voivat äkillisissä
sairaustapauksissa käyttää oman työterveysaseman
puhelinpalveluja sekä käydä hoitajan vastaanotolla ja
tämän määräämissä tutkimuksissa.

Käytännön ohjeita
Käytettävä työterveysasema määräytyy aina työpaikan, ei asuinpaikan mukaan. Oman työterveysaseman
yhteystiedot löytyvät henkilökunnan ilmoitustaululta.
Palvelut ovat käytettävissä pääsääntöisesti arkisin,
työterveysaseman aukioloaikoina, puhelinpalvelut
usein myös viikonloppuisin.
Äkillisissä sairaustapauksissa riittää usein puhelinsoitto. Diacorin palvelukeskuksessa vastaa työterveyshoitaja, joka arvioi hoidon tarpeen. Tämän perusteella
hän joko varaa ajan vastaanotolle tai myöntää poissaololuvan kuluvalle päivälle, antaa kotihoito-ohjeet
ja postittaa poissaolotodistuksen. Vointia arvioidaan
päivä kerrallaan ja tarvittaessa käydään vastaanotolla
tai tutkimuksissa. Palvelukeskus on avoinna arkisin
varhaisaamusta iltaan, lauantaisin ja pyhinä lyhyemmän aikaa. Vastaavaa palvelua pilotoidaan alkuvuoden ajan sekä Aavan että Terveystalon alueilla.
Kun äkillisessä sairaustapauksessa on lähdettävä
vastaanotolle, käydään usein hoitajan luona. Diacorin
alueella ajan voi tällöin saada mihin tahansa Diacorin
toimipisteeseen, myös viikonloppuisin. Aavan alueella
mennään joko Järvenpään, Keravan tai Tuusulan toimipisteeseen, mutta vain arkisin. Terveystalon alueella
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käydään näissä tapauksissa Hyvinkään tai Mäntsälän
toimipisteissa ja vain arkisin.
Joskus on lähdettävä sairauden vuoksi lääkärin
vastaanotolle. Kaikilla työterveysasemillamme on
lääkärinaikoja rajallisesti ja vain arkisin. Sairaanhoidon
käynnit varataan Diacorissa nimetyille yleislääkäreille tai työterveyslääkäreille. Käynnit muilla lääkäreillä
eivät sisälly maksuttomaan työterveyshuoltoon. Aavassa ja Terveystalossa käynnit varataan ensisijaisesti
omalle työterveyslääkärille, ja muille vain, jos aikoja ei
ole. Lääkärikäynnit viikonloppuisin eivät sisälly maksuttomaan työterveyshuoltoon.
Pitkittyneet sairaudet ja vaivat sekä muut työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvät asiat hoitaa aina
oma työterveyslääkäri. Tarvittaessa hän voi lähettää
konsultaatiokäynnille työfysioterapeutin, työterveyspsykologin tai erikoislääkärin vastaanotolle. Muissa
tapauksissa käynnit näillä asiantuntijoilla eivät sisälly
maksuttomaan työterveyshuoltoon.

Ajanvaraus
Terveyteen liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti
omalla ajalla, ei työajalla.
Ajat varataan puhelimitse, jotta hoidon tarve tulee
arvioitua, ja käynti ohjautuu heti oikeanlaiselle ammattilaiselle (esim. hoitaja vai lääkäri, työterveys- vai
yleislääkäri). Netistä voi varata vain yksityiskäyntejä,
ei maksuttomia työterveyskäyntejä.
Kiireelliset ajat varataan aamulla, kiireettömät
kello 10 jälkeen.
Varattujen aikojen peruutukset on tehtävä viipymättä, yleensä viimeistään 12 tuntia ennen. Perumattomat ajat laskutetaan varaajalta.

Sairastuminen
Sairastumisesta on soitettava viipymättä sovitulle esimiehelle, jotta työvuoroon saadaan tilalle toinen henkilö.
Tekstiviestillä tai sähköpostilla tehty ilmoitus ei riitä. Esimies voi tarvittaessa kysyä työkyvyttömyyden syytä ja
ohjata varaamaan käyntiajan omalta työterveysasemalta.
Jokaisesta poissaolopäivästä on oltava todistus,
jotta poissaolo on luvallinen. Hoitaja voi kirjoittaa
todistuksen korkeintaan kolmeksi päiväksi, sen jälkeen
tarvitaan lääkärintodistus. Poissaoloaika on ilmoitettava viipymättä esimiehelle. Todistus toimitetaan hänel-

le heti työhön palattua, tai pidemmissä sairauslomissa
postitse. Esimies toimittaa sen palkanlaskentaan.
Jos työterveysasemalta ei saa aikaa, tai sinulla ei
ole sairaanhoidon palvelujen käyttöoikeutta, poissaolotodistuksen saa esimerkiksi terveyskeskuksesta.
Käynnit muualla kuin sovitulla työterveysasemalla eivät
kuitenkaan sisälly maksuttomaan työterveyshuoltoon.

HUOM!

Kun käynti ei sisälly maksuttomaan työterveyshuoltoon, se maksetaan itse. Sairauskassan jäsen voi usein
saada kassasta korvausta kustannuksiin. Lisätietoa
alla.

Työterveysasemat
• Helsingin, Espoon, Vantaan, Klaukkalan ja
Nurmijärven toimipaikat:
Diacor, palvelunumero 09 7750 7797.
• Järvenpään, Jokelan, Keravan ja Tuusulan
toimipaikat: Lääkärikeskus Aava,
palvelunumero 010 380 5600.
• Hyvinkään, Rajamäen ja Mäntsälän toimipaikat:
Terveystalo, palvelunumero 030 633 9505.
Lisätietoa Anu Häyriseltä p. 010 76 60112,
anu.hayrinen@sok.fi

Sairauskassa täydentää
maksutonta työterveyshuoltoa
HOK-Elannon sairauskassan löydät www.hok-elanto.
fi/sairauskassa -sivuilta. Sivuilta löydät kattavasti tietoa sairauskassan toiminnasta sekä mm. ajankohtaiset
jäsenetuudet ja sopimuspaikat. ”Usein kysyttyä” -osioista saatat löytää vastauksen itseäsi askarruttavaan
kysymykseen. Tutustuthan sivuihin!

•

Sairauskassan maksamaan lisäetuuskorvaukseen
eivät ole oikeutettuja jäsenet, jotka ovat poissa
työstä jonkin muun kuin sairauden tai synnytyksen
vuoksi eivätkä saa tältä ajalta palkkaa (säännöt 18 §).

•

Äitiys- tai isyysvapaalla ollessaan jäsenellä on
mahdollisuus saada TES:n mukaista palkan ja päivärahan erotusta. Kopio päätöksestä toimitetaan
palkkakonttoriin.

Sairauskassa pähkinänkuoressa
•

•

Sairauskassan jäseniä ovat kaikki Helsingin Osuuskauppa Elantoon ja sen tytäryhtiöihin (HOK-Elanto
Liiketoiminta Oy ja HOK-Elanto Palvelu Oy) vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat
henkilöt (min. 10 h/vko työsopimus, säännöt 4§).
Uudet työntekijät liitetään sairauskassan jäseniksi
automaattisesti, kun työsuhteen alkamisesta on
kulunut neljä kuukautta. Sairauskassan jäsenyys,
jäsenmaksun perintä ja oikeus lisäetuuksiin alkavat
seuraavan kalenterikuukauden alusta. Uusi Kelakortti ”TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA
48014” -merkinnällä tulee automaattisesti kotiin. Sairauskassan jäsenyys loppuu työsuhteen päättyessä.

•

Jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa ja se peritään kuukausittain suoraan palkasta.

•

Sairauskassa käsittelee sairausvakuutuslain mukaiset sairaus- ja osasairauspäivärahahakemukset
sekä vanhempainetuus- ja erityishoitorahahakemukset koko sairauskassan jäsenyyden ajan.
Lisäksi sairauskassa käsittelee jäsenen sairaanhoitokorvaushakemukset ja lääkeasiat.

•

Kela-korvauksen lisäksi sairauskassa maksaa
lisäetuuksia, jolloin korvauksesi saattaa olla jopa
70 %. Sopimuspaikoissa saat korvauksen suoraan.
Sairauskassa maksaa myös mm. silmälaseista
korvauksen tietyin ehdoin.

Maksukäytännöt ja toimintatavat
•

Sairaanhoitokorvaushakemuksia käsitellään viikoittain.

•

Mikäli sinulla on oikeus sekä Kela- että lisäetuuskorvaukseen, saat Kela-korvauksesta päätöksen
kotiin ja lisäetuuskorvauksesta korvauslaskelman
toimipaikkaan. Laskelmassa näkyy myös maksettu
Kela-korvaus.

•

Sairaus-, äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityishoitorahahakemuksia käsitellään jatkuvasti, kun
tarvittavat tiedot ovat käytössä. Maksupäivät ovat
päätöksen mukaisia. Maksupäivän voi myös tarkistaa Kelan sivuilta www.kela.fi

•

Sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa voit
hakea sähköisesti Kelan kotisivuilla www.kela.fi/
asiointi

Sairauskassa palvelee:
Ma–pe klo 9–15 p. 010 76 60150
Kassanjohtaja:
Nyberg Sirpa, p. 010 76 60152
Etuuskäsittelijät:
Hägg Katja
Järvinen Päivi
Parviainen Sanna (vanhempainvapaalla)
Sähköposti: hok-elanto.sairauskassa@sok.fi
Henkilöstöedut ja koulutus 2017
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Sairauskassan sopimuspaikat
Lääkäriasemat
Muualla kuin sopimuslääkäriasemilla (lääkärinpalkkiot) asioidessa saa
vain Kelan etuuden, ei lisäetuutta.
Poikkeuksena gynekologi, urologi,
silmälääkäri.
HELSINKI
• Aava, p. 010 380 3838
–– Itäkeskus, Itäkatu 7
–– Kamppi, Annankatu 32
–– Mannerheimintie, Mannerheimintie 12 B
–– Medimagneetti, Ruoholahdenkatu 14, p. 09 417 88 100
–– Pasila, Pasilankatu 2 B
–– Teslamed, Nordenskiöldinkatu
18 A, p. 010 380 2525
• Cityterveys Oy, p. 010 326 3260
Fredrikinkatu 48
Palvelut: laboratorio-, röntgen-,
ultraääni- ja magneettitutkimukset
• Diacor Terveyspalvelut Oy,
p. 09 7750 800
–– Alppikatu, Alppikatu 2 B
–– Herttoniemi, Suunnittelijankatu 2
–– Itäkeskus, Tallinnanaukio 4 A
–– Kannelmäki, Kantelettarentie 1
–– Keskusta, Keskuskatu 7
–– Pasila, Maistraatinportti 2
–– Pitäjänmäki, Hiomotie 8
–– Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A
ESPOO
• Aava Tapiola, Länsituulentie 1 A, p.
010 380 3838
• Diacor Terveyspalvelut Oy,
p. 09 7750 800
–– Iso Omena, Piispansilta 9, 2. krs
–– Leppävaara, Leppävaarankatu 7 A
–– Tapiola, Länsituuli 7, 3. krs
VANTAA
• Aava Vantaanportti, Elannontie 5,
p. 010 380 3838
• Diacor Terveyspalvelut Oy, p. 09
7750 800
–– Tikkurila, Unikkotie 5a A
–– Flamingo, Tasetie 8
HYVINKÄÄ
• Aava, Hämeenkatu 14,
p. 010 380 3838
• Cityterveys Oy, Uudenmaankatu 2,
p. 010 326 3260
• Terveystalo Hyvinkää, Ahjonkatu 1,
p. 030 6000
JÄRVENPÄÄ
• Aava, Myllytie 1 A, p. 010 380 3838
KERAVA
• Aava, p. 010 380 3838
–– Kerava, Kauppakaari 1 C
–– Keravan Terveyspuisto,
Metsolantie 1
20

NURMIJÄRVI
• Diagnos Terveyspalvelut Oy
–– Kirkonkylän Lääkäriasema,
Keskustie 5, 2.krs., Nurmijärvi p.
09 853 7539
–– Klaukkalan Lääkäriasema,
Viirintie 3, Klaukkala,
p. 09 276 6800
• Nurmijärven työterveys
–– Rajamäentie 9 C, Nurmijärvi
–– Vaskomäentie 2, Klaukkala
(Hoito maksetaan itse, korvaus
haetaan sairauskassasta)
MÄNTSÄLÄ
• Suomen Terveystalo Oy,
Keskuskatu 11, p. 030 6000
TUUSULA
• Aava, Kauppatie 13,
p. 010 380 3838

Apteekit
Jos haet reseptilääkkeesi muusta
kuin sopimusapteekista, älä ota
Kela-korvausta. Maksa koko lääkkeen hinta ja hae korvaus jälkikäteen
sairauskassasta, jolloin korvaus on
70 %. Sopimusapteekit myöntävät
vapaakaupan tuotteista alennuksia.
Kysy lisää apteekissa asioidessasi.
Muista säilyttää saamasi omavastuukuitit mahdollista Kelan lääkkeiden
lisäkorvauksen hakemista varten.
HELSINKI
• Kannelmäen keskusapteekki,
Vanhaistentie 1
• Herttoniemen apteekki,
Hiihtomäentie 14
• Lassilan apteekki, Kaupintie 10
• Malminkartanon sivuapteekki,
Malminkartanonaukio 4
• Pakilan apteekki, Pakilantie 56
• Ruoholahden apteekki,
Itämerenkatu 21
• Siltamäen apteekki,
Jousimiehentie 3
• Vallilan apteekki, Mäkelänkatu 29
• Vuosaaren apteekki, Vuotie 45
• Yliopiston apteekit
• Yliopiston sivuapteekit
• Ympyrätalon apteekki,
Siltasaarenkatu 18
HELSINKI BONUSAPTEEKIT
• Apteekki Isokannel,
Kantelettarentie 1
• Hietalahden apteekki,
Hietalahdenranta 5–7
• Itäkeskuksen apteekki,
Tallinnanaukio 4
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• Malmin apteekki, Kirkonkyläntie 3
• Pihlajamäen apteekki,
Meripihkantie 3

ESPOO
• Espoon keskustan apteekki,
Kamreerintie 5
• Espoonlahden apteekki,
Espoonlahdenkatu 4
• Haukilahden sivuapteekki,
Haukilahdenkatu 25
• Kivenlahden sivuapteekki,
Merivirta 3
• Matinkylän apteekki,
Piispansilta 11 T 63
• Sellon apteekki,
Leppävaarankatu 3–9
• Suvelan sivuapteekki,
Sokinsuontie 4
• Tapiolan Otso apteekki,
Länsituulentie 6
VANTAA
• Hakunilan apteekki, Laukkarinne 6
• Länsimäen sivuapteekki, Kilpakuja 1
• Martinlaakson apteekki,
Kivivuorentie 4
• Myyrmäen apteekki,
Jönsaksentie 6
• Tikkurilan apteekki, Kielotie 11
• Tikkurilan asema apteekki,
Asematie 4–10
• Vantaanportin apteekki,
Vantaanportinkatu 3
VANTAA BONUSAPTEEKIT
• Tikkurilan uusi apteekki,
Talvikkitie 37
• Lentoaseman sivuapteekki,
Terminaali 2 B

HYVINKÄÄ
• Willan Kehrä Apteekki, Torikatu 9,
Prismakeskus
• Kirjavantolpan apteekki,
Uudenmaankatu 70
JÄRVENPÄÄ
• Järvenpään Farma apteekki,
Mannilantie 44
• Jampan sivuapteekki,
Wärtsilänkatu 70
KERAVA BONUSAPTEEKIT
• Keravan 1. apteekki, Kauppakaari 2
–– Ahjon sivuapteekki,
Keravanpolku 1
–– Savion sivuapteekki, Koivikontie
12
KLAUKKALA
• Klaukkalan apteekki, Lepsämäntie 1
MÄNTSÄLÄ
• Mäntsälän apteekki, Keskuskatu 12

NURMIJÄRVI
• Rajamäen apteekki, Urttilantie 1

• Seitsemän veljeksen apteekki,
Mahlamäentie 2

TUUSULA
• Riihikallion sivuapteekki,
Haukantie 2
• Tuusulan apteekki, Hyryläntie 9

Fysikaaliset hoitolaitokset
HELSINKI
• Diacor Terveyspalvelut Oy,
p. 09 7750 800
–– Herttoniemi, Suunnittelijankatu 2
–– Pitäjänmäki, Hiomotie 8
–– Ruoholahti, Tallberginkatu 2
• DBC Klinikka, p. 029 123 7000
–– Kaivokatu, Kaivokatu 10 C, 5. krs
–– Kannelmäki, Laulukuja 4, 2. krs
• Fysiokeskus Itäkunto, Itäkatu 7, 2.
krs, p. 09 343 4240
• Fysios Pikku Huopalahti, Taavetti
Laitisen katu 4, p. 09 540 4340
• Nordic Health Finland, Mannerheimintie 113, p.020 759 7319
• SelkäCenter, p. 09 6940 611
–– Itäkeskus, Itäkatu 7, 2 krs
–– Pasila, Pasilankatu 2 B, 3. krs
–– Mansku, Mannerheimintie 12 b,
4.krs
ESPOO
• DBC Klinikka Sello, Kauppakeskus
Sello, Leppävaarankatu 9, p. 029
123 7000
• Fysios, p. 09 540 4340
–– Leppävaara, Läkkisepänkuja 4
B, 3. krs
–– Tapiola, Laurea Otaniemi, Metsänpojankuja 3, 2 krs
–– Viherlaakson ostoskeskus,
Viherlaaksontie 2
• SelkäCenter, p. 09 6940 611
–– Länsiväylä, Piispanportti 12
–– Tapiola, Länsituulentie 1 A, 2. krs
VANTAA
• Auron Myyrmäen Kuntoasema,
Jönsaksentie 6 A,
p. 010 2921 300
• Auron Tikkurilan Kuntoasema,
Unikkotie 5a B, p. 010 2921 320
• Diacor Terveyspalvelut Oy Tikkurila, Unikkotie 5 aA, p. 7750 800
• Fysios Tikkurila, Unikkotie 28,
p. 09 540 4340
• SelkäCenter Vantaanportti, Elannontie 5, 2.krs, p. 09 6940 611
HYVINKÄÄ
• HyviTera, Uudenmaankatu 47,
p. 019 450 300
JÄRVENPÄÄ
• Järvenpään Kuntohoito Oy,
Kansakoulunkatu 32 B 1,
p. 09 291 7177
KAUNIAINEN
• Fysios Kauniainen, Kauniaistentie
7, 2. krs, p. 09 540 4340
KERAVA
• DBC Klinikka, Kultasepänkatu 8,

2. krs, p. 029 123 7000
• SelkäCenter, Kauppakaari 1 C,
2. krs, p. 09 6940 611
• Auron Keravan Fysioterapeutit,
Asemanaukio 5, p. 044 2043 215

KLAUKKALA
• Klaukkalan Fysikaalinen hoitolaitos, Klaukkalantie 63,
p. 09 879 4660
MÄNTSÄLÄ
• Vireus Oy, Risto Kallion raitti 2, p.
019 6889 015
NURMIJÄRVI
• Nurmijärven Fysioterapia,
Kauppanummentie 6 D 1,
p. 09 878 8560

p. 010 400 3400
–– Tapiolan Hammaslääkäriasema,
Länsituulentie 10,
p. 09 455 0855

VANTAA
• PlusTerveys Asematien Hammaslääkärit, Asematie Tikkuraitti 11 A,
p. 09 823 5774
• Myyrmäen Hammaslääkäriasema,
Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3, 3 krs, p. 09 530 8980
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
p. 010 400 3400
–– Tikkurila, Kielotie 14 B
–– Vantaa Dentinelli, Maakotkantie 6
HYVINKÄÄ
• Oral Hammaslääkärit Oyj Uudenmaankatu 2, p. 010 400 3400
• Torikadun Hammaslääkärikeskus
Oy, Torikatu 2, p. 019 419 049

Hammaslääkäriasemat
Muualla kuin sopimushammaslääkäreillä asioidessa saa vain Kelan
etuuden, ei lisäetuutta. Terveyskeskushammaslääkärillä suoritetusta
hammashoidosta sairauskassa
myöntää 70 %:n korvauksen.
HELSINKI
• PlusTerveys Agenttitalon
Hammaslääkärit, Turunlinnantie 8,
p. 09 323 8411
• Malmin Hammas, Malmin
Kauppatie 18,p. 09 351 5015
• Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy OmaHammaslääkäri
(Mehiläinen Oy, Suun terveydenhuolto), Eteläesplanadi 22 A,
p. 010 273 8140
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
p. 010 400 3400
–– City-hammaslääkärit,
Aleksanterinkatu 21
–– Erottaja, Erottajankatu 5 A
–– Hakaniemi, Siltasaarenkatu 16
–– Itäkeskus, Tallinnanaukio 4 B
–– Kamppi, Urho Kekkosen katu
3 b, 6.krs.
–– Kauppakeskus Kaari,
Kantelettarentie 1
–– Lauttasaari, Lauttasaarentie 6
–– Simodent, Simonkatu 12 A 4
–– Töölö, Sibeliuksenkatu 11 A 4
• PlusTerveys, City-Hammaslääkärit,
Aleksanterinkatu 21 A,
p.09 622 6610
–– (vastaanotolla pelkopotilaiden
hoito)
• Stardent Oy, p.010 666 7820
–– Hämeentien Hammaskeskus,
Vilhovuorenkatu 3
–– Itiksen Hammaskeskus,
Kauppakartanonkatu 10
–– Töölön Hammaskeskus,
Mannerheimintie 62

JÄRVENPÄÄ
• Järvenpään hammaslääkärikeskus
Oy, Sibeliuksenkatu 14 as 16,
p. 09 279 7660
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
Postikatu 8 A, p. 010 400 3400
KERAVA
• Hammaslääkäri Hammastalo,
Asikainen, Kärki ja Suksi,
Kauppakaari 15, p. 010 281 2830
KLAUKKALA
• PlusTerveys Klaukkalan Hammaslääkäriasema, Viirintie 3 Rk 113,
p. 09 878 6183
• Uudenmaan Hammaspalvelu
Klaukkala, Lepsämäntie 1,
p. 020 741 1420
NUMMELA
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
p. 010 400 3400
–– Asemantie 1, Asemantie 1 A
–– Vihdintie, Vihdintie 4–6
NURMIJÄRVI
• Uudenmaan Hammaspalvelu,
Keskustie 5, p. 020 741 1420
MÄNTSÄLÄ
• PlusTerveys Mäntsälän
Hymyhammas, Keskuskatu 11 B,
p. 019 687 1288
TUUSULA
• Hyrylän Hammaslääkäriasema,
Kauppatie 11, p. 09 274 7740

Toimistomaksua ei peritä
sopimuspaikoissa.
Mahdolliset muutokset sopimuspaikkoihin löydät osoitteesta
www.hok-elanto.fi/sairauskassa

ESPOO
• Etelä-Espoon Hammaslääkärit,
Piispansilta 9 A, p. 09 6150 0150
• Oral Hammaslääkärit Oyj, Tapiola,
Itätuulenkuja 10 B,
Henkilöstöedut ja koulutus 2017
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Monenlaista osaamista
1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö;
paljonko vie aikaa ja millaisia haasteita opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa?

Ville Rinne

Virpi Vihanta

Tuomas Sinelampi

Myyjä, Prisma Hyvinkää
Finanssialan ammattitutkinto

Myymäläpäällikkö, Alepa Hämeentie
KAET 04, Kaupan esimiehen
erikoisammattitutkinto

1. Halusin opiskella lisää rahoitusalaa, koska olen jo
muutaman vuoden ollut S-Pankin asiakaspalvelupisteessä töissä. Pidän työstä ja haluan ymmärtää
isomman kuvan, jotta voin palvella asiakkaita paremmin. Peruskoulutukseltani olen yo-merkonomi.
Valmistumisesta on kuitenkin jo aikaa, ja näin pääsen
päivittämään ja syventämään osaamistani ja kehittämään työtäni. Jatkokoulutusmahdollisuudetkin
kiinnostavat, mutta nyt haluan keskittyä tähän. Haluan
lisää vastuuta ja oppia koko ajan uutta, ja uskon että
koulutuksen kautta tämä on mahdollista.
2. Minulle on auennut alan merkitys kansantaloudelle.
Perustiedon lisäksi pitää pysyä perillä ajankohtaisista
muutoksista ja uutisista, lainsäädännöstä sekä kilpailijoiden palveluista. On myös helpompi keskustella
asiakkaiden kanssa kun osaa vastata kysymyksiin ja
ymmärtää asioiden taustoja itsekin paremmin.
3. Opiskelulle pitää varata vähän aikaa joka päivä.
Tarkan suunnitelman mukaan on helppo opiskella
isompia kokonaisuuksia ja tehtävien palautukset
kannattaa hoitaa vähän etuajassa, ettei tule kiire.
Opintojen, työn, perheen ja bändiharrastuksen yhteen
sovittaminen on välillä työlästä. Kun keskittyy kulloinkin käsillä olevaan asiaan, niin kyllä kaikki onnistuu.

PT=päivittäistavarakauppa KT=käyttötavarakauppa
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1. Haluan kouluttautua ja mennä urallani eteenpäin.
Tykkään haasteista ja mahdollisuuksista. Urahaaveeni
on edetä S-ryhmässä vielä vastuullisimpiin tehtäviin.
Haaveeni on ryhmäpäällikön tehtävät / Prisman johtajan tehtävät.
2. Koulutusryhmämme oli erittäin tiivis ja monipuolinen lähes kaikilta S-ryhmän toimialoilta. Keskustelut
ja näkemykset olivat minun mieleeni. Opin hiukan
vanhemmilta ''konkareilta'' uusia ajatuksia ja kokemuksia johtamisen erinäkökulmista. Koulutuksesta jäi
asioina mieleen etenkin PEILI ja sen tehokas käyttö
käytännön arjen kohtaamisissa ja myös minulle rakas
aihe valmentava johtaminen.
3. Käytin koulutukseen aikaa viikoittain muutaman
tunnin. Minä halusin muodostaa itselleni kalenterin
heti koulutuksen alussa, johon kirjailin koko vuoden
koulutekemiset ja muut tekemiset. Kalenteri myös
toteutui hyvin kesää lukuun ottamatta. Syksyllä otin
viimeisen puristuksen ja sain tehtyä kaikki tehtävät
määräajassa maaliin. Minulla ei ollut ajankäytön kanssa haasteita, kun asia on minulle tärkeä, niin toiset
asiat täytyy silloin jättää pienemmälle ajalle ja aikatauluttaa koko elämää paremmin koulutuksen aikana.

Urapolku

PEREHTYJÄ

MYYJÄ

TIIMINVETÄJÄ PT
KASSAVASTAAVA
APULAISMYYNTIPÄÄLLIKKÖ (KT)
MYYNTIALUEVASTAAVA (KT)

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
PT JA KT
LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ KT

PALVELUPÄÄLLIKKÖ

PRISMAJOHTAJA

ALUEJOHTAJA

Turvapassi, Hygieniapassi, Ikärajapassi, PCI-passi, Trukkipassi
Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot,
eJollas)
Kummitoiminta,
Työssäoppiminen

Tuoteryhmävalmennukset PT ja KT
Kummikierrokset KT
BOA / S-pankki, Veikkaus, RAY pelaamisen valvonta
Myynnin ammattitutkinto (MYAT PT ja KT)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Syväjohtaminen (SYJO)

JOKO / MBA / TUJO

Kassavastaavavalmennus
Järjestelmävalmennukset
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Esimiesten perusvalmennus
(EMPV PT ja KT)
Lähiesimiehen ammattitutkinto (LAT)

Työpaikkaohjaaja
Esimiehen erikoisammattitutkinto (MKEV PT, KTEV KT)

HARJOITTELIJA

MYYJÄ

ESIMIESHARJOITTELIJA
(EMH)

APULAISPÄÄLLIKKÖ

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ

Turvapassi, Hygieniapassi, Ikärajapassi, PCI-passi, Veikkaus, RAY pelaamisen valvonta

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot,
eJollas)
Työssäoppiminen

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Järjestelmävalmennukset, Lähiesimiehen ammattitutkinto (LAT)

Esimiesharjoittelijavalmennus (EMH)

Työpaikkaohjaaja
Myynnin ammattitutkinto
(MYAT PT)

Esimiesten perusvalmennus (EMPV PT)

Syväjohtaminen
(SYJO),
Esimiehen
erikoisammattitutkinto
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1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö;
paljonko vie aikaa ja millaisia haasteita opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa?

Juhani Laine
Lakimies, tiiminvetäjä,
HOK-Elannon Lakipalvelu
Oikeustieteen tohtorin tutkinto,
Helsingin yliopisto

W

1. Koulutusalan valintaan vaikutti kohdallani keskeisesti se, että lakimiehiä työskentelee hyvin erilaisissa
tehtävissä. Oikeustiede ei näin kahlitse harjoittajaansa etukäteen kovin rajatulle alalle. Opiskelijana en
rehellisesti sanottuna ollut koskaan erityisen ahkera,
mutta koin yliopisto-opintoihin liittyneet kirjalliset
työt ja niiden tarjoaman mahdollisuuden itsenäiseen
argumentaatioon mielekkäänä. Valmistuttuani vuonna 2008 oikeustieteen kandidaatiksi päätinkin hakea
tiedekunnalta oikeuden myös tohtorin tutkinnon suorittamiseen. OTK-tutkinnon olin suorittanut kauppaoikeudessa yhteisöoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta.
Sen pohjalta valitsin väitöskirjani aiheeksi yhtiöoikeuden alalta suunnatun maksuttoman osakeannin, joka
tuolloin oli verraten uusi, vuoden 2006 osakeyhtiölain
mahdollistama menettely.
2. Nykyisin suuntaus on kohti entistä tiiviimpiä ja
kenties yhden yksittäisen perusväittämän ympärille
rakennettuja väitöskirjoja. Omassa työssäni, jonka
sivumäärä jo ilman luettelo-osaa on lähes 400, on kuitenkin piirteitä laajoista ”vanhan ajan” väitöskirjoista.
Tätäkään vasten ei vain yhden ”isoimman oivalluksen”
nimeäminen olisi luontevaa. Itse aiheeseen ja tutkimusaineistoon sukeltaminen, tutkimusaihetta koskevien väittämien löytäminen, kirjoitusprosessi ja lopulta
työn puolustaminen väitöstilaisuudessa tarjosivat
kaikki kiintoisia haasteita. Minulla oli myös onni saada
teokselleni laadukas kaupallinen kustantaja, ja kirjan
viimeistely ammattitaitoisen kustannustoimittajan
avustuksella oli kokonaan uusi ja antoisa kokemus.
3. Oikeustieteen tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan laatiminen ja julkinen puolustaminen sekä eräitä
näitä edeltäviä opintoja. Kaikkiaan tutkinnon saami-
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nen vei kohdallani kahdeksan vuotta, kun syksyllä
2008 sain oikeuden tutkinnon suorittamiseen ja syksyllä 2016 väitöskirjan hyväksymisen jälkeen valmistuin tohtoriksi. Vuosiin mahtui niin hiljaisempia kuin
intensiivisempiäkin opiskelu- ja kirjoittamisjaksoja.
Työskentelin koko tutkinnon suorittamisajan, vuosina 2008–2011 eräissä asianajotoimistoissa ja vuoden 2011 maaliskuusta HOK-Elannon palveluksessa.
Koska läsnäoloa edellyttäviä opintoja ei oikeustieteen
tohtorin tutkintoon sisälly merkittävää määrää, koin
opintojen ja työn yhteensovittamisen lopulta melko
vaivattomaksi. Tutkimus- ja kirjoitustyö ei katso vuorokaudenaikaa, joten siihen saatoin hyödyntää iltoja,
viikonloppuja sekä loma-aikoja, eikä se näin rasittanut
päivätyötä.

Janne Lahti
Apulaispäällikkö, S-market Saunalahti
HeAp-02 valmennus
1. Haluan saada mahdollisimman hyvät tiedot ja
taidot toimia apulaispäällikön tehtävässä. Kokemuksien jakaminen opiskelutovereiden kanssa ja muiden
kokemuksista oppiminen. Ja oman työuran eteenpäin
vieminen.
2. Ehdottomasti parasta antia oli verkostoituminen
ryhmän kanssa!
3. Onnistuu kun asiat aikatauluttaa itselleen ja pitää
aikatauluista kiinni! Täytyy myös muistaa jättää vapaaajalle aikaa, koska se on kuitenkin tärkeää ja siitä
helpoiten muutoin karsisi tarvittavan ajan.

Urapolku

PEREHTYJÄ

MYYJÄ

VUOROVASTAAVA

TILAUSVASTAAVA
KASSAVASTAAVA
PALVELUTORIVASTAAVA

APULAISPÄÄLLIKKÖ

MARKETPÄÄLLIKKÖ

Turvapassi, Hygieniapassi, Ikärajapassi, PCI-passi
Marketpäällikkövalmennus
(S-market ketju) (HESP)

Veikkaus, Ray pelaamisen valvonta
Myynnin ammattitutkinto (MYAT PT)

Perehdyttäminen,
Työssäoppiminen

Työpaikkaohjaaja
Liiketalouden perustutkinto,
merkonomi
Lähiesimiehen ammattitutkinto
(LAT)

Apulaispäällikkövalmennus
(S-market ketju) (HEAP)

Marketpäällikön
täsmävalmennusmoduulit
Mahdolliset
täydentävät
Jollas-valmennukset
(JET, Inno)

Kassavastaavavalmennus
Vastuuhenkilövalmennus
Hevi/Palvelutori
Tuoteryhmäpäivät
Tilausvastaavapäivät,
Kassavastaavapäivät

PEREHTYJÄ
HARJOITTELIJA

PALVELUNEUVOJA
FLORISTI
LAKIPUOLEN OPISKELIJA

TOIMISTONHOITAJA
LAKIMIES

Turvapassi, PCI-passi, myynti- ja palveluvalmennukset, tuotekoulutukset, lakipuolen luennot/koulutukset

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot,
eJollas)
Kummitoiminta,
Työssäoppiminen

Työpaikkaohjaajakoulutus

Liiketalouden perustutkinto merkonomi
Myynnin ammattitutkinto
Alan perustutkinnot
Lähiesimiehen ammattitutkinto (LAT)

Esimiesten perusvalmennus

Johtamisen
erikoisammatti
tutkinto (JET)
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1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö;
paljonko vie aikaa ja millaisia haasteita opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa?

2. Olen saanut koulutuksen kautta uutta näkökulmaa
omaan työhöni ja olen päässyt tuomaan ideoita myös
omaan työyhteisööni.
3. Opiskelu työn ohella on toisinaan haastavaa. Työn,
vapaa-ajan ja opiskelun yhteen sovittaminen vaatii
suunnitelmallisuutta. Tehtävät ovat ajoitettu opintosuunnitelman mukaisesti, jotta pysytään aikataulussa.

Yhteishyvä/Maija Astikainen

Kaisa Riihikanto
Myyjä, Emotion Järvenpää
Lähiesimiestyön ammattitutkintoa
Markkinointi-instituutissa
oppisopimuksella.
1. Haluan kehittää omaa osaamistani ja ammattitaitoani myyjänä. Haluan myös edetä urallani ja työskennellä tulevaisuudessa esimiehenä.
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ABC:n uuden strategian mukainen urapolku tarkentuu
vuoden 2017 aikana.
ABC:n päivitetyn strategian mukaan toimialan nimi on
jatkossa Polttoneste- ja autopesukauppa. Päivitetyn
strategian mukainen urapolku tarkentuu vuoden 2017
aikana.

Urapolku

PEREHTYJÄ

MYYJÄ

MYYNTI- JA PALVELUVASTAAVA
APULAISMYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ
MYYNTIMILJÖÖTIIMINVETÄJÄ

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ

PALVELUPÄÄLLIKKÖ
LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ

TAVARATALOJOHTAJA

Turvapassi, PCI-passi, eJollas

Myynnin ammattitutkinto (MYAT KT)
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Esimiesten perusvalmennus (EMPV KT)
Lähiesimiehen ammattitutkinto (LAT)
Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot)
Kummitoiminta
Työssäoppiminen
eJollas

JOKO /
MBA /
TUJO

Esimiehen erikoisammattitutkinto
(KTEV KT)

Pukeutumis- ja kauneusneuvojavalmennukset
Myynnin, kassapalvelun ja sovituspalvelun askeleet
Tuotekoulutukset
Järjestelmävalmennukset
BOA / S-pankki

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Syväjohtaminen (SYJO)

Työpaikkaohjaaja

TRAINEE

MYYJÄ

VISUALISTI

SECTION
MANAGER

STORE
MANAGER

Marks & Spencer -perehdytys

M&S WAY -koulutukset

M&S-myyntikoulutukset

M&S-tuotekoulutukset

VM-koulutukset

M&S-johtamisjärjestelmä

M&S-managerivalmennukset

M&S Engagement Day
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1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö;
paljonko vie aikaa ja millaisia haasteita opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa?

Eija Niinikoski

Ilkka Saloranta

Liikeideapäällikkö,
La Famiglia Helsinki
Lähi2 -lähiesimieskoulutus

Vuoropäällikkö, Ølhus Helsinki
Vuoropäällikkö- / vuoromestarivalmennus (HEVUP)

1. Olen uusi HOK-Elannossa ja tästä syystä koin
viisaaksi osallistua talon järjestämiin koulutuksiin. Varsinkin verkostoituminen ja talon tavoille oppiminen
olivat päätavoitteet. Ei siitä tietenkään mitään haittaa
olisi jos vaikka tulevaisuudessa saisin oman yksikönkin
hoidettavakseni.

1. Tulin taloon tarjoilijaksi ja olen siitä edennyt vuoropäälliköksi. Aloin kaivata laajempaa näkemystä ja uusia tapoja toimia. Itsensä kehittämisen halusta siis oli
kai kysymys. Kaipaan uusia haasteita, etten sammaloituisi. En hienoa titteliä välttämättä, mutta vaativampia
tehtäviä.

2. Parasta antia tähän mennessä on ollut Thomaspäivä. Varsinkin kun paikalla oli edustettuna kaiken
ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia kollegoita. Taas
ymmärtää toisia hieman paremmin!

2. Parasta oli se, että oppi ymmärtämään miksi asiat
tehdään niin kuin ne tehdään. Aiemmin sitä ehkä vain
katsoi putkinäköisesti ja teki mitä kuului, nyt tajuaa
syyt paremmin. Mielenkiintoista oli myös erilaisten
ihmisten – meistä löytyy tietyt perusarkkityypit –
toimintaan ja motivointiin perehtyminen.

3. Vapaa-aika, mitä se on? Kyllä koulu vie aikaa, ja
varsinkin kirjalliset harjoitukset ovat osoittautuneet
minulle aika vaativiksi, eli niitä siirtää viimeiseen mahdolliseen deadlineen. Kuitenkin selvitty on vielä, nyt
pitäisi sitten vielä laittaa kaikki paperille ja kansioon,
että saadaan koulutus loppuun ensi keväänä.

3. Valmennus kesti puoli vuotta. Lähijaksoja oli pari
päivää kuukaudessa ja etätehtäviä 5–8 kappaletta
kuukaudessa. Pari-kolme tuntia meni tehtävien kirjoittamiseen, mutta miettimiseen varmaan viisinkertainen
aika, 10–15 tuntia. Tehtävät liittyivät kiinteästi työhön,
joten niitä tuli pohdittua töiden lomassa ja keskusteltua niistä esimiehen ja kollegoiden kanssa. Sopiva
tahti, mielenkiinto ja fokus säilyivät, mutta ei liian
raskas tai stressaava.

Lue myös Petra Heimosen kokemuksia osoitteessa:
jollas.fi/ajankohtaista/artikkeli/vuoropaeaellikkoebloggaa/”
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Urapolku

RAVINTOLAT
PEREHTYJÄ

TARJOILIJA/
KOKKI

VUOROPÄÄLLIKKÖ- /
VUOROMESTARIHARJOITTELIJA

LIIKEIDEAPÄÄLLIKKÖ

VUOROPÄÄLLIKKÖ/
VUOROMESTARI

KEITTIÖMESTARI

RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ/
-JOHTAJA

Anniskelupassi, Hygieniapassi, Turvapassi, PCI-passi, toimipaikkakohtaiset myynti- ja palveluvalmennukset, tuotekoulutukset

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot,
eJollas)
Kummitoiminta,
Työssäoppiminen

Vuoropäällikkö- / vuoromestarivalmennus
(HEVUP)
Keittiö- ja saliesimiesten koulutuspäivät

Ravintola-alan
ammattitutkinto
tai ammatillinen
perustutkinto

Lähiesimiehen
ammattitutkinto (LAT)
Ravintola Prof (Majoitus- ja ravitsemisalan
esimiehen erikoisammattitutkinto)
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)

Työpaikkaohjaajakoulutus

PEREHTYJÄ

MYYJÄ

TILAUSVASTAAVA,
KASSAVASTAAVA

PALVELUPÄÄLLIKKÖ
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

KODIN TERRA
JOHTAJA

Turvapassi, Hygieniapassi, Ikärajapassi, PCI-passi, Trukkikoulutus

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot, eJollas)
Kummitoiminta,
Työssäoppiminen

JOKO / MBA / TUJO

Tuoteryhmävalmennukset
Veikkaus, RAY pelaamisen valvonta
Myynnin ammattitutkinto (MYAT KT)
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Lähiesimiehen ammattitutkinto (LAT)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Syväjohtaminen (SYJO)

Työpaikkaohjaajakoulutus
Esimiehen erikoisammattitutkinto
(KTEV KT)
Kassavastaavavalmennus
Järjestelmävalmennukset
Esimiesten perusvalmennus (EMPV KT)
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MUISTA MYÖS NÄMÄ EDUT!
Työsuhdeasunnot
HOK-Elannolla on toimialueellaan noin 250 erilaista ja
-kokoista työsuhdeasuntoa. Asunnoista suurin osa on
jälleenvuokrattuja, eli jonkun muun kuin HOK-Elannon
omistuksessa. Uusia jälleenvuokrasuhteita voidaan
tarvittaessa solmia. Asuntojen etsimisessä ja hakemisessa edellytämme hakijalta omaa aktiivisuutta. Annamme mielellämme neuvoja ja yhteystietoja asunnon
haun helpottamiseksi.
Työsuhdeasuntoja voivat hakea kaikki HOK-Elannon
vakituiset työntekijät, jotka saavat pääasiallisen
toimeentulonsa HOK-Elannosta. Asuntoa haettaessa
hakijan luottotiedot voidaan tarkastaa.
Erillistä hakukaavaketta ei tarvita, vaan yhteyttä voi
ottaa suoraan sähköpostilla tai puhelimitse. Asukasvalintaan vaikuttavat työsuhteen laatu ja kesto sekä
asunnon tarve.
Työsuhdeasunnon vuokra peritään suoraan palkasta.
Asunnon saamisen edellytyksenä on, että nettopalkka
riittää vuokran perimiseen. Henkilön irtisanoutuessa
HOK-Elannon palveluksesta, HOK-Elanto irtisanoo
huoneiston vuokrasopimuksen. Työsuhdeasunnoissa
ei vaadita vuokravakuutta ja sopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia.
Työsuhdeasunto-ohje löytyy Sintrasta kohdasta:
Osuuskaupat > HOK-Elanto > Ohjeet, toimintamallit > Henkilöstö-, työsuhdeasiat > Henkilöstöedut,
työsuhde-edut, huomioiminen > Työsuhdeasunnot,
HOK-Elanto. Vapaista asunnoista tiedotetaan viikkotiedotteessa.
Lisätietoa Tiina Kujala, tiina.kujala@sok.fi,
010 76 60117

Loma-asunnot
Vierumäen Kuntoharjun loma-asuntoja voi vuokrata
vapaa-ajan käyttöön, kun työsuhde on jatkunut neljä
kuukautta. Sammalkodossa on majoitustilat kuudelle,
tilava keittiö, 6 hengen ruokapöytä, TV, sauna ja sähkögrilli. Takkaa ei ole. Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä. Loimutuvassa on majoitustilat kuudelle, pieni
keittiö, 4–5 hengen ruokapöytä, TV, sauna, sähkögrilli
ja takka. Mökkiin saa viedä lemmikkieläimen.
Inkoon saariston Ålö on Osuuskunta Talouden omistama saari noin 50 km Helsingistä länteen. Saaressa
on vuokrattavana 16 mökkiä ja 21 AV-majaa (lautatelttaa) s-ryhmäläisille. Suuria 8 henkilön hirsimökkejä
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vuokrataan viikoksi tai lyhyemmäksi aikaa, pieniä 3
henkilön mökkejä 1–4 viikoksi ja AV-majat aina koko
kesäksi. Varausohjeet julkaistaan viikkotiedotteissa ja
Sintrassa.
Lisätietoa Vierumäki Anu Häyrinen, p. 010 76 60112,
anu.hayrinen@sok.fi ja Ålö Briitta Hieta, p. 040 562
6969, briitta.hieta@sok.fi

Liikuntasetelit
Smartumin liikuntaseteleitä voi ostaa, kun vakituisen
työsuhde on jatkunut neljä kuukautta.
10 setelin nippu maksaa 20 euroa, arvoltaan se on 40
euroa. Summa veloitetaan suoraan palkasta. Liikuntaseteleitä voi vuoden aikana ostaa enintään 10 nippua
tai suhteessa työssäolokuukausien määrään. Koko
vuoden lippuja ei voi ostaa kerralla. Etu on verovapaa.
Liikuntasetelit käyvät HOK-Elannon toimialueella useisiin eri liikuntakeskuksiin ja -muotoihin.
Lisätietoa Tuija Kaasalainen, p. 010 76 60111 ja
www.smartum.fi

Vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
HOK-Elanto tarjoaa kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen vakituisille tai määräaikaisille työntekijöille, jotka ovat sairauskassan jäseniä. Vakuutus on
osa Virettä Duuniin -työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. LähiTapiolasta hok-elantolaisille otettu vakuutus
alkaa 1.4.2017.

Työkengät
Työ-ja turvajalkineet ovat useimmissa kaupan ja
ravintola-alan tehtävissä turvallisuus- ja mukavuustekijä. HOK-Elanto tukee vuonna 2017 vakituisten
työntekijöiden työkenkien hankintaa 25 eurolla, jolloin
työntekijän maksettavaksi jää mallista riippuen noin
30–70 euroa.
Lisätietoa Kati Salonen, Merja Saarinen ja
Pauli Purmonen, etunimi.sukunimi@sok.fi

- TAITAJA 2017

Ammattiin opiskelevat nuoret
TAITAJAT koolla Messukeskuksessa
HOK-Elanto on yksi Helsingissä järjestettävän Taitaja
2017 -kilpailun pääyhteistyökumppaneista. Taitaja on
ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea, tänä vuonna siis
Helsingissä, Messukeskuksessa 15.–18. toukokuuta.
Taitaja 2017 on suurin Taitaja kautta aikojen ja se on
ammatillisen koulutuksen Suomen satavuotisjuhlavuoden päätapahtuma. S-ryhmä on ollut Taitajan pääyhteistyökumppani vuodesta 2008. Muita yhteistyökumppaneita ovat ammatilliset oppilaitokset ja isot
alueelliset yritykset ja valtakunnalliset yhteenliittymät.

Stadin oma lafka näkyy monin tavoin
Lajeja kilpailuissa on yli 50, ja finalisteja eri lajeissa
pääsääntöisesti 6–8. HOK-Elanto tekee yhteistyötä
kuudessa lajissa. Yhteistyö tiivistyy toukokuuhun
mennessä mm. siten, että lajiyhteyshenkilöt ovat mukana loppukilpailun suunnittelussa ja tuomaroinnissa.
HOK-Elannon ketjujen tuotteita on mukana kilpailutehtävissä.
Tapahtuman kantava teema on Kaupunki kaupungissa
ja Messukeskukseen rakennetaan Helsinki pienoiskoossa. Tapahtuman alueet on nimetty Helsingin
kaupunginosien mukaisesti.

– Rakennamme kisa-alueelle myös oman messuosaston, Taitaja-yhteistyötä HOK-Elannossa koordinoiva
henkilöstön kehittämispäällikkö Minnastina Miettinen
kertoo.

Nähtävää ja tehtävää riittää
Ammattitaito tulee myös kokea ja siihen on mahdollisuus kilpailulajien yhteydessä olevilla ”Ole hyvä”
–tehtäväpisteillä, joilla jokainen voi kokeilla ja kokea
osaamisen iloa. Tarjolla on myös mielenkiintoisia seminaareja maamme huippuluennoitsijoilta. Yleisötapahtumaan on vapaa sisäänpääsy. Tarkemmat ohjelmatiedot löytyvät www.taitaja2017.fi –sivustolta.

HOK-Elannon lajit ja yhteyshenkilöt:
Asiakaspalvelu ja myynti, Mari Halmetoja, Prisma Sello
Kauneudenhoito, Kaisa Riihikanto, Emotion Järvenpää
Floristiikka, Anna Salomaa, Team Sitomo HOK-Elanto
Hautaus- ja lakipalvelut
Visuaalinen myyntityö, Jirka Stellberg, Sokos Kaari
Kannelmäki
Ravintolakokki, Heli Hyvänen
Tarjoilija, Neea Vuorinen, Coffee House Jumbo
Tarjoilija, Laura Vehniä, Ravintola Belge
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Meidän

Prisma Kaari avoinna
kellon ympäri
Joulunalusajan 24/7-aukiolokokeilu Prisma Kaaressa
oli menestys. Nyt se on siirtynyt jatkuvaan ympärivuorokautiseen palveluun.
– Myynti ja asiakasmäärät osoittivat, että läpi yön
aukiololle voi hyvinkin olla tarvetta myös jouluostoskauden ulkopuolella. Otamme tämän jatkuvan kellon
ympäri palvelemisen jälleen kokeilun kannalta ja
arvioimme uuden aukioloajan toimivuutta kesälomien jälkeen, lupaa HOK-Elannon Prisma-ketjun johtaja
Lassi Juntunen.
– Me avaamme ovet ja asiakas päättää. Pääkaupunkiseutu elää ympäri vuorokauden ja ihmisten arki
sen mukana. Meidän tehtävämme on palvella
erilaisten aikataulujen mukaan liikkuvia asiakkaitamme silloin kuin
heille parhaiten sopii, Juntunen kiteyttää.
Prisma Kaaren vaikutusalue on aina ollut
suuri, ja yöllinen aukiolo näytti enemmän
kuin tuplaavan sen.
Prisma Kaari on
Suomen suurin
ruokakauppa.
Sillä on laaja
käyttötavaravalikoima ja hyvä
sijainti keskeisellä
paikalla Kehä I:n ja
Kolmostien risteyksessä.

Jetta Lindholm
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HOK-Elannolla on kuusi Alepaa ja kolme S-marketia, jotka ovat avoinna ympäri vuorokauden. Prisma
Kaari on Suomen ensimmäinen hypermarket, joka
pitää ovensa auki jatkuvasti läpi yön.

Lisää työvoimaa
Kaikki Prisma Kaaren yövuorot täytetään nimenomaan niihin haluavilla. Joulunajan yötyövuorot olivat
niin suosittuja, että niitä ei riittänyt kaikille halukkaille.
– Nyt pääsemme palkkaamaan lisää väkeä. Olen
tavattoman ylpeä henkilökunnastamme. Heillä on
mahtava osaaminen, tekemisen meininki ja yhteishenki. He ja asiakkaamme tekivät jo yhdessä yöaukiolosta
hienon jutun, ja se saa nyt jatkoa, kiittää prismajohtaja Ilkka Riiali.

Suomen paras
HeVi-osasto
löytyy
Bulevardilta
S-market Bulevardi valittiin Suomen parhaaksi
HeVi-kaupaksi
Puutarha-sanomien vuotuisessa
HeVi-kilpailussa.
HeVi-kilpailu alkoi
tammikuussa
2016 ja kesti koko
vuoden. Vuoden
aikana kilpailuraati
vieraili Bulevardilla
haastatellen HeVituoteryhmävastaavaa

Jetta Lindholmia ja marketpäällikkö Henri Kaksosta.
Vuoden aikana tehtiin useita vierailuja, joissa arvioitiin
osaston hoitotasoa, esillepanoja, visuaalisuutta, laatua
sekä saatavuutta. Myös asiakkaat pääsivät antamaan
äänensä kilpailuun.
– Asiakkailta tuli paljon kommentteja ja tsemppausta jo kilpailun aikana. Asiakaskuntamme arvostaa monipuolista tarjontaa ja sen ansiosta meillä on
mahdollisuus pitää yllä tätä S-marketien laajimman
valikoimaluokan tarjontaa, vaikka neliöt eivät sitä
edellyttäisikään, Jetta kertoo.
– Vaikka tarjonta on laaja, pysyy hävikki alhaisena,
kun tavara kiertää riittävän nopeasti.

Viherseinä puhdistaa
Emotionin ilmaa
Hakaniemen yli satavuotiaan tavaratalorakennuksen
ilmanlaatua kohennetaan suomalaisen Naavan kehittämällä älyviherseinällä. Kasviseiniä on sekä Emotionmyymälässä että henkilökunnan tiloissa viihtyvyyttä
lisäämässä ja ilmaa puhdistamassa.

Uudistuksia ravintoloissa
Keskustan ravintoloissa tapahtuu kevään aikana isoja
muutoksia. Pitkään lounasravintolana toiminut Wanhan Kellari on nyt Kaivopihan Karaokekellari. Königin
kulmaan Mikonkadulle avautuu Venn 25.4.2017.
Sports Academy muuttaa Kaivokadulta Citykäytävän Rosson paikalle, ja avaa ovensa uudessa osoitteessa 19. huhtikuuta. Järvenpään Korona avautuu
uusittuna Rossolta vapautuneisiin tiloihin Prismakeskukseen 31. maaliskuuta.

S-Trainee aloitti
Hallintotieteiden kandidaatti Emma Välimäki on valittu S-Trainee -valmennettavaksi HOK-Elannon marketkauppaan. S-Trainee on S-ryhmän koulutusohjelma ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tai pian valmistuville.
Elokuuhun 2017 kestävän ensimmäisen trainee-ohjelman vaiheen aikana
Emma tutustuu marketkaupan ketjujen toimintaan. Emma on valmistumassa
maisteriksi ja hänellä on laaja kokemus kaupan tehtävistä, hän on toiminut
mm. kassavastaavana, osastovastaavana ja myyjänä. Emman tutorina valmennuksessa toimii ketjujohtaja Kimmo Nikula.
Emma Välimäki
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100 vastuullista tekoa
S-ryhmän uuden vastuullisuusohjelman ydin ovat
sata vastuullisuustekoa Ässäkenttien perustamisesta
uusiutuvan energian lisäämiseen. Lista teoista löytyy
osoitteesta paraspaikkaelaa.fi.
Vastuullisuusohjelma koostuu teoista, joilla S-ryhmä
pyrkii vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan ja
ympäristöön.
− Teoillamme on merkitystä, sillä kuulumme monen suomalaisen arkeen. Meillä on suuri vastuu siitä,
millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön
jätämme jälkeemme, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea
Rankinen painottaa.

Asiakkaille vastuullisia vaihtoehtoja
Osa vastuullisuusohjelman teoista on varsin laajoja
ja näkyviä. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin arkiset asiat,
joita S-ryhmän työntekijät tekevät joka päivä, kuten
hävikin vähentäminen, terveellisten vaihtoehtojen
tarjoaminen ja energian säästäminen.
S-ryhmä
34 rohkaisee myös asiakasomistajiaan vastuulliseen kuluttamiseen.
− Haluamme, että työmme ansiosta S-ryhmä on
vastuullisesti toimivan kuluttajan valinta. Tarjoamme
valinnanmahdollisuuksia ja palvelemme asiakaso-

mistajiamme niin, että he voivat tehdä vastuullisia
valintoja. Kun me teemme oikein, myös asiakkaamme
voivat tehdä oikein, Lea Rankinen toteaa.
Jokainen s-ryhmäläinen välittää asiakkaille koko
yrityksen viestiä. Siksi on hyvä tutustua vastuullisuusasioihin vaikkapa lukemalla, mitä paraspaikkaelaa.
fi-sivustolla kerrotaan. S-ryhmän vastuullisuusteoista
voi kertoa kiinnostuneille asiakkaille tai suositella heille verkkosivustoa. Ja kaikkeen voi tietysti osallistua
myös tavallisena kuluttajana. Omat kokemukset ovat
aina arvokkaimpia jaettavaksi.

Tavoitteena paras paikka elää
Vastuullisuusteot julkaistaan yksinkertaisena miksi –
siksi -listauksena. Listauksessa ovat mukana muun
muassa nuorten työllistäminen, uusiutuvan energian
tuottaminen, Ässäkenttien rakentaminen ja satokausikasvisten esiin nostaminen.
Ohjelman nimi – Paras paikka elää – syntyi ajatuksesta, että elämme monella tapaa hyvässä yhteiskunnassa, mutta meilläkin on vielä haasteita. Niihin
S-ryhmä tarttuu teoillaan, jotta Suomesta tulisi paras
paikka elää meille kaikille.

Turvaa myös vapaa-aikaan
HOK-Elanto tarjoaa henkilöstölleen kattavan vapaaajan tapaturmavakuutuksen osana Virettä Duuniin
työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. LähiTapiolasta
hok-elantolaisille otettu vakuutus alkaa 1.4.2017.
Aloituspäivästään huolimatta kyse ei ole aprillipilasta,
vaan merkittävästä henkilöstöedusta, joka tuo sinulle
monia hyötyjä:
•

Vakuutuksesta korvataan laajasti sairaanhoidon
kustannuksia vapaa-ajan tapaturmista (lääkärinpalkkiot, magneettikuvaus, leikkaus, fysioterapia)

•

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ilman
euromääräistä tai ajallista korvauskattoa, myös
urheilussa (paitsi palkallisessa ammattiurheilussa)

•

Vakuutus on sinulle verovapaa etu

Kenelle?
•

Voimassaolo
•

•

Hoitoon pääseminen nopeutuu, voit käydä myös
yksityisellä sektorilla hoidossa tapaturman takia

•

Vakuutus turvaa toimeentulosi yhdessä Kelan maksaman korvauksen kanssa vakavan tapaturman
sattuessa
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Vakuutus on kaikille HOK-Elannon vakituisille tai
määräaikaisille työntekijöille, jotka ovat sairauskassan jäseniä.

Työnantajan ottaman vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen voimassaolo katkeaa, kun palkanmaksuvelvollisuus on keskeytynyt yli 30 päivää esim.
perhevapaan tai pitkän sairasloman takia.

Tarkemmat ohjeet vakuutuksen käytöstä saat maaliskuun lopulla toimipaikkoihin toimitettavasta viikkotiedotteesta ja Sintrasta.

HOK-Elanto sitoutuu
vähentämään muovikasseja
HOK-Elannon marketkauppa lisää biohajoavien pussien tarjoamista kassoilla ja hevi-osastoilla, ja tätä kautta maatumattoman muovijätteen määrän vähenemiseen. Varsinainen hyöty
syntyy kuitenkin vasta, kun hedelmäpussia käytetään biojätepussina kompostoitavalle jätteelle!
– Käytännössä tämä näkyy siinä, että jatkossa meidän
kassoillamme kysytään asiakkaalta: haluatteko pakasteet
biohajoavaan muovipussiin. Vaikka tämä lisää kustannuksiamme, haluamme silti toimia vastuullisesti muovijätteen määrän
vähentämiseksi, kertoo HOK-Elannon varatoimitusjohtaja
Veli-Matti Liimatainen.
Muoviset ostoskassit ovat muuttuneet maksullisiksi Sokostavarataloissa. Prismoissakaan ei jatkossa anneta entiseen
tapaan ilmaiseksi muovikasseja vaatteita ja muita käyttötavaroita ostettaessa.

1500 vastuullista kesäduunipaikkaa
HOK-Elanto on mukana Vastuullinen kesäduuni
-kampanjassa ja sitoutuu hyvän kesätyön periaatteisiin, jotka tekevät kesätyökokemuksesta hyvän sekä
kesätyöntekijälle että työnantajalle.
Periaatteet ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs
työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus
ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen
työsopimus ja -todistus.
– Haluamme ottaa nuoret avoimesti ja lämpimästi
osaksi työyhteisöjämme. Lähiesimiehiltä ja työkavereilta toivon nuorille tukea, ohjausta, hyvää perehdytystä tehtäviin sekä paljon kannustavaa palautetta,
henkilöstöjohtaja Antero Levänen haastaa.
Nuorten arvomaailma ja odotukset työelämältä
voivat poiketa pidempään työskennelleiden käsityksistä. Pelisäännöt on siis hyvä käydä huolella läpi.
– Voimme myös oppia paljon kesätyöntekijöiltä,
ollaan siis avoimia uudelle puolin ja toisin. Ja muistetaan, että kasvatamme uusia asiakaspalvelun ammattilaisia ja ehkä tulevaisuuden työkavereita. HOKElannossakin on satoja työntekijöitä, jotka ovat tulleet
kesätöihin ja jääneet sille tielleen!
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HOK-Elannon avoimiin kesätyöpaikkoihin tuli
helmikuun loppuun mennessä noin 6 000 hakemusta,
joiden käsittely on parhaillaan käynnissä. Hakijoille
kerrotaan rekrytointiprosessin etenemisestä, ja myös
niitä hakijoita, jotka eivät tule valituiksi, informoidaan
tilanteesta. Paikat täytetään toukokuusta alkaen.

Tutustu työelämään -harjoittelu
HOK-Elanto tarjoaa nuorille myös satoja mahdollisuuksia Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluun. Haku on käynnissä ja päättyy sitä mukaa kun
paikat täyttyvät.
Kesäharjoittelu on tarkoitettu peruskoululaisille ja
lukiolaisille, joilla ei ole aiempaa vastaavaa harjoittelua
alalta.
ABC:lle, Alepoihin, S-marketeihin ja Prismoihin
haetaan olemalla suoraan yhteydessä haluttuun
toimipaikkaan ja täyttämällä siellä hakulomakkeen.
Sokos-ketjun paikkoja haetaan hok-elanto.fi -sivuston
avointen työpaikkojen kautta.
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Ravintolatoimialan vuosijuhla
HOK-Elannon ravintoloiden perinteinen vuosijuhla järjestettiin 24. tammikuuta Nörtti-teemalla Amarillo Mikonkadulla. Paikalla oli noin 550 enemmän tai vähemmän nörtin itsestään esiin kaivanutta juhlijaa. Juhlassa palkittiin
vuoden ravintola, esimies ja työntekijä.
Vuoden 2016 ravintola on Public Corner Mikonkatu. Vuoden 2016 esimies on Mariina Jyläskoski, Hesburger
Sello. Vuoden 2016 työntekijä on Jani Laitinen, Memphis Kamppi.
Vuosijuhlan parhaina nörtteinä palkittiin Timo-Pekka Hill, William K. Tennispalatsi ja Olga Pietala, Oficina.
ViP onnittelee!

Esimiehet
kokouksessa
Finlandia-talolla
Finlandia-taloon kokoontui 460
hok-elantolaista esimiestä kuulemaan yrityksen ajankohtaisia kuulumisia, vaihtamaan näkemyksiä ja
palkitsemaan edellisvuoden onnistujia. Teemoja olivat muun muassa
Suomi 100 v., työhyvinvointiohjelma
ja henkilöstöetujen uudistukset.
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Memphis
Kamppi täytti
8 vuotta!
Vielä alakouluikäinen,
mutta jo kokenut ja kaiken
nähnyt Kampin Memphis
kokosi taas ravintolan
täyteen synttärivieraita.
Ruokaa, juomaa, iloisia
ihmisiä – niistä on hyvät
bileet tehty.

Eläkeläiset kokoontuivat Presidenttiin
Iloisia jälleennäkemisiä koettiin taas Hotelli Presidentissä kun 250 HOK-Elannon
eläkeläistä kokoontui vuotuiseen kahvittelutilaisuuteen.
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Ansiokkaita työ
Upeita työuria palkittiin ansiomerkein perinteiseen tyyliin Kappelissa
16. helmikuuta. 40 vuoden uurastuksesta palkittiin 20 hok-elantolaista.
25 vuoden työurasta sai ansiomerkin 27 henkilöä. Yhteensä he ovat
tehneet HOKissa tai Elannossa sekä HOK-Elannossa siis lähes 1500
henkilötyövuotta. VIP onnittelee ja ihailee!
40-vuotistyöansiomerkit
Aaltonen Markku, Korona
Haatanen Harri, S-market Munkkivuori
Halonen Paula, S-market Hitsaajankatu
Hanki Seija, S-market Sokos Helsinki
Kaarna Anja, Alepa Puistola
Koivula Antti, Alepa Lintuvaara
Koskela Oili, Kappeli
Kostet Marjukka, asiakasomistajapalvelut
Kuisma Riitta, S-market Myyrmäki
Malmivaara Harri, Prisma Sello
Musakka Päivi, Alepa Riihikallio
Mäkinen Sirkka, Sokos Café
Nenonen Jari, Sokos Helsinki
Neuvonen Kirsi, Prisma Itäkeskus
Nyberg Ralf, konserniviestintä
Pitkäniemi Maarit, S-market Hitsaajankatu
Puustinen Leila, Chico's Jumbo
Siikamäki Taina, Prisma Olari
Viitamäki Hilkka, S-market Tuusula
Ylämäki Leila, S-market Jakomäki

40 vuotta HOK-Elantoa palvelleet iloisessa ryhmäkuvassa.
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25-vuotistyöansiomerkit
Boström Susanna, S-market Juvankartano
Diedler Jani, S-market Sokos Helsinki
Eronen Minna, Prisma Itäkeskus
Jokinen Minna, ravintolatoimiala
Kallio Taru, Alepa Sturenkatu 27
Kinnunen Jani, Alepa Kaleva
Kivinen Arja, Alepa Vartiokylä
Klonaris Georgios, Virgin Oil Co.
Kokko Jaana, S-market Sokos Helsinki
Kujala Mia, S-market Hakunila
Laitinen Johanna, S-market Sokos Helsinki
Lindqvist Auli, Prisma Kaari Kannelmäki
Luostarinen Jutta, Hautauspalvelu Itäkeskus
Mattila Kirsi, tietohallinto ja kehitystoiminnot
Mäkinen Riku, Alepa Ullanlinna
Nikulainen Minna, Hautauspalvelu Kallio
Oksanen Annette, Prisma Iso Omena
Peltoniemi Merja, Ravintolatoimiala
Poutiainen Sirpa, Alepa Sturenkatu 27
Rouhiainen Tuula, Rosso Tikkurila

uria palkittiin
Rytkönen Satu, Ravintolatoimiala
Ryynänen Päivi, Alepa Koivukylän puistotie
Suni Riima, S-market Hitsaajankatu
Tsutsunen Minna, S-market Hakunila

Tuominen Terhi, S-market Koivukylä
Virtanen Johanna, Hautauspalvelu Espoonlahti
Åkerblom Ulla-Britta, Prisma Jumbo

Kuvat Ville Lahtinen

Kappelissa luovutettiin 16. helmikuuta ansioituneille hok-elantolaisille Suomen
tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä 2016 myöntämät kunniamerkit:
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Neva-aho-Simonsen Mirva,
prismajohtaja, Prisma Malmintori

Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein

Mård Jari, marketpäällikkö,
S-market Lähderanta
Rönnqvist Leif, marketpäällikkö,
S-market Kontula

Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali

Huovinen Aini, myyjä, Sokos Helsinki
Salo Elisa, myyjä, Prisma Itäkeskus

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

RAVINTOLATOIMIALA

VILLE SALONEN on nimitetty Alepa Sitratorin myymäläpäälliköksi. Ville on aiemmin toiminut vt. myymäläpäällikkönä Alepa Sitratorilla.

ANNE-MARIA MIKKONEN on nimitetty HOK-Elannon
ravintolatoimialan hankepäälliköksi. Ennen hankepäällikön tehtävää Anne-Maria Mikkonen on toiminut ravintolatoimialalla ravintolapäällikön tehtävissä, viimeksi
päällikkönä FoodLabissa.

MINNA KOIVULA on nimitetty Alepa Pajamäen myymäläpäälliköksi. Minna palaa perhevapaalta ja on aiemmin toiminut Alepa Martinlaakson myymäläpäällikkönä.

S-MARKET

TAPIO JOLULA on nimitetty Rosso Keravan ravintolapäälliköksi. Tapio on aiemmin toiminut Rosso Mäntsälän ravintolapäällikkönä.

TARJA TOIVONEN on nimitetty huhtikuussa avattavan
S-market Myyrmannin marketpäälliköksi. Tarja on
toiminut S-market Myyrmäessä marketpäällikkönä.

TIITU KUULAS-KOIVUMÄKI on nimitetty Pickwick
Kaivokadun ravintolapäälliköksi. Tiitu on aiemmin
toiminut Old Hatin ravintolapäällikkönä.

PAULA BLOMBERG on nimitetty S-market Jokelan
marketpäälliköksi. Paula on aiemmin toiminut S-market
Hakunilassa marketpäällikkönä.

JULIUS MUINONEN on nimitetty Old Hatin ravintolapäälliköksi. Julius on aiemmin toiminut Pickwick
Kaivokadun ravintolapäällikkönä.

JUHA SEITTENRANTA on nimitetty S-market Hakunilan marketpäälliköksi. Juha on aiemmin toiminut
S-market Vallilassa apulaispäällikkönä ja on suorittanut HOK-Elannon S-market päällikkövalmennuksen
(HESP01)

ANNA-MARIA HEIMONEN on nimitetty Iso Omenan
Rosson ja Coffee Housen ravintolapäälliköksi.
Anna-Maria on aiemmin toiminut Coffee House
Asema-aukion ravintolapäällikkönä.

SUVI NIIRANEN on nimitetty S-market Pakilan vt
marketpäälliköksi. Suvi toimii Pakilassa sijaisena,
marketpäällikön poissaolon ajan ja on toiminut
viimeksi vt marketpäällikkönä S-market Kaivokselassa.
JASER HYSENI on nimitetty S-market Itälahdenkadun
marketpäälliköksi. Jaser on aiemmin toiminut S-market
Tikkurilassa apulaispäällikkönä ja on valmistunut HOKElannon S-market-ketjun päällikkövalmennuksesta
(HESP).
JANNE TOIVONEN on nimitetty S-market Hakaniemen
marketpäälliköksi. Janne siirtyy S-market -ketjuun
Jollas Instituutista, jossa hän on työskennellyt valmennuspäällikkönä ja liiketoimintatiimin esimiehenä.
Janne on aiemmin työskennellyt mm. S-marketketjussa marketpäällikkönä.
MIIKKA SALO on nimitetty S-market Vuosaaren
vt. marketpäälliköksi. Miikka on aiemmin toiminut
S-market Klaukkalassa apulaispäällikkönä.

LEILA GIRS on kutsuttu avaamaan maaliskuussa
toimintansa aloittava Kaivopihan Karaokekellari.
Leila vastaa uuden ravintolan avausprojektista
vähintään elokuun loppuun saakka. Leila on aiemmin
toiminut Chico’s Sellon ravintolapäällikkönä.
JENNI NEVALAINEN on nimitetty Chico’s Sellon
ravintolapäälliköksi Leila Girsin poissaolon ajaksi.
Jenni jatkaa myös Rosso Citykäytävän ravintolapäällikkönä sen toiminnan päättymiseen asti.

KONTTORI
MUUTOKSIA LIIKEPAIKKAPALVELUISSA
TUIJA RAUTVUO on nimitetty hankintapäälliköksi
HOK-Elannon Liikepaikkapalveluihin. Tuija siirtyi HOKElantoon SOK:n Marks & Spencer ketjunohjauksesta,
jossa hän on toiminut Store Design Managerina.
Tuija ottaa vastuulleen market-toimialan kaluste- ja
laitehankinnan, avustaen tarpeen mukaan muidenkin
toimialojen hankinnoissa. Hankintapäällikkönä Tuija
osallistuu myös myymäläsuunnittelun ohjaukseen.

Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 6.3.2017 mennessä

