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Hurja vuosi takana
– katse yli koronakuopan!
KERROTAAN, ETTÄ KIINAN SOSIAALISESSA
MEDIASSA liikkui jo vuosi sitten, joulukuun 2019 puolivälistä lähtien, huhuja mystisestä viruksesta, erityisesti
lääketieteen ammattilaisten keskuudessa. Tuskin kukaan,
edes nuo kiinalaiset lääketieteen ammattilaiset osasivat
ennustaa millainen vuosi olisi edessä.
Maaliskuun 2020 alusta lähtien koronavirus on ollut
maailmanlaajuinen puheenaihe ja päivittäinen uutinen.
Itse virukseen, sen leviämiseen ja sen aiheuttamaan tautiin liittyy edelleen useita tuntemattomia tekijöitä, mikä
aiheuttaa epävarmuutta, eikä ainakaan helpota tilanteeseen suhtautumista.
Me olemme HOK-Elannossa onnistuneet taudin torjunnassa toistaiseksi erittäin hyvin. Ilmaantuvuusluku
on meillä sama, tai jopa hieman alhaisempi kuin toimialueellamme yleisesti, siitä huolimatta, että teemme
töitä ”etulinjassa”, asiakkaiden kanssa. Toimintamalleja
on kehitetty vaiheittain monin tavoin ja suojautuminen
on otettu vakavasti. On yhdessä pidetty huolta itsestä
ja työkavereista sekä asioinnin turvallisuudesta. Tästä
haluan kiittää jokaista hok-elantolaista!
Epävarmuus ikävä kyllä jatkuu. Toivoa tilanteeseen tuo
kuitenkin rokotteiden nopea kehitystyö ja rokottaminen
päässee alkuun ensi vuonna. On kuitenkin vaikea ennustaa tulevaisuutta tarkasti.
HOK-Elannon taloudellinen asema on vahva, olemme
velaton yritys vaikkakin koronalla on ollut merkittävä
vaikutus vuositason tulokseemme. Olemme HOK-Elannossa linjanneet, että jatkamme ensi vuonna palveluverkostomme kehitystä niin kivijalassa kuin verkossa voimakkaasti, luomme uusia työpaikkoja ja mikä tärkeintä,
kehitämme palveluita ja etuja asiakasomistajillemme. Ta-
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voitteenamme on myös varmistaa kaikkien hok-elantolaisten toimeentulo koronan poikkeustilanteen aikana, mutta
tämä edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta ja sopeutumista uusiin tilanteisiin, kuten on hienosti tehty tämänkin
vuoden aikana. Pidämme myös huolta työskentelyn ja
asioinnin turvallisuudesta kaikissa vaiheissa. Osuuskauppana kvartaalimme on 25 vuotta ja katsommekin koronan
aiheuttamien haasteiden aikana tulevaisuuteen eli katse
on yli koronakuopan.
Lämmin kiitos upeasta tsemppihengestä Teille kaikille.
Pyritään pyhien aikana itse kukin omalla tavalla ja omaan
aikataulun mukaan vetämään hiukan henkeä ja rauhoittumaan läheistemme parissa turvallisuus huomioiden.
Yhdessä tästä selvitään, tuopa ensi vuosi
tullessaan mitä tahansa!
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Kannen kuva: Lari Lappalainen
Kansikuvan tarina: Urban Rabbitin urbaanit "kausipeurat" toivottavat hyvää joulua!
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MEIDÄN

Vuoden
rekrytointiteko
2020

Joulumieltä

HOK-Elannon 800 ravintola-alan ammattilaisen työllistäminen kaupan alalle keväällä
2020 valittiin Vuoden rekrytointiteoksi
Rekrygaalassa 5.11.

v

HOK-Elannon ravintoloilta 10 000 euroa MIELI ry:lle.

Osassa HOK-Elannon ravintoloita on
ollut perinteenä huomioida uskollisia
kanta-asiakkaita pikkujouluilla.
- Koronarajoitusten takia joudumme valitettavasti perumaan kanta-asiakastilaisuudet tältä vuodelta.
Sen sijaan lahjoitamme tilaisuuksiin
varatun summan, 10 000 euroa MIELI
ry:n Kriisipuhelimeen. Toivomme, että
kaikki saisivat viettää tänä vuonna
turvallista joulua, aluejohtaja Satu
Rytkönen toteaa.
Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua
akuutissa avun tarpeessa ja kriisissä
oleville ja heidän läheisilleen. Päivystäjä auttaa soittajaa pohtimaan keinoja oman tilanteen helpottamiseksi,
omien voimavarojen löytämiseksi ja
ongelmien ratkaisemiseksi.
Kriisipuhelimen periaatteet ovat
nimettömyys, kunnioitus ja arvostava
kohtaaminen sekä luottamus. Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää
24/7 numerossa 09 2525 0111.

S-ryhmältä 65 000
Hyvään Joulumieleen
S-ryhmän ruokakaupat ovat jo vuosia
olleet mukana Hyvä Joulumieli -keräyksessä, jossa hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja
joulupöytään. Keräyksen järjestävät
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
(MLL) ja Suomen Punainen Risti
(SPR). S-ryhmä lahjoittaa keräykseen
65 000 euroa ja ruokakauppamme
ovat jaettavien lahjakorttien ostopaikkoja.
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Keräys toteutetaan yhteistyössä
Ylen Puoli Seitsemän -ohjelman ja
Yle Radio Suomen kanssa. Keräyksen
kumppaneita ovat S-ruokakauppojen
lisäksi K-ruokakaupat ja Lidlin myymälät. Hyvä Joulumieli -keräyksen tavoitteena on kerätä 1 050 000 euroa.
Keräysaika on 19.11.–24.12.2020.
Lahjakorttien lunastusaika myymälöissä on 7.–31.12.2020. Yhden lahjakortin
arvo on tänä vuonna 50 euroa. Lisätietoa keräyksestä: hyvajoulumieli.fi

Prisma ja Hope ry
neljättä kertaa yhteistyössä
Prisman verkkokaupassa on tänäkin
vuonna voinut lahjoittaa joululahjoja vähävaraisille lapsille ja nuorille
Hope ry:n kautta 13.12. asti. Uutta
tänä vuonna on ollut valtakunnallinen
lahjoitusmahdollisuus, eli lahjoittaja on pystynyt valitsemaan tilausta
tehdessään 19 paikkakunnan joukosta,
minne lahjoituksensa ohjaa. Hope ry:n
paikalliset vapaaehtoiset paketoivat ja
toimittavat lahjat saajilleen jouluksi.

KUN KORONAN AIHEUTTAMAT
POIKKEUSTOIMET SULKIVAT
RAVINTOLAT KEVÄÄLLÄ, tarve
ravintola-alan työntekijöille väheni
dramaattisesti samalla kun kauppojen
asiakasmäärät kasvoivat. Kun työt
ravintoloissa olivat loppumassa, tarjosi
HOK-Elanto parin vuorokauden sisällä
ravintola-ammattilaisilleen mahdollisuuden siirtyä kaupan alalle turvaamaan asiakkaiden ruokahuoltoa.
- Tavoitteena oli, ettei yhtäkään
HOK-Elannon ravintolatyöntekijää
tarvitsisi lomauttaa, mihin mahtavalla
yhteistyöoperaatiolla päästiinkin. Käytännössä tämän mahdollistivat tiiviissä
yhteistyössä HOK-Elannon ketjujen
hr-päälliköt Satu Vennala ravintolatoimialalta, Leena Keskinen Prismasta, Liisa Kangasniemi S-marketista,
Anne Virnes Alepasta, ryhmäpäällikkö
Mikael Ernvall Food Market Herkusta sekä ravintolatoimialan mainiot

ryhmäpäälliköt, HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne
toteaa.
Rekrygaalan tuomariston arvion
mukaan HOK-Elannon teko osoitti ketterää toimintaa kriisitilanteessa sekä
harvinaislaatuista muutosvalmiutta
ja aitoa huolenpitoa omista työntekijöistä.
- Nopea toiminta teki vaikutuksen ja
tuotti konkreettisia tuloksia. Kahdessa
vuorokaudessa ei yleensä muuteta
näin monen ihmisen tilannetta parempaan, tuomariston puheenjohtaja Juha
Toivola arvioi.

Ketjurajat ylittävä tiivis
yhteistyö jatkuu
Rekrytointiteosta on muodostunut
uusi ketjurajat ylittävä toimintamalli,
kun keväinen ”alkurysäys” osoittautui toimivaksi kaikkien osapuolien
kannalta.

Ravintoloiden asiakasmäärät vähenivät reippaasti taas elokuussa ja
ravintolapäälliköt ryhtyivät toimiin sijoittaakseen 65 ravintola-ammattilaista keväällä tutuiksi tulleisiin kaupan
toimipaikkoihin. Ravintolarajoituksia
tiukennettiin lokakuussa, jolloin Satu
Vennala etsi paikat 75 ammattilaiselle.
Ravintolarajoitukset elävät voimakkaasti koronatilanteen mukaan, ja
HOK-Elannon yhteistyömalli elää
rajoitusten mukaan.
- Jos tästä koronasta jotain hyvää
positiivista haluaa löytää, niin se
on kyllä ehdottomasti tämä tiivis
ja toimiva yhteistyö, jonka olemme
rakentaneet hr-päälliköiden kesken.
Puhumattakaan tietysti koko henkilökunnan uskomattomasta joustavuudesta joka puolella HOK-Elantoa! Satu
Vennala iloitsee.

Tietosuoja henkilökunnan
terveydentilaa koskevissa tiedoissa
HOK-ELANNOSSA JA KOKO S-RYHMÄSSÄ suhtaudutaan tietosuojaan ja tietoturvaan erittäin vakavasti. Edellytämme samaa kaikilta sopimuskumppaneiltamme. Tietosuojavelvoitteet kirjataan tarkoin sopimuksiimme, eikä tiedossamme
ole syitä epäillä, että nämä asiat eivät olisi kumppaneillamme kunnossa.
HOK-Elannon henkilökunnan terveydentilaa koskevia tietoja ei tallenneta omiin
tietojärjestelmiimme. Työterveyshuollon osalta tarvittavat tiedot ovat Terveystalon potilastietojärjestelmässä sekä Sirius työkyvyn hallintajärjestelmässä, ja
sairauskassan osalta Kelan tietojärjestelmissä. Osa näistä on Kanta-palveluun
liittyjä ns. A-luokan järjestelmiä ja kaikissa on tietoturvallisuus korkealla tasolla. Kirjauksia tekevät ja tietoja käyttävät vain siihen valtuutetut ja perehdytetyt henkilöt.

Lisätietoa Terveystalon
tietosuojakäytännöistä:
terveystalo.com/fi/Asiakkaana/
Tietosuojaseloste/
Lisätietoa Kelan tietosuojakäytännöistä:
kela.fi/tietosuoja

Mahdollisiin yksityisyyden loukkauksiin
työyhteisössä puututaan nollatoleranssilla.
Toimimme tässäkin asiassa HOK-Elannon
eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
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MEIDÄN
Henkilökunnan
edustajat
hallintoneuvostossa
HOK-ELANNON EDUSTAJISTO
valitsi syyskokouksessaan 24.11.
hallintoneuvostoon henkilöstön edustajiksi toimikaudelle 2021–2022 HOK-Elannon
yhteistoimintaryhmän 3.11.2020
päätöksen mukaisesti Reija
Laitisen (S-market Ympyrätalon marketpäällikkö, esimiesten
ja ylempien toimihenkilöiden
työsuojeluvaltuutettu sekä kaupan esimiesten luottamusmies)
ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Säde Länsisyrjän (myymäläpäällikkö, Alepa
Kuulakuja). Toiseksi henkilöstön
edustajaksi on valittu Maarit
Turja (ravintolan päätyösuojeluvaltuutettu) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Yolanda Soljasalo (ravintola
Fredde’s).
EROVUOROSSA OLLEIDEN
viiden hallintoneuvoston jäsenen
tilalle hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021-2023 valittiin eilisessä edustajiston kokouksessa
Mia Laiho, Samuli Laurikainen,
Heli Puura, Wille Rydman ja
Anita Tuohino. Hallintoneuvostoon vuonna 2021 kuuluvat
edellä mainittujen lisäksi Jorma
Bergholm, Mika Ebeling, Arja
Juvonen, Lauri Kaira, Kimmo
Kiljunen, Irina Krohn, Merja
Kuusisto, Sara Paavolainen, Sari
Sarkomaa, Kari Uotila ja Johanna Värmälä.
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HOK-Elanto pärjäsi
Vastuullinen kesäduuni
-kyselyssä

Sokoksen ja Woltin
yhteistyö tiivistyi
Helsingissä
Helsingin keskustan ja
Kaaren Sokosten tuotteita
voi tilata nopeasti kotiin
Wolt-sovelluksella.

VAIKKA VIIME KESÄNÄ MONEN
NUOREN KESÄTYÖHAAVEET
KAATUIVAT koronapandemian vuoksi,
pystyimme palkkaamaan HOK-Elantoon noin 800 kesätyöntekijää ja noin
300 Tutustu työelämään ja tienaa
-harjoittelijaa.
Kysyimme kesän lopulla kesätyöläisiltämme onnistumisestamme
Vastuullinen kesäduuni 2020 -kyselyn muodossa. Tulokset ovat erittäin
rohkaisevia! Sijoituimme sijalle 15. yli
1000 työntekijän yrityksissä, joita oli
mukana 53. Kesätyökokemus pisteytettiin monilla kriteereillä asteikolla
1-4. HOK-Elannon keskiarvo oli komea
3.63, mikä oli enemmän kuin saman
sarjan kaikkien yritysten keskiarvo.
S-ryhmä pärjäsi muutenkin hienosti:
ensimmäisten 10 parhaan joukossa oli
kolme S-ryhmän osuuskauppaa; PKO,
Arina ja PeeÄssä! Ehkäpä HOK-Elannon täytyy nostaa tasoaan ensi kesänä
vieläkin korkeammalle?
KIITOSTA TYÖKAVEREISTA
JA TIIMIHENGESTÄ
HOK-Elannon kesätyöläiset olivat yleisesti erittäin tyytyväisiä kesätyöhönsä
aina työnhakuvaiheesta perehdytyk-

seen ja työn mielekkyyteen. Erityisesti
kiitosta saivat kivat työkaverit ja hyvä
tiimihenki. Tyytyväisyydestä kertoo
myös se, että nuoret ovat valmiita
suosittelemaan HOK-Elantoa kesätyöpaikkana ystävilleen ja suuri osa
nuorista haluaisi jatkaa työskentelyä
meillä.
PALAUTETTA KAIVATTIIN
Kesätyö on tärkeä kokemus nuorille.
Kesätyökokemuksen vaikuttaa eniten
työtehtävien mielekkyys, työpaikan
ilmapiiri ja työkaverit, seuraavaksi
kokemus työyhteisöön kuulumisesta
ja kuulluksi tulemisesta ja vasta näiden
jälkeen palkka. Ilmapiiri koettiin erittäin hyväksi ja kesätyöntekijät kokivat
itsensä tasavertaiseksi osaksi työyhteisöä ja kuuluvansa joukkoon. Jos
jotain tulisi parantaa entisestään niin
nuoret toivoivat enemmän säännöllistä
palautetta onnistumisestaan työssä.

Valikoimassa on noin 500 lahjakauteen sopivaa tuotetta; tuoksuja, pörrösukkia, aamutossuja, pipoja, huiveja,
pieniä sisustustavaroita jne.
- Korona tämänkin palvelun kehittämisen taustalla tietysti on. Jos ei itse
pääse viemään tuoksulahjaa tyttöystävälle tai aamutossuja appiukolle, ne
voi tilata valmiiksi paketoituina tunnissa lahjansaajan ovelle, HOK-Elannon
Sokos- ja Emotion -ketjujen johtaja
Sanna Mäenpää toteaa.
HOK-Elannon Emotion-ketjun neljä
myymälää ovat tarjonneet Wolt-pal-

velua elokuusta alkaen. Positiivisten
kokemusten ja asiakaspalautteiden
rohkaisemina yhteistyötä päätettiin
laajentaa Sokoksiin.
Verkkokauppojen kysyntä on koronan myötä kasvanut ja osittain samalla
pidentänyt toimitusaikoja. ”Wolttaamalla” ostokset saapuvat perille
keskimäärin puolessa tunnissa.
Wolt on satsannut vähittäiskauppaan vahvasti kuluvan vuoden aikana.
- Etsimme jatkuvasti uusia tapoja helpottaa ihmisten arkea. Mitä
kattavammin palvelustamme löytyy

tuotteita erilaisiin arjen tarpeisiin, sitä
paremmin voimme vapauttaa asiakkaidemme aikaa muihin asioihin sekä
helpottaa kontaktien välttämistä,
Woltin Suomen-maajohtaja Henrik
Pankakoski sanoo.
Kuljetusmaksu on Woltin normaalin
hinnoittelun mukainen, eli 1,90-5,90
euroa etäisyydestä riippuen. Toimitusalue ulottuu Helsingin keskustan
lisäksi esimerkiksi Lauttasaareen,
Haagaan, Pitäjänmäelle, Oulunkylään
ja Käpylään.

Alepa-fillarit palvelivat
myös poikkeusoloissa
FILLARIKAUSI PÄÄTTYI 31. LOKAKUUTA, ja pyörät ja pyöräasemat vietiin varastoon. Varastossa ei kuitenkaan vietetä talviunta,
vaan kaikki pyörät huolletaan huolella huhtikuussa alkavaa uutta
kautta varten.
Kaupunkipyörillä ajettiin tällä kaudella Helsingissä 2,6 miljoonaa
ja Espoossa 0,4 miljoonaa matkaa. Koko kauden polkijoita oli
noin 50 000. Viime kauteen verrattuna käyttöä ja käyttäjiä on
ollut noin 20 prosenttia vähemmän. Keskimäärin Helsingissä on
poljettu noin viisi matkaa per pyörä per päivä ja Espoossa noin
kaksi. Viime vuonna vastaavat luvut olivat seitsemän ja kolme.
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelussa oli tänä vuonna
käytössä noin 350 pyöräasemaa ja 3 500 pyörää.

Käyttäjiltä saatu palaute ohjaa palvelun kehittämistä

Vuoden 2021 kesätyörekry
käynnistyy helmikuussa!
Lisätietoja julkaistaan osoitteessa
hok-elanto.fi/tyoura-meilla/kesatyo/

Kaupunkipyörien asiakaskyselyn mukaan noin 40 prosenttia ei
kokenut koronan vaikuttaneen kaupunkipyörien käyttöönsä.
Kolmannes vastaajista kertoi kaupunkipyörien käytön lisääntyneen, koska oli korvannut pyörillä enemmän joukkoliikennematkoja. Vastaavasti kolmannes kertoi kaupunkipyöräilyn vähentyneen, koska oli liikkunut korona-aikana muutenkin vähemmän.
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MEIDÄN

InAction

– Yhteistyöllä ensiaputaitoja kasiluokkalaisille
HOK-Elanto on tukenut Suomen Punaisen Ristin InAction -ensiapukoulutusta vuoden
2019 alusta. Alun perin kurssi koostui teoriapainotteisesta verkko-osuudesta ja pelillisestä toimintaosuudesta, jossa taitoja pääsi harjoittelemaan käytännössä. Alkuvuodesta
2020 koulutusohjelma meni uusiksi, syynä mikäpä muukaan kuin korona.

- PÄIVITIMME, ELI PIDENSIMME JA
MONIPUOLISTIMME VERKKOKURSSIA. Nyt se sisältää auttamistoimintaa onnettomuudessa, hätäpuhelun
soittamisen, hätäensiavun perusteet,
keskeisimmät sairauskohtaukset ja
loukkaantuneen ensiavun. Nuorten perustaidot hätäensiavusta sekä ennen
kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä
lisäävät turvallisuutta kouluyhteisössä
ja vapaa-aikana, miksei koko yhteiskunnassa, SPR:n projektikoordinaattori
Maaria Kuitunen pohtii.
Päivitetyn verkkokurssin on kuluneen syksyn aikana (1.12. mennessä)
suorittanut 2140 kasiluokkalaista 31
koulussa seitsemässä HOK-Elannon
alueen kunnassa. Kaikkiaan verkkokurssin on tehnyt noin 5000 oppilasta

ja pelillisen osuuden on ennen koronaa
suorittanut 2022 oppilasta. Koulun
kautta tarjottu koulutus mahdollistaa
kaikkien vuosiluokan nuorten osallistumisen taustoista riippumatta.

Verkko on hyvä vaihtoehto
- Ensiavun opettelu verkossa ei kyllä
kokonaan korvaa käytännön taitojen
harjoittelua, mutta nyt se oli hyvä
vaihtoehto. Oppilaat kiinnostuvat, kun
tulee vaihtelua arkeen ja opettaja ei
vain itse selitä asioita luokassa. Verkkokurssissa ensiavun opetteluun tulee
eri lailla asiantuntijan näkökulmaa,
toteaa opettaja Suvi Terho espoolaisesta Olarin koulusta.

Kasiluokkalaisille
”alkaa tapahtua”
Kahdeksannella luokalla alkaa kavereiden merkitys entisestään korostua ja
kodin ulkopuoliset menemiset lisääntyä. Harrastukset monipuolistuvat, tulee leirejä, ehkä jo vastuitakin leireillä,
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joillakin saattaa olla jo ensimmäisiä
päihdekokeilujakin.
- Mitään vakavaa ei ole meillä ollut.
InAction! -koulutuksen jälkeen yksi
oppilas oli kaatunut ja toinen oli osannut soittaa ambulanssin ja toiminut
itse hienosti siinä tilanteessa. Hän oli
käynyt InAction!-koulutuksen ja hänellä oli ollut taito ja kyky toimia siinä
tilanteessa, Heidi Värri-Lahti. mäntsäläläisen Riihenmäen yhtenäiskoulun
opettaja kertoo.

Oppilailta hyvää palautetta
Verkkokurssin suorittaneilta oppilailta
on kysytty palautetta kurssista. Lähes
90 % oppilaista on sitä mieltä, että
koulussa on tärkeää opettaa ensiapua,
sain lisää rohkeutta auttaa ensiaputilanteissa ja ensiaputaitoni paranivat
verkkokurssin ansiosta.

Talous kunnossa
– projektit hallussa
Talousjohtaja Laura Oja siirtyy eläkkeelle maaliskuussa
2021 kun nyt käynnissä olevan vuoden tilinpäätös
on paketissa. Pitkään uraan on mahtunut monenlaisia
mielenkiintoisia vastuita.

- ALOITIN S-RYHMÄSSÄ vuonna
1985 ja toimin muun muassa kouluttajana Jollas-instituutissa ja SOK:lla
atk-tarkastajana. HOK:n palvelukseen siirryin 1999 ja Elanto-fuusion
myötä HOK-Elantoon vuonna 2004.
Talousjohtajana vastuullani on ollut
HOK-Elanto kirjanpito, laskenta ja
verotus, rahoitus ja kassanhallinta
sekä sijoitustoiminta. Lisäksi vastaan
it-toiminnoista sekä osuuskunnan
yli 600 000 jäsenen asiakasomistajapalvelusta ja S-Pankin pisteistä
HOK-Elannossa.

naisuuden hallintaa ja tarkkaa yksityiskohtien seurantaa sekä taitavaa
vastuiden jakamista ja osallistavaa
ihmisten johtamista.
- Tykkään projekteista. Ne ovat
usein haastavia, vaikeita, monitahoisia,
isoja ja pitkiä. Niissä pääsee tekemään
yhteistyötä omien osaamisalueidensa
ammattilaisten kanssa. On hienoa, kun
eri asiantuntijat puhaltavat yhteen
hiileen projektin päämäärän saavuttamiseksi. Varmaan on niin, että kun ryhtyy projektiin ilolla, se näkyy hyvänä
lopputuloksena.

Ajatuksia
projektijohtajuudesta

Ajatuksia talousjohtajuudesta

Laura Oja on vuosien varrella saanut
johdettavakseen muun muassa kuudet
osuuskauppavaalit, joiden myötä hän
on yksi sähköisen äänestämisen pioneereja Suomessa.
- Vaalien lisäksi johdettavina projekteina on ollut lukuisia käteisen sekä
maksamisen toimintaprosessien käyttöönottoja, euroon siirtyminen sekä
useita isoja jäsenoperaatiota kuten
HOK:n ja Elannon fuusio v. 2004 sekä
osuusmaksun korotus vuonna 2015.
Parhaillaan on käynnissä uuden
ostoreskontrajärjestelmän, Coupan,
käyttöönottoprojekti.
Projektien johtajana Laura Oja on
jännittävä yhdistelmä laajan koko-

Taloushallinnon osasto oli vuoteen
2007 asti noin 50 hengen organisaatio.
- Olin tuolloin perustamassa palvelukeskus Palveluässää, johon osastoni
siirtyi. Nyt HOK-Elannon talousosastolla työskentelee lisäkseni neljä
controlleria ja suurin osa palveluista
ostetaan Palveluässältä.
HOK:n ja Elanto fuusioituivat vuonna 2004. HOK-Elanto on osallistunut
suuriin yritysostoihin: Suomen Spar
vuonna 2006, Esso-liikenneasemat
2007, Center-Inn ravintolat 2013 sekä
viimeisimpänä Stockmann Herkku
vuonna 2017.
- Yritysostoissa ja fuusioissa on monenlaista mielenkiintoista yhteensovitettavaa. Yrityskulttuuri, toimintatavat

ja johtamismallit saattavat poiketa
rajustikin toisistaan, samoin tietysti
tietojärjestelmät ja taloushallinto.

Ajatuksia uudesta
elämäntilanteesta
- En usko, että aika käy pitkäksi jatkossakaan. Harrastan liikuntaa, lukemista
ja kansanrunoja. Ensimmäinen ja vielä
vähän aikaa ainoa lapsenlapseni (4 v.)
asuu Porissa, ja häntä matkustamme
mieheni kanssa varmaan aiempaa
useammin tapaamaan. Aion myös
satsata kulttuuritapahtumissa käymiseen ja kun koronasta päästään, jatkan
matkustamista.
- Päivätyön lisäksi olen S-ryhmän
sisäisen Reila Palvelut Oy:n hallituksen
jäsen ja toimin Helmi Liiketalousopisto
Oy:n ja Perho Liiketalousopisto Oy:n
hallituksissa.
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Henkilöstötyötä
viidellä vuosikymmenellä
PITKÄ TYÖURA JA MONIPUOLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT muun muassa Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan puheenjohtajana antavat erinomaisen perspektiivin tarkastella henkilöstötyön kehitystä viidellä vuosikymmenellä.

HOK-Elannon
henkilöstöjohtaja,
ammattikasvatusneuvos Antero Levänen
on 34 vuoden ajan
tehnyt henkilöstötyötä
S-ryhmän eri yrityksissä ja nyt on aika siirtää
viestikapula seuraajalle.

1980

1990

2000

2010

2020

2021

Saisiko tietokoneella tehoja työvuorosuunnitteluun? pohdittiin vuonna
1989
S-ryhmän alueosuuskauppaorganisaatio on syntynyt, pääkaupunkiseudun vähittäiskauppaa alkaa harjoittaa
Oy Ässä-Market Ab. Sisaryrityksenä
toimi Kuluttajan Pikatukku Alepa Oy,
joka tuli osaksi S-ryhmää vuosikymmenen lopulla.
Henkilöstöhallinto on lähinnä
rekrytointia, työsopimusten tekoa ja
palkanlaskentaa.

Toimipaikkaverkosto uudistettu ja henkilöstö valmennettu, tulokset alkavat
näkyä. EU tuo mukanaan uusia normeja. Arvokeskusteluja aletaan käydä
suomalaisissa yrityksissä.
Henkilöstön koulutukset, muutosvalmennukset ja tiimityön kehittäminen
työllistävät henkilöstöhallintoa.
Vuonna 1993 Ässämarket-ryhmän
kolme ketjua – Prismat, S-marketit ja
Alepat – ovat yhteistyötä tiivistämällä
kirineet kiinni kilpailijoiden etumatkaa.
Maahanmuuttajien koulutukset kaupan alalle alkavat HOK:ssa 1999.

Yritysten omatunto herää, yrityskulttuurin merkitys korostuu.
Yritysjärjestelyt yleistyvät – muun
muassa HOK-Elanto syntyy vuonna
2004, kun Helsingin Osuuskauppa
HOK ja Osuuskunta Elanto fuusioituvat.
Työvoiman saatavuus vaikeutuu
– osaajapula pahenee. Monikulttuurisuus lisääntyy pääkaupunkiseudulla.
2005: verkossa tapahtuva rekrytointi nousee printin rinnalle. Siihen asti
sunnuntai-Hesarin paksuin osio
oli Työpaikkailmoitukset -liite.
2006: HOK-Elanto saa Kotomaa
– Uusimaa -palkinnon maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä
kehittämällä monimuotoista ja syrjimätöntä henkilöstöpolitiikkaa sekä
kouluttamalla ja työllistämällä maahanmuuttajia.

Organisaatioiden monimuotoisuus ja
työkykyhaasteet lisääntyvät. Työtehoja
haetaan osa-aika- ja vuokratyön avulla.
Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja
osaaminen ovat henkilöstöstrategian
keskiössä.
Kasvatamme uutta sukupolvea työelämään samalla kun tarjoamme työtä
kokeneille senioreille.
Oppisopimusmalli yleistyy ja lähiesimiestyön merkitys korostuu.

Korona koettelee yhteiskunnan ja liike-elämän perusrakenteita. Digiloikka
ja työnteon uudet muodot mullistavat
työelämää.
Työssä jaksaminen ja henkiset
haasteet ovat HR-työn keskiössä. Työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen
haastaa kaikkia työntekijöitä.
Paikallisesta sopimisesta nousee
keskustelua.
HOK-Elannolle Vuoden rekrytointiteko -palkinto ravintolahenkilökunnan
siirtymisestä kaupan töihin keväällä
2020. Teolla vältettiin lomautukset
ja varmistettiin osaltaan toimialueen
asukkaiden ruokahuoltoa, kun valtaosa
väestä siirtyi arkenakin kotiaterioihin
koulu- ja työpaikkaruokaloista.

Tärkeä työ jatkuu
– tekijät vaihtuvat!

Johtoryhmän
kokoonpano
muuttuu
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HOK-ELANNON johtoryhmään tulee muutoksia vuodenvaihteessa, kun
konkarijohtajat Laura Oja ja Antero Levänen luopuvat työelämästä.
Anteron tilalle henkilöstöjohtajaksi on nimitetty Maria Hekkala. Laura Ojan
työt siirtyvät suunnittelujohtaja Juha Ilvosen vastuulle.

Muilta osin kokoonpano säilyy ennallaan:
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja
Tuomas Ahola, viestintä- ja markkinointijohtaja
Jyrki Karjalainen, kiinteistöjohtaja

HOK-Elannon monimuotoista henkilöstöpolitiikkaa alkaa ensi vuoden alusta
vetää Maria Hekkala.
Antero sen sijaan aikoo viettää enemmän aikaa kotirannalla Kotkassa, nauttia
lisääntyvästä vapaa-ajasta ja tehdä
niitä asioita, joihin aika ei ole aktiiviuran
aikana riittänyt.
- On ollut hienoa tehdä töitä upeiden
ihmisten kanssa vastuullisessa yrityksessä, jonka kehitystä olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta. Kiitoksia kaikille
työtovereille näistä yhteisistä vuosista
ja myötäistä tuulta purjeisiinne!

Lassi Juntunen, liiketoimintajohtaja (Prisma, ABC, verkkokauppa)
Kimmo Nikula, liiketoimintajohtaja (Alepa, S-market, Food Market
Herkku, Sokos, Emotion, Hautaus- ja Lakipalvelu)
Henriikka Puolanne, liiketoimintajohtaja, ravintolat
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Työyhteisötutkimuksella
ennätysmäärä
vastaajia
ANTERO LEVÄNEN

Maria
Hekkalasta
uusi
henkilöstöjohtaja
HOK-Elannon
henkilöstöjohtajana
toimii 1.1.2021 alkaen
Maria Hekkala
Espoossa nykyisin asuvan
Hekkalan juuret ovat Kuusamossa ja osuuskauppa Koillismaassa, joten paluu osuuskauppamaailmaan tuntuu
omalta, vaikka väliin mahtuu
17 vuoden ura Lidlissä.
Lidlissä Hekkala toimi aluksi
operatiivisessa toiminnassa
muun muassa verkoston
kehittäjänä ja viimeiset neljä
vuotta henkilöstöjohtajana.
Maria Hekkalan haastattelu
ensi vuoden ensimmäisessä
ViP-lehdessä.
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Ennätykselliset 5385 hok-elantolaista vastasi syyskuun
aikana vuoden 2020 työyhteisötutkimukseen, joten nyt
meillä on käytettävissä kattava kokonaiskuva henkilöstömme näkemyksistä omaan työhön ja työpaikkaan liittyen.

Kysymykset olivat muutoin samat
kuin edellisessä tutkimuksessa, mutta
nyt otimme mukaan kahdeksan uutta
kysymystä tähän poikkeukselliseen
korona-aikaan liittyen. Kiitoksia kaikille
kyselyyn vastanneille!
• Henkilöstön kokonaistyytyväisyys
on kaikilla tutkimuksen keskeisillä
osa-alueilla erittäin korkea ja
erittäin merkitsevästi tavanomaista
paremmalla tasolla. Tutkimuksen
päätasolla on käytetty ulkoisena
vertailuaineistona vuoden 2020
Suomen yleisnormia.
• TYT-indeksi on noussut edellisvuodesta 2,3 pistettä ja asettuu nyt
75,7 pisteeseen, peräti 7,8 pistettä
Suomen yleisnormin yläpuolelle.
TYT-luokitus on tasolla AA+, Hyvä+.
Sitoutumis-, Johtamis-, Suorituskyky- ja Omistautuneisuusindeksien
muutokset edelliseen tutkimukseen
verrattuna ovat positiivisia ja
ulkoiseen vertailuaineistoon nähden
erittäin korkealla tasolla. Myös
Johtamislupausindeksi on noussut
ja hyvin myönteinen kaikilta
osa-alueiltaan (Uskallan, Arvostan,
Toteutan).

• Kokonaistyytyväisyyttä nostavina
asiakokonaisuuksina nousevat esiin
erityisesti HOK-Elannon työnantajakuva sekä johtamis- ja toimintakulttuuri. Työmotivaatio jää
edelleen suhteellisesti heikoimmin
toimivien aiheiden joukkoon, vaikka
sekin ylittää selvästi suomalaisten
organisaatioiden keskimääräisen
tulostason.
• Parhaiten toimivina yksittäisinä
asioina on onnistuttu säilyttämään
myönteiset näkemykset HOK-Elannon tulevaisuuden näkymien
valoisuudesta sekä henkilöstön
reilusta ja tasapuolisesta kohtelusta. Lisäksi yhteistyön sujuvuus
muiden yksiköiden kanssa on
noussut top 3 –aiheiden joukkoon.
• Heikoimmin toimivien asioiden
joukkoon jäävät edelleen oman
työn mielenkiintoisuus, työn
tärkeyden tunne sekä mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon
työssä.
• Merkittävimmät parannukset
edellisvuodesta näyttävät tapahtuneen neljässä myönteiseen muo-

TYTTI-BOTTI
TÄSSÄ MOI!
Kiva kun niin moni lähti
mukaan käsittelemään
TYT-tuloksia kanssani
täysin uudella tavalla.
Kirjoitimme yhdessä
tarinan, jonka tulette
näkemään tammikuussa.
PS. Tulen myös ensi vuonna
auttamaan teitä kehitysohteiden seurannassa.

toon muutetussa kysymyksessä.
Mikäli nämä olisi kysytty edellisvuotisessa muotoilussaan, osa
näistä saattaisi kuitenkin olla
lähellä edellisvuoden tulosta.
Joka tapauksessa sitoutuminen
yritykseen on lisääntynyt ja
byrokratian määrä pienentynyt
tulosten valossa. Työkuorma
nähdään aiempaa kohtuullisempana, palkkataso kilpailukykyisempänä ja yhteistyö muiden yksiköiden kanssa sujuvampana.
• Aiempaa kriittisemmin on
suhtauduttu oikeudenmukaiseen
palkitsemiseen ja huhujen
määrään.

HENKILÖSTÖKOKEMUKSEN HYVIN
SELKEÄ PARANTUMINEN kokonaisuutena on osoitus siitä, että
HOK-Elannossa on tehty paljon
oikeita asioita viimeisen vuoden aikana. Huomionarvoista on erityisesti
se, että TYT-indeksi, joka sisältää
yhteensä 22 kysymystä useasta eri
aihepiiristä, on kehittynyt myönteisesti kaikissa HOK-Elannon ketjuissa
sekä konttorilla.

TYT-indeksit
ketjuittain                                   2018     2019     2020
HOK-elanto

72,6

73,4

75,7

72,2

72,7

75,2

Alepa

74,8

75,1

76,8

S-market

72,1

74,3

76,4

Prisma

71,0

69,7

71,6

Food Market Herkku

64,1

64,6

78,0

SOKOS-Emotion -ketju

76,9

79,2

80,1

Terra Tuusula

67,4

65,6

76,1

Hautaus- ja lakipalvelu

78,4

78,0

79,5

Omistajapalvelut

78,9

78,5

78,6

RAVINTOLATOIMIALA

73,1

75,8

77,3

ABC

0,0

0,0

74,7

HOK-ELANNON KONTTORI

79,0

79,9

83,6

PT/KT KAUPPA
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HOK-Elanto, Verve ja Kela yhteistyössä:

KIILA-kuntoutus
kohentaa työkykyä
KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea
työelämässä pysymistä. Se voi olla sopiva vaihtoehto, jos sairaus
vaikeuttaa työskentelyä, eikä työterveyshuollon ja työpaikan apu
tunnu riittävän.

Ehkäisy on parasta suojausta:

Prisma ja Finlayson
koronan vastaiseen
taistoon
  

Prisma ja Finlayson päättivät osallistua koronan
vastaiseen taisteluun laajalla rintamalla toteuttamalla maskitalkoot Prismoissa – aloittaen pääkaupunkiseudun HOK-Elannon Prismoista. Talkoot
HOK-Elannossa järjestetään vuoden 2021–2022 aikana
kaupan ja ravintola-alan työntekijöille kohdennettu oma
Kiila-kuntoutusryhmä, joka aloittaa keväällä 2021. Mikäli
olet kiinnostunut ja arvelet täyttäväsi hakukriteerit, varaa
soittoaika Nina Rasmussenille Terveystalon HOK-Elannon
palvelunumerosta 09 4246 8922 mahdollisimman pian.
Häneltä saat myös lisätietoja kuntouksen hakukriteereistä.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta
Kuntoutuspäiviltä maksetaan normaalisti palkka. Kyseessä on avomuotoinen kuntoutus eli se ei sisällä yöpymisiä
kuntoutuslaitoksen tiloissa. Kuntoutus sisältää sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta ja tulevan työelämän ja elämäntapojen suunnittelua yhteistyössä kuntoutujan, esimiehen ja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.
Osallistujien työtä, työmotivaatioita ja työssä jaksamista
jäsennetään työn muutoksen, työn sujumisen ja oman
ammatillisen kehityksen kautta muun elämäntilanteen ja
terveystilanteen vaikutuksia unohtamatta.
Kuntoutus toteutetaan Suomen suurimman kuntoutuspalveluiden tuottajan, Verven Helsingin toimipaikassa,
joka sijaitsee Helsingissä Pasilan aseman läheisyydessä.

Kenelle KIILA on tarkoitettu?
Alle 67-vuotiaat, mutta yli 40-vuotiaat HOK-Elannon
kaupan- ja ravintolatoimialan työntekijät voivat hakea
kuntoutukseen. Esimiehille ja asiantuntijoille järjestetään
myöhemmin oma KIILA. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentää sairaus, jonka arvioidaan
aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Kuntoutukseen pääsyssä
huomioidaan myös hakijan kokonaistilanne, kuten hankala työtilanne tai muuten kuormittava elämäntilanne.
Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet
eivät ole riittäviä.
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Hakuaika on joulukuun alusta tammikuun 2021 loppuun.
Halukkaiden tulee ilmoittautua työterveyshoitaja Nina
Rasmussenille 31.12.2020 mennessä. Ilmoittautuminen
tapahtuu puhelimitse.
Aikataulu
• Ilmoittautuminen työterveyshoitaja Nina Rasmussenille 31.12.2020 mennessä.
• Työterveys tekee hakijoista hakukriteerien pohjalta
esivalinnan, jonka jälkeen jatkoon valitut hakijat saavat
lisäohjeet työterveyshoitajalta lääkärin B-lausunnon
saamiseksi sekä hakukaavakkeiden täyttämiseen.
• Työterveyshoitaja on yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin esivalinnan jälkeen
• Hakemukset tulee toimittaa Kelalle 31.1.2021 mennessä. Työterveyshoitaja auttaa hakemusten täyttämisessä, mutta osa hakemuksen tiedoista tulee täyttää
työpaikalla yhdessä esimiehen kanssa.
• Henkilökohtainen lähtötilanteen arviointi Verven tiloissa aikavälillä 1.3. – 12.4.2021
• Ryhmäjaksot kuntoutuksiin valituille:
1. jakso: (4 pv) 13. – 16.4.2021
2. jakso: (5 pv) 11. – 15.10.2021
3. jakso: (4 pv) 26. – 29.4.2022
• Päätösosa: 31.5.2022 mennessä
• Yhteistyökokous kuntoutujien,
esimiesten ja Verven kanssa: 14.10.2021
• Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat:
1.3.2021 – 25.4.2022
Lisätietoja:
Työterveyshoitaja Nina Rasmussen
(soittoaika numerosta 09 4246 8922)
HOK-Elanto HR Tiia Pitko 010 7660119 ja
Marja Kuusisto 010 7660113
Verve: Mia Andersson, ammatillinen kuntoutusohjaaja,
p. 044 467 6070, mia.andersson@verve.fi

pitävät sisällään uudenlaista aktiivista maskien esiin
nostamista Prismojen sisääntuloporteilla, myymäläkampanjointia sekä mediamainontaa. Tavoitteena
on saada lisättyä maskien käyttöä julkisissa tiloissa.

”SUOMI ON TILANTEESSA, jossa kaikkien kynnelle
kykenevien on tehtävä parhaansa, jotta yhteiskunta
voisi toimia mahdollisimman hyvin. Kyseessä on
yksilöiden, yritysten ja kaikkien yhteisöjen etu. Nyt
olemme vaiheessa, jossa vielä pystymme hillitsemään koronan leviämistä noudattamalla viranomaisten ohjeita. Meillä on isona ihmisten arjessa läsnä
olevana toimijana mahdollisuus ja vastuu tehdä
osamme asian eteen. On meistä jokaisen etu, että
kaikilla on maskiasiat kunnossa, painottaa S-ryhmän
käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen.
NYT PRISMA JA FINLAYSON ovat päättäneet ryhtyä tuumasta toimeen ja yritykset ovat yhdistäneet
voimansa maskitalkoiden merkeissä.
- Ensimmäisenä valtaamme pääkaupunkiseudun
Prismojen sisääntuloportit maskilavoilla, tiedotusjulisteilla ja talkoohenkilöstöllä tavoitteenamme saada
jokaiselle pääkaupunkiseudun Prismoissa asioiville
maskien käytön tärkeydestä kertova viesti läpi sekä
saada ihmiset ottamaan käyttöön kasvomaski sekä
ostamaan maskeja jatkuvaan tarpeeseen, kertoo ketjujohtaja Anu Tuomaala HOK-Elannosta.
YKSI KESKEINEN TEKIJÄ VIRUKSEN PYSÄYTTÄMISESSÄ ON MASKIEN KÄYTTÖ muiden ja itsensä
suojelemiseksi. Maskien käytön pitäisi olla itsestäänselvyys kun liikutaan julkisissa tiloissa - erityisesti
leviämisvaiheessa olevilla alueilla kuten pääkaupunkiseudulla. Samalla muistaen myös muut viranomaisohjeet kuten turvaetäisyydet ja käsihygienia.
-Pelkällä puhumisella emme pysäytä koronan
leviämistä vaan meidän kaikkien on tehtävä konkreettisia tekoja, myös yritysten. Olen suorastaan
hämmentynyt siitä, miten vähän suomalaiset yritykset ovat tehneet yhteiskuntaa auttavia tekoja tässä
tilanteessa. Liian vähän. Jokaisen yrityksen tulee
tajuta se, että koronan pitäminen aisoissa on parasta lääkettä yritysten hyvinvoinnille. Kuten olemme
huomanneet niin terve yhteiskunta on edellytys terveelle yritystoiminnalle. Siksi kaikkien yritysten etu
on se, että ne yrittävät osaltaan auttaa yhteiskuntaa
taistelussa koronaa vastaan, muistuttaa Jukka Kurttila Finlaysonilta.
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Koronaelämää
1. Miten pitkittynyt,
arvaamaton
koronatilanne on
vaikuttanut työhöni?
(tai asiakkaisiin tms?)
2. Millä keinoilla pidän
(ainakin yritän pitää)
fiiliksen korkealla?
3. Kehu työkaveria,
korona-arjen sankaria

apulaispäällikkö,
Alepa Jollas

1. Olen entistä valppaampi ja tarkempi
siitä, että ohjeistuksia noudatetaan ja
pyrin kertomaan asiakkaille, että se on
kaikkien etu. Yritän myös motivoida työkavereitani pitämään huolta hygieniasta
ja ohjeistuksesta.

2. Yritän suhtautua positiivisesti tulevaisuuteen ja yritän esimerkilläni motivoida työkavereitani kestämään tämän
vaikean ajan ylläpitämällä arkirutiineja.

3. Meillä työryhmän jäsenillä on erilaiset

ILKKA SALORANTA
liikeideapäällikkö, Urban Rabbit

1. Onhan tämä vuosi ollut todellista vuoristorataa, välillä ollaan ihan
huippumeiningissä ja seuraavassa hetkessä syvissä vesissä. Epävarmuus rassaa kaikkia, joitakin vielä enemmän kuin toisia. Ehkä isoin
ero aiempaan ”normaaliin” on se, että kun ennen keskityttiin koviin
asioihin, myynteihin jne., niin nyt on fokus enemmänkin henkisissä
asioissa, ihmisten johtamisessa, kuuntelemisessa ja työvireen ylläpidossa.
		
Asiakkaitakin on laidasta laitaan. Osa suhtautuu tilanteeseen
todella vakavasti, osa taas melko välinpitämättömästi. Hyviä keskusteluja on saatu käydä asiakkaiden kanssa, yhteisestä puheenaiheesta ei ole puutetta.

2. Ei kannata märehtiä menneitä ja murehtia asioita, joihin ei voi vaikuttaa! Nyt on syytä keskittää energiat kehitystyöhön ja keskittyä
uudella tarmolla uusiin asioihin. Mitä tehdään, kun epidemia on
ohi? Jossain vaiheessa niin joka tapauksessa on, ja silloin meillä on
yhdessä kehitetty paketti kasassa.
		
Siihen asti osa porukastamme on vaihtelevasti kaupassa töissä,
kun tilanteet koko ajan muuttuvat. Odotan todella innolla aikaa,
kun saamme taas koko porukan kotiin tänne Triplaan.

3. Baarimestari, vuoropäällikkö Elina Anfinogentova on ollut varmana,
luotettavana tukena koko porukalle. Hän todella keskittyy asioihin,
joihin pystyy vaikuttamaan ja luo samaa henkeä upeasti ympärilleen.

MIIKA MÄRSYLÄ pt-myyjä, Prisma Sello
1. Koronan tuomat uudet toimintatavat ja rajoitteet ovat tottakai raskaita kaikille, sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Mutta nykyään
arki rullaa kyllä varsin kivasti, jos vertaa vaikka kevääseen, kun
ensimmäiset rajoitukset tulivat voimaan.

2. Koitan pitää yksikössäni yhteishenkeä yllä rennolla asenteella. Ylimääräinen stressi koronasta ei hyödytä mitään.

3. Pakko antaa kehut koko meidän yksikölle, joka on jaksanut painiskella päivästä toiseen koronan keskellä!
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LIN
VANN SOK

Miika Märsylä ja
Juha Seppänen

LOTTA SUHONEN
kokousemäntä, konttori

1. Omat työtehtäväni muuttuivat oikeastaan koronasta huolimatta
kun vaihdoin huhtikuun puolivälissä Alepa Puotilan apulaispäällikön
pestistä konttorin kokousemännäksi. No, konttorin muutto siirtyi
toukokuulta elokuulle, joten työtehtävät liittyivät kesän ajan muuton
viimeistelyyn ja toisaalta kokousjärjestelysysteemien suunnitteluun.
Elo-syyskuussa sitten päästiin järjestämään Triplassa koulutuksia ja
kokouksia, mutta nythän ne ovat taas jäissä.

2. Vaikka suurin osa konttorihenkilökunnasta tekee etätöitä, meidän
tiimin työt vaatii läsnäoloa, että asiat taustalla pyörivät. Eli olen tosi
iloinen siitä, että minulla on töitä ja siitä, että pääsemme Suskin,
Kirsin, Tanjan ja Jarnon kanssa tapaamaan myös livenä.

3. Haluan kehua koko tiimiäni, kaikesta huolimatta he jaksavat olla
iloisia ja saamme yhteistyöllä hommat hoidettua!

taidot ja vahvuudet. Ennen kaikkea
kyky sopeutua muuttuvaan tilanteeseen nopeasti. He ovat rohkeita arjen
sankareita, jotka panevat itsensä likoon
joka päivä ja jaksavat palvella asiakkaita sydämellään päivästä toiseen. Olen
ylpeä tiimistäni.

MARKUS
LEINONEN
marketpäällikkö,
S-market Saunalahti

1. Omaan työhön korotilanne on tuonut
lisää painetta ja haastetta. Välillä tuntuu,
että työpäivässä ei riitä tunnit kaikkiin
hommiin. Henkilökunnan osalta on ollut
välillä pientä turhautumista havaittavissa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tilanne tiedostetaan hyvin ja sopeudutaan
muuttuviin tilanteisiin hienosti. Asiakkaat
ovat ottaneet asian suhteellisen rauhallisesti meidän alueella. Totta kai enemmän
pelkääviäkin on joukossa, mutta niin on
varmasti muuallakin.

2. Positiivisen elämänasenteen ja ajatte-

JUHA SEPPÄNEN kt-myyjä, Prisma Sello
1. Tottakai tilanne tuo poikkeavuuksia käytäntöihin sekä poissaolot
ovat lisääntyneet. Mutta sopeutuminen uusiin ohjeistuksiin ja omasta hyvinvoinnista kiinni pitäminen on tärkeää, jotta voi mahdollisuuksien mukaan paikkailla vuoroja ja auttaa työkavereita.

2. Mä oon perusluonteeltani hyväntuulinen mutta sitä on vielä boostaamassa kevyt liikunta ennen töitä ja riittävä lepo.

3. Kehut annan koko käyttötavaraosaston porukalle sekä esimiehille!

lun kautta. Pyrin löytämään jokaisesta
haastavastakin tilanteesta jotain positiivista. Aina se ei onnistu niin hyvin, mutta
onneksi muut paikkaavat!

3. Haluan nostaa esiin koko
Saunalahden ässän henkilökunnan. Aivan
mahtavaa asennetta, joustavuutta ja
sitoutumista heti keväästä alkaen. Mahtavaa tehdä töitä heidän kanssaan haastavasta tilanteesta huolimatta. Iso kiitos!
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VUOROIN
VIERAISSA

Vuoroin vieraissa
Vuoroin vieraissa -juttusarja jatkaa ravintola-alalta kosmetiikan pariin.
- En oikein tiedä kosmetiikkaosastosta mitään, juuri siksi
halusin tulla tänne vierailulle! Aina kun olen käynyt täällä
asiakkaana, olen saanut todella hyvää palvelua ja joka
kerta löydetään juuri minulle sopivat tuotteet. Ihmetyttää, miten se oikein onnistuu, pohtii Happy Farmerin
ravintolapäällikön paikalta Hakaniemen Memphis-ravintolaan siirtyvä Liina Liehunen.
Kysymyksiin on vastaamassa Sokos Helsingin apulaismyyntipäällikkö Eeva Silvennoinen, joka on aloittanut
talossa jo vuonna 2008. Sitä ennen hänellä oli takanaan
jo seitsemän vuoden rupeama Jyväskylän Sokoksella.
- Ilman asiakkaita ei meitä tarvittaisi ollenkaan, eli
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asiakas on aivan ykkösasia. Kaikki lähtee huomioimisesta
ja ääneen tervehtimisestä. Jokaista asiakasta kohdellaan
yksilönä, kohtaamisen ja erilaisten ”kuningaskysymysten”
kautta lähdetään selvittämään, mihin suuntaan lähdetään
liikkeelle. On ihanaa, kun asiakkaalle voi löytää juuri oikean ja häntä parhaiten palvelevan tuotteen, eikä kaikille
vain tuputeta samoja asioita, Silvennoinen tuumii.
Kosmetiikkaosastolla on päivän aikana monenlaista
työntekijää: myyjiä, myynninohjaajia, visualisti, konsulentteja, kampaaja jne. Työntekijöitä on päivän aikana
paikalla 25-30 henkeä, ja myynninohjaaja pyrkii huolehtimaan, että työvoimaa on aina oikeassa paikassa oikeaan

aikaan. Tällaisen porukan kommunikaatiossa Workplace
ja Workchat ovat olleet korvaamaton apu, ja sekä Liehusta että Silvennoista hieman naurattaakin, että miten sitä
ennen on pärjätty ilman.
- Tietysti auttaa, kun on aiheesta kiinnostunut, eikä vain
pamahda paikalle ja ala siinä miettimään, että mihinköhän
nämä tuotteet sopisivat, Silvennoinen vastaa kysymykseen
jatkuvien uutuuksien tulvasta.
- Aina minäkin jaksan innostua, kun joku uusi meikkisarja
tulee myyntiin. Tarjolla on myös maahantuojien vapaaehtoisia koulutuksia, jotka nyt korona-aikaan tapahtuvat virtuaalisesti. Asiakkailla on myös ihan eri tavalla tietoa kuin

jokunen vuosi sitten, ja sitä myöten pitää olla myös itsellä
tietoa, että osaa palvella kunnolla.
Erilaiset rajoitukset ovat hiljentäneet keskusta-aluetta,
ja se näkyy myös Sokoksella. Jotkin rajoitukset kuitenkin
pelaavat kosmetiikkaosaston pussiin – tuoksukauppa käy
hyvin, kun kansa ei pääse laivalle tax-freen antimien ääreen.
- Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää pitää päällä hyvää
tsemppihenkeä ja miettiä jokaisen päivän kohdalla erikseen, että miten saadaan aikaiseksi mukava työpäivä ja
hyvä työilmapiiri, Silvennoinen miettii. Yhdessä kaikesta
selvitään!
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Alepa Ruskeasuo

S-market Karaportti
S-market Jakomäki

S-market
Lähdenranta

S-market Pihlajamäki

S-market Saunalahti

Jukka Leppilampi
ja Jonna Järnefelt
viihdyttivät Herkun
bistron illallisvieraita

S-market
Myyrmanni

PIKAVISIITILLÄ
Katja Hägg, ratkaisuasiantuntija
HOK-Elannon sairauskassa
Mitä työnkuvaasi ja tehtäviisi kuuluu?
Valmistelen ja ratkaisen päivärahoja sekä sairaanhoitokorvauksia.
Teen hoitolaitosten tilityksiä, kirjanpitoa ja asiakaspalvelua puhelimessa ja sähköpostitse. Työpäiviini sisältyy välillä myös postin
avausta, skannausta ja muita juoksevia asioita.
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Millainen työpaikka sairauskassa on?
Kolmen naisen tehokas tiimityöpaikka! Työ on monipuolista ja
vaatii oman osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä.

Kerro lyhyesti sairauskassasta
henkilöstöetuna
Sairauskassa maksaa jäsenilleen lisäetuuksia esimerkiksi silmälaseista, sairaala- ja terveyskeskusmaksuista. Kassa korvaa
myös tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle,

jonka terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi tai sairauden
hoitamiseksi on turvauduttava lääkärin tai hammaslääkärin
hoitoon.

Mitä muita henkilöstöetuja pidät tärkeänä?
Ihan jo arjessa henkilökuntaetu on merkittävä. Tykkäämme
perheen kanssa käydä ulkona syömässä, joten ravintolaedusta
pidän kovasti. Ja tietysti reissatessa tulee käytettyä Sokos-hotelleja.
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S a n k a re i n a
ko n k a r i t

I T S E N Ä I SYYS P Ä I V Ä N
KUNNIAMERKIT 2020
Tasavallan Presidentti, Suomen
Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien suurmestari on päättänyt antaa ansioituneille
hok-elantolaisille seuraavat kunniamerkit 6.12.2020

Pitkän työuran varrelle mahtuu monenlaista tapahtumaa.
Ehdottomasti mukavien juttujen joukossa on vuosien karttumiseen liittyvä palkitseminen
– joka vuosi noin 500 työkaveriamme huomioidaan tällä
tavoin. Vaikka suuri osa henkilökunnastamme on nuorta, tällä hetkellä pisimmät voimassa
olevat työsuhteet ovat yli
45 vuoden mittaisia.

HOK-Elannossa on pidetty kiinni
perinteisistä palkitsemiskäytännöistä, yhtenä vastapainona työelämän
muutoksille. Hieno perinne näkyy
parhaiten merkkipäiväkahveina, joita
työpaikoillamme nautitaan vuoden
mittaan. Ansio- ja kunniamerkkien
saajia on ollut tapana juhlistaa myös
yhteisessä tilaisuudessa, jossa on
iloittu kertyneistä vuosista ja saavutuksista yhdessä samoihin aikoihin
aloittaneiden kanssa.
Aikaisemmin sankareiden nimetkin
julkistettiin mm. henkilöstölehdissä,
mutta nykyään vain itsenäisyyspäivän
kunniamerkkien saajat ovat julkisia.
Koronavuosi taas on tuonut muutoksia
kahvitteluihin eikä yhteistä juhlaakaan
voida järjestää, mutta muutoin palkitsemiset jatkuvat tuttuun tapaan.
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Työmerkkipäivät 10, 20, 30 ja 40 vuotta
Työmerkkipäivälahjalla palkitaan vakituiset työntekijät pyöreiden kymmenvuosien tullessa täyteen.
Kokoaikainen työntekijä saa 500 euroa tai viikon palkallisen vapaan
kustakin täydestä kymmenestä vuodesta, ja osa-aikainen työntekijä vastaavasti työtuntien suhteessa. Vapaa on ollut lahjana selvästi suositumpi.
Näitä työmerkkipäiviä juhlistaa vuosittain yli 300 henkilöä.

Ikämerkkipäivät 50 ja 60 vuotta
Ikämerkkipäivälahjalla palkitaan vakituiset työntekijät, jotka täyttävät 50
tai 60 vuotta. Se on samansuuruinen kuin kymmenen vuoden työmerkkipäivälahja. Lahjan saa vuosittain lähes 150 henkilöä.

S-ryhmän työansiomerkit 25 ja 40 vuotta
Työansiomerkeillä huomioidaan vakituiset työntekijät, joiden työsuhde
on jatkunut 25 tai 40 vuotta. Merkit haetaan keskitetysti kerran vuodessa.
Vuosittain 25-vuotismerkkejä on luovutettu 30-40 henkilölle ja 40-vuotismerkkejä 5-15 henkilölle.

Kauppakamarin elämäntyömerkit
Kauppakamarin merkkejä myönnettiin hok-elantolaisille ensimmäistä kertaa viime vuonna. Kultaista elämäntyömerkkiä voidaan esittää henkilölle,
joka on yli 30-vuotisella työurallaan osoittanut erityisen hyvää sitoutumista ja suoriutumista sekä halua toimia yhdessä toisten kanssa ja edistää yhteisiä asioita. Esitykset tekee ketjuohjaus tai vastuualueen johtaja yhdessä
HR:n kanssa. Elämäntyömerkkejä esitetään vuosittain noin 10 henkilölle.

Itsenäisyyspäivän kunniamerkit
Itsenäisyyspäivän kunniamerkit on HOK-Elannossa ja koko S-ryhmässä
pitkäaikainen perinne. Kyseessä on valtiollinen tunnustus, jonka myöntää
tasavallan presidentti. Kunniamerkkiä voidaan esittää henkilölle, joka edellä
olevan lisäksi on osoittanut aktiivisuutta yhteisten asioiden edistämiseen
myös työn ulkopuolella – esimerkiksi luottamustehtävissä, yhdistystoiminnassa tai maanpuolustuksessa. Kunniamerkkejä esitetään vuosittain noin 10
henkilölle.

SUOMEN LEIJONAN RITARIMERKKI
JUNTUNEN LASSI, toimialajohtaja, Prisma, ABC,
Kodin Terra ja verkkokauppa

SUOMEN LEIJONAN ANSIORISTI
KUMPUNIEMI TANJA, ketjupäällikkö, Asiakasomistajapalvelut
PIISPANEN MERJA, prismajohtaja, Prisma Jumbo

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN
I LUOKAN MITALI KULTARISTEIN
JAAKKOLA MIKA, ravintolanjohtaja, ABC Hyvinkää ravintola
KIVINEN ARJA, myymäläpäällikkö, Alepa Vartiokylä
TAMMINEN SATU, marketpäällikkö, S-market Tuusula

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN I LUOKAN MITALI
JANHONEN ELINA, myyjä, Food Market Herkku Helsinki keskusta
LIPASTI LIISA, apulaispäällikkö, S-market Itälahdenkatu
LIUKKONEN TUULA, palveluneuvoja, Omistajapalvelu Sokos Helsinki
PELTONEN ARJA, myymäläpäällikkö, Alepa Etelä-Haaga

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN MITALI
AALTO-MATINAHO EIJA, tarjoilija, Rosso Iso Omena
LAXMAN PIA, MYYJÄ, Prisma Herttoniemi
SALAKKA-MÄKI SEIJA, myyjä, Food Market Herkku Helsinki keskusta

LÄMPIMÄT ONNITTELUT!
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