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Yhdessä tästä selvitään
KORONAKUUKAUDET OVAT HAASTANEET meitä uusiin
toimintatapoihin. Hok-elantolaiset ovat osoittaneet poikkeuksellista reagointikykyä, yhteispeliä ja vastuunkantoa.
Tuntuu, että meillä on aiempaakin vahvempi yhteishenki,
talossa vallitsee upea ”yhdessä tästä selvitään” -asenne.
Hyvänä esimerkkinä yhteispelistä oli meidän 800
ravintola-alan ammattilaisen nopea siirtyminen heille
täysin uusiin marketkaupan työtehtäviin, ennakkoluulot-

tomasti ja rohkeasti. Yhtä paljon on ilahduttanut tapa,
jolla kaupan yksiköiden ammattilaiset ovat ottaneet
uudet työkaverit vastaan.
Nyt kun ravintolat taas pikkuhiljaa pääsevät normaaliarkeen, on kentältä kantautunut viestiä, että puolin ja
toisin tulee ikävä uusia kevään aikana tutuksi tulleita
työkavereita. Se kertoo vahvasta joukkuepelikulttuurista. Emmekä me toisiltamme mihinkään katoa – kaupoista ja ravintoloista löytyy jatkossa yhä useammin tuttuja
hok-elantolaisia työkavereita. Ravintoloissa ainakin
kannattaa nyt käydä moikkaamassa kavereita ja nauttimassa palveluita, henksualennus -30 % on voimassa
kesäkuun ajan! Takasivulla on tästä lisää tietoa.
Halusimme dokumentoida etulinjan sankaruuden ja
osoittaa arvostusta teidän työllenne haasteellisena aikana. Tilasimme elokuvaohjaaja Dome Karukoskelta lyhyen
dokumenttileffan ruokakaupan henkilökunnasta koronakriisin aikaan keväällä 2020. Meidän ihmiset ovat olleet
isossa roolissa pitämässä yhteiskunnan pyörät pyörimässä toimialueellamme näinä poikkeuksellisina aikoina.
Kiitos kaikille dokumentin tekoon osallistuneille.
Dokumentin nimi 294 tulee tutkimuksesta, jonka
mukaan myymälän kassa on Suomen 294. arvostetuin
ammatti. Toivon ja uskon, että arvostus nousee koronakriisin myötä aivan uudelle tasolle. Olen vaikuttunut

teidän asenteestanne ja avoimuudestanne. Kiitos!
Haluaisin sanoa, että kesän ja lomien jälkeen päästään
palaamaan normaaliin arkeen, mutta tällä hetkellä kukaan
ei taida tietää varmasti, miten tilanne etenee. Edessä
on epävarmuutta ja varmasti monia muutoksia yhteiskunnassa.
HOK-Elanto on vakavarainen ja velaton osuuskauppa ja
kvartaalimme on 25 vuotta. Tavoitteenamme on turvallinen asiointi ja työpaikka sekä meidän kaikkien työn ja
toimeentulon turvaaminen haasteellisina aikoina. Jatkamme suunnitelman mukaan työtä etujen ja palveluiden
kehittämiseksi asiakasomistajillemme pitkäjänteisesti,
eli tiedossa on remontteja ja uusia yksiköitä syksylläkin.
Toivon, että pystymme itse kukin kesän aikana lataamaan
akkuja haasteellisen kevään jälkeen ja viettämään aikaa
läheisten kanssa. Yhdessä tästä selvitään!
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- poikkeustilanteessa ja sen jälkeen!
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Duunissa meillä
Paparazzi
Iiron somevinkki
Malja ravintolakesälle 2020
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MEIDÄN

ABC Kaaren pesukatu
sai Joutsenmerkin
HOK-ELANNON ABC-KETJUN PESUKATU KANNELMÄESSÄ on saanut
Pohjoismaisen ympäristömerkin. Tällä
hetkellä Suomessa ei ole muita Joutsenmerkittyjä autopesuloita.
Autopesun ympäristömerkki perustuu vedenkulutuksen ja kemikaalipäästöjen vähentämiseen. Lisäpisteitä
palvelu saa esimerkiksi energiatehokkaiden ratkaisujen käyttämisestä.
- Perinteinen autopesu käyttää jopa
500 litraa vettä yhtä autoa kohti.
Joutsenmerkityssä autopesussa maksimi määrä on 90 litraa puhdasta vettä, toteaa ympäristöasiantuntija Juha
Hopponen Joutsenmerkin myöntävästä Ympäristömerkintä Suomi Oy:stä.
Hyvä lopputulos vaatii kuitenkin
enemmän vettä kuin 90 litraa, joten
muu käytettävä vesi on kierrätysjärjestelmän puhdistamaa. 80-90 prosenttia
ABC Kaaren käyttämästä vedestä on
kierrätetty ja puhdistettu neljän maan
alle upotetun 25-kuutiometrisen biore-

HOK-Elanto avaa kesäkuussa
yli 60 ravintolaa!
HOK-ELANNON ravintolahenkilökunta
on ollut kaupan alan töissä tähän asti
koronakriisin ajan.
- Hienoa joustavuutta ja upeaa asennetta sekä meidän että kaupan ihmisiltä!
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Viestit kentältä ovat olleet positiivisia,
mutta kyllä siellä ymmärrettävästi jo
kaivataan takaisin omiin töihin. Hyvä
fiilis huokuu joka suunnalta, HOK-Elannon ravintoloiden toimialajohtaja
Henriikka Puolanne kertoo.
- Nyt odotamme innolla asiakkaiden
paluuta ja panostamme konkreettisten
turvallisuustekijöiden kautta myös turvallisuudentunteen luomiseen. Lähdetään liikkeelle siitä, kun asiakas astuu
sisään (terveenä, ei edes nuhaisena),
miten otamme vastaan ja tarjoamme
käsidesimahdollisuuden. Ohjaamme
asiakkaat pöytiin kaikissa ruokaravintoloissamme. Katamme pöydät vasta
asiakkaan saavuttua ennen pöytään
ohjausta. Eli astiat, aterimet ja servietit
tuodaan pöytään vasta kun niitä tarvitaan, Puolanne luettelee.

Turvavälien noudattamisesta muistutetaan baaritiskeillä ja sitä ohjeistetaan
tarvittaessa. Ruokaravintoloissa turvaväleistä huolehditaan pöytien sijoittelulla ja opasteilla. Sääntöjä ja ohjeita ei
ole naulattu mihinkään tiettyyn päivämäärään, vaan tilannetta seurataan ja
ohjeita muutetaan tarpeen mukaan.
HOK-Elannon ravintoloissa:
- Asiakkaita ohjataan maksamaan
kortilla, mieluiten lähimaksulla.
- Ei itsepalvelua; esim. kahvi ja tee
annostellaan asiakkaille valmiiksi myös
lounasaikaan.
- Ruokaa myydään mukaan kaikista
ruokaravintoloista.
- Kaupoista tutut suojapleksit asennetaan ainakin kahviloiden kassapisteisiin.

aktorin avulla.
ABC Kaaren pesukadulla käytettävät kemikaalit ovat biohajoavia ja
ympäristömerkittyjä, kuten kaikissa
muissakin HOK-Elannon autopesuloissa. Pesussa autosta irtoavat
raskasmetallit ja öljyt kerätään
talteen ja ne päätyvät erottimien
kautta asianmukaiseen käsittelyyn,
joten ne eivät rasita viemäriverkosta. Viemäreihin päätyvä vesi on niin
ikään puhdistettua.
- Avaamme uuden pesukadun
Espoon Nihtisiltaan kesäkuussa. Nihtisillassa käytetään vastaavaa tekniikkaa kuin ABC Kaaressa, ja myös
sille tullaan hakemaan ympäristösertifikaatti. Sekä Kaaren että Nihtisillan
pesukadut toimivat uusiutuvalla
energialla, HOK-Elannon ABC-ketjun
ketjujohtaja Hannu Houni toteaa.

HOK-Elannolle 1000 kesätyökaveria
KESÄTÖILLÄ ON ISO TALOUDELLINEN MERKITYS KOULULAISILLE JA OPISKELIJOILLE ja he myös mahdollistavat vakituisen henkilöstömme vuosilomien pitämisen, kertoo HOK-Elannon
henkilöstöjohtaja Antero Levänen.
Kesätyöntekijät saavat kattavan kuvan kaupan toimipisteiden
työtehtävistä ja pääsevät näkemään vähittäiskaupan laajan digitalisoitumisen sekä verkkokaupan tuomat uudet työtehtävät.
Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikka löytyy
HOK-Elannosta 300 nuorelle. Kahden viikon pituiset harjoittelujaksot aloitetaan 6.7., mikäli epidemiatilanne ei muutu huonompaan suuntaan alkukesän aikana.
- Voi myös sanoa, että kesätöiden avulla kasvatamme uutta
sukupolvea suomalaiseen työelämään. Tapahtui yhteiskunnassa
mitä tahansa, niin aina ihmiset syövät, juovat ja kuluttavat, joten
vähittäiskauppa eri muodoissaan tarjoaa turvallisia työpaikkoja
myös tulevaisuudessa, Levänen toteaa.

MEIDÄN

S-marketit
uudistuvat
vauhdilla

”294” on kiitos
koronakriisin etulinjaan

S-MARKET NURMIJÄRVEN REMONTTI
valmistui 28. toukokuuta, jo kymmenentenä HOK-Elannon S-marketina
tänä vuonna. Kesän kynnyksellä alkavat
vielä rempat Lauttasaaren ja Sokos
Helsingin alakerran marketeissa. Loppukesästä homma jatkuu ja remontteja
on luvassa syyskaudella vielä 12.
- Uuttakin päästään juhlimaan Vantaan Koivuhaassa 11. kesäkuuta. Komea
kauppa tulossa: neliöitä 1500, valikoimaa n. 10000 ja henkilökuntaa n. 30,
ketjujohtaja Ari Talso iloitsee.
”Kasvojenkuorinnalla” eli konseptipäivityksellä lähes kaikki HOK-Elannon
S-market -ketjun myymälät uudistetaan
seuraavan kahden vuoden aikana.
- Kiteytettynä: modernisoimme miljöön ja ostoympäristön ja parannamme
tarjoomaa ja valikoimia paikallisten
asiakkaiden toiveiden mukaisesti, Talso
toteaa.
- Asiakaspalautteet ovat olleet erinomaisia. Eli käytännössä ostoympäristö
koetaan inspiroivammaksi sekä valikoimat entistä monipuolisemmiksi. Ja kyllähän se inspiroi myös henkilökuntaa,
kun myymälä on tyylikäs ja asiakkaat
tykkäävät. Siitä syntyy hyvän kierre!

294 0N DOME KARUKOSKEN ohjaama
lyhytdokumentti suomalaisen ruokakaupan henkilökunnasta koronakriisin
aikaan keväällä 2020. Dokumentin
tilasi HOK-Elanto kunnianosoituksena
ja kiitoksena kaikille niille etulinjassa
työskenteleville ammattilaisille, jotka
pitävät arkemme pyörimässä kaupoissa, terveydenhuollossa ym. Dokumentin nimi 294 tulee tutkimuksesta, jonka
mukaan myymälän kassa on Suomen
294. arvostetuin ammatti.
– Uskon, että he, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä näinä poikkeuksellisina aikoina, saavat koronakriisin myötä aivan uudenlaista arvostusta
meiltä kaikilta suomalaisilta. Kriisin
alku oli jokaiselle henkilökohtaisesti
pelottava, mutta lamaantumisen sijasta
meillä HOK-Elannossa levisi vahva ”yhdessä tästä selvitään” -asenne. Tämä
poikkeuksellinen aika ja sen sankarit
ansaitsevat tulla dokumentoiduksi,
HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti
Liimatainen toteaa.
– Hankkeen aikana kävi selväksi, että
aihe on universaali, Dome Karukoski
toteaa. Hänen mukaansa tämä kriisi on
tehnyt näkyväksi niiden ihmisten mer-

kityksen, joiden työstä ja vastuuntunnosta elämämme perusasiat riippuvat.
294-lyhytdokumentti on julkaistu
HOK-Elannon YouTube-kanavassa.
Dokumentissa kuullaan HOK-Elannon
myymälähenkilökunnan ja koronakriisin ajaksi kauppoihin töihin siirtyneiden ravintolatyöntekijöiden ajatuksia,
tunteita ja kertomuksia korona-arjesta.
Dokumentti 294 löytyy YouTubesta
kun kirjoitat hakukenttään HOK-Elanto tai 294.

Kuvat: Sami Repo

Yrityskylä 10 vuotta - Alepa mukaan v. 2012
YRITYSKYLÄ TARJOAA KUUDES- JA
YHDEKSÄSLUOKKALAISILLE MYÖNTEISIÄ JA INNOSTAVIA KOKEMUKSIA
TYÖELÄMÄSTÄ, TALOUDESTA JA
YHTEISKUNNASTA.
Yrityskylän Alepassa työskentelevät
toimitusjohtaja ja innokkaat myyjät.
Alepa myy erilaisia päivittäistavaroita
ja tarjoaa lisäksi muille kylän yrityksille
Kauppakassi-palvelua. Työntekijöiden
työpäivä Alepassa alkaa tuotteiden hyllyttämisellä ja jatkuu ystävällisellä
ja asiantuntevalla asiakaspalvelulla.
Alepa kuhisee usein iloisia kyläläisiä,
kun työntekijät tekevät ostoksiaan
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vapaa-ajallaan.
Toimitusjohtaja vastaa Alepan
toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta. Lisäksi toimitusjohtaja pääsee
itsekin mukaan vauhdikkaaseen myyntityöhön.
Alepan myyjät vastaavat myymälän
siisteydestä ja tuotteiden houkuttelevasta esillepanosta. Myyjät pääsevät hyödyntämään ja kehittämään
asiakaspalvelutaitojaan niin kuluttaja-asiakkaiden kuin yritystenkin kanssa
asioidessaan. Jokainen myyjistä toimii
myös vuorollaan vuoropäällikkönä.

Oppilaiden kommentteja:
”Opin, että toimitusjohtajalla on paljon vastuita ja hänen
on tehtävänä saamaan hänen yrityksensä toimimaan, työntekijöidensä aktiivisuudella ja yhteistyöllä.”
”Yhteistyötä, Alepan myyjänä oli hauskaa”
”Opin, että miten olla johtaja ja kohdata ongelmia ja
onnistua.”
”Että kassalla on hauska työskennellä.”
”Opin asiakaspalvelusta ja miten käyttää rahaa järkevästi
sillä olin kaupassa töissä.”
”Minulla oli todella kivaa, päivä meni liian nopeasti. Kiitos
tällaisen päivän mahdollistamisesta meille!”
”oli ihan parasta. kiitos että saatiin olla kyläilemässä,
tulen mielelläni uudelleen. iso kymppi teille. työ vaatteet oli
myös parhaat.”

”Yrityskylä on todella hauska ja opettava. Minulle jäi hyvä
mieli kun lähdin. Yksi parhaista luokkaretkistä.”
”Kiitos kivasta päivästä. Toivottavasti päästään joskus
uudestaan”

”Minulla oli todella kivaa,
päivä meni liian nopeasti.
Kiitos tällaisen päivän
mahdollistamisesta meille!”
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Ehdokaslistojen äänet
jakautuivat seuraavasti:
Lista
A

Ehdokaslistan nimi

Ääniä

Paikat

+/-

Sosialidemokraatit - Helsinki

19 697

11

-2
-1

B

Sosialidemokraatit - Espoo

3 323

1

C

Sosialidemokraatit - Vantaa

6 366

3

D

Sosialidemokraatit - muu Uusimaa

5 055

3

34 441

18

8 287

4

A, B, C ja D
E

Vasemmistoliitto - Helsinki

F

Vasemmistoliitto - Uusimaa
E ja F

HOK-Elannon vaalit 2020:
Ääniä 121 002, reilusti yli puolet netin kautta

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan 121 002 asiakasomistajaa,
ja äänestysaktiivisuus nousi 19,3 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää netin kautta
käytti kaikkiaan 66 251 jäsentä eli 54,8 prosenttia äänestäneistä
(edellisissä vaaleissa netin kautta äänesti 46,3 %).
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tai mobiilivarmenteella. Postiäänikuorissa oli erityinen
koodi. Näin varmistettiin äänestäjän vaalisalaisuuden
säilyminen sekä se, ettei kukaan päässyt äänestämään
vaaleissa kahdesti. Mitätöityjen äänien määrä oli 294.
Annettua ääntä ei sen sijaan voitu missään vaiheessa
yhdistää äänestäjään.
Osallistuminen vaaleihin oli tehty helpoksi mahdollistamalla sekä nettiäänestys että perinteisempi postiäänestys. Jos äänestäjä olisi äänestänyt sekä netissä että
postitse, olisi nettiääni jäänyt voimaan.

24 uutta edustajiston jäsentä,
naisenemmistö vahvistui
HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta.
Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 24 (25),
joista osa on ollut mukana varaedustajina aiemmin. Edustajistoon valittiin 35 (32) naista ja 25 (28) miestä.

2
6

88

0

603

0

G

Harmonia

H

Eläinoikeuspuolue

I

Vihreät - Helsinki

8 072

4

J

Vihreät - Uusimaa

3 896

2

I ja J

11 968

6

+2

Suomen Keskusta

6 421

3

L

Kokoomus - Helsinki

12 986

7

-1

M

Kokoomus - Uusimaa

10 843

6

1

N

Kristillisdemokraatit - lähipalveluja kotimaisin tuottein

5 047

3

O

Svenska folkpartiet - Suomen ruotsalainen kansanpuolue

3 988

2

32 864

18
1

P

TOP2020 - Tulevaisuuden osuuskaupan puolesta 2020

1 894

Q

Uudenmaan ja Helsingin Perussuomalaiset

8 562

4

R

Liberaalipuolue - pelikoneet pois Prismoista

476

0

S

Kommunistit ja demokraatit

1 505

0

T

Kommunistinen Työväenpuolue Helsinki - Uusimaa

254

0

1 759

0

-1

974

0

-1

S ja T

+1

U

Asiakas - Kuluttajat

V

Asiakasomistajan Asialla

4 998

3

2

W

Uudenmaan Sitoutumattomat - De Obundna i Nyland

1 540

1

1

U, V ja W

7 512

4

+2

X

Siniset - suomalaisen lähiruoan puolesta

969

0

Y

Perheiden puolesta

291

0

Z

Me yksineläjät

299

0

Muut
Yhteensä

-1
120708

60

Harry Kolu
edustajistoon
Prisma Sellon infopisteellä työskentelevä
Harry Kolu, 31, on yksi uusista edustajiston
jäsenistä. Harry valittiin Asiakkaanomistajan
asialla -listalta kahden muun ehdokkaan
kanssa. Listalla oli 57 ehdokasta 1231:sta, joten kolme jäsentä 60 jäsenen edustajistossa
on kelpo vaalitulos.
Harrylle tulee marraskuussa täyteen
yhdeksän vuotta nykyisessä tehtävässä. Ura
HOK-Elannossa alkoi 17-vuotiaana Tapiolan
Sokoksessa vuonna 2006.

K

L, M, N ja O

Osuuskauppa on aidosti demokraattisesti hallittu yritys,
jonka ylimmässä päättävässä elimessä vaikuttavat asiakasomistajien vaaleilla valitsemat edustajat. HOK-Elannon toimialueen kunnista edustajia valittiin Espoosta,
Helsingistä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Keravalta, Nurmijärveltä ja Vantaalta. Ahkerimmin äänestettiin Helsingissä
ja Keravalla.
– On tärkeää, että edustajiston kokoonpano vastaa laajan omistajakunnan näkemyksiä osuuskaupan hallinnosta.
Edustajistolla on sääntömääräisten tehtävien lisäksi mahdollisuus nostaa esiin asiakasomistajien arkeen vaikuttavia ajankohtaisia teemoja, HOK-Elannon toimitusjohtaja
Veli-Matti Liimatainen linjaa.
Vaaleissa oli kaikkiaan lähes 630 000 äänioikeutettua,
noin 40 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2016
toimitetuissa vaaleissa. HOK-Elannon vaaleissa oli nyt jo
neljättä kertaa käytössä mahdollisuus äänestää verkossa.
Vaalipalvelukokonaisuuden tuotti Edita Prima Oy. Äänestäjä tunnistautui nettiäänestykseen pankkitunnuksillaan

4 273
12 560

-3

Mikä sai sinut lähtemään ehdokkaaksi?
- Itseasiassa harkitsin ehdolle asettumista
jo 2012, ja viime kerrallakin Nurmisen Jukka
kysyi mukaan, mutta silloin oli esteitä enkä
pystynyt.
Miksi juuri tuohon ryhmään?
- En halunnut poliittisiin ryhmiin ja tämä oli
hyvä vaihtoehto tietysti siksikin, että tunnen
paljon ”vihreän kortin porukkaa”, asiakkaista
ja henkilökunnasta. Nyt taidan olla ainoa
henkilökunnan edustaja, aiemmissa edustajistoissa on tainnut aina olla pari-kolme.
Miten aiot lähteä edistämään asiakasomistajan asiaa?
- En ole vielä hirveästi ehtinyt miettiä.
Elokuussa on perehdytys ja marraskuussa
ensimmäinen kokous. Yritän saada asiakasomistajan ja henkilökunnan äänen kuuluviin.
Veikkaan, että edustajistossakin on aika
monta ihmistä, joilla ei ole käsitystä siitä,
millaista on työ kaupassa. Minulla on siitä 14
vuoden kokemus, joten tietoisuuden jakaminen voi olla yksi aihe, ainakin mahdollisissa
kahvipöytäkeskusteluissa. Ja pääsee kai
siellä jotenkin vaikuttamaan ja osallistumaan
päätöksentekoonkin?
Miten kampanjointi sujui koronatilanteessa?
- Se oli melko hankalaa, oikeastaan aika
olematonta. Sain 202 ääntä, joista 150-160
luulisin tuntevani, kaikille lopuillekin äänestäjille iso kiitos!
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Koronaelämää

Rauni Heinonen

Palveluneuvoja, Keravan omistajapalvelu
1. Alkuun tuli pelko, huoli työkavereiden ja läheisten puolesta sekä luonnollisesti
myös omasta hyvinvoinnista. Pelkoa lisäsi se, että joudumme työskentelemään
asiakkaan kanssa välillä hyvinkin pitkän aikaa vastakkain. Työnantajan nopea
reagointi ohjeiden ja toimenpiteiden muodossa helpotti tilannetta, kiitos siitä!
Olemme yhdessä puhuneet, kuinka onnekkaita olemme, että meillä on työtä, jota
niin monella ei ole.

1. Miten koronatilanne vaikutti/vaikuttaa työhöni
2. Mikä poikkeustilanteessa on vaikeinta
3. Kehu työkaveria, korona-arjen sankari

2. Törmäämme päivittäin asiakkaisiin joihin tilanne on vaikuttanut dramaattisella
tavalla tulojen romahdettua. Jokaisella on läheisiä, joihin emme ole pystyneet pitämään yhteyttä samalla tavalla kuin aiemmin; isovanhempia, vanhempia, puolisoita,
lapsia, lapsenlapsia. Hyvän fiiliksen ylläpitämisen merkitys on ensiarvoisen tärkeää
työyhteisössä, mutta se on myös haastavaa.
3. Koko Keravan Omistajapalvelun tiimi, Ida, Jenni, Laura ja Leena ovat sankareita!
Päivästä toiseen jaksavat ottaa ihania asiakkaitamme vastaan hymyillen ja perehtyen juuri heidän ongelmaansa. Kiitos että jaksatte!

Satu Kattilamäki

Jukka Ranua

1. Koko työurani aikana ei ole tullut vastaan tilannetta, jossa olisi joutunut näin lyhyessä ajassa tekemään
merkittävän joukon linjauksia monista asioista ja samaan
aikaan monialaisesti pohtimaan linjausten vaikutuksia ja
merkityksiä. Yrityksen arvot ovat osoittaneet tänä aikana
tärkeän merkityksensä. Oma osaaminen on kasvanut
ja samaan aikaan olen oppinut tuntemaan koko joukon
muita S-ryhmäläisiä.

1. Työmäärä kasvoi kun kysyntä nousi hetkessä moninkertaisesti. Monia jo suunnitelmissa olleita hankkeita kiihdytettiin ja positiivisesti ajatellen volyymin kasvu toi erittäin
paljon käytännön oppia tulevaisuuden kehittämistä
varten. Koronan kautta erityisesti ruoan verkkokauppa sai
valtavan kasvubuustin mikä näkyy kasvuna vielä pitkään.

Vastuullisuuspäällikkö

Verkkokaupan kehitypäällikkö

2. Kaipaan ehdottomasti eniten kaikkia työkavereita, sitä
vuorovaikutteista ja spontaania ajatusten vaihtoa, sparrausta ja ratkaisujen löytämistä!
3. Minulle sankareita ovat kaikki hok-elantolaiset, jotka
toimipaikoissa ovat mahdollistaneet asiakkaille yhteiskunnan perustoimintojen jatkumisen.

2. Vaikeinta on pitää kaikki ajan tasalla tilanteesta, joka
muuttui hetkessä. Asiakkaille oli välillä vaikea selittää,
miksi kapasiteettia ei ole saatavilla riittävästi.
3. Koko keräilyverkosto ja myymälät laajasti. Viime kuukausina on nähty huikeata tsemppaamista ja venymistä
joka myymälässä, jotta on saatu nostettua kapasiteettia
kysyntää vastaavaksi.

Francisco Merida Garcia
Liikeideapäällikkö, ravintolatoimiala

1. Työni muuttui kokonaan! Pandemian vuoksi ravintolat suljettiin ja meidät ravintolatyöntekijät siirrettiin kauppoihin töihin.
2. Ihmisenä ja isänä vaikeinta oli epävarmuus. Nähdä kuinka tilanteen rajoitukset vaikuttivat tyttäreenikin. HOK-Elannon sitoutumisen ansiosta tunsin olevani
taloudellisesti turvassa koska alusta alkaen tiesimme, että työskentelisimme
kaupoissa. Ravintolatyöntekijänä suurin haaste on rakentaa ”uusi normaali” ja
näyttää asiakkaillemme, että me välitämme ja että he voivat tuntea olonsa turvalliseksi kanssamme.
3. Haluaisin kuitenkin ilmaista tunnustukseni ruokakaupan työntekijöille. He
kohtasivat ”yksin” tilanteen ensimmäisinä päivinä. He ottivat meidät iloisesti
vastaan, perehdyttivät meidät ja saivat meidät tuntemaan olomme osaksi tiimiä.
Kiitoksen ansaitsee myös konttorin väki joka työskenteli lukemattomia tunteja
varmistaakseen kaikille työpaikan, tiedotti meille sujuvasti ja ohjeisti turvalliseen
työskentelyyn.
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Katri Salminen

Satu Vennala

Susanna Remander

1. Nopeasti piti ryhtyä miettimään
käytännön ratkaisuja siihen, miten voisimme taata niin henkilökunnan, kuin
asiakkaitten turvallisuuden. Joka päivä
joku kehitti jotain uutta ja nopeasti
niitä hyväksi havaittuja ideoita saatiin
leviämään myymälästä toiseen.

1. Työ meni aika lailla uusiksi: ravintolaväen nopea ja mahdollisimman
hyvin toiveet huomioiva sijoittaminen
oli hetken aikaa ainoa tavoite. Tällä
hetkellä työn painopiste on ravintoloiden avaamisessa ja se onkin yllättäen
monimutkaisempaa kuin sulkeminen.
Yhteenkuuluvaisuuden tunne, arvojen
merkitys ja työkaverien arvostus on
noussut entisestään!

1. Etätöiden lisäännyttyä meillä on ollut
hiukan rauhallisempaa eikä ole tarvinnut juosta koko päivää tukka putkella.
Päivittäiset työrutiinit ovat myös hieman
muuttuneet siivouksen lisääntyessä ja
salaattibaarin myynnin loppuessa.

Kassavastaava,
Prisma Tripla

2. Vaikeinta on ollut huoli. Olemme
yrittäneet kaikkemme, että asiointi
ja työskentely olisi turvallista, mutta
kyllähän henkilökunta on tietenkin
päivittäin tulilinjalla. Kaiken tämän
keskellä olen kuitenkin kokenut itseni
onnekkaaksi, että olen saanut tulla töihin, ja sillä tavalla arki on jatkunut edes
kutakuinkin normaalina.
3. Jokainen on kyllä kantanut kortensa
kekoon. Meidän myymälässämme on
aina vallinnut yhteisöllinen me-henki,
ja tuntuu että se on tässä vaikeassa
tilanteessa vaan korostunut. Vierailevat
tähdet ravintoloista ja muista ketjuista
on otettu avosylin vastaan! Heillehän
muutos on ollut vielä isompi ja ovat
oikeasti olleet isoksi avuksi meille.

Henkilöstöresurssipäällikkö,
ravintolatoimiala

2. Jatkuvaan epävarmuuteen ja eilisten
tekemisten/totuuksien vanhenemiseen
yhdessä yössä totuin yllättävän nopeasti, mutta kasvokkain kohtaamisia
kaipaan edelleen päivittäin.
3. HR-päälliköt ovat kaikki olleet ihan
huikeita kumppaneita, mutta Petri Mälkiän ja Leena Keskisen nostan erikseen
esille – iso kiitos yhteistyöstä! Haluaisin
nimetä ainakin sata arjen sankaria,
mutta vastauksen piti olla lyhyt, joten
kiitos Francisco Merida Garcia, olet
auttanut meitä kaikkia käännöksilläsi
ja luonut minuun tulevaisuudenuskoa
pitkin matkaa. Kiitos kaikki rakkaat,
yhdessä tästä selvitään!

Apulaismyymäläpäällikkö,
Alepa Tripla

2. Töissä ei aina oikein tiedä miten päin
pitäisi olla, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä. Hyllyttäessä pienillä käytävillä on
vaikea väistää asiakkaita ja toisten asiakkaiden ostoksiin ei saa koskea ollenkaan
kassalla työskennellessä. Vapaa-ajalla
harmittaa, kun ei voi nähdä ystäviä tai
sukulaisia.
3. Meidän koko työporukka on ollut ihanan positiivinen kaiken tämän keskellä.
Lisäksi meidän ravintolavahvistuksista
tuli hetkessä kaupan-alan ammattilaisia iso kiitos koko poppoolle!
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Ennen vuosiloman alkamista sairastuvalla
työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada
vuosilomansa siirrettyä vastaavasti. Samoin,
jos on tiedossa, että joutuu loman aikana
esim. sairaalahoitoon. Omavastuuta ei tällöin
ole.

Henkilöstöosasto
toivottaa hyvää kesää
Monipuolisia etuja myös kesällä

HOK-Elanto tarjoaa monenlaisia etuja, jotka koskevat myös kesätyöntekijöitä. Ostoetua eli
henkilökunta-alennusta voivat hyödyntää myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.
Jotta alennuksen saa, ostokset täytyy maksaa omalla S-Etukortti Visalla. Kortin sirussa
pitää olla päivitetty alennustieto ja S-Tilillä on oltava rahaa. Alennuksen lisäksi ostoksista
saa 0,5 % maksutapaedun sekä jopa 5 % Bonuksen. Tiesithän, että voit ohjata osan tai koko
palkkasi suoraan S-Tilillesi?

Molemmissa tapauksissa loma siirtyy vain
jos:
• Työntekijä ilmoittaa sairastumisesta
viipymättä, sovitulle esimiehelle,
puhelimitse.
• Työntekijä pyytää loman osan siirtoa,
samalla kuin ilmoittaa sairastumisesta.
• Työkyvyttömyys johtuu sellaisesta sairaudesta, tapaturmasta tai synnytyksestä,
jonka ajalta työnantajalla on normaalisti
palkanmaksuvelvollisuus.
• Työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen
työkyvyttömyydestä viipymättä, sovitulle
esimiehelle. Lääkärintodistuksen voi
saada myös videovastaanotolla. Hoitajan
kirjoittama poissaolotodistus tai
omailmoitus esimiehen myöntämänä ei
riitä.
Huomaa, että pelkkä lääkärintodistuksen
lähettäminen ei riitä loman siirtämiseen.
Siirto edellyttää keskustelua esimiehen
kanssa ja selkeää pyyntöä.

Ostoedut 2020

Food Market Herkku
• 10 % kaikki tuotteet (ei alennusta
alkoholi- tai tupakkatuotteista)

Ravintolat
• 25 % ruoka- ja juomatuotteista
(ei alennusta tupakkatuotteista tai
pääsylipuista)
Alennus voimassa myös alle 40 hengen
pöytäseurueelle, kun seurueen yhteislaskun maksaa henkilökunta-alennukseen
oikeutettu henkilö.

Prisma
• 3 % päivittäistavarat
• 5 % tietokoneet, pelikonsolit ja
matkapuhelimet
• 10 % isot kodinkoneet ja -tekniikka
• 20 % muut käyttötavarat (ei alennusta
alkoholi- tai tupakkatuotteista)

Hotellit
• Hotellivaraukset voi tehdä VAIN verkossa
www.sokoshotels.fi ja www.radissonblu.fi.
Merkitse varaus-/ kampanjakoodiksi
STFF. Henkilökuntahinta tulee varattavaksi, mikäli huoneita on tarjolla
etsimällesi ajankohdalle.

Kauppakassi
Prisma- ja Alepa Kauppakassi -ostoista
ei järjestelmäsyistä saa normaalia henkilökuntaalennusta. Syötä tilausvaiheessa
koodi STFF sille varattuun kenttään ja paina
”aktivoi koodi”. Näin saat 3 euron edun
toimitusmaksusta. Oikeus koodin käyttöön
tarkistetaan noudon /toimituksen yhteydessä.

Hautauspalvelut
• 20 % arkut, uurnat ja hautajaiskukat

Alepa, S-Market
• 3 % kaikki tuotteet (ei alennusta
alkoholi- tai tupakkatuotteista)

ABC
• 50 % yksittäin ostetusta
normaalihintaisesta autopesusta.
Kodin Terra
• 8 % rakennustarvikkeet, kiintokalusteet
ja lattian päällysteet
• 8 % kaikki koneet, laitteet ja tekniikka
• 15 % muu käyttötavarat (ei alennusta
toimitusmyyntituotteista tai asennuspalveluista)
Sokos
• 20 % käyttötavarat (ei alennusta
palveluista tai korjausompelusta)
Emotion
• 20 % kaikista tuotteista (ei alennusta
palveluista tai meikkauksista)

12

Lakipalvelut
• 20 % kaikista palkkioista
Henkilökunta saa etuja myös muista
S-ryhmän toimipaikoista, verkkokaupasta ja
S-Pankista!

Lisää tietoa ostoedusta ja
muista hok-elantolaisten
kattavista henkilöstöeduista
sPointissa, sivulla Henkilöstöedut, HOK-Elanto.

Palkan ja lomarahojen
maksukäytännöt
Palkanmaksukäytäntö
HOK-Elannossa palkka maksetaan kerran
kuussa, kuukauden 15. päivä. Kuukausipalkalla työskentelevät saavat kuun 15. päivänä

kuukauden peruspalkan ja edellisen kuukauden lisät. Työsuhteen alkaessa ensimmäinen
kuukausipalkka maksetaan poikkeuksellisesti kuun viimeisenä päivänä. Tuntipalkalla
työskenteleville maksetaan kuun 15. päivä
edellisen kuukauden aikana tehdyt työtunnit
sekä edellisen kuukauden lisät.

Loma ei siirry, jos työntekijä käy vuosilomallaan kosmeettisessa leikkauksessa tai
muussa ennalta suunnitellussa toimenpiteessä, josta aiheutuu palkatonta sairaslomaa.
Loma ei myöskään siirry, jos työntekijä on

aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai
törkeällä huolimattomuudella.
Ulkomailla kirjoitetut sairaslomatodistukset
pitää pyytää englannin kielellä. Lääkärintodistuksessa pitää vähintään olla diagnoosi,
työkyvyttömyysaika ja lääkärin yksilöintitiedot.
Loman siirryttyä (mahdollisten omavastuupäivien jälkeen) työntekijä on sairauden ajan
sairaslomalla. Sairaudesta riippumatta loma
jatkuu ja päättyy alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti. Työnantaja päättää siirrettävän
loman ajankohdasta, työntekijää kuultuaan.
Jos siirrettäviin lomapäiviin sisältyy lauantai,
se on myös siirretyssä lomassa.
Siirtynyt kesä- ja talviloma on annettava
lomakautta seuraavan kalenterivuoden päättymiseen mennessä.

Sairastuminen ja työterveyshuolto kesällä
HOK-Elannossa palkka maksetaan kerran
Koronavirustilanteen vuoksi on kevään
mittaan sovittu joitakin poikkeuskäytäntöjä.
Niitä jatketaan toistaiseksi ja muutetaan, kun
epidemiatilanne muuttuu. Seuraa ajankohtaista tiedotusta Workplacessa.
Jos sairastut
• Älä tule sairaana töihin.
• Soita sovitulle esimiehelle, kirjoitettu
viesti ei riitä.

• Sovi poissaolopäivät yhdessä esimiehen
kanssa, 1-5 kalenteripäivää.
• Tee päivistä omailmoitus Pecussa /
WorkDayssa.
• Soita Terveystaloon vain, jos vointisi
huononee ja tarvitset lisäohjeita.
Jos sairaus jatkuu pidempään tai vointisi
huononee
• Soita Terveystaloon, p. 09 4246 8922
(24h).
• Puhelimessa arvioidaan, tarvitsetko
hoitoa.
• Sinulle varataan vastaanottoaika tai
myönnetään 1-3 päivän poissaolotodistus ja annetaan kotihoito-ohjeet.
Jos sairaus jatkuu, soita uudestaan.
• Hoitajan kirjoittama poissaolotodistus
kelpaa korkeintaan 5 peräkkäiseltä
kalenteripäivältä. Sen jälkeen todistuksen
on oltava lääkärin kirjoittama.
• Lääkärin vastaanoton tarvitset vointisi
mukaan ja viimeistään 10 poissaolopäivän jälkeen.
• Ilmoita esimiehelle viipymättä poissaoloaika sekä mahdollinen muokatun työn
kesto ja rajoitteet. Toimita todistus
hänelle heti työhön palattuasi.
• Jos Terveystalosta ei saa aikaa,
poissaolotodistuksen saa esimerkiksi
terveyskeskuksesta. Käynnit muualla kuin
Terveystalossa maksetaan itse.
Terveystalon palvelut poikkeusaikana
• Käynti, tutkimus tai videovastaanotto voi
olla myös muulla hoitajalla tai lääkärillä

Lomapalkka vähittäiskaupassa ja ravintolatoimialalla
Lomapalkkaa ei makseta ennen lomalle
jäämistä, vaan kyseisen palkanmaksujakson
normaalina palkkapäivänä.
Lomaraha vähittäiskaupassa ja
ravintolatoimialalla
Kesälomaraha maksetaan 15.6. riippumatta
loman varsinaisesta ajankohdasta. Lomarahaa ei makseta hoitovapaalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai armeijassa oleville.
Heille lomaraha maksetaan ensimmäisessä
palkanmaksussa työhön paluun jälkeen.
Lomapalkka ja lomaraha konttorilla
Konttorilla sekä lomaraha että lomapalkka
maksetaan kesäloman osalta 15.6. riippumatta siitä, milloin loma pidetään. Lomarahaa ei makseta hoitovapaalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai armeijassa oleville.
Heille lomaraha maksetaan ensimmäisessä
palkanmaksussa työhön paluun jälkeen.

Vuosiloman siirto
sairaustapauksessa
Vuosiloman aikana sairastuvalla työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada vuosilomansa
siirrettyä. Vuosiloma siirtyy vasta kuuden
omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäiviä lasketaan kuitenkin vain 24 lomapäivää
ylittävän loman osalta. Jos lomapäiviä on
kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuuta ei
ole ollenkaan. Jos lomapäiviä on kertynyt
24-30, omavastuupäiviä ovat 24 päivän yli
menevät päivät.
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lijat ja oppilaitosten työssäoppijat eivät ole
lainkaan näiden, vaan omien oppilaitostensa
vakuutusten piirissä.
Ilmoita tapaturmasta
Työtapaturma
• Ilmoita esimiehelle viipymättä, samalla
tavalla kuin sairastumisesta.
• Esimies täyttää tapaturmailmoituksen
STurvassa. Samalla ilmoituksella asia
tulee vireille LähiTapiolassa ja palkanlaskenta saa siitä tiedon.
• Sinä saat tekstiviestinä vakuutustodistuksen, jonka näytät hoitolaitoksen
vastaanotossa.

•

•

•

•
•

•

kuin yleensä, ja muussa toimipisteessä tai
kaupungissa. Se on silti maksuton, jos se
sopimuspaikassakin olisi.
Videovastaanotot toimivat nettisivun
omaterveys.terveystalo.com kautta.
Palvelua voi käyttää tietokoneelta,
tabletilta tai puhelimesta.
Hoitajan vastaanotot, laboratoriot ja
röntgenit/ultrat ovat käytettävissä ma-su
toimipisteiden resurssien mukaan.
Yleis- ja työterveyslääkärin palvelut ovat
käytettävissä arkisin kello 7-20 ja tämä
koskee myös videovastaanottoja. Muina
aikoina ja muiden lääkäreiden tai
asiantuntijoiden palvelut maksetaan itse.
Työterveyshuollon vastaanotot varataan
puhelimitse, p. 09 4246 8922 (24h).
Netissä, chatissa ja Oma Terveys
-palvelussa voi varata yksityiskäyntejä,
jotka maksetaan itse.
Toimipisteiden aukioloajat ja palvelut
päivitetään sivulle terveystalo.com/fi/
toimipaikat

Kiireettömät asiat Terveystaloon
• Omaa terveydentilaa koskeva asia työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille.
• Jätä viesti Terveystalon Oma Terveys
-palvelussa > Viestit asiantuntijalle.
• Palvelua voi käyttää sovelluksena tai
netissä osoitteessa omaterveys.
terveystalo.com
• Viesteihin vastataan 1-3 päivässä.
• Kanava on sinulle maksuton ja tietoturvallinen.
Myös kesätyöntekijät voivat käyttää työterveyshuollon palveluja. Sen sijaan TET-harjoittelijat, Tutustu työelämään ja tienaa
-harjoittelijat, oppilaitosten työssäoppijat
tms. eivät ole HOK-Elannon työterveyshuollon piirissä.

Sairauskassa
Sairauskassa täydentää maksutonta työterveyshuoltoa. Kassa maksaa jäsenilleen

14

lisäetuuksia, jotka ovat korvausta esimerkiksi
lääkärinpalkkioista, hammaslääkärikäynneistä ja silmälaseista. Sairauskassan säännöt
määrittelevät, missä hoitolaitoksissa voi
käydä ja mitkä kustannukset ovat korvauskelpoisia.
Tarkista etukäteen
Jos olet epävarma oikeudestasi korvaukseen, tai olet menossa kalliimpaan tutkimukseen tai leikkaukseen, tarkista AINA
etukäteen suoraan sairauskassasta: Korvaako kassa näitä kustannuksia sinulle, mihin
hoitolaitokseen voit mennä ja kuinka tulee
toimia. Asiaan liittyy paljon yksityiskohtia,
joita työkaverisi, esimiehesi tai työterveysasemasi ei välttämättä tiedä.
Lisätietoa, sopimuspaikat ja lomakkeet
netissä: hok-elanto.fi/sairauskassa
Puhelin 010 76 60150 arkisin kello 9-15 ja
sähköposti hok-elanto.sairauskassa@sok.fi

Tapaturman sattuessa
Hok-elantolaisilla on hyvät tapaturmavakuutukset.
Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen. Se
korvaa kustannuksia ja ansionmenetystä, jos
tapaturma sattuu työssä tai työmatkalla.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on
hok-elantolaisten henkilöstöetu. Se korvaa,
jos tapaturma sattuu vapaa-ajalla. Vakuutus
on voimassa kaikkialla maailmassa, ilman
korvauskattoa ja myös urheiluharrastuksissa. Huomaa, että vakuutuksen voimassaolo
katkeaa, kun palkaton poissaolo on kestänyt
30 päivää.
Myös kesätyöntekijät ovat näiden vakuutusten piirissä. Sen sijaan Tutustu työelämään ja
tienaa -harjoittelijoita koskee vain lakisääteinen työtapaturmavakuutus. TET-harjoitte-

Vapaa-ajan tapaturma
• Ilmoita esimiehelle, jos tapaturma
vaikuttaa työvuoroihin tai muihin
työjärjestelyihin.
• Ilmoita aina LähiTapiolaan:
• JOKO soitto TerveysHelppiin,
puh. 020 61000, kello 7-23.
Puhelimessa terveydenhuollon
ammattilainen tarkistaa vakuutusturvan ja laittaa asian vireille, arvioi
hoidon tarpeen ja tarvittaessa ohjaa
hoitolaitokseen.
• TAI Tapaturmailmoitus netissä, jos et
tarvitse ohjeita hoitoon hakeutumista
tai mahdollisia jatkokäyntejä varten.
Ilmoituslinkit sPointissa, sivulla
Tapaturman sattuessa.
• Saat tekstiviestinä maksusitoumuksen,
jonka näytät hoitolaitoksen vastaanotossa, sekä ohjeet jatkokäyntien
varalle.
Tapaturmailmoituksesta tulee ilmetä, että
kyseessä on tapaturma tai työliikekipeytyminen: Ulkoisesta tekijästä johtuva yllättävä,
äkillinen ja ennalta-arvaamaton tilanne.
Hakeudu hoitoon
Jos tapaturma vaatii hoitoa tai tarkastusta,
hakeudu viipymättä omalle työterveysasemalle. Jos kyseessä on kiireellinen sairaanhoito tai olet muulla paikkakunnalla, mene
lähimpään tai LähiTapiolan neuvomaan
hoitolaitokseen. Ota Kela-kortti mukaan.
Kuka maksaa
Kerro hoitajalle, että kyseessä on tapaturma,
onko se sattunut työ- vai vapaa-ajalla, ja
että vakuutusyhtiö on LähiTapiola. Näytä Kela-kortti sekä tekstiviestinä saamasi
vakuutustodistus tai maksusitoumus. Tällöin
ensimmäisen käynnin lasku menee LähiTapiolaan.
Jos kyseessä on kiireellinen sairaanhoito,
voit hakeutua ensihoitoon ilman vakuutustodistusta tai maksusitoumusta. Tiedot on
toimitettava hoitolaitokseen viikon kuluessa,
jos he niitä tarvitsevat.
Huomaa, että tarvitset maksusitoumuksen
LähiTapiolasta ennen seuraavia käyntejä tai
lisätutkimuksia. Vakuutusyhtiö arvioi saamiensa tietojen perusteella, onko kyseessä
tapaturma tai työliikekipeytyminen, jonka
kustannuksia vakuutus korvaa. Tarvittaessa
ole yhteydessä LähiTapiolan henkilökorvauspalveluun, puh. 09 453 3666.

Uusi hok-elantolainen,
miten voit?
Aloitamme Terveystalon kanssa
hyvinvointikartoitukset. Niitä tehdään
ensin uusille työntekijöille, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut kuusi
kuukautta. Tammikuussa aloittaneet
saavat sähköpostiinsa terveyskyselyn heinäkuun aikana, helmikuussa
aloittaneet elokuun aikana jne. Kun
asiasta saadaan kokemusta, tarkoitus
on laajentaa kartoituksia myös työuran
varrelle.
Kun saat sähköpostiisi Terveystalosta henkilökohtaisen kutsun, se koskee
juuri sinua! Älä deletoi, vaan tutustu
kyselyyn.

Millainen kartoitus?
Kyselyn avulla voit arvioida, miten hyvin omat elämäntapasi ja terveydentilasi sopivat työhön ja sen aiheuttamaan kuormitukseen. Osa-alueita ovat
esimerkiksi uni ja vireystila, mieliala,
työhyvinvointi, elämäntavat sekä mahdollinen oireilu ja kivut.
Kun olet vastannut, järjestelmä
lähettää sinulle automaattisesti luodun
palautteen. Lähiaikoina Terveystalosta
soitetaan ja varataan sinulle työterveyshoitajan puhelinaika.

Hyvä tietää kyselystä
Kannattaa vastata heti, mielellään
viikon sisällä. Järjestelmä muistuttaa
vastaamisesta 7 ja 14 päivän kuluttua
ja sitten kysely sulkeutuu.
Kannattaa luoda salasana, siltä
varalta, että vastaaminen keskeytyy
ja haluat jatkaa myöhemmin. Sähköpostissa saamasi linkki nimittäin toimii
vain kerran. Salasanalla pääset myös
myöhemmin katsomaan vastauksiasi
tai saamaasi automaattista palautetta.
Viesti tulee sähköpostiin, jonka olet
itse ilmoittanut Terveystaloon, joko
Terveystalon Oma Terveys -palvelussa (mobiili tai netti) tai asioidessasi
Terveystalon kanssa.

Mitä kyselyn jälkeen?
Työterveyshoitajan puhelinvastaanotolla käytte keskustelua kyselyvastaustesi pohjalta. Voit kysyä sinua

askarruttavista asioista työsi ja terveydentilasi tiimoilta. Kartoitatte, onko
tarvetta tutkimuksille tai ohjaukselle.
Asiat kirjataan Omasuunnitelmaan.

Mitä hyötyä?
Saat maksuttoman kartoituksen
terveydentilastasi sekä tilaisuuden
keskustella työn ja hyvinvoinnin vaiku-

tuksista toisiinsa yhdessä työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Tarvittaessa saat neuvoja ja ohjausta, joiden
avulla opit huolehtimaan työkyvystäsi
mahdollisimman hyvin.
Lisätietoa kyselystä henkilöstötoiminnoista Anu Häyriseltä, Marja
Kuusistolta, Tiia Pitkolta, tai omalta
työterveyshoitajalta.

Sairauspoissaolojen
omailmoitus tuli jäädäkseen
Maaliskuussa otettiin poikkeustilanteen takia käyttöön sairauspoissaolojen omailmoituskäytänne, joka mahdollistaa 1-5 päivän
sairauspoissaolon esimiehen luvalla poikkeustilan ajan sen
sijaan, että sairastuessa soitettaisiin jokaisesta päivästä erikseen
työterveyshuoltoon.
Poissaolo omalla ilmoituksella on nykyaikaa, ja laajasti
käytössä sekä S-ryhmän muissa osuuskaupoissa että S-ryhmän ulkopuolella. Hyvin toimivana käytänne helpottaa infektiosairauksista toipumista ja estää niiden leviämistä, sekä lisää
luottamusta ja avointa vuorovaikutusta työntekijän ja esimiehen
välillä.
Varhaisen tuen malli tärkeässä roolissa
Poissaoloja seurataan kuten tähänkin asti ja esimiehet käyvät
tarvittaessa varhaisen tuen keskusteluja, jos huoli työkyvystä
herää poissaolojen perusteella tai muusta syystä. Työterveyshuollon apua hyödynnetään tarvittaessa.
Miten edetään poikkeustilanteen jälkeen?
Menettely on tarkoitettu käytettäväksi lyhyiden sairastumisien,
kuten flunssan, vatsataudin tai migreenin vuoksi. Hammassairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai mielenterveyden haasteet arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen. Työterveys on
aina käytettävissä hoidon tarpeen arvioimiseksi, vaikka esimies
on poissaoloon luvan antanutkin. Vastuu hoitoon hakeutumisesta on työntekijällä itsellään. Esimies ei anna lääketieteellisiä
neuvoja. Esimiehellä on aina oikeus ohjata työntekijä työterveyshuoltoon, jos on epävarma työntekijän oirekuvasta.
Pidämme poikkeustilanteessa sovitun käytänteen voimassa
kesän yli tai siihen asti, kun pääsemme palaamaan normaaliin.
Esimiehille ja henkilöstölle tullaan viestimään kuinka toimitaan
poikkeustilanteen jälkeen ja mistä alkaen toimintamalli on käytössä uusin ohjein.
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Voidaan hyvin
-poikkeustilanteessa ja sen jälkeen!
Tätä kirjoittaessani takana on kaksi kuukautta poikkeustilanteessa elämistä ja näköpiirissä on yksittäisiä rajoitusten
kevennyksiä Suomessa. Kovin pitkälle emme kuitenkaan
vielä tiedä mitä tulevat viikot ja kuukaudet tuovat tullessaan
ja jatkuva epävarmuus koettelee meitä kaikkia.
Arkemme muuttui rajusti ja päällimmäiseksi tehtäväksi nousi pandemiasta selviytyminen: itsestä ja läheisistä
huolehtiminen sekä osuutemme hoitaminen vastuullisessa
tehtävässä, yhteiskunnan ruokahuollon turvaamisessa. Monen työtehtävät ovat muuttuneet poikkeustilanteen aikana ja
kaikkien on pitänyt opetella uusia asioita ja toimintatapoja.

Upeaa yhteispeliä
En voi lakata ihmettelemästä ja ihailemasta sitä, miten
uskomattoman ketterästi näin iso organisaatio on pystynyt
toimimaan. Ravintolatoimialan työntekijöistä valtaosa siirtyi
työskentelemään kaupan toimialalle, jossa uudet työkaverit
otettiin ilolla vastaan ja yhteistyö uusien työkavereiden kanssa on ollut hedelmällistä. Samanaikaisesti on käynnistetty
uusia liiketoimintamalleja tai lisätty merkittävästi jo olemassa
olevaa. Henkilöstön sitoutuminen ja joustaminen on ollut
huikeaa. Johto ja esimiehet ovat tehneet tehokkaasti päätöksiä toimeenpanokykyä unohtamatta. Ylpeydellä totean, että
meillä on talo täynnä joukkuepeliä pelaavia arjen sankareita,
jotka pelaavat kohti yhteistä maalia!

Muutama vinkki oman hyvinvoinnin
tukemiseksi:
1. Anna tilaa kaikenlaisille tunteille
ja ajatuksille
Jokainen reagoi poikkeukselliseen tilanteeseen hyvin yksilöllisellä tavalla. On tärkeä
antaa tilaa ja ymmärrystä sekä omille että
toisten tunteille ja pohdinnoille. Ei ole yhtä
oikeaa tapaa kokea tällainen tilanne. Tunteet
voivat olla voimakkaita ja vaihtelevia, ole lempeä itsellesi niiden keskellä. On tärkeä antaa
itselle ja myös toiselle lupa puhua mieltä vaivaavista asioista, mutta on hyvä puhua myös
muista asioista, ottaa koronavapaata aikaa.
2. Panosta arkirutiineihin
Mahdollisimman normaalin arjen eläminen
rajoitusten keskellä luo turvallisuutta ja
ennustettavuutta. Pidä huoli ruokailuista,
tauoista, palautumisesta ja unesta sekä
liikunnasta ja mielekkäästä tekemisestä. Tee
niitä asioita, jotka tuovat mielihyvää ja joista
pidät. Huolehdi myös fyysisestä kunnostasi
mahdollisuuksien mukaan. Jos teet etätöitä,
pidä kiinni yhteydestä työkavereihin.
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Arki poikkeustilanteessa jatkuu
Maltetaan edelleen huolehtia omasta, työkavereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta. Noudatetaan uusia toimintamalleja
ja ohjeita esimerkiksi hygienian osalta ja käytetään suojaimia.
Muistetaan, että ihmiset reagoivat monin eri tavoin innostuksesta lamaantumiseen ja siltä väliltä, omien selviytymismekanismiensa mukaisesti. Osa saattaa olla voimissaan kriisin
keskellä, mutta reagoida voimakkaasti sen päätyttyä.

Panosta hyvinvointiin ja terveyteesi
Poikkeustilanteessakin on tärkeää pitää huolta omasta terveydestä ja työkyvystä. Älä kerrytä ns. hoitovelkaa itsellesi.
Työterveys on normaalisti käytettävissä, palveluiden saatavuus on hyvää ja siellä on turvallista asioida. Esimiehen kanssa kannattaa keskustella mahdollisista omaan terveyteen tai
vaikka yksityiselämän haasteisiin liittyvistä asioista, jotka vaikuttavat työkykyysi. Työpaikalla voidaan tarvittaessa tehdä
erilaisia tilapäisiä järjestelyjä työtehtävissä tai työvuoroissa,
kun työkykyyn vaikuttavat haasteet ovat esimiehen tiedossa.
Henkiset voimavarat ovat koetuksella poikkeustilanteen aikana ja myös tartuntapelko saattaa ahdistaa. Työterveydestä
saa apua myös mielenhyvinvointiin. Työterveyslääkärin tai
-hoitajan lähettämänä on mahdollisuus käydä keskustelemassa työterveyspsykologin kanssa.

3. Keskity siihen mihin voit vaikuttaa
On ymmärrettävää, että asiat, jotka ovat
vaikutusvaltamme ulkopuolella luovat epävarmuutta, huolta ja jopa pelkoa. Omaa oloa
voi helpottaa keskittyminen asioihin, joihin
voi vaikuttaa, olivatpa ne sitten käsien pesemistä, liikkumisen rajoittamista, läheisten
auttamista, yhteydenpitoa ystäviin tai itsestä
huolehtimista kotona.
4. Huolehdi sosiaalisista kontakteista
Pidä huolta sosiaalisesta verkostoasi ja
ylläpidä ihmissuhteitasi niin hyvin kuin
mahdollista, älä jää yksin. Jos et voi olla
fyysisesti muiden ihmisten kanssa, hyödynnä
puhelin- ja videoyhteyksiä, sosiaalista mediaa ja sähköpostia kommunikoinnin tukena.
Kotona vietetään nyt paljon aikaa ja pinna
voi olla tiukalla yhdellä jos toisella. Anna ja
ota välillä ihan omaa aikaa ja tilaa, niin sopu
säilyy paremmin.
5. Pidä huolta työkavereista
Poikkeustilanne on meille kaikille yhteinen,
vaikka reagoisimmekin siihen erilaisin tavoin.
On tärkeä puhaltaa yhteiseen hiileen ja

vahvistaa työnteon jatkumista mahdollisimman normaalilla tavalla. Kysykää toistenne
jaksamista ja kuulumisia ja pitäkää yhteisiä
taukoja (myös etäyhteyden avulla).
6. Luota ihmisen kykyyn selviytyä ja pide
katse tulevassa
Ihminen on luonnostaan joustava ja eteenpäin menevä, sopeutuminen uuteen on
jo alkanut ja uusi poikkeustilan arki alkaa
muodostua. Katso ja usko tulevaan. Yhdessä
selviämme.
7. Pidä kiinni uusista hyvistä käytänteistä
Poikkeustilanteen aikana olemme oppineet paljon uutta ja luoneet uusia hyväksi
havaittuja käytänteitä. Laitetaan ne jakoon ja
otetaan osaksi arkeamme poikkeustilanteen
jälkeenkin.
Nautitaan kesästä ja lomasta, kun sen aika
on. Levätään ja pidetään huolta itsestämme
ja läheisistämme!
MARJA KUUSISTO
työhyvinvointipäällikkö

Kun mieli sairastuu

työpaikan merkitys ja
työyhteisön tuki tärkeitä
Vaikka mielenterveyden haasteet ovat lähes yhtä yleisiä sairauslomien aiheuttajia kuin
tuki- ja liikuntaelimien sairaudet, liittyy niihin vielä 2020-luvullakin täysin turhia
ennakkoluuloja ja häpeää. Meidän on edelleen kuitenkin paljon helpompaa puhua
kipsatusta jalasta, välilevynpullistumasta tai tenniskyynärpäästä kuin masennuksesta,
ahdistuksesta tai vaikkapa paniikkihäiriöstä.

Työ on yleisesti ottaen hyväksi ihmisen mielenterveydelle.
Se antaa onnistumisen kokemuksia, sosiaalisia kontakteja ja turvaa toimeentuloamme. Usein mielen sairastuessa
työssäkäynti voi jatkua ilman sairauslomaa. Työ ja sen mahdollistamat kontaktit voivat edistää parantumista ja antaa
voimaa. On tärkeää, että työntekijä arvioi yhdessä työterveyslääkärin kanssa mikä hänelle on hyväksi.

Avoimuudesta apua?
Jokainen meistä päättää itse, minkä verran kertoo omista
asioistaan työpaikallaan esimiehelleen ja työkavereilleen.
Esimiehesi kuitenkin arvostaa varmasti, jos kerrot hänelle
haastavasta tilanteestasi, jotta voitte yhdessä suunnitella,
kuinka sinua voidaan tukea työpaikalla. Keskustelut esimiehen kanssa ovat luottamuksellisia.
Jos sinulla on läheisiä työkavereita, mieti, haluatko
heidän olevan tietoisia tilanteestasi jollain tasolla. Usein
helpottaa, kun kertoo esimerkiksi että ”minulla on yksityiselämässä haastavampi tilanne, jonka vuoksi voin vaikuttaa
poissaolevalta”.

töihin pidemmän poissaolon jälkeen, mieti aina, kuinka
haluaisit, että sinut itsesi vastaanotettaisiin samanlaisessa
tilanteessa.
Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että pitkän poissaolon jälkeen työntekijällä on käytössään ajantasaiset tiedot
ja mahdollisesti muuttuneet asiat tulevat perehdytetyksi.
Työkavereiden tehtävänä on tarjota lämmin vastaanotto,
porukkaan mukaan ottaminen ja avunantaminen työssä sitä
tarvittaessa. Sinun ei tarvitse tietää, miksi työkaverisi on
ollut poissa, ellei hän itse halua kertoa. Jotkut meistä taas
haluavat puhua avoimesti omista asioistaan.

Työyhteisön tuki on tärkeä osa työhönpaluuta
Joskus mieli kuitenkin järkkyy niin, että on jäätävä sairauslomalle. Vaikean masennuksen tai ahdistuksen laukeaminen
vaatii joskus jonkun kuormitustekijän, josta sairaus saa
alkunsa, toisinaan taas mielen sairaudet puhkeavat täysin
ilman mitään selittävää syytä, ihan kenelle tahansa. Varsinkin pitkän sairausloman jälkeen työhönpaluu saattaa tuntua
jännittävältä, jopa pelottavalta. Työhönpaluu on tärkeää
suunnitella yhdessä esimiehen kanssa, ja ottaa suunnitteluun mukaan työterveyslääkäri, jos sairausloma on kestänyt
pidempään, tai mikäli palatessa hyödynnetään esimerkiksi
osa-aikajärjestelyitä.

Entäpä jos töihinpalaaja olisit sinä?
Tärkein tuki työhön palatessa on kuitenkin työyhteisön ja
esimiehen antama henkinen tuki. Kun työkaverisi palaa

Empatiaa ja ymmärrystä kaivataan
Älä koskaan vähättele toisen sairautta tai anna ohjeita
sairauden selättämiseksi. Mielen ollessa sairas, on pahinta
kehottaa toista ”vaan reipastumaan” ja kertoa ettei ”hän
edes näytä sairaalta”. Kuuntelemisen taito on tärkeä taito.
Asioita ei pidä jäädä märehtimään, mutta jokainen meistä
voi osoittaa empatiaa ja ymmärrystä toista kohtaan, kysyä
kuinka toinen voi ja kertoa olevansa käytettävissä, jos toinen tarvitsee apua.
TIIA PITKO
työkykykoordinaattori
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Business College Helsinki ja HOK-Elanto

Tulevaisuuden tekijöitä
tehdään yhdessä
HOK-Elanto ja Business College Helsinki käynnistävät syksyllä 2020 jo toisen yhteisen harjoittelijaryhmän. Noin 20
liiketalouden merkonomiopiskelijaa aloittaa työharjoittelun
eli työpaikalla tapahtuvan oppimisen Prismoissa ja Helsingin
keskustan Herkussa.

Perehdytyksen digiloikka
Kevään poikkeukselliset olosuhteet ovat johtaneet aivan
uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon ja uusiin
näkökulmiin. Yksi iso haaste on kesätyöntekijöiden
perehdyttäminen työhön
vallitsevissa olosuhteissa.
Alepa- ja S-market -ketjun kesätyöntekijät on viime vuosina perehdytetty
Keskitetyn perehdytysmallin mukaisesti konttorilla työsuhteen alussa. Nyt
ei tällaista luokkamuotoista perehdytystä voitu tartuntariskien vuoksi
järjestää ja Keskitetty kesäperehdytys
piti miettiä aivan uudella tavalla.

Uusi keskitetty hybridi-perehdytys
Uudessa hybridi-perehdytysmallissa
Alepan ja S-marketin kesätyöntekijät
eivät tule konttorille luokkamuotoiseen perehdytykseen, vaan menevät
ensimmäisenä työpäivänään omalle
toimipaikalleen perehtymään. Lisäksi
työntekijä on saanut ennen perehdytyspäivää esimieheltä ohjeet ennakkovalmistautumisesta ja etukäteen
opiskeltavista asioista.
Omassa toimipaikassa esimies tai
perehdyttäjä käy ensin uuden työntekijän kanssa läpi työssä tarvittavien
järjestelmien, kuten Alku-portaalin,
PeCun ja MobiiliELLIn käyttöönoton.
Ensimmäisen kahden tunnin jälkeen
työntekijä hyppää TEAMSin maa-
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ilmaan, jossa kouluttaja pitää noin
neljän tunnin mittaisen perehdytystuokion.
- Neljässä tunnissa työntekijän kanssa käydään läpi tärkeitä aiheita kuten:
Asiakaspalvelu, Ergonomia, Toiminta
poikkeustilanteissa, Hyllytystyö, Kassatyö sekä ennen kaikkea avataan sitä
ajatusta, että keitä varten HOK-Elanto
on olemassa ja miksi me tätä työtä
teemme, henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen kertoo.
Kouluttajan vetämän osion jälkeen
työntekijällä on vielä itseopiskelua,
jonka aikana hän suorittaa pakolliset
verkkokoulutukset. Kouluttajina toimivat HOK-Elannon omat huippuosaajat
keskitetyn perehdytyksen kouluttajaringistä. Myös kouluttajille tämä kaikki
on aivan uutta ja mielenkiintoista!

Kokemuksia hybridi-perehdytyksestä
Hybridi-perehdytyksiä on vedetty jo
useita ja palaute on ollut rohkaisevaa.
Työntekijät ovat kokeneet perehdytyksen mielenkiintoiseksi ja osallistavaksi. Palaute onkin todella tärkeää,
sillä perehdytys on suunniteltu vuorovaikutteiseksi ja toiminnalliseksi.
Työntekijä käy neljän tunnin
TEAMS-perehdytyksen aikana tutustumassa käytännön hyllytystyöhön ja
tarkastaa myös toimipaikkansa hätäpoistumisreitit, ryöstöpainikkeen ja
aikaviiveboksin sijainnin sekä tutustuu
siihen, mitä erilaisia ohjeita hän löytää
kassatyön avuksi.

Muutama esimieskin on jo ehtinyt
antaa palautetta perehdytyksestä ja
kaikilta esimiehiltä tullaan vielä kesän
aikana kysymään miten tällainen uusi
malli toimi.
- Uusi perehdytysmalli on esimiehen
näkökulmasta todella hyvä! Erityisesti
kiitosta sai hyvä ajankäyttö ja innostava kouluttaja. Nyt toimipaikassa
voidaan keskittyä myymälän omien
asioiden perehdyttämiseen, eikä
tarvitse käydä kaikkia uusia asioita
ihan alusta alkaen uuden työntekijän
kanssa. Nyt uudella työntekijällä on
hyvä pohja kesätyöhönsä. Kouluttaja
onnistui myös luomaan uusille työntekijöille todella innostuneen fiiliksen
asiakaspalvelua kohtaan, kommentoi
S-market Nurmijärven marketpäällikkö
Jaana Vanhanen.
Osallistujilta saatu palaute asteikolla
1-5 on tällä hetkellä 4,4! Eli myös osallistujat ovat kokeneet perehdytyksen
onnistuneeksi.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Vielä ei kukaan osaa sanoa, miten
tulemme tulevaisuudessa hyödyntämään digitaalisuutta ja tekniikkaa
perehdyttämisessä ja kouluttamisessa.
Kuitenkin tämän kevään kokemukset
ovat osoittaneet sen, että ainakin
tietyiltä osin voimme hyödyntää uusia
välineitä. Ja joissain tapauksissa uudet
ideat toimivat jopa paremmin kuin
perinteinen luokkamuotoinen kouluttaminen.

Ensimmäinen pilottikokeilu Business Collegen kanssa
tehtiin syksyllä 2019, kun 14 toisen vuoden peruskoulupohjaista merkonomiopiskelijaa oli koko syksyn Prisma-ketjun
toimipaikoissa harjoittelussa. Opiskelijat siirtyivät Prisma
Triplaan harjoittelun puolivälissä. Heistä 10 jatkoi onnistuneen harjoittelun päättyä HOK-Elannon työntekijöinä.
Kuudella on oppisopimus eli he suorittavat liiketoiminnan
perustutkintonsa loppuun palkallista työtä tehden. Muut
neljä jatkavat meillä osa-aikaisina työntekijöinä opiskelun
ohella.
- HOK-Elanto haluaa isona työnantajana kantaa vastuuta
nuorten työllistymisestä ja tukea oppilaitosta. Harjoittelu on selkeästi myös rekrytointiväylä, sillä yrityksellä on
neljä kuukautta aikaa tutustua opiskelijaan ja opiskelija voi
tutustua alaan ja samalla edetä opinnoissaan, HOK-Elannon
henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen pohtii.
- Yhteistyömalli on erinomainen esimerkki siitä, miten
oppilaitokset pystyvät joustavasti tuottamaan osaavaa
työvoimaa yrityksen henkilöstö- ja osaamistarpeisiin ilman
pitkiä ja kalliita rekrytointitoimenpiteitä. Olemme halukkaita laajentamaan tällaista opiskelumallia myös jatkossa,
kuvailee Business College Helsingin asiakkuusjohtaja Vesa
Jokela.

Asenne ratkaisee!
Harjoittelun myötä opiskelija saa mahdollisuuden kasvaa
hok-elantolaiseksi. Harjoittelun jälkeen hän on toisaalta vielä opiskelija, mutta toisaalta jo osaava hok-elantolainen –
toisin kuin vastavalmistunut opiskelija, jonka on aloitettava
uutena työntekijänä työhön perehtyminen täysin alusta.
Opiskelijat Elli Airio, Petrus Taipale ja Jenni Oinonen
olivat syksyn 2019 pilottiryhmässä harjoittelussa Prisma
Triplassa. He jatkavat nyt samassa paikassa oppisopimuksella. Kaikki suosittelevat muita opiskelijoita hakemaan
uuteen ryhmään. Elli, Petrus ja Jenni ovat yhtä mieltä siitä,
että he ovat oppineet arvostamaan enemmän kaupan työntekijöitä.
– Olemme oppineet paljon, paljon enemmän kuin koulun
penkillä. Olemme oppineet arvostamaan kaupan työntekijöitä. Asenne ratkaisee kaikessa! vinkkaa Elli seuraavan
ryhmän opiskelijoille.
– Itse olin alussa PT-osastolla, sen jälkeen minulta kysyttiin, haluaisinko tehdä hommia Prisman kahvilassa? Kun

Opiskelijat Elli Airio,
Jenni Oinonen ja
Petrus Taipale

kahvila koronan takia suljettiin, minulta kysyttiin kiinnostusta opetella ruokatorilla työskentelyä? Vastasin molempiin
kysymyksiin kyllä ja nyt olen oppinut todella paljon uusia
työtehtäviä.

Syksyn sävelet selvillä
Ensi syksyn harjoitteluun opiskelijat on valittu ja ensimmäinen orientaatiopäivä on jo pidetty. Harjoittelu alkaa
syksyllä 2020 yhteisellä perehdytyksellä HOK-Elannon
konttorilla. Tänä vuonna opiskelijan harjoittelupaikka on
valittu hänen asuinpaikkansa mukaan. Opiskelija pääsee siis
työskentelemään omassa lähi-Prismassaan tai Herkussa.
Kahden kuukauden harjoittelun jälkeen kaikille opiskelijoille
on kassaperehdytys konttorilla ja sen jälkeen on mahdollista harjoitella myös kassatyötä toimipaikassa.
Toimipaikkojen perehdyttäjillä on tässä yhteistyössä
todella tärkeä rooli.
– Onnistunut ja laaja perehdyttäminen onkin ihan avain
asemassa siinä, että nuoret todella oppivat ja saavat
mahdollisuuden kasvaa kaupan alan ammattilaisiksi, Kaarlo
kiittelee.
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Duunissa
meillä:
Mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?
Osallistun koulutuksiin ja perehdyn HOK-Elantoon ja S-ryhmään kokonaisuutena. Pidän yhteyttä yhteistyökumppaneihin työnantajamielikuvan ja rekrytoinnin näkökulmasta ja kehitän työnhakuprosesseja.
Pöydälläni on myös mm. vuorotteluvapaiden käsittely, lisätyöpankki ja
liikuntaetu-asiat.
Miten olet päätynyt HOK-Elantoon?
Kaipasin uusia tuulia ja näkökulmia HR-työhön ja löysin HOK-Elannon
HR-asiantuntija -työpaikkailmoituksen. Tutustuin tarkemmin HOK-Elantoon työnantajana ja hyvin nopeasti päätin, että tätä paikkaa haluan
ehdottomasti hakea. Olen erittäin onnellinen, että minut valittiin!
Parasta työssäsi?
Monipuolisuus, kehittämisen mahdollisuudet, laajat asiantuntijaverkostot ja asiantuntevat kollegat, joilta saa apua tilanteessa kuin tilanteessa.
Haastavinta työssäsi?
Se, että emme voi tällä hetkellä kokoontua porukalla keskustelemaan
uusista yhteistyökuvoista ja kehitysideoista. Teemme myös tarkennuksia
työnkuvaani kehitystiimissä, joten välillä ei oikein vielä tiedä mikä kuuluu
omalle tontille ja mikä ei!
Millaisia ominaisuuksia tehtävissäsi tarvitaan?
Innostusta uusia asioita kohtaan, innovointikykyä ja nopeaa omaksumista. Toisaalta tarvitaan myös malttia ja pitkälle tulevaisuuteen katsomista.
Kaikki luulevat, että työssäni…
Kehitän ainoastaan rekrytointia. Työnkuvani on kuitenkin paljon laajempi ja kasvaa jatkuvasti.
Korvaamaton työvälineesi?
Vanha kunnon vihko ja kynä. Ja tietenkin puhelin.
Paras tapa viettää vapaita?
Ystävien kanssa hassuttelu, ulkoilu mieluiten metsässä, hyvästä ruoasta
nauttiminen, puutarhan tonkiminen ja rikkaruohojen ihmettely taaperon
kanssa.
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HR-asiantuntija
Nimi: Kaisa Gröhn
Työpiste: Konttori
Työhistoria S-ryhmässä:
6.4.2020 alkaen

Rekrytointivastaava,
emerita
Nimi: Tuija Kaasalainen
Työpiste: Konttori
Työhistoria S-ryhmässä:
alkaen 1988 Kuluttajan pikatukku
Alepa Oy:ssä

Miten päädyit HOK-Elannolle?
Aikanaan tulin Alepan vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ja siitä matka
on jatkunut miltei 32 vuoden ajan.
Mitä tehtäviä olet vuosien varrella
tehnyt?
Toimin aluksi sisäisessä tarkastuksessa
avustavissa tehtävissä. Kontrollinauhat tulivat tuolloin tutuksi. Aloittelin
työhönoton apuna, samassa tilassa
kun oltiin, Graniittitalossa. Henkilöstösihteerin tehtäviin siirryin 90-luvun
alussa. Se oli varsinainen korkeakoulu
hr-tehtäviin. Työhön kuului mm.
TES-neuvontaa, toimipaikkojen päivittäiset sijaisjärjestelyt, asuntoasiat, työterveyshuolto, henkilökunta-alennuk-

set, harrastustoiminta ja työvaatteet
- joitakin mainitakseni ja rekrytointia
unohtamatta.
Parasta työssäsi?
Ehdottomasti ihmiset, sekä tietynlainen hetkisyys.
Haastavinta työssäsi?
Riittämättömyyden tunne siitä, ettei
saada avoimia paikkoja täytettyä riittävän nopeasti.

Korvaamaton apu työssäsi?
Hyvin toimiva sähköinen järjestelmä,
on korvaamaton apu hakemusten käsittelyssä. Ja tietenkin työkaverit!
Suunnitelmia alkaviin eläkepäiviin?
Ajattelin tehdä sitä mikä milloinkin
hyvältä tuntuu. Sellaista pelkoa ei
kuitenkaan ole, että jämähtäisin paikoilleen - siitä pitää huolen jackrusselinterrieri Pate.

Millaisia ominaisuuksia tehtävissäsi
tarvitaan?
Mielestäni pitää olla tietyllä tapaa utelias, ennakkoluuloton, järjestelmällinen
ja helposti lähestyttävä.
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Iiron
somevinkki
Koronakevät ja poikkeukselliset toimenpiteet ovat
nostaneet viestinnän merkityksen aivan uudelle tasolle.
Ohjeiden määrä perusarjessa on paisunut, ja myymälöissä asiakkaita joudutaan ohjeistamaan perusasioimisesta
käytöstapoihin aivan eri tavalla, mihin olemme aiemmin
tottuneet.
Tilannetta ei ole helpottanut se, että uudet pelisäännöt
ja toimintatavat piti viedä nopeasti arkeen, ja välillä kärsimätön kuluttaja saattoi asiakaspalvelutilanteissa pyrkiä
kuskinpaikalle.
HOK-Elannossa ja S-ryhmässä sisäinen viestintä koki
vuosi sitten ison muutoksen, kun otimme uudet viestinnän
välineet käyttöön. Ajatus koko organisaation henkilökohtaisesti tavoittavasta sisäisen viestinnän välineestä tuntui
utopistiselta, ja käyttöönoton jälkeen koettu muutos
oli valtava. Viikkotiedotteet vaihtuivat live-stiimeihin,
pikaviesteihin ja koko organisaation yhteisiin sisältöihin.
Henkilökunnan palautteet tulevat sähköpostiviestien sijaan
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julkisesti näkyviin, ja jokaisella on aito ja läpinäkyvä tapa
vaikuttaa yhteisiin asioihimme.
Kulunut kevät ei ole ollut varmasti millään yhteiskunnan
pyörimistä tukevalla toimialalla helppo. Olisi vaikea kuvitella tilannetta, jossa meillä HOK-Elannossa ei olisi nykyisiä
viestintävälineitä arkemme tukena. Menneet kuukaudet olisivat olleet entistä haastavampia ilman toimivaa, jokaisessa
laitteessa toimivaa henkilökohtaista viestinnän välinettä.
Vuoden aikana olemme yhdessä muuttaneet yrityksemme tavan viestiä. Olemme siirtyneet kohti vuorovaikutteista
yhteisöä, jossa jokaisella on mahdollisuus toimia äänitorvena. Tällaista muutosta ei helposti uskoisi tapahtuvan näin
nopeasti, varsinkaan yli 110-vuotta vanhalta yritykseltä.
Tällä hetkellä hok-elantolaisista peräti 94% on ottanut
Workpalcen käyttöön - lukua voidaan pitää erinomaisena.
Rankan kevään jälkeen on meillä toivottavasti hetki aikaa
hengähtää. Muista ladata kesäloman aikana akkuja, ja ottaa
aikaa myös Workplacesta!
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Malja ravintolakesälle 2020!
Iso kiitos kaikille huikeasta työstä poikkeusoloista huolimatta! Olemme selvinneet
nyt ainakin yhden vaiheen yli ja on aika palata vähitellen normaalimpaan arkeen.

KAIKISSA RAVINTOLOISSA
HENKILÖKUNTAETU 1.–30.6.

–30 %

Toivotamme positiivisella mielellä asiakkaat tervetulleiksi,
ja huolehdimme heidän ja henkilökuntamme turvallisuudesta
ja terveydestä isolla sydämellä.

Henriikka Puolanne
Toimialajohtaja, ravintolat
Kesäkuun alussa avataan:
Kappeli
Vltava
Salve
Tapas Barcelona
Amarillo Aleksanterinkatu
Fredde’s
Kittys´s
Zetor
Oluthuone Ratamo
Pickwick Pub
Praha
Rotterdam
Sailor’s

William K. Kurvi
Casa Largo
Ølhus Køpenhavn
Chico’s Viikki
Fafa’s Hertsi
Jumbon ravintolat (paitsi Fafa’s)
Kauppakeskus Kaaren ravintolat
Jyvänen Martinlaakso ja Myllypuro
William K. Sello
Coffee House Iso Omena
Sports Academy Iso Omena
Deli ja Fafa´s Pohjois-Tapiola
Ale Pub Hyvinkää
Amarillo Hyvinkää

Hesburger Sello
ABC Hyvinkää
Kesäkuun loppuun mennessä avataan:
Kaarna
Belge
Chico’s (Arabia, Sello, Töölö, Tikkurila
ja Vuosaari)
Urban Rabbit
Memphis Hakaniemi
Mummotunneli
VENN
Pub Gaselli
La Famiglia Helsinki
Stone’s

Kaisla
Pub 99
Amsterdam
Public Corner Mikonkatu
Kukontorin ravintolat
Fafa’s Jumbo
Rosso Iso Omena
Presso Itäkeskus
Flamingon ravintolamaailma
Hyvinkään ravintolamaailma
Järvenpään ravintolamaailma
Oluthuone Joutsen
Korona
Rosso Kerava

