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Kohti uutta

Traditiot elävät

Tätä kirjoittaessani emme ole vielä saaneet Kilpailu-
ja kuluttajaviraston päätöstä kesällä tekemämme
Stockmann Herkku -kaupan kohtalosta. Kun lehti tulee painosta, tiedämme jo miten kävi, hyväksyttiinkö
kauppa vai hylättiinkö se. Jos päätös on myönteinen,
tulee HOK-Elantoon viitisen sataa uutta työkaveria
– ruokakaupan ja palvelualan rautaista ammattilaista. En itse ole enää vaikuttamassa asioiden kulkuun,
mutta uskallan luvata, että uudet hok-elantolaiset
toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Hyvin nopeasti
päästään tilanteeseen, jossa ei ole ”entisiä stockalaisia”, vaan on ”herkkulaisia”, jotka osana HOK-Elantoa
työskentelevät uudessa ketjussa, siinä missä ”alepalaiset” tai ”s-markettilaiset”.

Joulu taitaa olla monille meistä eniten perinteitä
sisältävä aika vuodesta. Joulurauhan julistus, kuusen
koristelu, Lumiukko, haudoilla käynti, sauna, kirkko,
pyjamapäivä, lahjat, lautapelit, Samu-Sirkan joulutervehdys, tapaninajelut, joulun ruoka- ja juomaperinteistä puhumattakaan. Perinteitä noudatetaan monessa perheessä sukupolvelta toiselle periytyneen
kaavan ja aikataulun mukaan.

Monenlaista muutakin uutta tuo uusi vuosi tullessaan. Itselleni ensi vuosi tuo ison muutoksen. Tähän
asti täyteen buukattu kalenteri tulee vuodenvaihteessa eläkkeelle jäämisen myötä tyhjenemään
tyystin. Uusi organisaatio aloittaa toimitusjohtaja
Veli-Matti Liimataisen johdolla työnsä 1.1.2018. Jätän
luottavaisin, vaikkakin haikein mielin tämän huikean
yrityksen upeine työntekijöineen Vellun ja hänen
tiiminsä luotsattavaksi.
Iso kiitos kuluneesta vuodesta ja työpanoksestasi
sen aikana. Haluan toivottaa Sinulle erityisen hyvää
joulua, nautinnollisia vapaapäiviä ja onnellista, mielenkiintoista uutta vuotta!

Jouluyö, juhlayö, päättynyt kaikk’ on työ? Ei välttämättä enää. Vuoden ympäri pyörivät ympärivuorokautiset aukiolot saattavat muuttaa perinteitä.
Työvuorot määrittävät vuorotyöntekijän joulun aikatauluja. Vapaalla olevat voivat aiempaa vapaammin
muokata rutiinejaan – hankkia lahjat vasta aaton vastaisena yönä tai tehdä ruokaostoksia vaikka yhdeksi
päiväksi kerrallaan.
Joulumieli ei ole kellonajoista kiinni ja traditioita voi
välillä tuulettaa. Esimerkiksi käynti hautausmaalla
– ruuhkassa iltapäivällä yhtä aikaa kaikkien muiden
kynttilän sytyttäjien kanssa, vai vasta rauhassa yön
hiljaisuudessa kun kynttilät palavat kaikkialla?
Aika moni hok-elantolainen tekee töitä joulunpyhinä. Se on jo itsessään arvokasta, mutta asiakkaan
kannalta erityisen tärkeää, joulumieli kun saattaa olla
kiinni viime hetken hankinnasta. Eikä sitäkään pidä
unohtaa, että jollekin saattaa kaupassakäynti suoda
joulun ainoan kontaktin ihmisiin.
Hyvää joulunaikaa ja joulumieltä!

Matti Niemi
Katri Karsi
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Omistautuneisuusindeksi

ERINOMAISELLA

TASOLLA
Kokonaistyytyväisyys on kaikilla tutkimuksen keskeisillä osa-alueilla työmotivaatiota lukuun ottamatta
erittäin korkea ja erittäin merkitsevästi tavanomaista paremmalla tasolla. Tutkimuksen päätasolla on
käytetty ulkoisena vertailuaineistona vuoden 2017 Suomen yleisnormia.

Kokonaistulosta nostavina asiakokonaisuuksina nousevat
esiin koko HOK-Elannon tasolla johtamis- ja toimintakulttuuri sekä työnantajakuva. Erityisesti yrityksen tulevaisuudennäkymien valoisuus, henkilöstön reilu ja tasapuolinen
kohtelu sekä huhujen vähäisyys asettuvat erittäin merkitsevästi tavanomaista paremmalle tasolle.

Eettinen indeksi nousi
Työyhteisötutkimuksen yhtenä osa-alueena ovat HOK-Elannon eettiset kysymykset, joiden pohjalta jokaiselle työyhteisölle on laskettu oma eettinen indeksi. Kymmenestä
eettisestä kysymyksestä koostuva eettinen indeksi nousi
edellisvuodesta 0,5 pistettä ja on nyt tasolla 78,2.

Oman työn hyödyllisyys arveluttaa
Suhteellisesti heikommin toimivien asiakokonaisuuksien
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Johtamisindeksi

70,8

2017

72,8

72,3

71,7

72,8
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Sitoutumisindeksi

2016

Suorituskykyindeksi

paikan tunnusmerkit, vaikka kehittämiskohteita löytyy
edelleen. Saavutetun aseman säilyttäminen ja kehittämiskohteiden kuntoon saattaminen edellyttävät kuitenkin
hyvää yhteistoimintaa kaikissa HOK-Elannon työyhteisöissä. Luottamuksen rakentamisessa tarvitaan sekä esimiestä
että työntekijää, mutta ennen kaikkea meidän jokaisen
työpanoksen arvostamista.

Kokonaisuus on osatekijöidensä summa

Työvireterveisin!
Antero Levänen
henkilöstöjohtaja

Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Tutkimuksesta voi vetää selkeän johtopäätöksen, että
HOK-Elanto täyttää kokonaisuutena erittäin hyvän työ-

2016

2017

joukkoon jää puolestaan työmotivaatio, joka asettuu aivan
normin tuntumaan. Oman työn haastavuus ja mielenkiintoisuus sekä kokemus oman työn hyödyllisyydestä ja tärkey
destä yrityksen kannalta jäävät selvästi alle normitason.
Työmotivaatiotekijöissä on kuitenkin tapahtunut hyvää
kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna.

Miten voimme vahvistaa työmotivaatiota?
Omaan työhön liittyviin ratkaisuihin vaikuttaminen on
erittäin keskeinen tekijä työmotivaation syntymisessä ja ylläpitämisessä. Moni kertookin avoimissa kommenteissa, että
parasta työpaikalla on haastava, monipuolinen, vastuullinen
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Merkittävin parannus edellisvuodesta on tapahtunut siinä,
että henkilöstö kokee HOK-Elannon tukevan ammatillista
kehittymistä selvästi aikaisempaa enemmän. Myös byrokratiaa koetaan esiintyvän aiempaa vähemmän ja osaamista
jaetaan toimipaikoilla enemmän. Oma työ nähdään selvästi
haastavampana ja mielenkiintoisempana kuin vuosi sitten.
Kaikilla muilla henkilöstöryhmillä tulos on noussut, mutta
esimiehillä ja päälliköillä tyytyväisyystaso on laskenut
edellisestä tutkimuskerrasta. Eri yksiköiden välillä tulostaso vaihtelee selkeästi. Myös tyytyväisyystason muutosten
suunnassa ja suuruudessa on havaittavissa jossain määrin
eroja.

72,9

Työ koetaan mielenkiintoiseksi
72,4

Reiluutta ja tasapuolisuutta arvostetaan

2015

ja itsenäinen työ. Kommenteissa nousevat esille myös työn
arvostus, työn kuormittavuus, töiden organisointi, tasapuolinen työnjako ja työkierto.
HOK-Elannossa ei ole tarpeettomia työtehtäviä, eli jokaisen työpanos on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Tärkeää
on, ettei työyhteisöissä käytetä mistään työtehtävästä eikä
missään tilanteessa väheksyviä ilmaisuja vaan päinvastoin
– jokaisen panos vaikuttaa takuuvarmasti siihen, tuleeko
asiakas uudelleen.

TYT-indeksi
TYT-indeksi on jatkanut edelleen tasaista nousuaan. Se
nousi edellisvuodesta 0,5 pistettä ja asettuu 72,9 pisteeseen (6,8 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella).
TYT-luokitus on tasolla AA+. Sitoutumis-, Johtamis- ja
Suorituskykyindeksien sekä Esimiestyön indeksin muutokset edelliseen tutkimukseen verrattuna ovat positiivisia
ja ulkoiseen vertailuaineistoon nähden erittäin korkealla
tasolla.

75,4

KOKONAISTYYTYVÄISYYS

75,5

74,9

Työyhteisötutkimus kertoo:

70,8

HOK-Elanto indeksit
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Työyhteisötutkimus
Vuoden 2017 työyhteisötutkimuksen tiedot kerättiin henkilöstöltä syyskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana.
Kysymykset olivat muutoin samat kuin edellisenä vuotena, mutta nyt otimme mukaan viisi
työturvallisuuteen liittyvää lisäkysymystä. Vastausprosentti oli erinomaisella tasolla; yli 92 prosenttia HOK-Elantolaisista vastasi tämän vuoden kyselyyn. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!
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Matilla on takanaan 35 vuotta osuustoimintaa. Urapolku on
kulkenut SOK:n kaupallisen kenttäkoulutuksen kautta HOK:n
kehitys-, talous- ja varatoimitusjohtajaksi, HOK:n ja Elannon
fuusioiduttua ensin HOK-Elannon varatoimitusjohtajaksi ja
vuonna 2007 toimitusjohtajaksi.

Osuuskunta on loistava yhtiömuoto
– Osuustoiminta on minulle rakas ja läheinen, ja yhtiömuotona se sopii tähän toimialaan mitä parhaiten. Osuuskaupan
tehtävä on tarjota omistajille tuotteita edulliseen hintaan ja
päivittäistavarakaupassa hintojen edullisuus on keskeinen
kilpailukeino, joten osuustoiminnan ja päätoimialamme logiikat ovat todella lähellä toisiaan.
Myös hallintojärjestelmä ja lähimmät työkaverit johtoryhmässä saavat kiitosta.
– Meidän hallintojärjestelmämme on upea, asiakasomistajat valitsevat edustajiston, edustajisto hallintoneuvoston ja
hallintoneuvosto hallituksen, eli asiakasomistajademokratia
toimii ja systeemi on aidosti avoin ja läpinäkyvä. Johtoryhmä on myös ollut erittäin toimiva, osaava ja yhteistyökykyinen, huippuammattilaisten kokoonpano.

Mieleenpainuvia tapahtumia
HOK:n ja Elannon fuusio vuonna 2004 oli Suomen
kauppahistorian suurin tapaus ja mieleenpainuva, hyvä
kokemus.
– Kahden melko erilaisen yrityskulttuurin yhdistäminen
onnistui loppujen lopuksi melko kivuttomasti hyvän suunnittelun ja yhteisen tahtotilan ansiosta. Ehkä mielenpainuvin asia on kuitenkin ollut Sellon karmea ampumistapaus
uudenvuodenaattona 2009. Kun uutisia asiasta alkoi tulla,
tuntui aluksi aivan mahdottomalta uskoa, että meidän
kaupassa on ammuttu tai että meidän henkilökuntaa on
menehtynyt. Sitten oli vaan pakko uskoa.

Irti luottamustehtävistä

Toimitusjohtaja Matti Niemi

VUODENVAIHTEESSA
”VAPAALLE JALALLE”
– Haikealtahan tämä tuntuu, tunnustaa vuodenvaihteessa eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Niemi.
– Osuuskauppa on ollut iso osa elämääni vuodesta 1982, se on tarjonnut mukavia ihmisiä työkavereiksi,
laajoja verkostoja ja mielenkiintoista tekemistä. Ja nyt kun kuuntelee tulevan johtoryhmän suunnitelmia,
niin tuntuu, että nythän täällä meininki vasta alkaa!
6

Muutama kommentti työkavereilta konttorilla:
- Matti on oikeudenmukainen ja inhimillinen, joskus hieman hajamielinen.
Ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä – loistava keulakuva HOK-Elannolle.
- Matti tervehtii aina ystävällisesti. On vastuullinen yrityksen asioissa ja
omissa toimissa, yrityksen etu aina tärkein. Sopeutuu erilaisiin tilanteisiin
seurassa kuin seurassa.
- Matin tulosinfot olivat rentoja mutta asiapitoisia ja loppukevennykset ihan
parhaita!
- Kesätyöhaastattelu oli alkamassa ja olin menossa tulevan esimiehen
kanssa haastatteluun. Matti tuli käytävällä vastaan, sanoi käsipäivää ja
toivotti tervetulleeksi töihin. Hyvä alku työhaastattelulle kun talousjohtaja
käytännössä lupasi työpaikan ennen haastattelua; kirjaimellisesti heti
kättelyssä!
- Eräältä S-ryhmään palanneelta esimieheltä oli kysytty työhaastattelussa
”millainen on hyvä johtaja?” ”Sellainen kuin Niemen Matti”, kuului vastaus.

Matilla on lukuisia luottamustehtäviä ja jäsenyyksiä useissa
eri yhteisöissä: SOK:n hallituksen varapuheenjohtajuudesta
Helsingin seudun Kauppakamarin hallituksen puheenjohtajuuteen ja S-Pankki Oy:n hallitusjäsenyydestä Haaga-Helia
Oy:n hallituksen puheenjohtajuuteen.
– Luovun niistäkin kaikista vuoden vaihtuessa. Haluan
kertakaikkisen irtioton ja uuden alun, enkä aio jäädä roikkumaan kiinni vanhassa.

Tyhjä kalenteri houkuttelee
Ison yrityksen johtajan kalenteri täyttyy kuin itsestään kuukausiksi eteenpäin. Puhelin on päällä ympäri vuorokauden
mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Tammikuussa tilanne
muuttuu Matin kohdalla ratkaisevasti. Miltä se tuntuu?
- Tyhjenevä kalenteri tuntuu houkuttelevalta. On kaikenlaista nikkarointia ja pihahommia. Luonnossa liikkumiseen
ja kalastamiseen on aikaa. Kaivan varmaan digikamerankin taas esiin. Tapaan vanhoja koulukavereita. Vietän
toivottavasti monta hyvää yhteistä vuotta vaimoni kanssa. En usko, että ehdin pitkästyä ja jos sellainen uhkaa,
tapaan tyttärenpoikiani, jotka takaavat vaarille vauhtia ja
vaarallisia tilanteita.
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Ei revoluutio, vaan evoluutio
– HOK-Elannon tulevaisuus näyttää hyvältä. Vellun
(Veli-Matti Liimataisen) valinta varatoimitusjohtajan paikalta
seuraajakseni oli firmalle hyvä asia ja minulle kiva, koska
perehdyttäminen on ollut kivutonta. Muutoksia varmasti
tulee, mutta ”käsikirjoitus pysyy ennallaan, vaikka käsiala
muuttuu.” Tämä on hyvä periaate, joka takaa jatkuvuuden.
HOK-Elanto on vakaan kehityksen yritys, vaikka meneekin
koko ajan kovalla vauhdilla eteenpäin.

Lämmin kiitos!
– Haluaisin tässä vielä lämpimästi kiittää kaikkia hok-elantolaisia hienosta työstä, sitoutumisesta ja palveluhengestä!
Oiva-raportointi kertoo asiakkaiden mielipiteen. Sitoutumisesta kertoo minulle myös se, että tapaan jatkuvasti kentällä
toimipaikoissa ihmisiä, jotka muistan uran alkuvaiheista.
Taitaa olla niin, että muutkin kuin minä ovat tykänneet olla
osuuskaupassa töissä.

Pari tärkeää neuvoa
meille työssä jatkaville:
- muista harrastukset ja kaverit; akun lataus
on tärkeää jaksamiselle
- huolehdi terveydestäsi, aloita mahdollisimman
nuorena, vaikka koskaan ei ole liian myöhäistä

Veli-Matti Liimatainen

VETOVUOROON
Toimitusjohtajana vuodenvaihteessa aloittava Veli-Matti Liimatainen on kokenut osuuskauppamies,
jonka ura alkoi Ässä Partners Oy:n kenttäkoulutuksesta yli 20 vuotta sitten.
Ura HOKissa alkoi Alepa-ketjun ryhmäpäällikön tehtävillä
ja vastuut ovat siitä pitäen kasvaneet muutaman vuoden
syklillä. HOK-Elannon johtoryhmän jäsen Veli-Matista tuli
v. 2004. Varatoimitusjohtajaksi hänet nimitettiin kuusi
vuotta sitten, mutta toimitusjohtajan varamiehenä hän on
toiminut jo vuodesta 2007, eli koko Matti Niemen kauden
ajan.
Talo ja sen ihmiset ovat valtaosin siis tuikituttuja Vellulle.
HOK-Elanto on hyvässä kunnossa oleva osuuskauppa

kaikilla mittareilla mitattuna ja työ omistajien palveluiden
kehittämiseksi jatkuu yhdessä koko porukan kanssa.
– Matin luoman käsikirjoituksen juoni säilyy ennallaan,
mutta jatkoa kirjoitan omalla käsialallani, Veli-Matti muotoilee.
ViP-lehden ensi vuoden ensimmäisessä numerossa haastatellaan uutta toimitusjohtajaa ja kuullaan hänen tulevaisuudensuunnitelmiaan HOK-Elannon suhteen ja avataan
toivottavasti hieman henkilökohtaisiakin asioita.

Numerot puhuvat puolestaan
– HOK-Elanto aloitti toimintansa kombinaatiofuusion jälkeen 1.1.2004. Yrityksemme nykyisessä muodossaan on siis 14 vuotta vanha, vaikkakin juuret
ulottuvat Elannon perustamiseen 15.10.1905. Kuluneesta 14 vuodesta Matti Niemi toimi ensimmäiset
kolme ja puoli vuotta varatoimitusjohtajana ja sen
jälkeen runsaat 10 vuotta toimitusjohtajana. Hänen
panoksensa siihen, miltä yrityksemme tänä päivänä
näyttää, on erinomaisen merkittävä, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm toteaa.
– HOK-Elannon kehityksestä Matin toimitusjohtajakaudella numerot puhuvat puolestaan: Jäsenmäärä on noussut yli 100 000:lla 615 000:een.
HOK-Elanto on ylivoimaisesti Suomen laajimmin
omistettu yritys. Omistajat saivat vuonna 2006
bonusta, osuuspääoman korkoa ja muuta palkitsemista 45 miljoonalla eurolla, tänä vuonna summa
nousee 65 miljoonaan. Omavaraisuusasteemme
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on erinomainen 81 %, lähes 20 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin 2006. Päätoimialallamme päivittäistavarakaupassa olemme nousseet selväksi markkinajohtajaksi. Markkinaosuutemme on noussut 38,5
%:sta lähes 43 %:iin, Bergholm luettelee.
– On myös hyvä muistaa, että lähes koko Matin
toimitusjohtajakauden Suomi on ollut taantumassa. Siitä huolimatta HOK-Elanto työllistää nyt tuhat
henkeä enemmän kuin kymmenen vuotta sitten ja
olemme investoineet kymmenvuotiskaudella noin
750 miljoonaa euroa toimialueemme palveluiden
laajentamiseen ja parantamiseen. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme kulkeneet talouselämän
valtavirtaa vastaan ja katsoneet rohkeasti yli suhdannekuopan. Matin luovuttaessa viestikapulan seuraajalleen Veli-Matti Liimataiselle, osuuskauppamme
on kaikin puolin hyvässä iskussa, Jorma Bergholm
summaa.
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FARKUT VERKKARIHOUSUUN?
Pitkän linjan päätyösuojeluvaltuutettu Pauli Purmosen eläkepäivät alkavat matkalla kotiseudulle Pohjois-Karjalaan.
Pauli Purmonen jättää vuoden vaihteessa työsuojeluhommat nuoremmille
ja siirtyy viettämään eläkepäiviä. Ravintola- ja kaupan alan työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten
vaalien tulokset selvisivät marraskuussa ja tehtäviin valitut aloittavat työnsä
1.1.2018.
– Olisin itseasiassa voinut jäädä eläkkeelle jo alkusyksystä, mutta halusin
hoitaa kauden loppuun, Pauli toteaa.
Pauli aloitti työsuojeluhommat 17
vuotta sitten. Tuona aikana on tapahtunut valtava muutos sekä ajattelussa
että toimintatavoissa.
– Firma oli tietysti paljon pienempi
ennen fuusiota, mutta työsuojeluihmisiäkin oli paljon vähemmän. Työsuojelupäällikön hommia hoiteli kuka
milloinkin oman toimensa ohessa.
Nythän tämän homma on koulutetuilla
tekijöillä hienosti hanskassa.

Monenlaista edistystä
– Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
on parantunut huomattavasti. Henkilökunnan turvajalkineet ja turvaveitset
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ovat tehneet sen, että tapaturmat ovat
hävinneet näiltä osin lähes kokonaan.
Työasujen laatu on parantunut, sekin
vaikuttaa. Työhyvinvointiin satsataan,
kyllä sekin näkyy selvästi, Pauli summaa.
Työsuojeluihmisten työt eivät lopu,
lakisääteisten asioiden lisäksi HOK-Elannossa on omia kriteereitä ja systeemeitä
noudatettavaksi, esimerkiksi työkykypalaverit ja -selvitykset teettävät työtä.
– Nyt tilanne on parempi, mutta joku
aika sitten tuntuivat työssäjaksamisen
ongelmat olevan kovin yleisiä. Niihin
pitää hakea ratkaisuja. Ratkaisun löytäminen ei ole pelkästään työnantajan
velvollisuus, vaan työntekijällä on myös
vastuu pitää itsestään ja kunnostaan
huolta, Pauli muistuttaa.

Mitä jatkossa ohjelmassa?
– Ensimmäiseksi lähden tammikuussa
joksikin aikaa kotiseudulle Pohjois-Karjalaan Tuupovaaraan ja sitten alan pohtia
jatkoa. Jotakin remppaa tulee varmaan
kotona tehtyä, kolme lastenlasta pitää
liikkeessä, hiihdän, jos se tänäkään talvena täällä etelässä onnistuu. Kuntosalilla

tulee käytyä ainakin kolme kertaa viikossa, eläkkeellä ehtii käydä päivälläkin. Ei
tule aika pitkäksi, Pauli pohtii.

Työsuojeluvaltuutetut ja
luottamusmiehet
Kaupan

työsuojeluvaltuutetut kaudella 2018-21:
päätyösuojeluvaltuutettu Kati Salonen
1. varatyösuojeluvaltuutettu Christa Pessi
2. varatyösuojeluvaltuutettu Tarja Savolainen
luottamusmiehet kaudella 2018-19:
pääluottamusmies Harry Vainio
varapääluottamusmies Jani Pölönen

Ravintoloiden
työsuojeluvaltuutetut kaudella 2018-21:
Työsuojeluvaltuutettu Maarit Turja
1. varatyösuojeluvaltuutettu Max Eklund
2. varatyösuojeluvaltuutettu Jarno Backman
pääluottamusmies kaudella 2018-19:
Piia Kuusniemi

LENTÄVÄ HEVONEN
LIIHOTTAA HYLLYSTÄ
Joulu, tuo juhlista jaloin, kerää ihmiset samojen kattojen alle yhteisen agendan nimissä:
joululahjaostokset on tehtävä! Käyttötavarakauppa käy Prismoissakin loppuvuodesta kuumimmillaan,
eikä mattimyöhäisille välttämättä enää löydy suosituimpia tuotteita.
- Voin melkein varmasti sanoa sen, että tuota meidän
jättikokoista, 120-senttistä Pegasos-pehmolelua ei enää jouluviikolla ole saatavilla, sen kauppa käy niin hyvin, Jumbon
Prisman myyntialuevastaava Hanna Miettinen kertoo. Prismassa voi onneksi ohjata muihin myymälöihin, jos tuotetta
on vielä saatavilla, Miettinen jatkaa.
Leluosastolla ovat viime vuodesta pitäneet pintansa
esimerkiksi Ryhmä Hau (Paw Patrol), Littlest pet shop ja
Autot-elokuvista tutut hahmot. Joka vuosi nähdään kuitenkin myös uutta, kuten esimerkiksi vuoden innovaatioleluksi
valittu, ohjelmoitava Mio the robot -setti.
- Vuoden parhaiksi valitut ovat yleensä hyviä valintoja.
Esimerkiksi lautapeleissä löytyy vähän jokaiseen ikään ja
peli-ilmeeseen sopivaa vuoden peliä. Kannattaa tarkastella myös vuoden leluiksi valittuja, esimerkiksi Schleichin
viidakkoseikkailua ja Lego Friends -sairaalaa, Miettinen
vinkkaa.

Nuorille ja aikuisille myydään tänäkin jouluna paljon kuulokkeita, Bluetooth-kaiuttimia ja konsolipelejä ja -tarvikkeita. Syksy on pelien julkaisun juhla-aikaa, ja valikoimaa on
paljon. Epävarmuuden yllättäessä voi esimerkiksi Playstation-storen lahjakortti pelastaa kiperästä tilanteesta.
Joulunaikaan tulee ostoksille sellainenkin, jolla ei ole aivan
selkeää käsitystä lahjan saajan preferensseistä. Lapsille
leluja ostavilla on yleensä kännykässä kuvia tai kattava listaus potentiaalisista lahjoista, mutta välillä ostoksille tullaan
hyvinkin vähäisillä ideoilla.
- Meillä on onneksi paljon henkilökuntaa auttamassa, ja
yleensä aina saadaan asiakkaalle oikeantyyppinen tuote.
Pitää vain tehdä tarvekartoitus, onko lahjansaaja lukutuokka, pelihenkinen vai kenties musiikki-ihmisiä. Ja jos tulee
sellainen tilanne, missä tuotteet on loppu, eikä todella muuta keksitä, niin S-ryhmän lahjakortti on tietysti erinomainen
idea, vinkkaa Miettinen.
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ELLI JA DOORIS
– mitä leideille kuuluu nyt?

S-ryhmän uuden työvuorosuunnittelujärjestelmän Ellin
käyttöönotot jatkuvat HOK-Elannossa. Projektissa edetään nyt pikkuhiljaa rauhallisempaan suuntaan ja kerätään joulu-tammikuun aikana hieman voimia kevään 2018
käyttöönottojen loppurutistusta varten. Ihan kuin huomaamatta on päästy niin pitkälle, että kaikki Omistajapalvelut,
S-marketit ja Prismat käyttävät jo MaraPlanin sijasta Elliä
ja Alepoistakin reilu kolmannes. Työntekijöiden käytössä
olevassa Dooris-järjestelmässä on jo yli 3400 rekisteröitynyttä käyttäjää. Kodin Terra siirtyy Elliin tammikuussa,
Marks&Spencer helmikuussa sekä Sokokset ja Emotionit
maaliskuussa. Ravintolatoimiala ja loput Alepat siirtyvät
Elliin asteittain kevään aikana ja sitten käyttöönottoprojekti alkaakin kääntyä ”ehtoopuolelle”.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Elli-tiimissä tehtävä työ ja erityisesti kehitystyö olisi päättymässä. SOK:lla
on esikartoitusvaiheessa kaksi merkittävää jatkokehitysprojektia Elliin ja Doorikseen liittyen. Kun koko S-ryhmän
Elli-käyttöönotot saadaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun
mennessä, jatketaan kohti niin kutsuttua optimointityökalua, jonka tarkoituksena on tuottaa raportointijärjestelmistä dataa työvuorosuunnitelman rungoksi – työ, jonka tällä
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Kati Valtanen
työvuorosuunnittelun projektipäällikkö
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hetkellä esimiehet joutuvat tekemään vielä manuaalisesti.
Kehitystyö lähtee liikkeelle PT-kaupasta ja muut toimialat
seurannevat perässä myöhemmin. Toinen iso jatkokehitysaskel on Dooriksen jossain vaiheessa korvaava, toistaiseksi
työnimellä ”mobiili-Elli”, kulkeva työkalu. Mobiili-Ellin avulla työntekijöille tarjotaan kehittyneempiä mahdollisuuksia
vaikuttaa työvuorosuunnitteluun ja järjestelmän kautta
voidaan myös tarjota helpommin lisätyövuoroja osa-aikaisille työntekijöille eri toimipaikkojen välillä. Työntekijät
tulevat saamaan mahdollisuuden vastata työvuorosuunnitteluun liittyvään kyselyyn alkuvuonna 2018. Kysely
toteutetaan kaupan toimialan työntekijöille tammi-helmikuussa ja ravintolatoimialan työntekijöille myöhemmin
keväällä. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, millä
painoarvolla työvuorosuunnittelussa huomioidaan erilaisia
työvuorolistaan vaikuttavia seikkoja (mm. toiveet, vapaiden pituus, työputkien pituus) ja miten työvuorosuunnittelulla voitaisiin parantaa työntekijöiden jaksamista ja
työhyvinvointia.
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Lauantaimakkaraa siivutettuun hintaan?

SOME KAIPAA MUUTAKIN KUIN
TARJOUKSIA JA PÖHINÄÄ
Somessa vietetään merkittävä osa
älypuhelimilla käytetystä ajasta. Jokaisesta puhelimellä käytetystä viidestä
minuutista yksi minuutti on Facebookin palvelujen parissa. Kuluttajan
mikrohetket somekanavissa ovat meille
hyviä paikkoja kertoa omasta tekemisestämme. Emme halua ärsyttää,
tai tehdä irrelevanttia sisältöä asiakkaillemme. Lauantaimakkaratarjous
kavereiden loma- ja hääkuvien seassa
hyppii silmille, eikä todennäköisesti saa
kaivattua reaktiota yleisössä.
Makkaratarjouksien ja tarjousliitteiden tilalle on tullut yleisöä aktivoivat
kisat, videot ruokaresepteistä tai
uuden Prisman remontista, henkilökunnan tarinoita sekä live-streamit
vaikkapa oluttynnyrin tapituksesta.
Aiheita, jotka kertovat Stadin oman
lafkan arjesta. Tahdomme viihdyttää,
vakuuttaa, opastaa ja innostaa asiakkaitamme - käytännössä tarinallistaa

viestintäämme oikealla tavalla. Sisällöt
jotka eivät herätä kuluttajassa mitään
tunnetta, eivät todennäköisesti toimi.
Sisältösuunnittelu lähteekin usein
liikkeelle kysymyksellä, miten yleisö
ottaa tämän vastaan? Mallia tukemaan käytetään kattavaa raportointia
edellisistä kampanjoista – excelin
pyörittäminen onkin iso osa some-
markkinointia. Asiakkailta saatu
palaute on merkittävässä roolissa, ja
sen saa heti. Se on julkista ja kaikkien
saatavilla, ei yksityisissä palautelomakkeissa.
Sosiaalinen media on raaka, jos kampanja ei toimi yleisön parissa. Videoita
katsotaan keskimäärin 7-9 sekuntia, se
on lyhyt aika saada sanoma läpi. Kaiken lisäksi pelikenttä muuttuu todella
nopeasti. Se mitä eilen tehtiin, voi olla
täysin väärä toimintatapa tänään. Tämä
ohjaa meitä ketteryyteen ja kampanjasuunnitteluun, jossa kuluttaja on

keskiössä. Loppupeleissä sosiaalisessa
mediassa menestyminen vaatii samaa
kuin perinteinen kauppakin, asiakkaan
kuuntelua ja ymmärtämistä. Some ei
ole höttöistä pöhinää, vaan mitattava
liiketoiminnan työkalu. Koko S-ryhmässä on otettu huimia harppauksia tässä
asiassa.
Usein kysytään millaiset aiheet
yleisöä sitten kiinnostavat, millaista
materiaalia meidän kannattaisi tuottaa
omaan kanavaamme? Vastaus on hyvin
helppo, meidän henkilökuntamme!
Tarinat oman S-marketin myyjästä,
suosikkiravintolan kokista tai Prisman
palvelutoripäälliköstä saavat usein
parhaan vastaanoton kuluttajien parissa. Henkilökunta on lähtenyt hienosti
mukaan sometekemiseen, ja laittaa
kroppaa likoon sisällöissä!
Iiro Isoaho
sosiaalisen median asiantuntija
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VIRETTÄ DUUNIIN
Virettä Duuniin on HOK-Elannon kaksivuotinen
V I R E T TÄ
työhyvinvointihankeohjelma, jonka etenemisestä
kerromme jokaisessa ViP-lehdessä.
DUUNIIN

Ergonomialähettiläiden valmennus pääsi
hyvään alkuun - ensi vuonna syvennetään

V I R E T TÄ
DUUNIIN

ESIMIESTEN VALMENNUS ON
PYÖRÄHTÄNYT HYVIN KÄYNTIIN
Virettä duuniin -hankeohjelman aikana kaikki hok-elantolaiset esimiehet käyvät läpi vuoden mittaisen
valmennuspolun, jossa he vahvistavat ihmistenjohtamistaitojaan. Keväällä aloitimme toimiala- ja ketjujohtajien
sekä ketjujen keskijohdon kanssa. Syksyllä 2017 valmennuksen aloitti runsaat 130 lähiesimiestä. Ensi kevään
kuluessa tälle valmennuspolulle lähtee liki 200 esimiestä ja vastuuhenkilöä. Valmennusvuosi pitää sisällään
esimiehen kehittymisen arviointia johon tulemme keräämään myös henkilöstöltä palautetta.
Esimiehiltä saamamme palaute valmennuspäivistä on
ollut hyvää, keskiarvo 4.4 asteikolla 1-5. Erityiskiitosta
olemme saaneet siitä, että valmennusryhmissä on ollut
eri toimialoja ja ketjuja sekoitettuna. Päivät ovat pitäneet
sisällään paljon hyvää jakamista tärkeistä ja paikoitellen
vaikeistakin asioista. Ensi vuonna valmennuskokonaisuuteen lisätään vielä tarpeen mukaan valittavaksi täsmävalmennuksia eri teemoilla liittyen ihmistenjohtamistaitoihin
ja ajanhallintaan.

Työyhteisötaidot verkkovalmennuksen antia
Syksyn aikana olemme perehtyneet työyhteisötaitoihin yhteisissä palavereissa ja tekemällä eJollaksessa Virettä duuniin
työyhteistaidot -verkkovalmennuksen. Tähän mennessä valmennuksen on suorittanut eJollaksessa noin 2000 hok-elantolaista. Henkilöstön antama palaute verkkovalmennuksen hyödyllisyydestä on myös ollut hyvää. Jatkamme työyhteisötaidot
-teemalla myös ensi vuonna ja otamme sen osaksi kehityskeskusteluja ja uuden työntekijän toimipaikkaperehdytystä.

Huolehditaan ensin omasta ja
työtovereiden (työ)hyvinvoinnista.
Tästä seuraa parempaa
palvelua josta hyötyvät kaikki.
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Asiakas aina ensin!
Auta myös muita,
ilman että tarvii edes
kysyä apua.

Huumoria ja tukea!

Lähettiläiksi valittiin henkilöitä toimenkuvan, luottamustehtävän ja/tai innokkuuden perusteella. Toimipaikkasi esimies
tiedottaa kuka/ketkä toimii tässä tärkeässä tehtävässä.
Tähän mennessä olemme valmentaneet noin 160 ergonomialähettilästä ja lähettäneet sen jälkeen toimipaikkoihin
uutta Nosto-opasta sekä Tauonpaikka -esitettä. Kyseiset
oppaat ovat entisen työntekijämme, fysioterapeutiksi
ryhtyneen Vilma Niemisen ammattikorkeakouluopintojen
opinnäytetyö HOK-Elannolle. Tuoreet ergonomialähettiläät
ovat saaneet kertausharjoitukset terveistä ja turvallisista
työskentelytavoista sekä jakaneet kokemuksia apuvälineiden hyödyntämisistä. Toiveita ja ideoita seuraaviin valmennuksiin on tuotu hyvin esiin. Ensi vuonna syvennämme
tuoreiden lähettiläiden osaamista ja valmennamme uusia
ergonomialähettiläitä. Muistetaan kuitenkin jokainen myös
itse panostaa terveisin ja turvallisiin työskentelytapoihin ja
pidetään huolta ainoasta kehostamme!
Virettä duuniin -hankeohjelman yhtenä painopistealueena
on työntekijän työkunnon tukeminen työuran eri vaiheissa.
Hyvällä esimiestyöllä, reilulla ja kivalla työyhteisöllä sekä
ergonomiaosaamisen vahvistamisella vaikutamme toki
välillisesti myös jokaisen työkuntoon. Vuoden 2018 aikana
otamme käyttöön myös työvuosiperusteiset ”terveyskatsastukset”, mihin haemme parhaillaan työkalua ja toimintamalleja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Nautinnollista joulun aikaa kaikille ja virettä uuteen vuoteen!
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

Ohessa henkilöstön verkkovalmennukseen kirjaamia ideoita oman työyhteisön kehittämiseksi:

Iloinen mieli ja positiivinen asenne.
Välillä on huonoja päiviä, mutta ei
tartuteta sitä muihin työkavereihin.

Käynnistimme syksyn aikana lähes kaikissa ketjuissa toimi-

ergonomialähettiläiden valmennuksen. ValmennukV I Rpaikkojen
E T TÄ
sen tarkoituksena on vahvistaa tietämystä terveistä työskenD U Utelytavoista
N I I Nja apuvälineiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Palautteen antamista. Palautteen
antaminen ja vastaanottaminen on
jokaisen oikeus ja velvollisuus.
Sanottaisiin suoraan eikä puhuttaisi
selän takana.

Tartutaan myös vaikeisiin
asioihin nopeasti

Ergonomialähettiläs
- toimii toimipaikassa esimiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen tukemana
-osallistuu uusien työntekijöiden
toimipaikkaperehdytykseen
-opastaa ja oivalluttaa työtovereitaan terveisiin
ja turvallisiin työskentelytapoihin arjen työssä,
sekä opastaa ja kannustaa apuvälineiden
käytössä

Mitä minulle kuuluu?
Osa HOK-Elannon esimiehistä on saaneet syksyn aikana tutustua syksyn
tuntemuksiinsa Riitta Pölläsen työhyvinvointikoulutuksissa.
- Kysymys ”mitä minulle kuuluu” on koulutuksen pääteema.
Tarkoituksena on pysähdyttää esimiehet miettimään, että elämä on oikeasti tässä ja nyt. Hyvää elämää tehdään joka
päivä – ei sitten joskus, kun on aikaa, vaan nyt, Pöllänen kertoo.
Työelämä voi ajoittain olla liian stressaavaa, vaikka se
olisikin mukavaa ja tarjoaisi sopivasti haasteita. Jos työ saa
liian suuren painoarvon elämässä, niin se voi väsyttää hyvin
työssään viihtyvänkin.
- Minun mielestäni koulutuksen tarkoitus on saavutettu.

?...

Tärkeintä on se, että esimiehet voivat saada työkaluja suhteessa omaan hyvinvointiinsa, Pöllänen arvioi.
Projektilla on myös hyväntekeväisyysulottuvuus, sillä
Pöllänen lahjoittaa koulutuksista saamansa palkkiot Naisten
Pankille.
- Kysyin, lähtisikö HOK-Elanto mukaan projektiin, jossa
kohderyhmä on paitsi esimiesten jaksaminen, myös Naisten
Pankin kautta nuorten naisten auttaminen ammattiin maailman köyhimmissä maissa.
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PARHAITA PALOJA TISKILTÄ
Prisma Kaaren palvelutoripäällikkö Juha Hautamäki on ehtinyt työskennellä palvelutiskeillä jo
yli 16 vuotta, mutta työ ihmisten ja hyvien raaka-aineiden kanssa vetää edelleen puoleensa.
- Kaikkihan täällä pitää opetella tekemällä, mitään ei opi
vain teoriassa, Hautamäki naurahtaa. Kun aloitin työharjoittelussa Kolumbuksen S-marketissa, roikuin kuin
takiainen mestareiden hihassa, ja pyysin päästä tekemään
kaikkea mahdollista. Hyvin opettavaista aikaa, Hautamäki
kertoo.
Esimiesten perusvalmennuksen suoritettuaan Hautamäki siirtyi keskustan S-markettiin, ja remontin jälkeen
päätyi vastaamaan palvelutorikokonaisuudesta, jossa oli
eri yrittäjät lihalle, kalalle ja leipomotuotteille. Kolmen eri
toimijan intressien yhdistämisen Hautamäki koki haastavana, mutta hyvänä tutustumisena erilaisiin ihmisiin ja
kulttuureihin tehdä palvelutorityötä.
- Käytyäni Wotkinin lihatukulla harharetkellä, päädyin lopulta Kaareen palvelutoripäälliköksi. Täällä on ollut hirmuisen mielenkiintoista, kun ollaan voitu aloittaa esimerkiksi
omien tuotteiden valmistusta. On hienoa, kun voi sanoa
asiakkaalle vaikkapa kalasta, että se on täällä eilen savustettua. Sellaista tuotetta on todella mukava myydä, Hautamäki

hehkuttaa.
Palvelutorityö voi olla myös tylsää ja kaavamaista, sillä
monet rutiinit toistuvat päivästä toiseen aina samanlaisina.
Ruoan ja laadukkaiden raaka-aineiden kanssa työskentely
kuitenkin viehättää, ja asiakaskohtaamiset ovat Hautamäen
mielestä työn suola.
- Tässä nykyisessä työssä oikeastaan vähän harmittaa, että
asiakaskontakti jää vähäisemmäksi. Kaaressa asiakaskunta
on hyvin laaja, tiskillä asioivat niin nuoret kuin vanhatkin.
Ihmiset tietävä melko hyvin, mitä he ovat hakemassa, mutta
osaavat myös kysyä ruoasta. Ja kun keittiöasioista ruvetaan
puhumaan, jäät nopeasti kakkoseksi – onneksi on kuitenkin
Google, Hautamäki veistelee.
Kaaren palvelutiski on auki joka päivä klo 6-22, mutta uudet 24/7 aukiolot tuovat mahdollisuuksia vielä laajempiinkin
aikoihin. Hautamäen mukaan viime jouluna tuli paljon yllättynyttä ja positiivista palautetta palvelutorin yöaukioloista.
- Sieltä tuli porukkaa, jotka olivat varmoja, että nyt jäi joulukalat ostamatta. Ei jäänyt!

URAPOLKU
URKENI
VLTAVASSA
Elielinaukion Vltavan kabinetissa on tuolit loppua kesken, kun ravintola-alan Yksilöllinen urapolku -ohjelmaan
valitut työntekijät sekä heidän mentorinsa istahtavat pöydän ääreen. Ohjelman tarkoituksena on kehittää ja
valmentaa potentiaalisia esimiehiä, jotka vastaavat toimialan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
- Kyllä tässä on oikeasti halu päästä uralla eteenpäin, ja
saada avaimia käteen tulevaisuutta ajatellen. Ruokatuotekehitys kiinnostaa, ja on mielenkiintoista päästä näkemään
eri ravintoloiden kehitystyötä laajemmin, kertoo urapolulle
astunut Sami Salmi Ristorante Italosta.
Kaikille ohjelmaan valituille luodaan henkilökohtainen uraja valmennuspolku, heidän omat lähtökohdat, vahvuudet
ja tavoitteet huomioiden. Jokaiselle on myös nimetty oma
mentori, jonka tehtävänä on edistää työntekijän uran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua luottamuksellisessa
vuorovaikutussuhteessa. Osana ohjelmaa on myös rotaatio

eri yksiköissä, ja mahdollisesti koulutusta tai valmennusta
tarpeen mukaan.
- Itsensä kehittäminen on parasta esimiestyössä, aina voit
kehittyä paremmaksi. Ravintolatyössä viehättää se, että jokainen päivä on erilainen, ja työn jälki näky välittömästi asiakkaissa. Täytyyhän tässä sopivalla tavalla olla hullu, että
näihin hommiin sopii, mutta minulle ala tuntuu sopivan,
Suvi Rantanen Kaivopihan karaokekellarista selittää.
Yksilöllinen urapolku -ohjelma kestää vuoden 2018
loppuun, ja siihen on valittu 12 työntekijää HOK-Elannon
ravintolatoimialalta.

HOK-Elanto panostaa esimieskoulutuksiin
HOK-Elanto toteuttaa vuosittain useita erilaisia esimieskoulutuksia. Syksyn esimiesvalmennushauissa valmennuksiin hakeuduttiin jälleen innokkaasti. Valintoja tehtiin mm. seuraavasti:

•
		
•
		

Lähiesimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävään
koulutukseen 2 osallistujaa
Johtamisen erikoisammattitutkintoa
suorittamaan 1 osallistuja

Ravintolatoimialalla
• Lähiesimiehen ammattitutkintoon tähtäävään
		 vuoropäällikkövalmennukseen 22 osallistujaa
• Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammatti		 tutkintoon tähtäävään koulutukseen 4 osallistujaa

Näiden lisäksi Alepa- ja S-market -ketjuilla on vuosittain
omia esimieskoulutuksia päälliköille ja apulaispäälliköille.
Vuosina 2017 ja 2018 esimiestaitoja kohennetaan laajasti
myös Virettä Duuniin -hankeohjelman koulutuksissa.

Kaupan toimialalla

Minnastina Miettinen
henkilöstön kehittämispäällikkö

• Esimiesten perusvalmennuksiin 23 osallistujaa
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AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU 2018
Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillista koulutusta monipuolisesti vuoden 2018 alusta alkaen. Työpaikoilla
tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja lisätään
ja sääntelyä puretaan. Uudistuksien keskeisenä lähtökohtana opiskelijan näkökulmasta on osaamisperusteisuus ja
asiakaslähtöisyys.
Reformin myötä tutkintojen määrä vähenee ja opiskelijan
valinnanvapaus lisääntyy. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun ja opiskelu tapahtuu aiempaa
enemmän työpaikoilla. Myös osatutkintoja on aiempaa
helpompi suorittaa. Reformin myötä koulutusajat muuttuvat
yksilöllisiksi, joustaviksi ja lyhyemmiksi.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Oppisopimuksessa
ollaan työsuhteessa ja koulutussopimuksessa ei. Näyttö
annetaan käytännön työtehtävissä.
Työpaikkaohjaamisen merkitys korostuu entisestään
jatkossa. Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä, kun opiskeluun
tehdään henkilökohtainen suunnitelma ja työssä oppiminen
suunnitellaan. Työpaikkaohjaajan olennaisena tehtävänä on
ohjata ja varmistaa opiskelijan oppimista työssä. Työpaikkaohjaaja toimii jatkossa myös arvioijana.
On arvioitu, että työpaikoilla nähtävä opiskelijamäärä lisääntyy jonkun verran samoin kuin yhteistyö eri oppilaitosten
kanssa.

Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat.
Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

Päivitetään osaamista
Hankitaan
puuttuva
osaaminen

Opitaan
työssä

Työelämään

pulpetista
työpaikalle ja
simulaattoreihin

TUTKINTO

henkilökohTainen
suunniTelma
opiskeluun

Näyttö
käytännön
työtehtävissä
Opiskelu
korkeakoulussa

jousTava
opinToaika
jousTava haku

Koulutusajat
lyhenevät

Opettaja ohjaa,
tukee ja arvioi

vaikuTTavuuTeen kannusTavaa rahoiTusTa
Opiskelijat pysyvät mukana, suorittavat opintoja,
valmistuvat, saavat töitä tai jatkavat opintojaan

Yksi lainsäädänTö,
Yksi järjesTämislupa

Ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten välillä

O P E T U S - JA KU LT T U U R I M I N I ST E R I Ö
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

Tiesitkö?
* Noin 45 prosenttia ikäluokasta aloittaa ammatillisessa
peruskoulutuksessa joko peruskoulun tai ylioppilastutkinnon jälkeen. Ravintola- ja kaupan-alojen
perustutkintoja ovat mm. ravintola- ja catering -alan
perustutkinto, liiketoiminnan perustutkinto ja hius- ja
kauneudenhoitoalan perustutkinto.
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* HOK-Elannossa koulutetaan vuosittain 60-80
Työpaikkaohjaajaa kahden päivän koulutuksessa.
Koulutus järjestetään yhdessä Jollas Instituutin kanssa.
Vuonna 2018 toteutetaan Työpaikkaohjaajille myös
kertausvalmennus eJollaksen verkkokoulutuksena.

HOK-Elannon Suomi 100 -lahjoitus:

VAMOS tarjoaa uravalmennusta 100 nuorelle

UUSI AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1.2018 alkaen

monipuoliseT
oppimisYmpärisTöT

MEIDÄN

laaja-alaiseT
TuTkinnoT
351 tutkinnosta 164 tutkintoon

HOK-Elanto lahjoittaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 000 euroa Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnalle. Lahjoituksella palkataan vuodeksi kaksi uravalmentajaa, jotka tarjoavat yksilöllistä urasuunnittelua ja tukea
sadalle työn ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.
– HOK-Elannon lahjoitus on hieno esimerkki yhteiskunnallisesta vastuusta, joka tukee koulutuksen ja työelämän
ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan.
Käynnistämme merkityksellisen yhteistyön, jolla on laajasti
nuorten hyvinvointia vahvistava vaikutus, Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Sari Nyberg hehkuttaa.
– Olemme vuosien varrella olleet mukana useissa nuorisohankkeissa. Tämä on meille hyvin luontevaa, olemmehan toimialueemme suurimpia työllistäjiä ja noin neljäsosa
työntekijöistämme on alla 25-vuotiaita. Olemme mukana
myös S-ryhmän Nuori mieli työssä -hankkeessa. Haluamme
tehdä voitavamme nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi,
HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen toteaa.
Diakonissalaitos aloitti Vamos-toiminnan noin 10 vuotta
sitten, vuonna 2008. Valtakunnan tasolla ohjelman on käynyt käynyt läpi 8 000 nuorta. HOK-Elannon tuki kohdistetaan oman toimialueemme nuoriin.

vähemmän bYrokraTiaa
ja enemmän ToimivalTaa
koulutuksen järjestäjälle

#AMISREFORMI
* HOK-Elanto on useiden vuosien ajan järjestänyt
työntekijöilleen mahdollisuuden päästä suorittamaan
Liiketalouden perustutkinto. Yhteistyö on toteutettu yhdessä Mercuria Kauppiaiden kauppaoppilaitoksen kanssa.
Tutkinnon suorittaa vuosittain yli 20 hok-elantolaista.
Vuonna 2017 käynnistyi reformista johtuen kaksi ryhmää.

Kolme klassikkoa kahdeksan
parhaan joukossa
Helsingin Uutiset ja muut Etelä-Suomen Median lehdet
kysyivät marraskuussa lukijoiltaan Suomi 100 -hengessä
kaikkien aikojen ravintola-annosta. Voittajaksi nousi turkulaisen Pippurimyllyn pippuripihvi, mutta hyvänä kakkosena
tuli Salven silakat.
HOK-Elannon ravintolat olivat upeasti esillä, sillä kahdeksan parhaan joukkoon mahtuivat myös Kappelin lohikeitto
ja Zetorin Traktorimiehen pihvi.
Ääniä annettiin yli 3 000 ja ne jakautuivat liki 200 eri
ravintola-annoksen kesken.
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MEIDÄN

Hyvinkää sai uuden S-marketin

Prismojen aukiolotesti käynnissä

Hyvinkään Vehkojan kaupunginosa sai upean S-marketin
marraskuun alussa. Kiinteistössä toimi aiemmin Kauppahuone Pyrhösen M-Market, jonka liiketoiminnan ja kiinteistön
HOK-Elanto osti kesällä 2017.
Myymälä suljettiin muutostöitä varten syyskuun puolivälissä, joihin aikoihin asiakkailta kysyttiin toiveita ja palautetta
tulevaisuuden varalle. Päällimmäiseksi palautteen joukossa
nousi kysymys lihatiskin säilymisestä ja toiseksi huoli henkilökunnan kohtalosta. Hyvinkääläiset, enää ei tarvitse olla
huolissaan: Lihatiski on nyt S-market-konseptin mukainen
Palvelutori, jolta saa edelleen muun muassa paikan päällä
jauhettua jauhelihaa. Ja henkilökunta on ihan muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta entisellään!
Siirtyminen yksityisen kauppiaan palveluksesta osuuskauppalaiseksi on sujunut hyvillä mielin. Täysin uudistettu,
valoisa myymälä ja selkeästi aiempaa matalampi hintataso
tulevat pitkän linjan m-markettilaisten mukaan asiakkaille
iloisina yllätyksinä.
– Veikkaan, että myynti tulee kasvamaan hurjasti ja tuntuu,
että on itsekin saanut ihan uuden startin uralleen, palvelutorivastaava Jukka Hipponen toteaa.
Marketpäällikkö Piritta Heiskanen kehui avajaisaamuna
estottomasti henkilökuntaansa.
– Palveluasenne ja ammattitaito on tällä porukalla ihan
huippua. Kaikki odottavat innoissaan, että saadaan ovet
auki ja asiakkaat sisään!
Koska kyseessä oli Matti Niemen viimeinen avajaiskeikka
toimitusjohtajana, ja market on hänen uusi lähikauppansa, päättivät liikepaikkasuunnittelijat tehdä pikku jekun.
Myymälää somistettiin aamun avajaiskierrosta varten useilla
”Matin valinta” julisteilla, jotka toki poistettiin näkyviltä ennen kuin myymälä avattiin asiakkaille.
Avausviikonloppu oli vauhdikas ja kauppa kävi yli kaikkien
odotusten.

Itäkeskuksen, Olarin ja Keravan Prismat kokeilevat
ympärivuorokautista aukioloa 9.11.-24.12. ja Prisma Kaari
jatkaa 24/7 -aukioloaan jo vakiintuneeseen tapaan. Nämä
neljä Prismaa tarjoavat ympärivuorokautisen ostosmahdollisuuden noin 10-15 minuutin automatkan päässä yli
miljoonalle metropolialueen asukkaalle.
– Loppuvuoden juhlakausi on kiireistä aikaa. Me halusimme tarjota asiakkaillemme vapauden päättää milloin
hoitaa ostokset helpoimmin, Prisman ketjujohtaja Lassi
Juntunen linjaa.
– Kassatyöntekijät ovat kertoneet, että koskaan ei ole
tullut yhtä paljon kiitosta vuoron aikana asiakkailta kuin
yövuoron aikana. Asiakkaat ovat siis olleet kokeiluun tyytyväisiä, Prisma Olarin johtaja Tero Karhula kertoo.
– Asiat sujuneet kokonaisuudessaan hienosti. Työntekijät
ovat olleet hyvin mukana ja vuorot saatiin hyvin täytettyä.
Normaalista poikkeavia järjestyshäiriöitä ei ole ollut. Asiakasmäärät ovat nousseet yö yöltä, ja asiakkaiden keski-ikä
nuorenee, mitä pidemmälle yötä mennään. Tuotteita menee laidasta laitaan mutta selkeästi huomaa, että nopean
ruuan myynti kasvaa yötä myöten, pizzat, hampurilaiset ja
paistotuotteet tekevät kauppansa, Tero listaa.
Joulun lähestyminen on näkynyt yömyynnissä selvemmin joulukuun alusta lähtien. Prisma Itäkeskus, Olari ja
Kerava sulkevat ovensa jouluaattona klo 16. Prisma Kaari
palvelee normaaliin tapaan läpi joulun pyhien ja jatkaa
vakiintunutta 24/7 -aukioloaan.

Yötä päivää Olarissa
Vuonna 2004 rakennettu Espoon Olarin Prisma avasi 2.11.
ovensa remontin jäljiltä. Suurimpia uusia toimintoja ovat
Kauppakassi-palvelu ja Fazerin leipomo myymälän sisällä.
Merkittäviä uudistuksia on tullut myös esimerkiksi valaistukseen, kassoihin, hevi-osastolle ja pullonpalautukseen.
Olarissa voi nyt käydä ostoksilla vuorokauden ympäri, sillä
Itäkeskuksen ja Keravan Prismojen lailla se on mukana 24h
kokeilussa aina jouluaattoon klo 16 saakka.

Itsenäisyyspäivän kakkukahvit
Prismoissa
112-vuotias HOK-Elanto tarjosi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kakkukahvit kaikissa Prismoissaan itsenäisyyspäivänä.
Asiakkaita riitti ja kakku teki kauppansa.

Oletko ilmaissut digitaalisen tahtosi?

Hihna247 pyöri tällä kertaa myös maailmalla
Yhteensä 700 000 katsojaa seurasi itsenäisyyspäivän aattona Prisman ja Ulkoministeriön yhteistyönä toteuttamaa
Hihna247 –slowtv-lähetystä. Tiistaina 5.12. kello 16 alkanut
12-tuntinen lähetys kassahihnan tapahtumista keräsi illan
aikana kymmeniä tuhansia Facebook-kommentteja ja
twiittejä.
Lähetys nähtiin Prisman Facebook-sivulla sekä Suomen
virallisella ThisisFINLAND -maakuvasivustolla. ThisIsFINLAND-kanavan keskusteluissa oli erityisen paljon mukana
amerikkalaisia ja kanadalaisia. Lisäksi espanjalaiset, japa-
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nilaiset ja saksalaiset erottuivat aktiivisuudellaan joukosta.
ThisIsFINLAND –lähetyksessä hämmästeltiin mm. suomalaisten runsasta maidonkulutusta, ja toisaalta hieman kriittiseen sävyyn puhutti muovikassien runsas käyttö. Myös
alkoholin ostorajoituksia kummasteltiin maailmalla.
Hihna247:n kumppanijoukossa oli mukana myös Maaja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, joka tuotti
lähetykseen kiinnostavia ja vähemmän tunnettuja faktoja
suomalaisesta ruoasta. Radio Suomipop toteutti neljän
tunnin mittaisen suoran erikoislähetyksen Hihna247:n
tiimoilta.

Lähes poikkeuksetta meillä kaikilla on käyttäjätilejä sosiaalisissa medioissa
ja muissa sähköisissä palveluissa. Tilit ovat aina henkilökohtaisia, eivätkä
palveluntarjoajat luovuta niistä tietoja tai sisältöä ilman asianmukaisia dokumentteja, kun tilin omistaja kuolee.
Hautauspalvelu ja Lakipalvelu tarjoavat ratkaisuksi Digitaalinen tahtoni
-lomakkeen, jolla voi varautua etukäteen tietojen poistamiseen tai käsittelyyn. Siihen voi kirjata omaisia varten tietoja käytössä olevista palveluista
sekä kertoa läheisille, miten tilin kanssa halutaan toimittavan. Moni palvelu
mahdollistaa myös ns. muistotilin luomisen käyttäjätilin poistamisen sijaan.
– Digitaalinen tahtoni ei ole testamentti, vaan ohjeistus ja apuväline läheisille, jotka joutuvat selvittämään asioita sähköisten palveluiden käyttäjän
kuoltua. Sähköisen omaisuuden siirtämiseksi laista poikkeavalla tavalla tulee
laatia määrämuotoinen testamentti. Suomalaisen testamentin toimeenpano
ylikansallisten palveluntarjoajien kanssa ei kuitenkaan aina ole ongelmatonta, lakimies Iiris Jokinen muistuttaa.
Lomake ja tarkempia ohjeita suosituimpien käyttäjätilien lopettamiseen löytyy
netistä osoitteista hok-elannonlakipalvelu.fi ja www.hok-elannonhautauspalvelu.fi
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Paparazzi

ALEPA
Riemumehiläiset 70 vuotta!
”Onko meidän Elannossamme paljon sellaisia henkilöitä,
jotka ovat alkaneet työskentelynsä liikkeessämme vuosina
1907-1910? On ajateltu kokoontumista kaikille mieluisassa
paikassa ja kaikkia miellyttävällä tavalla. Elannossahan
kokoonnutaan kovasti kaikenlaisissa merkeissä, mikä on
vain hyvää ja kiitettävää. Miksi emme voisi kokoontua
vanhuuden merkeissä?
Jos tämä esitys saa vastakaikua edes jonkin verran,
pyydämme halukkaita ilmoittautumaan esim. konttorissa
Elin Airamolle ja Elannon jollakin portilla työskentelevälle
Albin Heiskaselle.
Jätämme asian nyt teidän käsiinne ja jäämme jännityksellä
odottamaan.”
Näin haettiin 40 vuotta talossa olleita työntekijöitä
kokoontumaan yhteen syksyllä 1947. Ensimmäiseen
tapaamiseen Kluuviin tuli 12 elantolaista.
Kun Riemumehiläiset juhlivat lokakuussa 70-vuotista
taivaltaan, kokoontui Virgin Oiliin yli 40 juhlijaa.
ViP surisee onnittelut sekä hyvän joulun ja onnellisen
uuden vuoden toivotukset!

Salven 120-vuotisjuhlat ja kantispikkujoulut
Reilun vuoden uudessa osoitteessa sijainnut Salve kutsui
kanta-asiakkaat juhlimaan pikkujouluja ja ravintolan
120-vuotista historiaa 23. marraskuuta. Tunnelma bileissä oli
salvemaisen rento.
Juhlavuoden kunniaksi Salve lahjoitti 300 euron
stipendin ansioituneelle merimiehelle. Stipendin saajan
valinnassa avusti Merimies-Unioni. Stipendin sai vuonna
1986 syntynyt Jani Aittomaa, joka perusteluiden mukaan
on kantanut esimerkillisesti vastuuta sekä merityössään
että luottamustehtävissään. Stipendiin kuuluu rahan lisäksi
vuoden silakat veloituksetta!

Edustajiston syyskokous
Edustajiston syyskokous pidettiin HOK-Elannon
konttorilla 28. marraskuuta. Edustajisto keskusteli
ajankohtaisista asioista ja valitsi erovuoroisten
hallintoneuvoston jäsenten tilalle kaudelle 2018-2020
Sini Alénin, Arto Bryggaren, Ben Zyskowiczin, Marika
Niemen ja Heli Puuran.

ABC

Merja Mustonen on nimitetty Alepa ketjujohtajaksi.
Merja on aiemmin toiminut Alepa-ketjun aluejohtajana.

S-MARKET
Ari Talso on nimitetty S-market ketjujohtajaksi. Ari on aiemmin
toiminut S-market -ketjun aluejohtajana.
Janne Lahti on nimitetty S-market Saunalahden vt-marketpäälliköksi. Janne on aiemmin toiminut S-market Kivenlahdentien
apulaispäällikkönä. Hän suorittaa parhaillaan S-market ketjun
marketpäällikkövalmennusta (HESP)

PRISMA
Anu Tuomaala on nimitetty ketjujohtajaksi Prisma-ketjuun.
Anu on aikaisemmin toiminut Espoon Prismoista
vastaavana aluejohtajana.
Markku Tissola on nimitetty Espoon Prismoista vastaavaksi
aluejohtajaksi. Markku on aiemmin toiminut Kannelmäen-Vantaan
Prismojen aluejohtajana.
Jari Kättö aloittaa Prismajohtajana Prisma Isossa Omenassa. Jari
on aiemmin toiminut Prisma Hyvinkäällä.
Jouko Niskanen aloittaa Prismajohtajana Prisma Tikkurilassa.
Jouko on aiemmin toiminut Prisma Keravalla.
Mika Ruohonen aloittaa Prismajohtajana Prisma Malmilla. Mika on
aiemmin toiminut Prisma Tikkurilassa.
Juha Itkonen aloittaa Prismajohtajana Prisma Olarissa. Juha on
aiemmin toiminut Prisma Jumbossa.
Mirva Neva-aho-Simonsen aloittaa Prismajohtajana Prisma Keravalla. Mirva on aiemmin toiminut Prisma Malmilla.
Merja Piispanen aloittaa Prismajohtajana Prisma Jumbossa. Merja
on aiemmin toiminut Prisma Viikissä.
Tero Karhula aloittaa Prismajohtajana Prisma Viikissä. Tero on
aiemmin toiminut Prisma Olarissa.
Kimmo Kosonen aloittaa Prismajohtajana Prisma Hyvinkäällä.
Kimmo on aiemmin toiminut Prisma Isossa Omenassa.

Hannu Houni on nimitetty ABC-ketjusta vastaavaksi aluejohtajaksi. Hannu on aiemmin toiminut SOK Liiketoiminta Oy:n Liettuan ja
Latvian Prismoista vastaavana kaupallisena johtajana.

SOKOS / EMOTION
Anna Vahteri on nimitetty Sokos & Emotion ketjujohtajaksi. Anna
on aiemmin toiminut Sokos Helsingin tavaratalojohtajana.

RAVINTOLATOIMIALA
Katri Rantanen on nimitetty ravintolatoimialan projektipäälliköksi.
Katri on aiemmin toiminut HOK-Elannon ABC-ketjunohjauksessa projektipäällikkönä. Katri vastaa Pohjois-Tapiolan ja Konalan
Delien toiminnasta ja toimii ko. yksiköiden ravintolapäälliköiden
esimiehenä.
Sampsa Härkönen on nimitetty Rotterdamin ravintolapäälliköksi.
Sampsa on aiemmin toiminut William K. Sellon ravintolapäällikkönä.
Sirpa Komulainen on nimitetty Oluthuone Kuikan vt ravintolapäälliköksi.
Sirpa siirtyy Kuikkaan marraskuun lopulla suljettavan Ølhus Oslon
vuoropäällikön tehtävästä.
Ville Lahti on nimitetty William K. Tennispalatsin ravintolapäälliköksi.
Heikki Lepo on nimitetty Stone´sin vt. ravintolapäälliköksi. Heikki
on aiemmin toiminut Vltavan liikeideapäällikkönä.
Antti Riit`aho on nimitetty Oluthuone Joutsenen ravintolapäälliköksi. Antti siirtyy tehtävään Ravintola Bravurian ravintolapäällikkönnä.
Sisko Kontio on nimitetty Oluthuone Kuikan ravintolapäälliköksi.
Sisko on aikaisemmin toiminut Oluthuone Joutsenessa ravintolapäällikkönä.
Sirpa Mäkelä on nimitetty Jyvänen Myllypuron ravintolapäälliköksi. Sirpa on aiemmin toiminut Chico’s Tapiolan ravintolapäällikkönä.
Sirpa Komulainen on nimitetty Ølhus Oslon vt. ravintolapäälliköksi. Sirpa on aiemmin toiminut Ølhus Oslon vuoropäällikkönä.
Suvi Rantanen on nimitetty Kaivopihan Karaokekellarin vt. ravintolapäälliköksi. Suvi on aiemmin toiminut Kaivopihan Karaokekellarin vuoropäällikkönä.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 7.12 mennessä
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN
KUNNIAMERKIT
Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja
Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt antaa
ansioituneille HOK-Elantolaisille seuraavat kunniamerkit 6.12.2017

SUOMEN LEIJONAN RITARIMERKKI
Ilvonen Juha, suunnittelujohtaja, hallintotoiminnot

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN ANSIORISTI
Riiali Ilkka, prismajohtaja, Prisma Kaari Kannelmäki

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN I LUOKAN MITALI KULTARISTEIN
Kinnunen Jukka, marketpäällikkö, S-market Lassila
Koponen Pekka, marketpäällikkö, S-market Konala
Nevamaa Tarja, henkilöstösihteeri, henkilöstötoiminnot

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN MITALI
Salomaa Pekka, myyjä, S-market Itälahdenkatu
Savolainen Raija, kassavastaava, S-market Tuusula

Lämpimät onnittelut!
Kunniamerkit luovutetaan 6.2.2018 pidettävässä tilaisuudessa.

