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Kohti vauhdikasta
uutta vuotta
KULUVA VUOSI alkaa olla taas joulukaupan rutistusta vaille valmiiksi taputeltu. Yhdessä tehty hyvä duuni
näkyy myös työyhteisötutkimuksen tuloksissa, jotka ovat
taas edellisvuotta paremmat. Upeasti on menty strategian mukaisesti eteen-, ylös- & ihmistä päin koko porukan
voimin, siitä iso kiitos Teille kaikille!
Syksyn massiivinen ja kaikkein näkyvin ponnistus oli
tietysti Triplan avaus, jonka myötä helpotamme asiakasomistajiemme arkea Prisman, Alepan, Emotionin, Prisman verkkokaupan noutopisteen, Omistajapalvelun ja
kolmen ravintolan voimin.
Vuosi 2020 on HOK-Elannossa vaalivuosi. Osuustoiminnallisessa yrityksessä valtaa käyttävät omistajat.
Yli 600 000 asiakasomistajaamme valitsee keväällä
osuuskaupan edustajistoon 60 jäsentä osallistumaan
osuuskaupan päätöksentekoon ja itseasiassa koko
toimintaympäristömme kehittämiseen. Ehdokkaaksi
vaaleissa voi asettua HOK-Elannon jäsen, joka täyttää
18 vuotta vaalien alkuun mennessä ja on maksanut 100
euron osuusmaksun tämän vuoden loppuun mennessä.
Toivottavasti saamme edustajistoon monenlaisia, erilaisia
ja uudenlaisia näkemyksiä.
Sain juuri käsiini kiinteistöyksikön ensi vuoden projektikalenterin, ja vaikka olen tietysti jatkuvasti tietoinen
kaikesta mitä HOK-Elannossa uusavaus- ja remonttirintamalla tapahtuu, niin kyllä sen koko massan näkeminen
yhdellä kertaa samassa dokumentissa on aina yhtä häkellyttävää. Avaamme 14. Prisman maaliskuussa Herttoniemen Hertsiin. S-marketien konsepti uudistuu, mikä
tarkoittaa, että kahden seuraavan vuoden aikana ketjun
kaikki myymälät kokevat täydellisen muodonmuutoksen.
Ensi vuonna uudistetaan 25 S-marketia. Alepoita avataan
ja remontoidaan lukuisia. Tulemme muokkaamaan myös

Helsingin keskustan ravintolaelämää, mutta siitä tarkemmin ensi vuoden alussa.
FRUUM toimii toimitusjohtajan ja johtoryhmän sparraajana ja tuo nuoren sukupolven näkemyksiä esiin. FRUUMissa työstetään ideoita ryhmässä ja ideoidaan uusia raikkaita
näkökulmia HOK-Elannon kehittämiseksi. Vuoden 2020
fruumilaisia haetaan nyt. Kiinnostuitko? Ole yhteydessä
Kaarlo Virtaseen workchatilla.
Uudenvuoden yönä siirrytään 20-luvulle. Digitaalisuus
tulee ohjaamaan tekemisiämme kaikilla elämän alueilla yhä laajemmin ja syvemmin. Ruoan verkkokauppaa
kehitetään voimakkaasti. S-mobiili palvelee yhä useampia
asiakasomistajiamme. PeCu ja Mobiilielli tulevat mukaan
työelämään. Paljon on siis tiedossa uusia asioita niin
meille kuin asiakkaillemme, mutta ne mahdollistavat myös
uusia asioita ja palveluita tulevaisuudessa. Ollaan yhdessä
mukana tässä digitaalisessa muutoksessa. Workplace on
erinomainen kanava yhteydenpitoon, tavataan ja keskustellaan siellä aktiivisesti. Olethan jo mukana?
Tsemppiä joulun ja vuodenvaihteen kiireisiin ja
rauhallisia hetkiä niiden vastapainoksi!
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MEIDÄN
Sushi Daily debytoi
Triplassa ja Herkussa
SUSHI DAILY TARJOAA japanilaisen
sushimestarin salaisista resepteistä,
asiakkaiden edessä valmistettua tuoretta
sushia päivittäin. Prisma Triplassa lokakuussa avattu Suomen ensimmäinen Sushi
Daily on ylittänyt odotukset, ja susheja
on pitänyt ajoin jopa jonottaa. Sushikioski
avattiin myös Helsingin keskustan Food
Market Herkussa.
Sushi Daily -ketjun ensimmäinen
sushikioski avattiin Ranskassa vuonna
2010, ja nyt Sushi Daily toimii Suomen
lisäksi kymmenessä Euroopan massa.
Ketjulla on jo yli 800 sushikioskia ympäri
Eurooppaa. Valikoimassa on vegevaihtoehtoja sekä aterioita raa’asta ja kypsennetystä kalasta sekä kanasta. Sushi tarjotaan
asiakkaille valmiina lajitelmina rasioissa,
jotka voi ostaa kotiin tai nauttia paikan
päällä myymälässä.

AT E N E U M -TA I D E M E N U • AT E N E U M - K O N S T M E N Y
1 5 .1 1 . 2 0 1 9 –2 6 .1 . 2 0 2 0

ATENEUM-TAIDEMENU on Ateneumin taidemuseon ja HOK-Elannon
ravintoloiden tarjoama kokonaisvaltainen maku- ja kulttuurielämys.
Taidemenu on nautittavissa 26.1.2020 asti Belgessä, Casa Largossa,
Kaarnassa ja La Famiglia Helsingissä. Jokaisella ravintolalla on oma
uniikki menunsa, johon sisältyy pääsylippu Ateneumiin.
Maailmalta löysin itseni – Helene Schjerfbeck kertoo, kuinka
Helenestä tuli Helene – kuinka lahjakkaasta oppilaasta kasvoi yksi historiamme vaikuttavimmista taiteilijoista. Näyttely keskittyy erityisesti
Schjerfbeckin matkavuosiin Pariisissa, Pohjois-Ranskan Pont-Avenissa,
Italian Fiesolessa sekä Iso-Britannian
St Ivesissa 1800-luvun lopussa.
Kaikkiaan näyttelyssä nähdään noin
130 maalausta, piirustusta ja luonnosLisätietoja:
kirjaa. Mukana on teoksia, joita ei ole
taidemenu.fi  
esitelty aikaisemmin Suomessa.
ateneum.fi

KUVA: Kansallisgalleria / Yehia Eweis. BILD: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

Maistele taidetta

MAAILMALTA LÖYSIN ITSENI.
HELENE SCHJERFBECK

Helene Schjerfbeck: Omakuva / Självporträtt, 1912.
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. | Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum.

Ateneum-Taidemenut saatavilla seuraavissa ravintoloissa:

Helene Schjerfbeck: Omakuva, 1912. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo.
Kuva: Kansallisgalleria / Yehia Eweis.
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Uusinta uutta S-marketissa
S-MARKET KASARMITORI AVASI
ovensa torstaina 24.10. uuden konseptin mukaisena ja täydellisesti remontoituna. Meri-Johanna Merilaidin luotsaaman yksikön muutostyö kesti viisi
viikkoa.
Uutta on paljon, ja S-marketketjun
ensimmäisiä on joukossa useita.
Kasarmitorilta löytyy nyt esimerkiksi
myymälän keskelle tuotu ruokatori,
täysin ovitetut kylmäkalusteet, appelsiini- ja ananasmehukoneet, itsepalvelugrillauskaluste ja Bejing8-dumplingit.
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MEIDÄN
Autoilijan
palvelukeidas
– ekologinen
ABC Kaari
avautui
HOK-ELANNON ABC-KETJUN
UUSIN ASEMA avautui Kauppakeskus Kaaren yhteyteen Kannelmäkeen
perjantaina 1.11. Asemalta löytää
autopesun, uudistuneen mittarikentän
Eko E85- ja AdBlue-mittareineen sekä
lasinpesunesteen tankkauspistoolin.
Pesukadun 40-metrinen linjasto
kuljettaa auton valitun pesuohjelman
läpi noin 5 minuutissa. Matkan aikana
auto voi kokea muun muassa vaahtoputouksen, alustanpesun, vanteiden
pesun ja renkaiden kiillotuksen sekä
vahakaaren ja vahan harjakiillotuksen.
Kaikista pesuista saa henkilökunta-alennuksen -50 %.
ABC Kaaren pesukadulla käytetään
ympäristöystävällisiä kemikaaleja.
Valtaosa (80–90 prosenttia) auton
pesuun käytettävästä vedestä on
kierrätetty ja puhdistettu bioreaktorien avulla.

Alepa keltaiseen
taloon
KERAVAN LINTULAMMENKADULLE
avattiin torstaina 31.10. HannaKaisa Kajan luotsaama uusi Alepa.
282 neliömetrin pinta-alan omaavasta
täyden palvelun Alepasta löytyy mm.
mehukone, paistopiste ja pikakassat.
Yksikköä pyöritetään kahdeksan
hengen voimin. Erikoisuutena voi mainita, että taloyhtiön yleisten tilojen liki
kaikki sisäpinnat ovat Alepan keltaisia!

Yli 60 000 koko kaudeksi
rekisteröitynyttä Alepa-fillaristia
KAUPUNKIPYÖRILLÄ AJETTIIN
Helsingissä ja Espoossa yli 3,7
miljoonaa matkaa kaudella 2019.
Kausikäyttäjiksi rekisteröityneitä
oli Helsingissä ja Espoossa lähes
13 000 enemmän kuin edellisvuonna.
Kausi alkoi tänä vuonna Helsingissä
ja Espoossa huhtikuussa. Helsingissä
saatiin käyttöön 150 aseman ja
1 500 kaupunkipyörän lisäksi 88 uutta
asemaa ja 880 uutta pyörää entistä
laajemmalle alueelle. Laajennus ja
uudet pyörät paransivat kaupunkipyörien saatavuutta.

Käyttäjät tyytyväisiä
HSL:n asiakaskyselyn mukaan Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien käyttäjät ovat entistä tyytyväisempiä palveluun. Parhaimmat arvosanat saivat
käyttömaksujen kohtuullisuus ja niiden
selkeys, asemien kunto, käyttäjäksi
rekisteröityminen ja käyttöoikeuden
ostaminen kaupunkipyöräsivustolla
sekä asemien sijainti.

Ethän
dumppaa
mua!

”Ne, jotka käyttävät kaupunkipyöriä sekä Helsingissä että Espoossa,
olivat kaikkein tyytyväisimpiä kaupunkipyöräpalveluun. Yhtenäinen,
seudullinen järjestelmä helpottaa
ihmisten arkea”, toteaa HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

Vantaalla alkukankeutta
Vantaan fillarikausi alkoi vasta
juhannuksen alla. Ensimmäisen
kauden aikana saatu palaute kertoo,
että pyöräilijät toivovat muun
muassa lisää pyöräasemia nyt käytössä olleiden sadan aseman lisäksi.
Käyttäjiltä on tullut viestejä myös
teknisistä ongelmista pyörien käyttöönotossa sekä palautuksessa.
Alepa-fillarit on tarkoitus tuoda
katukuvaan kaikissa kolmessa
kaupungissa huhtikuussa 2020.

Jo 6 000 kiloa
kosmetiikkajätettä kerätty
oikeaan käsittelyyn
HOK-ELANNON SOKOKSET JA EMOTIONIT käynnistivät kaksi
vuotta sitten ”Ethän dumppaa mua” -nimisen palvelun, joka vastaanottaa asiakkaiden vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat vanhat
kynsilakat ja tuoksut. Tavoitteena on samalla lisätä kuluttajien
tietoisuutta vaarallisten kemikaalien oikeasta lajittelusta.
Kahdessa vuodessa on vastaanotettu yli 6 000 kiloa vaaralliseksi luokiteltua kosmetiikkajätettä, jollaiseksi luokitellaan
permanenttiaineet, aerosolitölkit, jotka sisältävät esimerkiksi
hiuslakkaa tai deodoranttia, nestemäisessä olomuodossa oleva
kynsilakka sekä kynsilakanpoistoaine, hajuvesi ja partavesi.
Keräys on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja se on vakiintunut Emotioneissa ja Sokoksissamme.

Tuo vanhentuneet kynsilakkasi ja tuoksupullot meille, sillä ne
ovat vaarallisia jätteitä. Hävitämme ne vastuullisesti puolestasi.
Käytä viisaasti ja kierrätä, kun on sen aika.
Katso lisätietoja sokos.fi/helsinki
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Osuuskauppavaalit
LIIKETOIMINNAT
JA HENKILÖKUNTA
TUOTTAA ETUJA JA PALVELUITA ASIAKASOMISTAJILLE

VALITSEVAT
ASIAKASOMISTAJAT
N. 640 000

NIMITTÄÄ
EDUSTAJISTO
60 JÄSENTÄ

Sinustako
kaupunkitoiveiden
toteuttaja?
HOK-Elanto on monella tavalla asiakasomistajiensa (eli
jäsentensä) arjessa mukana.
Osuuskauppa on jäsentensä
omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa
monella tapaa osaa. Jäseniä
edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan
jäsenistä eli asiakasomistajista
joka neljäs vuosi. HOK-Elannon
edustajiston vaalit järjestetään
26.3.–6.4.2020.

TOIMITUSJOHTAJA
HALLITUS

• Valvoo osuuskaupan
hallintoa
• Päättää toiminnan
huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta
• Vahvistaa strategian ja
taloudelliset tavoitteet
• Antaa lausunnon
tilinpäätöksestä

• Jäsenedut ja –luettelo
• Kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
• Strategian ja taloudelliset tavoitteet
• Lainojen ottaminen ja myöntäminen
• Rahoitus- ja sijoituspolitiikka
• Merkittävät investoinnit ja realisoinnit
• Toimintakertomus, tilinpäätös

Yrityksiltä odotetaan tekoja niin globaalien haasteiden
kuin arjen ongelmien ratkomiseksi. HOK-Elannon edustajiston vaaleihin haetaan ehdokkaiksi ihmisiä, joilla on
näkemyksiä ja aito halu tehdä omasta lähiympäristöstä parempi paikka elää. Ehdokkaan ei siis tarvitse olla kaupanalan supertietäjä, eikä poliittisesti aktiivinen tai sitoutunut.

•
•

Työporukasta ehdokaslista?

Ehdokkaaksi voit asettua jos

HOK-Elannon ensi kevään edustajiston vaaleissa voi
olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan
jäseneksi vuoden 2019 loppuun mennessä, on maksanut
osuusmaksun kokonaan ja on täysi-ikäinen vaalien alkuun
mennessä. Ehdokas tarvitsee tuekseen ehdokaslistan, jolla
on vähintään kaksi ja enintään 120 ehdokasta ja jonka on
allekirjoittanut vähintään kolme muuta äänioikeutettua
asiakasomistajaa.
Myös henkilökunnan kannattaa asettua vaaleissa ehdolle! Työntekijöinä tunnemme S-ryhmän niin asiakkaan kuin
työntekijän näkökulmista, ja meillä on paljon annettavaa
osuuskaupan kehittämiseen. Ehdokaslistan voi muodostaa
kätevästi esimerkiksi omasta työporukasta.
Osoitteeseen osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto on koottu ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen. Ehdokasasettelu alkaa
13.1.2020 ja päättyy 7.2.2020, joten ehdokaslistan kokoamiseen kannattaa ryhtyä saman tien.

•

Edustajisto
•
•
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HALLINTONEUVOSTO
18 JÄSENTÄ

(JA 60 VARAJÄSENTÄ)

• Liiketoimintaan ja
toimintaympäristöön
liittyviä aloitteita
• Vahvistaa tilinpäätöksen
• Päättää ylijäämän
käytöstä
• Päättää tj:n, hallituksen
ja hallintoneuvoston
vastuuvapaudesta

VALITSEE

valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi
valvoo, että osuuskauppa toimii ja sitä kehitetään
asiakasomistajien toiveiden mukaisesti

•
•

•
•

päättää osuuskaupan säännöistä
vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja
päättää ylijäämän käytöstä
valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat
tekee aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä 		
asioista.

Sinut on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi ja
olet maksanut osuusmaksun (100 €)
31.12.2019 mennessä
Olet täysi-ikäinen 26.3.2020
Saat taaksesi ehdokaslistan, jolla on lisäksesi
vähintään toinen ehdokas, asiamies ja kaksi
allekirjoittajaa.

Äänestää voit jos
•
•

Sinut on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi 		
31.12.2019 mennessä
Olet täyttänyt 15 vuotta.

#kaupunkitoive
Joitakin aikoja sitten esimerkiksi 24/7-aukiolot,
punalapputuotteet, Alepa-fillarit ja Ässäkentät olivat
vain toiveita joidenkin kaupunkilaisten mielissä.
Nyt ne ovat osa arkeamme.
Edustajiston jäsenenä pääset edistämään uusia
#kaupunkitoiveita.
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TYT-indeksi nousi
Työyhteisötutkimus kysyi myös kannusteista

Yli 5 000 HOK-elantolaista vastasi syyskuun aikana työyhteisötutkimukseen, joten nyt
meillä on käytettävissä kattava kokonaiskuva henkilöstömme näkemyksistä omaan työhön
ja työpaikkaan liittyen. Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!

kolme kysymystä, joilla kartoitimme
henkilöstön mielipiteitä eri ketjujen
kannustepalkkiomalleihin liittyen.
Palkitsemiskriteerit vaihtelevat ketjuittain ja tämä näkyi myös henkilöstön
antamissa vastauksissa. Ravintolatyöntekijöiden kannustepalkkiomalli
on toimipaikan myynti- ja tehotavoitteeseen perustuva, kun taas kaupan
ketjujen palkitsemismalleissa on
mukana enemmän erilaisia palkitsemiskriteereitä.

Mobiili-Elli tulee
helmikuussa

Oikeudenmukaisuutta
arvostetaan
Kysymykset olivat muuten samat
kuin edellisvuoden tutkimuksessa,
mutta nyt otimme mukaan pari uutta
kysymystä koko henkilöstön uudesta
kannustepalkkausjärjestelmästä.

Kokonaistyytyväisyys
erinomaisella tasolla
Kokonaistyytyväisyys on kaikilla tutkimuksen keskeisillä osa-aluilla erittäin
korkea ja työmotivaatiota lukuun
ottamatta merkitsevästi tavanomaista
paremmalla tasolla. Tutkimuksen ulkoisena vertailuaineistona on käytetty
vuoden 2019 Suomen yleisnormia.
TYT-indeksi on noussut edellisvuodesta 0,8 pistettä asettuen nyt
73,4 pisteeseen (6,3 pistettä Suomen
yleisnormin yläpuolella). Sitoutumis-,
Johtamis-, Suorituskyky- ja Omistautuneisuusindeksien muutokset
edelliseen tutkimukseen verrattuna
ovat positiivisia ja ulkoiseen vertailuaineistoon nähden erittäin korkealla
tasolla. Myös HOK-Elannon Esimiestyön indeksi ja Eettinen indeksi ovat
kehittyneet myönteiseen suuntaan.
Kokonaistulosta nostavina asiakokonaisuuksina nousevat esiin
koko HOK-Elannon työnantajakuva,
johtamis- ja toimintakulttuuri sekä
yksiköiden tehokkuus ja joustavuus,
joissa kaikissa on positiivista kehitystä.
Kokonaistyytyväisyyden näkökulmasta suhteellisesti heikommin toimivien
asiakokonaisuuksien joukkoon jää
puolestaan työmotivaatio.
Suhteellisesti parhaiten toimivina
yksittäisinä asioina nousevat esiin
vähäinen huhujen määrä, henkilöstön
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ALEPA

S-MARKET

FOOD MARKET
HERKKU

+0,3

+2,2

+0,5

-1,9

75,1

74,3

64,6

69,1

PRISMA

TYT-INDEKSI 2019: 73,4 (+0,8)
78,5

79,2

78,0

75,8

79,9

-0,4

+2,3

-0,4

+2,7

+0,9

OMISTAJAPALVELUT

SOKOS
EMOTION

HAUTAUS- JA
LAKIPALVELU

RAVINTOLAT

KONTTORI

reilu ja tasapuolinen kohtelu sekä
HOK-Elannon tulevaisuuden näkymien
valoisuus, jotka asettuvat erittäin merkitsevästi tavanomaista paremmalle
tasolle.
Suhteellisesti heikoimmin toimivien
asioiden joukkoon jäävät oman työn
haastavuus ja mielenkiintoisuus sekä
kokemus työn hyödyllisyydestä ja tärkeydestä HOK-Elannon kannalta.
Merkittävin parannus edellisvuodesta on tapahtunut yksiköiden tiedonkulussa ja huhujen määrän vähentymisessä.
Aikaisempaa kriittisemmin on suhtauduttu tietoisuuteen omaan työhön
liittyvistä odotuksista.

Henkilöstölle uusi
kannustepalkkiojärjestelmä
Toukokuussa 2019 lähdimme pilotoimaan uusia kannustepalkkiomalleja,
joten nyt kaikki HOK-Elannon kaupan
ja ravintoloiden vakituiset työntekijät
ovat jonkin toimipaikkakohtaisen tiimipalkkiomallin piirissä. Työyhteisötutkimuksen kyselyvaiheeseen mennessä
kaupan ja ravintoloiden työntekijöille oli kertynyt neljän ensimmäisen
kuukauden ajalta kannustepalkkioita
puolen miljoonan euron verran ja noin
75 prosenttia henkilöstöstä oli tuohon
mennessä saanut jonkin suuruisen
kannustepalkkion.
Työyhteisötutkimuksessa oli mukana

Kokonaisuutena voidaan todeta,
että noin 2/3 työntekijöistä kokee
HOK-Elannon palkitsemisen oikeudenmukaisena ja, että uusi kannustepalkkiojärjestelmä kannustaa parempiin
työsuorituksiin. Yli 80 prosenttia vastaajista kertoo, että heillä on riittävä
tietämys palkitsemisen perusteista ja
tavoitteista.
Ravintolatyöntekijät kokevat uuden
palkitsemisjärjestelmän kannustavuuden selvästi positiivisemmin kuin
kaupan työntekijät, joista noin 1/3
suhtautui epäilevästi uuteen palkitsemismalliin. Ravintolatyöntekijöistä
ainoastaan 10 prosenttia kritisoi uutta
palkitsemismallia.
Työyhteisötutkimuksen kokonaistuloksista voidaan todeta, että
nuoret alle 25-vuotiaat ja alle vuoden
HOK-Elannossa työskennelleet sekä yli
55-vuotiaat ja yli 15 vuotta HOK-Elannon palveluksessa olleet työntekijät
suhtautuvat uuteen kannustepalkkiojärjestelmään muita ikäryhmiä positiivisemmin. Samoin on nähtävissä,
että naispuoliset työntekijät antavat
kokonaisuutena miehiä paremmat
arvosanat uuden palkitsemisjärjestelmän kannustavuudelle sekä palkitsemisen oikeudenmukaisuudelle.
Näiden palautteiden pohjalta jatkamme HOK-Elannon palkitsemismallien kehittämistä entistä kannustavampaan suuntaan. Haluan kiittää
koko henkilöstöä myös niistä lukuisista
avoimista kommenteista, joita voimme
hyödyntää tulevassa kehitystyössämme.
ANTERO LEVÄNEN
henkilöstöjohtaja

MOBIILI-ELLI TULEE KORVAAMAAN DOORIKSEN HOK-Elannossa
helmikuun loppuun mennessä. Mobiili-Ellistä löytyvät samat toiminnallisuudet kuin Dooriksesta – tulevaisuudessa ehkä jopa vähän enemmänkin. Ensimmäisessä vaiheessa Mobiili-Elliä käytetään työvuorolistojen
katseluun ja toiveiden esittämiseen. Osa toimipaikoista tulee myös
tarjoamaan lisätyövuoroja Mobiili-Ellin kautta.

Suurimmat muutokset
Doorikseen verrattuna ovat:
• Tunnistautuminen – Mobiili-Elliin kirjaudutaan samoilla
tunnuksilla kuin esimerkiksi Workplaceen (=AD-tunnus)
• Julkaistujen työvuorolistojen historia jää kokonaisuudes-		
saan selattavaksi (Dooriksessa on voinut selata vain 2 kk 		
menneisyyteen)
• Erillinen mobiiliapplikaatio (ESS). Järjestelmästä on ole		
massa myös selainversio, joten älypuhelimen omistami-		
nen ei ole jatkossakaan edellytys toiveiden esittämiseksi
järjestelmän kautta.

Mobiili-Ellissä on myös valmiudet kehittää järjestelmää siihen suuntaan,
että työntekijät pystyvät jatkossa vaikuttamaan enemmän siihen, miltä
oma työvuorolista näyttää. Nämä ominaisuudet vaativat kuitenkin erillistä, hyvin tarkkaa määrittelytyötä ja testausta ennen kuin niitä voidaan
ottaa käyttöön.
Mobiili-Ellin ensimmäisen vaiheen pilotointi käynnistyy Turun Osuuskaupassa joulukuun alussa – varsinaista käyttöönottopäivää HOKElannossa ei ole tätä juttua kirjoitettaessa vielä tiedossa. Käyttöönoton
lähestyessä tiedotamme asiasta tarkemmin Workplacessa. Mobiili-Elli
tulee joka tapauksessa kaikkien työvuorosuunnittelujärjestelmän piirissä
olevien käyttöön 29.2.2020 mennessä,
koska silloin Dooriksen tunnistautumisen
tuki päättyy eikä järjestelmään pääse
Lisätietoja
enää kirjautumaan.
HOK-Elannon
Elli-tuesta
hokelli@sok.fi
KATI VALTANEN
työvuorosuunnittelun kehityspäällikkö
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•
•
•
•

• Omat terveystiedot
• Oma Suunnitelma ja
ohjausvideot
• Kiireettömät viestit
työterveyshoitajalle
• Yhteystietojen muutokset
• Edut työterveysasiakkaille
• terveystalo.com/OmaTerveys

Terveystalo
Oma Terveys

- Nettiosoite myöhemmin

• Omat työsuhdetiedot
• Yhteystietojen muutokset
• Pankkitilin muutos*
• Suoritetut passit ja pätevyydet*
• Verkkokoulutukse
*Vain nettiselaimella

Workday (PeCu)

Työryhmän chat-keskustelut
Yksityisviestittely
Nopeat kysymykset
Salasanan
vaihtomuistutukset
• Workplace > Keskustelut

Workchat
(Workplace Chat)

K

CMY

CY

MY

CM

Y

M

C

Salasanan
vaihto:
Alku-portaali
• alku.sworks.fi

• Omat ostot, Bonukset ja
henkilökunta-alennukset
• Ostojen kotimaisuusaste ja
hiilijalanjälki
• Sähköiset kuitit ja takuukuitit
• Edut ja kupongit
• S-Pankin pankkipalvelut

S-mobiili

LÖYTYY?

02.pdf

2

08/01/18

•
•
•
•
•

12:12

Omat työvuorolistat
Työvuoro- ja vapaatoiveet
(Lisätyövuorokutsut)
Korvaa Dooriksen
Nettiosoite myöhemmin

Mobiili-Elli (Ortec ESS)

•
•
•
•

• Sähköinen
palkkalaskelma
• S-ryhmän sähköiset
kirjeet
• omaposti.fi

OmaPosti

Oma työfiilis tänään
Oman työpaikan fiilikset
Työilmapiirin kehittäminen
Pilottikäytössä

Yhteiset ohjeet
Perehdytysaineistot
Henkilöstöedut
Yhteystiedot
Oikotiet eri sovelluksiin
bit.ly/ spoint_sryhma

OmaFiilis

•
•
•
•
•
•

sPoint

• Oman toimipaikan
tiedonkulku
• Oman talon ja koko S-ryhmän
uutiset
• Työtä koskevat muistutukset,
ohjeet ja tiedotteet
• Keskustelut eri ryhmissä
• Kommentit, jaot ja tykkäykset
• sok.workplace.com

Workplace

Sähköiset vermeet tulevat vauhdikkaasti paperisten tiedotteiden ja lippulappusten tilalle. Lataa puhelimeen Play Kaupasta
tai App Storesta, tai käytä nettiselaimella tietokoneelta.

Useimmat palvelut toimivat myös
selainpohjaisesti tietokoneella.

MITÄ SUN
MOBIILISTA
OTA TALTEEN!
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HELSINKI BUSINESS
COLLEGEN opiskelijoita vierailulla HOK-Elannolla. Opiskelijat
suorittavat opintoja
työharjoitteluna Prismoissa elokuusta aina
jouluun asti.

Kavereiden kesken KePe
Keskitetyn perehdytyksen
kouluttajat hymyssä suin!

Keskitetyn perehdytyksen
kouluttajat esiintymisvalmennuksessa.

Keskitetty perehdytys
– alkustartti kauppauralle
Vuosittain yli 1 000 uutta kaupan työntekijää aloittaa
uransa HOK-Elannossa keskitetyllä perehdytyksellä.
Uudelle työntekijälle tämä tarkoittaa
kahta kokonaista perehdytyspäivää
konttorilla ennen siirtymistä omaan
yksikköön jatkamaan perehtymistään.
Työntekijä, jolla on jo kassakokemusta
käy yleensä vain keskitetyn perehdytyksen ”yleispäivän”.
Yleispäivässä työntekijä saa kattavan kuvan S-ryhmästä, HOK-Elannosta, asiakaspalvelusta, turvallisuus- ja
vastuuasioista sekä paljon hyödyllistä
tietoa työsuhteen alkutaipaleelle.
Yleispäivässä varmistetaan, että
työntekijällä on tarvittavat passit ja todistukset suoritettuna. Kassapäivässä
käydään läpi kassankäytön perusteet
sekä yleisiä kassaohjeita. Pääpaino
kassapäivässä on ihan käytännön harjoittelussa sekä oikealla kassalla että
koulutusluokan kassaympäristössä.
Kun työntekijä aloittaa omassa yksikössään, siellä voidaan heti keskittyä
nimenomaan yksikön asioihin sekä
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tutustua uuteen työtehtävään ja uusiin
työkavereihin.

Omat osaajat opettavat
Kouluttajina keskitetyssä perehdytyksessä toimivat meidän omat huippuosaajat kaupan eri ketjuista. Osa kouluttajista on toiminut tässä tärkeässä
roolissa jo keskitetyn perehdytyksen
alkutaipaleelta, vuodesta 2015 lähtien
ja uusia huippuja on tullut mukaan
ryhmään matkan varrella.
Kaikkia kouluttajiamme yhdistää
vankka oman työnsä osaaminen sekä
halu aidosti auttaa uusia työkavereita
uran alussa. Uran ensimmäiset päivät
ovat erittäin tärkeitä uudelle työntekijälle ja siksi on hyvä, että he pääsevät
kysymään ja pohtimaan uusia asioita
kouluttajan kanssa sekä luomaan oivalluksia muiden uransa alussa olevien
kanssa.
Keskitetty perehdytys toimii hyvänä

alkustarttina uuden työntekijän matkalla HOK-Elannossa, mutta paljon
uutta opittavaa jää myös uuteen
työpaikkaan ja perehdytys jatkuukin
omassa yksikössä esimiehen suunnitelmien mukaisesti.

Triplaan tuo uutta säpinää tekemiseen.
Kaikessa kehittämisessä punainen lanka on kuitenkin se, että kyseessä ovat
uuden työntekijän ensimmäiset päivät
HOK-Elannossa. Mitä haluamme, että
nimenomaan ensimmäisistä päivistä
jää mieleen?Prisma Sello

Perehdytys elää ajassa
Perehdytykseen käytetty aika, perehdytyksen suunnittelu sekä perehdytyksen tasalaatuisuus ovat asioita,
joiden kanssa ketjuissa ja toimipaikoissa on painittu pitkään. Vuonna 2015
alettiin pohtia kaupan ketjujen yhteistä perehdytysmallia uuden työntekijän
alkutaipaleelle.
Keskitettyä perehdytystä kehitetään
ja päivitetään koko ajan liiketoimintojen ja esimiesten palautteiden perusteella ja erilaisten muutosten myötä,
käytännön esimerkkinä vaikkapa Laadun kolmiloikan sisällyttäminen perehdytykseen. Konttorin ja Skolen muutto

Keskitetty
perehdytys
lukuina
•
•

•
•

Kouluttajia 30
Uusia työntekijöitä käy
keskitetyssä perehdytyksessä
vuosittain yli 1 000
Alepa- ja S-marketketjujen
kesätyöntekijöitä yli 200
Suoritettuja passeja ja
pätevyyksiä yli 5 000 per
vuosi.

KEPESSÄ ON EHDOTTOMAN HYVÄÄ se, että yleiset asiat tulee
varmuudella käytyä uuden työntekijän kanssa läpi ajantasaisella
ohjeistuksella, sillä KePen kouluttajilla on aina viimeisin tieto
asioista. On myös erittäin hyvä, että KePessä käydään läpi kaikille yhteiset asiat, kuten arvot, eettiset periaatteet, strategia sekä
yleiset käytännön asiat, näin myymälässä voidaan luottaa, että
nämä yleiset asiat ovat uuden työntekijän tiedossa. Lopullinen
perehdytys tehdään aina siellä myymälässä ja KePen avulla
päästään keskittymään heti niihin myymälän tärkeisiin asioihin.
On myös iso apu, että KePessä suoritetaan tarvittavat passit ja
pätevyydet.
Kehityskohde? Nykyään tuntuu siltä, että ryhmät ovat liian
isoja ja työntekijöiltäkin on tullut palautetta, että KePen päivissä
joitakin asioita olisi ollut kiva käydä tarkemmin läpi, mutta kiireestä johtuen käsittely oli melko pintapuolinen.

JOHANNES LINNAVIRTA,
myymäläpäällikkö Alepa Kampin keskus
AIEMMIN ENSITAPAAMINEN uuden työntekijän kanssa oli
esimiehelle tosi vaativa ja pitkä, kun monia asioita piti muistaa
käydä sinä allekirjoitusvaiheessa läpi. Nyt voi luottaa siihen, että
KePessä käydään läpi yleisiä asioita: ergonomiaa, pelisääntöjä,
turvallisuutta. Toimipaikassa päästään tarkentamaan asioita
oman yksikön näkökulmasta. On myös hyvä, että nykyään uudella työntekijällä on aikaa rauhassa pohtia asioita sekä valmistautua ennakkoon eJollaksessa. En missään tapauksessa haluaisi
palata vanhaan malliin!
On myös työntekijälle kiva, että eri ketjujen ihmiset tutustuvat toisiinsa ja eri ketjuihin. KePe luo kuvan siitä, että me kaikki
toimimme samalla tavalla ja tietyt asiat ovat meille yhteisiä,
vaikka työskentelemme eri ketjuissa ja toimipaikoissa. Työntekijät ovat antaneet tosi positiivista palautetta KePe-päivistä ja
kokevat, että heillä on turvallinen olo tulla töihin. Uskoisin, että
nykyään uudella työntekijällä on paremmat eväät työuran alussa
kuin joskus aikoinaan!
Pieni kehitystoive: ilmoittautumisprosessi voisi olla hieman
”kevyempi” esimiehelle.

MINNA HARTIKAINEN,
palvelupäällikkö

15

Triplan
alkutahdit
Fredde’s &
Urban Rabbit
Ravintolajohtaja Päivi Kangas
Asiakkaat ovat löytäneet Triplan ja
meidät asematasolla hyvin, myynnit
ovat yllättäneet erittäin positiivisesti.
Uusi Sokos-hotelli avautuu meidän
viereen tammikuussa ja odotammekin
innolla sen avautumista. Teemme hotellin kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä.
Heillä ei ole omaa ruokaravintolaa,
vaan tarkoitus on ohjata asiakkaat
meille syömään.

Prisma
Prismajohtaja Kimmo Kosonen
Toiminta lähtenyt hyvin liikkeelle, henkilökunta on tehnyt upeaa työtä
– yhteishenki on erinomainen!
Tavoitteena on lisätä autoilevien asiakkaiden määrää. Tähän toivottavasti auttaa kahden tunnin ilmainen pysäköinti ja loppuvuoden kestävä
Bonus tuplana.
Triplan asiakaskunta on trenditietoista. Uskon, että meillä korostuu
perinteisten jouluruokien lisäksi vegaaniset vaihtoehdot. Ruokatori tulee
olemaan tuoreen kalan ja mätien osalta vilkas, koska vastaavaa tarjontaa
ei lähiseudulla ole.

Ratamo

Alepa

Ravintolapäällikkö Vessu Juvonen

Myymäläpäällikkö Henry Saario

Ratamo on saanut varsin lennokkaan
lähdön ja toistaiseksi myynti näyttäisi pysyvänkin reippaasti ennustettua
parempana. Henkilökunta on selvinnyt loistavasti ja juna kulkee!
Olemme kenties Triplan parhaalla paikalla ja tulitpa millä tahansa
julkisella kulkuneuvolla, et voi olla
kulkematta Ratamon editse. Täten
meidän asiakaskunta on varsin laaja
otos kaikenlaisia ihmisiä.
Olemme varautuneet huimaan
glögin menekkiin, kunhan pakkaset
saapuvat. Oluen ystäviä Ratamossa
hemmotellaan joulukuussa norjalaisen Lervigin uutuudella Prickly Pete
West Coast IPA:lla.

Asiakkaat ovat ottaneet meidät avosylin vastaan. Uusavauksissa harvoin
yllättäviltä haasteilta vältytään, mutta pahimmat kasvukivut on jo selätetty ja päästään laittamaan isompaa vaihdetta silmään.
Valtaosa asiakkaista koostuu junilla liikkuvasta väestä, mutta myös
lähialueen asukkaat ovat löytäneet mukavasti ostoksille. Loppuvuoden
hittituotteiksi ennustaisin kupillisen kuumaa juomaa sekä paistopistetuotteet.
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Omistajapalvelut

Emotion

Myyntipäällikkö Anneli Demirbas

Myymäläpäällikkö Kirsi Tavikainen

S-Etukortti on selkeästi ollut tervetullut Pasilan seuduille! Asiakkaiden määrän odotimme olevan suurempi, mutta se on jatkuvasti kasvussa. Asiakkaita
meillä on ollut lähialueiden lisäksi ympäri maata.
Teemme tällä hetkellä aktiivista yhteistyötä HOK-Elannon asiakasomistajapalvelun toimipaikkojen kanssa, jotta asiakkaat löytäisivät meidät nopeammin. Joulusesongin odotamme tuovan lisää asiakkaita.

Odotukset ainakin itselläni oli korkealla ennen avaamista, ja kaikki on
mennyt kyllä todella hienosti!
Asiakaskunta koostuu lähinnä työssäkäyvistä, nuorista aikuisista ihan
teineihin asti. Myös miehet ovat löytäneet meidät. Emotionissa joululahjakauppa tehdään hyvin pitkälti naisten ja miesten tuoksuilla ja tuoksupakkauksilla. Tiukasti kakkossijalla tulevat ihonhoitopakkaukset.
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PeCu pähkinänkuoressa
• Työväline
• Mobiilisovellus, joka seuraa mukana
työsuhteen kaikissa vaiheissa
• Näkymä omiin työsuhde- ja
henkilötietoihin
• Käyttöön joulukuussa 2019
• Kirjautuminen henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella, eli samalla,
jolla kirjaudutaan esimerkiksi
Workplaceen.

Linkin PeCuun löydät sPointin
etusivulta. Voit myös ladata
Workday-sovelluksen
mobiililaitteeseesi

PeCu tulee
osaksi jokaisen arkea!

Monenlaista
välittämistä

Varhainen tuki on nimensä mukaan tukemista ja välittämistä. Jos saat kutsun
varhaisen tuen keskusteluun, esimiehesi osoittaa olevansa sinusta huolissaan,
välittävänsä työkyvystäsi ja haluavansa yhdessä sinun kanssasi löytää ratkaisuja
mahdollisimman sujuvaan ja turvalliseen työntekoon.

Varhaisen tuen keskustelu on paikallaan aina kun herää
huoli. Yhtään poissaolopäivää ei tarvita. On kaikkien edun
mukaista, että asioista puhutaan. Jos esimies on huolissaan
esimerkiksi työntekijän alakuloisesta olemuksesta, väsymyksestä, myöhästelyistä tai muuttuneesta työtahdista,
on varhaisen tuen keskustelu oikea tapa edetä.

Varhainen tuki kuuluu kaikille

Sinusta on työnantajan
järjestelmissä paljon tietoa
esimerkiksi työtehtävään,
palkkaukseen ja koulutuksiin
liittyen. Joulukuusta lähtien
sinulla on näkymä näihin
omiin tietoihisi, sen nimi
on PeCu.

tulevaisuuden odotuksia.
Kyseessä ei ole vain järjestelmäuudistus, vaan monet toimintamallimme
tulevat muuttumaan. Yhdessä lisätyövuorojen tarjoamiseen tarkoitetun
Mobiili-Elli-sovelluksen kanssa uudet
työkalut todella tehostavat työtä.
Digitaalisuus tulee viimein voimalla
henkilöstö- ja esimiestyöhön, arkea
helpottamaan.

PeCu tulee sanoista People and Culture. Se on moderni, itsepalveluperiaatteella ja mobiilisti toimiva työväline
– ja sovellus – joka on jatkossa mukana
s-ryhmäläisten työsuhteen kaikissa
vaiheissa. PeCu korvaa vanhan ja esimiehille tutun henkilötietojärjestelmä
Hertan joulukuun 2019 aikana.
Maailma ympärillämme muuttuu, ja
merkittävänä työllistäjänä HOK-Elanto
haluaa varmistaa, että henkilöstötyöhön liittyvät työvälineemme ovat
nykyaikaiset ja vastaavat niin liiketoimintojen kuin työntekijöidemmekin

Tiedot yhdessä paikassa
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Varhainen tuki, KIILA-kuntoutus, muokattu työ

PeCun käyttäjiä tulevat olemaan kaikki HOK-Elannon työntekijät. PeCussa
päivitämme henkilötietojamme ja
teemme esimerkiksi ilmoitukset pitkälle poissaololle kuten perhevapaalle
jäämisestä. Esimiehille PeCu tarjoaa
tulevaisuudessa uudenlaisia mahdollisuuksia perehdyttämiseen, henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen.
– PeCu on työntekijän matkassa mukana heti työsuhteen alusta lähtien.
Siellä muun muassa allekirjoitetaan
työsopimus sähköisesti, ilmoitetaan

tilinumero palkanmaksua varten ja
voidaan aloittaa uuteen työhön perehtyminen. Jatkossa kaikki tieto on
PeCussa, yhdessä paikassa. Käyttöönottohetkellä järjestelmästä löytyvät
voimassa olevan työsuhteen tiedot,
ja uutta tietoa alkaa kertyä tämän jälkeen. Tulevaisuudessa PeCu tarjoaakin
työntekijöillemme näkymän esimerkiksi työhistoriaansa S-ryhmässä, kertoo
HR-asiantuntija Tarja Kinnunen, joka
vastaa HOK-Elannossa PeCun käyttöönotosta

Lisätietoa PeCusta ja
koulutusmateriaaleista
saat esimieheltäsi!

Työkyvyn johtaminen on keskeinen osa nykyaikaista esimiestyötä. Varhainen tuki on jokaisen työntekijän oikeus, ja
jokaisen esimiehen velvollisuus toteuttaa, silloin kun huoli
herää. Myös kaikilla esimiehillä on esimies, jonka tehtävänä
on tarvittaessa järjestää varhaisen tuen keskustelu.
Varhaisen tuen keskustelussa käydään läpi nykytilannetta; mikä asia on herättänyt huolen, miten työntekijä
ja esimies näkevät tilanteen ja miten työpaikalla voidaan
edistää työssä jaksamista tai ylläpitää työkykyä. Joskus tarvitaan apua työterveyshuollosta. Esimies ei voi olla lääkäri,
ja terveydellisen tai työkykyä uhkaavan haasteen edessä on
hyvä pyytää arviointi ammattilaiselta.
Varhaisen tuen keskustelusta kirjoitetaan lyhyt muistio,
joka tallennetaan tietoturvalliseen Sirius-järjestelmään,
jonne myös työterveyslääkärillä on pääsy. Sirius-järjestelmässä näkyy työntekijän poissaolopäivien määrät, mutta
ei koskaan poissaolojen syitä. Toimipaikassa ei säilytetä
paperisia lomakkeita, mutta esimies voi tulostaa muistion
työntekijälle, jos tämä niin haluaa.

Turhia keskusteluja ei ole
– Varhaista tukea ja keskusteluja on turha jännittää! Toivottavasti tulevaisuudessa keskustelemme entistä aiemmin,
ihan pienimmänkin huolen herätessä. Turhia keskusteluja ei

nimittäin ole, ja toivottavasti jokaisesta keskustelusta seuraa hyviä asioita, työkykykoordinaattori Tiia Pitko toteaa.

Tukihenkilö ehkä tarpeen
Keskustelussa saattaa olla mukana useita henkilöitä, ja
joskus työntekijä kokee olevansa yksin. Työsuojeluvaltuutetut ovat käytettävissä ja henkilökunnan tukena ja apuna
tarvittaessa.
– Jos et tiedä, miksi keskustelu käydään, kysy esimieheltäsi. Jos et jotain asiaa ymmärrä, kysy asiaan selvennystä.
Jos haluat keskusteluun tukihenkilön tai työsuojeluvaltuutetun, on se sinun oikeutesi. Joskus tukihenkilö helpottaa
tilanteeseen menemistä työntekijän kannalta, varatyösuojeluvaltuutettu Christa Pessi evästää.
Keskustelu omasta jaksamisesta usein helpottaa ja asiaa
pääsee pohtimaan vähän syvemmin. Päätöksiä ei ole pakko
tehdä keskustelun aikana, vaan asiaa on mahdollista miettiä
ja palata siihen myöhemmin.

”Toivottavasti tulevaisuudessa keskustelemme
entistä enemmän, ihan
pienimmänkin huolen
herätessä.”
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Entäs ne päihteet?
Tutkimusten mukaan työntekijän päihdeongelma tulee
esimiehen tietoon, kun työntekijän perhe on tiennyt siitä
jo seitsemän vuoden ajan ja työkaveritkin jo vuoden.
Päihdeongelma on tällöin kehittynyt vakavaksi riippuvuudeksi, johon tarvitaan apua. Työkaverin päihdeongelman
”suojeleminen” ja piilottelu estää avun saannin ja voi

aiheuttaa merkittäviä vaaratilanteita työpaikalla.
Jokaisen hok-elantolaisen velvollisuus on ilmoittaa
esimiehelle, päivystäjälle tai vuorovastaavalle akuutista
päihde-epäilystä, kun sellaisen havaitsee työpaikalla, oli
kyseessä sitten oma työkaveri tai yhteistyökumppanin
edustaja.
Päihteet on hyvä ottaa tiimipalaverin teemaksi joka
vuosi. Yksikössä on hyvä käydä läpi yhdessä sopien,
kuinka toimitaan, jos joku tulee töihin päihteiden vaikutuksen alaisena, jotta tilanteessa osataan toimia oikein
ja oikea-aikaisesti. Esimiehille järjestetään koulutusta aiheesta alkuvuonna 2020. Ongelman lakaiseminen maton
alle ruokkii ongelmaa, puuttuminen on välittämistä!

Kokemuksia
S-market
Tuusulasta

KIILA työkykyä kohentamaan

Innostunutta
fiilistä ja työhyvinvointia myös ensi
vuonna
Esimiestyöllä on valtava merkitys henkilöstön
fiiliksessä ja työtyytyväisyyden kokemuksessa.
Panostamme myös ensi vuonna esimiesten
osaamiseen ja voimavaroihin johtaa joukkojaan
johtamislupaustemme mukaisesti.
Tarjoamme lyhyiden videoiden avulla vinkkejä
hyvinvointisi tueksi. Seuraa Workplacen
ryhmää HOK-Elanto / Kaikki.
Videoita on luvassa teemoista uni ja palautuminen, ravitsemus, liikunta ja stressinhallinta. Ne
ovat lyhyitä ja haastavat sinut tekemään hyvää
itsellesi. Samaan Workplace-ryhmään on
tulossa myös ergonomiavideoita avuksi arkeen
terveellisten ja turvallisten työtapojen noudattamiseen.
Virettä duuniinne, palauttavia lepopäiviä kun
niiden aika on ja hyvinvointia uuteen vuoteen
kaikille!
MARJA KUUSISTO
työhyvinvointipäällikkö
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KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja
tukea työelämässä pysymistä. Se voi olla sopiva vaihtoehto, jos sairaus vaikeuttaa työskentelyä, eikä työterveyshuollon ja työpaikan apu tunnu riittävän.
HOK-Elannossa kootaan vuoden 2020 aikana kaupan
ja ravintola-alan työntekijöille kohdennettu oma Kiilakuntoutusryhmä, joka aloittaa alkusyksyllä. Lisätietoja
saa myöhemmin työterveydestä, joka valitsee kuntoutujat.

Mitä se muokattu työ olikaan?
Työn muokkauksella tarkoitetaan työtehtävien sovittamista työkykyä vastaavaksi. Työnantaja ja työntekijä
sopivat lääkärin suosituksesta tehtävien räätälöinnistä
määräajaksi, maksimissaan noin kahden viikon ajaksi.
Muokatulla työllä pyritään edistämään toipumista,
varmistamaan onnistunut työhön paluu ja työkykyisyys.
Muokattua työtä tehdään ensisijaisesti omassa toimipaikassa ja suunnitelluilla työvuoroilla.
Muokattu työ ei saa heikentää henkilön toipumista
eikä muokattua työtä käytetä infektiosairauksien, kuten
flunssan tai mahataudin aikana. Muokattu työ on aina
työntekijän toimenkuvaan kuuluva tarpeellinen työ organisaatiossa ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Joutuvatko kaverit koville?
HOK-Elannossa muokatussa työssä olevan tunnit eivät
ole mukana teholaskennassa ja tilalle otetaan aina sijainen muokkauksen ajaksi. Näin varmistetaan, että muiden
työmäärä ei kasva ja muokatussa työssä oleva voi oikeasti tehdä tilapäisesti vain räätälöityjä tehtäviä.
Muokatun työn toimintamalli otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019 ja kokemukset siitä ovat hyviä niin työntekijöiden kuin esimiestenkin näkökulmasta. Työterveys
on suositellut muokattua työtä yli 400 kertaa tämän
vuoden aikana, useimmiten erilaisiin lyhytaikaisiin tukija liikuntaelinten vaivoihin.

Marketpäällikkö Satu Tamminen
on käynyt esimiesuransa aikana useita
varhaisen tuen keskusteluja.
– Parasta varhaista tukea arjessa on
hyvä ja rento keskusteluyhteys ihan
kaikissa asioissa työntekijöiden kanssa, jolloin haastavammistakin asioista
puhuminen on helpompaa.
Satu liputtaa tiimityön puolesta
myös työkyvyn näkökulmasta.
– Tiimityö mahdollistaa tehtävien
jakamisen niin, että erilaiset osaamiset
ja mahdolliset työkykyä rajoittavat
tekijät sekä työkuorman tasainen jakaantuminen voidaan ottaa huomioon.
Sadun kokemukset varhaisen tuen
keskusteluista ovat positiivisia. Vaikka
työntekijä olisi alun perin suhtautunut
keskusteluun varauksellisesti, on aina
löydetty ratkaisu asioiden edistämiseen.
– Kannustan henkilöstöä hakemaan

ajoissa apua työterveydestä. Sitoutunut henkilöstö sinnittelee ajoittain
turhan pitkään vaivojensa kanssa.
Nuoremman henkilöstön kanssa
varhaisen tuen keskusteluissa nousee
usein esiin elämän hallintaan liittyvät asiat. Miten esimerkiksi onnistua
huolehtimaan vuorotyössä riittävästä
unesta ja palautumisesta.
Sadun mielestä varhainen tuki on
arjen tekemistä ja paras keino välttyä
pitkäaikaisemmilta ongelmilta.
– Kysy rohkeasti vinkkejä ja kokemuksia muilta esimiehiltä, omalta
esimieheltäsi, ketjun hr-päälliköltä tai
hr-toiminnoista Tiialta tai Marjalta.
Apua on aina saatavilla!
Työntekijöitä Satu kannustaa puhumaan asioista rohkeasti esimiehen
kanssa. Työkaluja työkyvyn tukemiseen erilaisissa tilanteissa on yhteisesti
käytössämme monia.

Aila Hirvellä on hyvät kokemukset
KIILA-kuntoutuksesta, joka käynnistyi
viime syksynä ja päättyi juuri. Aila on
työskennellyt myyjänä HOK-Elannossa
12 vuotta ja sairastaa nivelreumaa.
– Oma terveydentila sai tarttumaan
tähän mahdollisuuteen, jota voin suositella lämpimästi kaikille. Kuntoutus
antoi minulle paljon eväitä sekä fyysisen että henkisen kunnon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteenani
on aikanaan lähteä hyvässä iskussa
eläkkeelle ja nyt minulla on siihen
paremmat edellytykset.
Kuntoutusjaksoja oli vuoden aikana
yhteensä viisi ja ne olivat kestoltaan
2-4 vuorokautta. Teemat ja tekemiset
liittyivät omaan työhön sekä kokonaisvaltaiseen itsestään huolehtimiseen.
Kukin kuntoutuja eteni oman kunnon
ja tavoitteen mukaan eli tämä sopii
kaiken kuntoisille.
– Ryhmän tuki ja hyvä huumori tukivat ja innostivat. Olen oppinut, että
itsestä huolehtiminen ei ole itsekästä
vaan viisautta. Hyvässä kunnossa
jaksan paremmin sekä töissä että
vapaalla.
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Työterveyshuolto
– mainio paketti
palkan päälle
Hyvätasoinen ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta. Kattavasti myös yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Sairauskassa täydentää maksutonta työterveyshuoltoa.
Työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutukset täydentävät kokonaisuutta.
Soita hoitajalle,
p. 0306339505*
24/7, ruuhka-aikoina takaisinsoitto.
* Saamme uuden 09-alkuisen numeron
piakkoin! Tarkista, sisältyvätkö soitot
09-numeroihin puhelinliittymäsi kuukausipakettiin.

Kaikissa omissa työterveysasioissa
soitetaan hok-elantolaisille varattuun
numeroon.
• Hoidon tarpeen arviointi, ajanvaraus
• Kuluvan päivän poissaolotodistus,
kotihoito-ohje
• Elintarviketyössä vaadittava selvitys:
haastattelu, todistus näytettäväksi
esimiehelle
Tarkista puhelinliittymäsi, kuuluvathan
045-puhelut kuukausipakettiin?

Toimipisteet
Terveystarkastukset, pitkäaikaiset vaivat
ja työkykyasiat hoitaa työpaikan sijainnin
mukaan sovittu hoitava tiimi. Nimetyt
työterveyshoitaja, työterveyslääkäri,
työfysioterapeutti ja työpsykologi.
Joko Keskuskatu, Järvenpää (-Kerava),
Hyvinkää tai Mäntsälä. Arkisin päiväaikaan.
Sairaustapaukset ja muu sairaanhoito
ohjataan usein sairaanhoitajalle. Kaikki
Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,
Keravan, Hyvinkään sekä rajatusti
Mäntsälän Terveystalot. Nurmijärvellä/
Klaukkalassa työskentelevillä myös
Diagnos. Toimipisteen aukioloaikojen
mukaan.
Sairaanhoitoa tekevät myös nimetyt
yleislääkärit. Vain Hyvinkää, Iso Omena,
Itäkeskus, Järvenpää, Keskuskatu, Leppävaara, rajatusti Mäntsälä ja Tikkurila Dixi.
Nurmijärvellä /Klaukkalassa työskentelevillä myös Diagnos. Arkisin kello 20 asti.
Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset kuten sairaanhoitajien vastaanotot.
Toimipisteen resurssien ja aukioloaikojen
mukaan.
Jos työskentelet vaikka Hyvinkäällä tai
Keravalla, mutta asut esimerkiksi Helsingissä, saat 1.1. alkaen sairaanhoidon
palvelut myös kodin läheltä.
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Jos sairastut

Terveystarkastukset

Soita viipymättä esimiehelle.

Työn alkaessa vain, jos kyseessä on säännöllinen yötyö, kylmätyö, melutyö, kukkasitomotyö tai pesukatutyö. Tehtävän mukaiset
kyselyt sähköpostitse, työterveyshoitajan
vastaanotto, tarvittaessa tutkimukset.

Soita työterveyshuoltoon.
Jokaisesta poissaolopäivästä on oltava
todistus. Hoitajan kirjoittama kelpaa korkeintaan kolme päivää. Puhelimitse voi saada
vain yhden päivän kerrallaan ja tarvittaessa
ohjataan vastaanotolle.
Ilmoita esimiehelle viipymättä poissaoloaika
sekä mahdollinen muokatun työn kesto ja
rajoitteet.
Toimita todistus esimiehelle heti työhön
palattuasi.

Terveystalo Oma Terveys
• Mobiilisovellus puhelimeen
• Verkkopalvelu nettiselaimessa
• Terveystiedot (labratulokset, reseptit,
rokotukset)
• Oma Suunnitelma ja sen ohjausvideot
Elintarviketyössä vaadittava selvitys
(todistus)
• Kiireettömät viestit omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille (vastaus
3 pv sisällä)
• Yhteystietosi (sähköposti, osoite, puhelin)
Koskevatko terveystarkastukset sinua?
Päivitä sähköpostiosoitteesi.

Keski-Uusimaa
Terveystalon piiriin
Järvenpään, Jokelan, Kellokosken,
Keravan ja Tuusulan toimipaikkojen
henkilökunnan työterveyshuollosta
vastaa 1.1. alkaen Terveystalo.

Määräajoin vuosien mittaan, edellä mainituissa työtehtävissä. Tehtävän mukaiset
kyselyt sähköpostitse, työterveyshoitajan
puhelinaika, tarvittaessa käynnit ja tutkimukset.

TRIPLAN PRISMAN
AVAJAISKISAN voittaja
ehti kerätä minuutin
ostosrallissa 217 euron
edestä elintarvikkeita
kärryihin. Kiirettä piti!

Määräajoin vuosien mittaan, työsuhteen
keston mukaan. Tammikuussa 2020
aloittaville alkukesällä kysely sähköpostitse,
työterveyshoitajan puhelinaika, tarvittaessa
käynnit ja tutkimukset.
Jos kaikki on ok, esimerkiksi yötyön
määräaikaistarkastuksessa ei enää
tarvitse lähteä vastaanotolle!

HELSINKI BUSINESS
COLLEGEN opiskelijoita vierailulla
HOK-Elannolla.
Opiskelijat suorittavat opintoja
työharjoitteluna
Priasmoissa elokuusta aina jouluun asti.

Elintarviketyössä
vaadittava selvitys
Selvitetään, ettei ole tartuntavaaraa
(salmonella). Kun aloittaa työn, jossa käsitellään pakkaamattomia, kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita. Näytettävä
esimiehelle ennen työn aloittamista, esim.
puhelimesta.
Soitto hoitajalle, puhelinhaastattelu
samantien.
Jos ei ole syytä epäillä tartuntaa, todistus
tulee Oma Terveyteen ja tarvittaessa salattuna sähköpostina.
Jos on syytä epäillä tartuntaa, lähete laboratorioon ja tarvittaessa vastaanottokäynti.
Todistus vasta kun on todettu, että tartuntavaaraa ei ole.
Vuosien mittaan – jos epäilet
salmonellaa, soita heti!

Luottamusmiestiimit 1.1.2020 alkaen
Kaupan tiimi
Pääluottamusmies Jani Pölönen, p. 010 766 0143

Ravintoloiden tiimi
Pääluottamusmies Piia Kuusniemi (perhevapaalla)

Varapääluottamusmies Harry Vainio, p. 010 766 0140

Varapääluottamusmies Tero Talonen, p. 010 766 0146

Päätyösuojeluvaltuutettu Kati Salonen, p. 010 766 0142

Työsuojeluvaltuutettu Maarit Turja, p. 010 766 0147

1.varatyösuojeluvaltuutettu Christa Pessi, p. 010 766 0141

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sok.fi
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Uudet sisäisen viestinnän kanavat otettiin
HOK-Elannossa käyttöön keväällä 2019.
Marraskuun puoliväliin
mennessä henkilökunnastamme 85 % on
ottanut Workplacen ja
Work Chatin käyttöön,
hienoa!

Uusien kanavien myötä pystymme viestimään mobiilisti, jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun ilman välikäsiä ja viestintämme modernisoituu.
Workplace-ryhmien ohella Work Chatin monipuolisuus on havaittu toimivaksi työryhmien päivittäisessä sisäisessä viestinnässä. Viestit saa kuvien
ja liitteiden kera nopeasti kaikille, eikä toimipaikassa tarvitse tulostella ja
askarrella aineistoa ilmoitustaululle tai reissuvihkoon. Loman tai vapaiden
ajaksi sovellukset voi hiljentää, eivätkä työasiat pääse vapaa-ajan viestinnän
sekaan. Vastuullisena yrityksenä viestimme työasioista vain kanavissa, jotka
ovat S-ryhmän tietosuojamääritelmien mukaiset.
Vaikka Workplacen käyttöönotto onkin jo varsin mallikkaalla tasolla, on
tavoitteenamme saada jokainen hok-elantolainen palvelun piiriin. Onnistumisia onkin koettu, ja 100-prosenttisesti käyttöönottaneita yksiköitä löytyy jo
reilusti. Kokosimme tämän artikkelin oheen kaikki toimipaikat, joissa jokainen
työryhmän jäsen on ottanut Workplacen käyttöön, onnittelut!

SADAN
PROSSAN
WORKPLACEYKSIKÖT
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa
Alepa

Vartiokylä
Päiväkumpu
Vihdintie
Kallio
Ruoholahdenkatu
Suvela
Viikinmäki
Viherlaakso
Martinlaakso
Paloheinä
Puotinharju
Sturenkatu 40
Kuulakuja
Iso Roobertinkatu
Havukoski
Jousenpuisto
Leinelä
Malminkartano
Nissas
Jollas
Caloniuksenkatu
Tuomarila
Ymmersta
Pajamäki
Pellonkulma
Forum
Munkkiniemi
Maunula
Peltokuumolantie

Alepa Kuusitie
Alepa Käpylä
Alepa Roihuvuori
Alepa Erätori
Alepa Siltamäki
Alepa Kruunuhaka
Alepa Rajatorppa
Alepa Otaniemi
Alepa Tuomarinkylä
Alepa Kivistö
Alepa Kartanonkoski
Alepa Karakallio
Alepa Riihikallio
Alepa Kannelmäki
Alepa Hämeentie
Alepa Mannerheimintie
Alepa Katajanokka
S-market Laajasalo
S-market Meri-Rastila
S-market Karaportti
S-market Niittykumpu
S-market Maunula
S-market Tikkurila
S-market Ruoholahti
Food Market Herkku
Jumbo
Olhus Helsinki

Ravintola Joutsen
William K. Sello
Sailor’s
Chico’s Vuosaari
Chico’s Tikkurila
Olhus Kobenhavn
William K. Mannerheimintie
Kitty’s
Chico’s Töölö
William K. Kurvi
ABC Hyvinkää
Sports Academy Iso Omena
Poseidon
Oluthuone Kuikka
Kaisla
William K. Tennispalatsi
Jyvänen Myllypuro
Oluthuone Konepaja
ABC Deli Konala
Oluthuone Ratamo
Emotion
Emotion
Emotion
Emotion
Emotion
Emotion
Emotion

Ainoa
Entresse
Iso Omena
Tikkurila
Jumbo
Redi
Itäkeskus

Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
Omistajapalvelu
HautausHautausHautausHautausHautausHautausHautausHautausHautausHautausHautausHautaus-

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Malmi
Tikkurila
Itäkeskus
Hyvinkää
Jumbo
Järvenpää
Kerava
Kaari
Sello
Tripla

lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu
lakipalvelu

Myyrmäki
Leppävaara
Forum
Malmi
Espoonlahti
Töölö
Kallio
Kerava
Tikkurila
Tapiola
Hyvinkää
Itäkeskus

