HENKILÖSTÖEDUT
JA KOULUTUS
2016

Työterveyshuolto
Partnereiden etuja

Sopimuspaikat

Ostoetuja
Kouluttautuminen

Otetaan digiloikka!
HOK-Elannon toimintaympäristö muuttuu koko
ajan ja asiakaskuntamme monimuotoistuu.
Tämän kehityksen myötä syntyy uusia liiketoimintakonsepteja, jakelukanavia ja ostamisen
muotoja. Kaupan digitalisaatio on jo arkipäivää
ja verkkokauppa vahvistaa osuuttaan vuosi
vuodelta. Pysyäksemme mukana toimintaympäristön ja työmarkkinoiden muutoksissa, on
meidän jokaisen osoitettava muutosvalmiutta
myös omassa päivittäisessä työssämme.
Tulevaisuuden kasvavien haasteiden edessä
meidän on huolehdittava ammattitaitomme
ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Merkittävä osa
oppimisesta tapahtuu työssä oppimisen kautta,
mutta aina välillä on syytä varmistaa, että passit,
pätevyydet ja muu ammatillinen osaaminen ovat
ajan tasalla. HOK-Elannon ja S-ryhmän monipuoliset verkkokoulutukset ja valmennusohjelmat
tarjoavat mahdollisuuden syventää käytännön
työssä käytännön työssä hankittuja taitoja.
Tästä henkilöstöedut ja koulutus –lehdestä
löydät HOK-Elannon eri toimialojen ja ketjujen
urapolut sekä niitä tukevat valmennusohjelmat.
Tutustu tähän koulutustarjontaan ja keskustele
esimiehesi kanssa omasta urapolustasi. Omaan
ammattitaitoon panostaminen kannattaa aina!
Koulutusmahdollisuuksien lisäksi HOK-Elanto
tarjoaa henkilöstölleen merkittävän määrän
erilaisia henkilöstöetuja ja –palveluja. Työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävät
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laajat ostoedut ovat taloudellisesti merkittäviä
lisäetuuksia. Henkilöstön virkistäytymistä ja
jaksamista HOK-Elanto tukee monilla eri tavoilla
kuten esim. liikuntalipuilla, työryhmien virkistysrahoilla, lomamökkitoiminnalla sekä vuosittaisella henkilökuntaperheiden Linnanmäkipäivällä.
HOK-Elannon oma sairauskassa on 50 vuoden
ajan tarjonnut henkilöstöllemme lisäetuuksia, jotka täydentävät jo sinällään kattavan
työterveyshuoltomme palvelukokonaisuutta.
Työnantaja kaksinkertaisti tukensa henkilöstön
sairauskassalle vuoden 2016 alusta lukien, jotta
henkilöstöltä perittävä jäsenmaksu ja sairauskassan tarjoamat lisäetuudet voitiin säilyttää ennallaan Kelan korvausosuuksien pienenemisestä
huolimatta.
Tästä henkilöstöedut ja koulutus –lehdestä löydät laajan tietopaketin HOK-Elannon tarjoamista
kehittymismahdollisuuksista sekä henkilöstöeduista ja –palveluista. Tutustu monipuoliseen
tarjontaan ja käytä nämä edut ja mahdollisuudet
hyödyksesi.
kehittämisterveisin

MONIPUOLISIA ETUJA JA
KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIA
Näiden kansien sisään on koottu HOK-Elannon henkilökunnalleen tarjoamat
edut. Mukana on rahanarvoisia etuja niin omilta ketjuilta, S-ryhmältä kuin
yhteistyökumppaneiltakin sekä työterveyshuollosta ja sairauskassasta.
Koulutustarjontaamme esitellään sivulta 10 alkaen. Henkilökuntaetuja ovat
myös liikuntasetelit sekä vuokrattavissa olevat työsuhde- ja vapaa-ajan
asunnot. Tervetuloa tutustumaan työnantajasi tarjontaan!

Työterveyshuolto ja sairauskassa tukenasi
Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi HOK-Elanto
tarjoaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tutkimuksineen ja toimenpiteineen vakituiselle työssä käyvälle
henkilökunnalle. Näitä sairaanhoidon palveluja voivat
käyttää pääsääntöisesti työntekijät, jotka ovat sairauskassan jäseniä ja työskentelevät työsopimuksensa
mukaisesti - eivät siis ole pitkällä palkattomalla poissaololla.
Työterveyshuolto on vakituisen henkilökunnan käytettävissä jo työsuhteen alusta alkaen. Lisäksi kesä- ja
muut kausityöntekijät voivat äkillisissä sairaustapauksissa käydä hoitajan vastaanotolla ja tämän määräämissä tutkimuksissa. Lue lisää s. 6-9

Ota ostoedut käyttöön
Antero Levänen
henkilöstöjohtaja

työsuhteesi alkamisesta on kulunut neljä kuukautta.
Ostoetu säilyy myös eläkkeelle jäädessäsi, jos työsuhteesi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta.
Ostoetu säilyy myös pitkien poissaolojen, esimerkiksi
perhevapaiden ajan jos työsuhde on voimassa. Lue
lisää s. 4-5

Kehitä osaamistasi
HOK-Elannossa koulutus ja oppiminen tarkoittavat
paljon muutakin kuin luennoilla istumista tai etätehtävien vääntämistä.
Osaamisen kehittämiseen on useita vaihtoehtoja.
Tämän esitteen urapolut esittelevät koulutuksia niin
esimies- kuin työntekijätasolle. Kuitenkin oman ammattitaidon kehittämisestä 80 prosenttia tapahtuu
arjessa työtä tekemällä ja vain 20 prosenttia muualla.
Lue lisää s. 10-19

Ostoedut saat käyttöösi heti työsuhteesi alettua, kunhan vain olet itse HOK-Elannon pääjäsen ja sinulla on
sirullinen S-Etukortti. Muut henkilöstöedut saat, kun
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OSTOETUJA,
OLE HYVÄ

!

SOKOS
- 15 % käyttötavarat
- 8 % kodinkoneet ja tekniikka

SOKOS HOTELLIT
Suomen Original Sokos Hotellit:
55 € / huone / vrk (1 tai 2 hengen huone)

Asiakasomistajapäivillä sekä tapahtumien tuoteryhmäkohtaisten prosenttialennusten lisäksi annetaan
normaali henkilöstöalennus

Solo – hotellit:
65 € / huone / vrk (1 tai 2 hengen huone)
Break - hotellit:
55 € / huone / vrk
Kylpylähotellit
80 € / huone/ vrk (1 tai 2 hengen huone)

- 15 % kaikki tuotteet

EMOTION

Asiakasomistajapäivillä sekä tapahtumien tuoteryhmäkohtaisten prosenttialennusten lisäksi annetaan
normaali henkilöstöalennus

Edut eläkkeellä?

Ostoetu säilyy myös eläkkeelle jäädessäsi jos työsuhteesi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta.

Suomen Radisson Blu Hotellit
alkaen 75 € / huone / vrk
Hotellivaraukset voi tehdä VAIN netissä www.sokoshotels.fi ja www.radissonblu.fi

Miten saat ostoedun?
Ostoedun saat käyttöösi heti työsuhteesi alettua,
kunhan vain olet itse HOK-Elannon pääjäsen ja sinulla
on S-Etukortti Visa.
Muut henkilöstöedut saat käyttöösi, kun työsuhteesi
alkamisesta on kulunut neljä kuukautta.
Henkilökunnan ostoetu perustuu työsuhteeseen
HOK-Elannossa ja etu on henkilökohtainen. Ostoedun
saavat vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa
olevat koko- ja osa-aikaiset työntekijät, kun he ovat
itse HOK-Elannon pääjäseniä ja heillä on S-Etukortti
Visa. Ostoetua saa käyttää vain oman yksityistalouden hankintoihin. Alennusoikeuden saajan tulee aina
maksaa ostokset itse.
Työntekijän kanssa samassa taloudessa ja postiosoitteessa asuvat perheenjäsenet saavat myös
ostoedun. Tällöin työntekijä vastaa perheenjäsentensä
ostoedun sääntöjen mukaisesta käytöstä.
Alennusoikeuden saaminen edellyttää, että työntekijä allekirjoittaa ostoetusitoumuksen ja sitoutuu sen
pelisääntöihin.

Sokos Hotellit Pietarissa (hinta ei sis. aamiaista)
Olympia Garden 55 € / huone / vrk
Vasilevsky 65 € / huone / vrk
Palace Bridge 80 € / huone / vrk

-

PRISMA

3 % päivittäistavarat
15 % käyttötavarat
8 % kodinkoneet ja -tekniikka
3 % tietokoneet ja pelikonsolit

(ei alennusta keskioluesta, siideristä ja tupakkatuotteista) Poikkeus: Asiakasomistajapäivien ja tuoteryhmäkohtaisten prosenttialennusten lisäksi annetaan
5 %:n henkilöstöalennus käyttö- ja erikoistavaroista.

ABC-LIIKENNEMYYMÄLÄT
- 3 % päivittäistavarat
- 15 % käyttötavarat
- 15 % ravintolan ruokatuotteet
- 50 % yksittäin ostetusta normaalihintaisesta autonpesusta. Henkilökuntahintainen pesu on ostettavissa
ainoastaan HOK-Elannon ABC CarWash palveluasemilta. Autonpesuautomaateista ei voi ostaa alennus- tai
kampanjahintaisia pesuja.

MARKS & SPENCER
- 15 % käyttötavarat
- 3 % ruokatuotteet

RAVINTOLAT
- 15 % ruokatuotteista
• Ei koske catering – palveluita
Ruoan osalta koko pöytäseurueelle, kun seurueen
yhteislaskun maksaa henkilökunta-alennukseen oikeutettu henkilö. Ei päällekkäisiä alennuksia.

Merkitse varaus-/kampanjakoodiksi STAFF. Henkilökuntahinta tulee varattavaksi, mikäli huoneita on
tarjolla etsimällesi ajankohdalle.

S-RYHMÄN AUTOLIIKKEET
Auton hankinnasta myönnettävä alennus tiedusteltava
liikekohtaisesti.
Huollon työveloituksesta, tarvikkeista ja varaosista
annettava alennus tiedusteltava liikekohtaisesti.

S-PANKKI
S-Tilin henkilökuntakorko S-Prime – 0,50 %.
HAUTAUSPALVELUT
- 15 % arkut, uurnat ja hautajaiskukat

S-Pankin henkilökuntaedut etuihin oikeutetuille sekä
samassa taloudessa asuville perheenjäsenille.

Edut perhevapaalla?

Ostoetu säilyy myös pitkien poissaolojen, esimerkiksi
perhevapaiden ajan jos työsuhde on voimassa.

ALEPA JA S-MARKET
- 3 % kaikki tuotteet (ei alennusta keskioluesta, siideristä ja tupakkatuotteista)

4

-

KODIN TERRA
5 % rakennustarvikkeet ja ilmalämpöpumput
8 % kodinkoneet – ja tekniikka
8 % puutarhakoneet, lumilingot ja veneet
15 % muut käyttötavarat

Alennusprosentti voi vaihdella kampanja-, alennus- ja
pienkatteisten tuotteiden osalta.
Toimitusmyyntituotteista ja asennuspalveluista ei
myönnetä henkilökunta-alennuksia.

HOK-ELANNON LAKIPALVELU
- 15 % testamentit
- 15 % perunkirjoituspalkkio

Kaikki S-ryhmän toimipaikat myöntävät vastaavat
ostoedut koko S-ryhmän henkilökunnalle. Lisäksi
monet yhteistyökumppanit tarjoavat erilaisia etuja
henkilökunnallemme.
Toimipaikkojen myöntämien ostoetujen määrät
voivat vaihdella eri toimialoilla eri puolella Suomea.
Alennusprosentti voi vaihdella myös kampanja-,
alennus- ja pienikatteisten tuotteiden osalta.
Tarkista etu aina tuotetta tai palvelua ostaessasi
kyseisestä toimipaikasta!
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Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto koskee koko henkilökuntaa. Se sisältää esimerkiksi työpaikkaselvitykset, osan terveystarkastuksista, terveysneuvonnan, ensiavun järjestämisen sekä työkykyä ylläpitävän toiminnan.
Käytännön ohjeita
Käytettävä työterveysasema määräytyy aina työpaikan, ei asuinpaikan mukaan. Oman työterveysaseman yhteystiedot löytyvät henkilökunnan ilmoitustaululta. Palvelut ovat käytettävissä pääsääntöisesti
arkisin, työterveysaseman aukioloaikoina.
Äkillisissä sairaustapauksissa riittää usein käynti
hoitajan vastaanotolla. Häneltä saa poissaolotodistuksen ja kotihoito-ohjeet. Tarvittaessa hän ohjaa
tutkimuksiin tai lääkärille. Diacorin piirissä olevat voivat mennä sairaanhoitajalle mihin tahansa
toimipisteeseen, myös ilman ajanvarausta (jono) ja
myös viikonloppuisin. Aavan piirissä olevat voivat
äkillisissä sairaustapauksissa arkisin mennä joko
Järvenpään, Keravan tai Tuusulan toimipisteeseen,
ja viikonloppuisinkin soittaa sairaanhoitajalle. Muilla
työterveysasemilla voi käydä vain arkisin ja aina
omassa toimipisteessä.
Joskus tarvitsee käydä sairauden vuoksi lääkärin
vastaanotolla. Lääkärinaikoja on rajallisesti ja vain
arkisin. Sairaanhoidon käynnit varataan Diacorissa
nimetyille yleislääkäreille tai työterveyslääkäreille;
käynnit muilla lääkäreillä eivät kuulu työterveyshuollon piiriin. Muilla työterveysasemilla käynnit varataan
ensisijaisesti omalle työterveyslääkärille, ja muille
vain, jos aikoja ei ole. Lääkärinkäynnit viikonloppuisin eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.
Pitkittyneet sairaudet ja vaivat sekä muut työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvät asiat hoitaa aina
oma työterveyslääkäri. Tarvittaessa hän voi lähettää
konsultaatiokäynnille työfysioterapeutin, työterveyspsykologin tai erikoislääkärin vastaanotolle. Muissa
tapauksissa käynnit näillä asiantuntijoilla eivät kuulu
työterveyshuollon piiriin.

Ajanvaraus
Terveyteen liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti
omalla ajalla, ei työajalla.
Ajat varataan ensisijaisesti puhelimitse, jotta
heti tulisi ohjatuksi mahdollisimman oikeanlaiselle
vastaanotolle (esim. hoitaja vai lääkäri, työterveys- vai yleislääkäri). Nettiajanvarausta ei suositella,
koska hoidon tarpeen arviointi jää silloin tekemättä.
Diacorin alueella netistä ei voi enää varata työter-
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veyshuollon käyntejä. Nurmijärven alueella netistä voi
varata hoitajan aikoja.
Varattujen aikojen peruutukset on tehtävä viipymättä, yleensä viimeistään 12 tuntia ennen. Perumattomat
ajat laskutetaan varaajalta.

Sairastuminen
Sairastumisesta on ilmoitettava viipymättä omalle esimiehelle puhelimitse, jotta työvuoroon saadaan tilalle
toinen henkilö. Tekstiviestillä tai sähköpostilla tehty ilmoitus ei riitä. Esimies voi tarvittaessa kysyä työkyvyttömyyden syytä ja ohjata sovitulle työterveysasemalle.
Jokaisesta poissaolopäivästä on oltava todistus. Hoitaja voi kirjoittaa korkeintaan kolmen päivän poissaolotodistuksen, sen jälkeen tarvitaan lääkärintodistus.
Diacorin alueella pilotoidaan mallia, jossa voi saada
poissaololuvan ja -todistuksen kuluvalle päivälle puhelimitse. Sairausloma-aika on ilmoitettava viipymättä
esimiehelle. Todistus toimitetaan hänelle heti työhön
palattua, tai pidemmissä sairauslomissa postitse. Esimies toimittaa sen palkanlaskentaan.
Jos työterveysasemalta ei saa aikaa, tai sinulla ei ole
sairaanhoidon palvelujen käyttöoikeutta, poissaolotodistuksen saa esimerkiksi terveyskeskuksesta. Käynnit
muualla kuin sovitulla työterveysasemalla eivät kuitenkaan kuulu työterveyshuollon piiriin.

HUOM!

Kun käynti ei kuulu työterveyshuollon piiriin, se maksetaan itse. Sairauskassan jäsen voi usein saada kassasta korvausta kustannuksiin.
Työterveysasemat
• Helsingin, Espoon ja Vantaan toimipaikat:
Diacor, ajanvaraus puh. 09 7750 7797.
• Järvenpään, Jokelan, Keravan ja Tuusulan toimipaikat: Lääkärikeskus Aava, akuutit sairaustapaukset
puh. 010 380 5800, muut asiat ajanvaraus puh. 010
380 3838.
• Hyvinkään ja Mäntsälän toimipaikat: Terveystalo,
ajanvaraus puh. 030 6000.
• Nurmijärven, Klaukkalan ja Rajamäen toimipaikat:
Nurmijärven työterveys, puh. 09 2500 3071.
Lisätietoja Anu Häyrinen, p. 010 76 60112

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

Sairauskassa pähkinänkuoressa
• Sairauskassan jäseniä ovat kaikki Helsingin Osuuskauppa Elantoon ja sen tytäryhtiöihin (HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, HOK-Elanto Palvelu Oy) vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat
henkilöt (min. 10 h/vko työsopimus, säännöt 4§).
• Uudet työntekijät liitetään sairauskassan jäseniksi automaattisesti, kun työsuhteen alkamisesta
on kulunut neljä kuukautta. Sairauskassan jäsenyys, jäsenmaksun perintä ja oikeus lisäetuuksiin
alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta. Uusi
Kela-kortti ”TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA 48014” -merkinnällä tulee automaattisesti
kotiin. Sairauskassan jäsenyys loppuu työsuhteen
päättyessä.
• Jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa ja se peritään kuukausittain suoraan palkasta.
• Sairauskassa käsittelee sairausvakuutuslain mukaiset sairaus- ja osasairauspäivärahahakemukset
sekä vanhempainetuus- ja erityishoitorahahakemukset koko sairauskassan jäsenyyden ajan.
Lisäksi sairauskassa käsittelee jäsenen sairaanhoitokorvaushakemukset ja lääkeasiat.
• Kela-korvauksen lisäksi sairauskassa maksaa
lisäetuuksia, jolloin korvauksesi saattaa olla jopa
70 %. Sopimuspaikoissa saat korvauksen suoraan.
Sairauskassa maksaa myös mm. silmälaseista korvauksen tietyin ehdoin.
• Sairauskassan maksamaan lisäetuuskorvaukseen
eivät ole oikeutettuja jäsenet, jotka ovat poissa
työstä jonkin muun kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi eivätkä saa tältä ajalta palkkaa
(säännöt 18 §).
• Sairauskassan maksamaa lisäetuutta maksetaan
osittaisella hoitovapaalla/hoitovapaalla olevalle

työntekijälle, joka on sopinut työajan lyhennyksestä ja tekee säännöllistä osa-aikatyötä sopimuksen
mukaisesti hoitovapaan aikana. Jäsenmaksu peritään
osa-aikatyön ajalta. Tämä ohje on voimassa 1.1.2016
alkaen.
• Sairauskassan maksamaan lisäetuuskorvaukseen
eivät ole oikeutettuja jäsenet, jotka ovat poissa työstä
jonkin muun kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi
eivätkä saa tältä ajalta palkkaa (säännöt 18 §).
• Äitiys- tai isyysvapaalla ollessaan jäsenellä on mahdollisuus saada TES:n mukaista palkan ja päivärahan
erotusta. Kopio päätöksestä toimitetaan palkkakonttoriin.

Maksukäytännöt ja toimintatavat
• Sairaanhoitokorvaushakemuksia käsitellään
viikoittain.
• Mikäli sinulla on oikeus sekä Kela- että lisäetuuskorvaukseen, saat Kela-korvauksesta päätöksen kotiin
ja lisäetuuskorvauksesta korvauslaskelman toimipaikkaan. Laskelmassa näkyy myös maksettu Kela-korvaus.
• Sairaus-, äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityishoitorahahakemuksia käsitellään jatkuvasti, kun tarvittavat
tiedot ovat käytössä. Maksupäivät ovat päätöksen
mukaisia. Maksupäivän voi myös tarkistaa Kelan sivuilta www.kela.fi
Sairauskassa palvelee:
Ma-pe klo 8-16 puh. 010 76 60150
Kassanjohtaja:
Nyberg Sirpa, puh. 010 76 60152
Etuuskäsittelijät:
Hägg Katja
Kuismin Arja
Lumiaho Sanna
Sähköposti: hok-elanto.sairauskassa@sok.fi
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KERAVA BONUSAPTEEKIT
• Keravan 1.apteekki,
Kauppakaari 2

KLAUKKALA

• Klaukkalan apteekki, Lepsämäntie 1

MÄNTSÄLÄ

Lääkäriasemat

KERAVA

• Aava, puh. 010 380 3838
– Kerava, Kauppakaari 1 C
– Keravan Terveyspuisto,
Metsolantie 1

KLAUKKALA
HELSINKI

• Aava, puh. 010 380 3838
– Itäkeskus, Itäkatu 7
– Kamppi, Annankatu 32
– Mannerheimintie,
Mannerheimintie 12 B
– Medimagneetti,
Ruoholahdenkatu 14, puh.
09 417 88 100
– Pasila, Pasilankatu 2 B
– Teslamed, Nordenskiöldinkatu
18 A, puh. 010 380 2525
• Cityterveys Oy, puh. 010 326 3260
Fredrikinkatu 48
palvelut: laboratorio -, röntgen -,
ultraääni- ja magneettitutkimukset
• Diacor Terveyspalvelut Oy,
puh. 09 7750 800
– Alppikatu, Alppikatu 2 B
– Herttoniemi, Suunnittelijankatu 2
– Itäkeskus, Tallinnanaukio 4 A
– Kannelmäki, Kantelettarentie 1
– Keskusta, Keskuskatu 7
– Pasila, Maistraatinportti 2
– Pitäjänmäki, Hiomotie 8
– Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A

• Klaukkalan Lääkäriasema,
Viirintie 3, puh. 09 276 6800

NURMIJÄRVI

• Nurmijärven työterveys
– Rajamäentie 9 C, Nurmijärvi
– Vaskomäentie 2, Klaukkala
(Hoito maksetaan itse, korvaus
haetaan sairauskassasta)
-Kirkonkylän Lääkäriasema
Keskustie 5, 2.krs.
puh.09 853 7539

MÄNTSÄLÄ

• Suomen Terveystalo Oy,
Keskuskatu 11, puh. 030 6000

TUUSULA

• Aava, Kauppatie 13,
puh. 010 380 3838

Apteekit

HYVINKÄÄ

• Aava, Hämeenkatu 14,
puh. 010 380 3838
• Terveystalo Hyvinkää, Ahjonkatu 1,
puh. 030 6000

JÄRVENPÄÄ

• Aava, Myllytie 1 A,
puh. 010 380 3838

HELSINKI BONUSAPTEEKIT
• Apteekki Isokannel,
Kantelettarentie 1
• Hietalahden apteekki,
Hietalahdenranta 5-7
• Itäkeskeskuksen apteekki,
Tallinnanaukio 4
• Pihlajamäen apteekki,
Meripihkatie 3
• Malmin apteekki,
Kirkonkyläntie 3

ESPOO

• Espoon keskustan apteekki,
Kamreerintie 5
• Espoonlahden apteekki,
Espoonlahdenkatu 4
• Haukilahden sivuapteekki,
Haukilahdenkatu 25
• Kivenlahden sivuapteekki,
Merivirta 3
• Sellon apteekki,
Leppävaarankatu 3-9
• Matinkylän apteekki,
Piispansilta 11 T 63
• Suvelan sivuapteekki,
Sokinsuontie 4
• Tapiolan Otso apteekki,
Länsituulentie 6

VANTAA

• Aava Tapiola, Länsituulentie 1 A,
puh. 010 380 3838
• Diacor Terveyspalvelut Oy,
puh. 09 7750 800
– Iso Omena, Piispansilta 9, 2. krs
– Leppävaara, Leppävaarankatu 7 A
– Tapiola, Itätuulentie /-kuja 11
• Aava Vantaanportti, Elannontie 5,
puh. 010 380 3838
• Diacor Terveyspalvelut Oy,
puh. 09 7750 800
– Tikkurila, Unikkotie 5a A
– Flamingo, Tasetie 8

• Yliopiston sivuapteekit
• Ympyrätalon apteekki,
Siltasaarenkatu 18

• Hakunilan apteekki, Laukkarinne 6
• Länsimäen sivuapteekki, Kilpakuja 1
• Martinlaakson apteekki, Kivivuorentie 4
• Myyrmäen apteekki, Jönsaksentie 6
• Tikkurilan apteekki, Kielotie 11
• Vantaanportin apteekki, Vantaanportinkatu 3

ESPOO

VANTAA

YLIOPISTON APTEEKIT

HELSINKI

• Etelä-Kaarelan apteekki,
Vanhaistentie 1
• Herttoniemen apteekki,
Hiihtomäentie 14
• Lassilan apteekki, Kaupintie 10
• Malminkartanon sivuapteekki,
Malminkartanonaukio 4
• Megahertsin apteekki,
Insinöörinkatu 2 (30.4.2016 saakka)
• Pakilan apteekki, Pakilantie 56
• Ruoholahden apteekki,
Itämerenkatu 21
• Siltamäen apteekki,
Jousimiehentie 3
• Vallilan apteekki, Mäkelänkatu 29
• Vuosaaren apteekki, Vuotie 45

VANTAA BONUSAPTEEKIT

• Tikkurilan uusi apteekki,
Talvikkitie 37
• Lentoaseman sivuapteekki,
Terminaali 2 B

HYVINKÄÄ

• Willan Apteekki, Kauppakuja 2,
Prismakeskus
• Kirjavantolpan apteekki,
Uudenmaankatu 70

JÄRVENPÄÄ

• Järvenpään Farma apteekki,
Mannilantie 44
• Jampan sivuapteekki,
Wärtsilänkatu 70

KERAVA

• Keravan keskusapteekki,
Kauppakaari 4 (30.4.2016 saakka)
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• Mäntsälän apteekki, Keskuskatu 12

NURMIJÄRVI

• Rajamäen apteekki, Urttilantie 1
• Seitsemän veljeksen apteekki,
Mahlamäentie 2

TUUSULA

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

Fysikaaliset hoitolaitokset
HELSINKI

• Diacor Terveyspalvelut Oy,
puh. 09 7750 800
– Herttoniemi, Suunnittelijankatu 2
– Pitäjänmäki, Hiomotie 8
– Ruoholahti, Tallberginkatu 2
• DBC Klinikka, puh. 029 123 7000
– Kaivokatu, Kaivokatu 10 C, 5. krs
– Kannelmäki, Laulukuja 4, 2. krs
• Fysiokeskus Itäkunto, Itäkatu 7,
2. krs, puh. 09 343 4240
• FysioSporttis
– Wilhelmiina, Taavetti Laitisen
katu 4, puh. 09 540 4340
• Nordic Health Finland
– Mannerheimintie 113,
		 puh. 020 759 7300
• SelkäCenter, puh. 09 6940 611
– Itäkeskus, Itäkatu 7, 2 krs
– Pasila, Pasilankatu 2 B, 3. krs
– Mansku, Mannerheimintie 12 b,
4.krs

ESPOO

• DBC Klinikka Sello, Kauppakeskus
Sello, Leppävaarankatu 9,
puh. 029 123 7000
• FysioSporttis, puh. 09 540 4340
– Leppävaara, Läkkisepänkuja
4 B, 3. krs
– Tapiola, Laurea Otaniemi,
Metsänpojankuja 3, 2 krs
– Viherlaakson ostoskeskus,
Viherlaaksontie 2
• SelkäCenter, puh. 09 6940 611
– Länsiväylä, Piispanportti 12
– Tapiola, Länsituulentie 1 A, 2. krs

VANTAA

• Auron Myyrmäen Kuntoasema,
Jönsaksentie 6 A,
puh. 010 2921 300
• Auron Tikkurilan Kuntoasema,
Unikkotie 5a B, puh. 010 2921 320
• Diacor Terveyspalvelut Oy
Tikkurila, Unikkotie 5 aA,
puh. 7750 800
• FysioSporttis Folkhälsan Tikkurila,
Unikkotie 28, puh. 09 540 4340

• SelkäCenter Vantaanportti,
Elannontie 5, 2.krs, puh. 09 6940 611

HYVINKÄÄ

• HyviTera, Uudenmaankatu 47,
puh. 019 450 300

JÄRVENPÄÄ

• Järvenpään Kuntohoito Oy,
Kansakoulunkatu 32 B 1,
puh. 09 291 7177

KAUNIAINEN

• FysioSporttis, Kauppakeskus
Grani, Kauniaistentie 7, 2. krs,
puh. 09 540 4340

– Itiksen Hammaskeskus,
Kauppakartanonkatu 10
– Töölön Hammaskeskus,
Mannerheimintie 62

ESPOO

• Iso Omenan Hammaslääkärit,
Piispansilta 9 A, puh. 09 6150 0150
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
Tapiola, Itätuulenkuja 10 B,
puh. 010 400 3400
• Tapiolan Hammaslääkäriasema,
Länsituulentie 10,
puh. 09 455 0855

VANTAA

• Diacor Terveyspalvelut Oy,
Saloviuksentie 3, puh. 7750 800

• Asematien Hammaslääkärit,
Asematie 11 A, puh. 09 823 5774
• Myyrmäen Hammaslääkäriasema,
Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3, 3 krs, puh. 09 530 8980
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
puh. 010 400 3400
– Tikkurila, Kielotie 14 B
– Vantaa Dentinelli, Maakotkantie 6

KLAUKKALA

HYVINKÄÄ

KERAVA

• DBC Klinikka, Kultasepänkatu 8,
2. krs, puh. 029 123 7000
• SelkäCenter, Kauppakaari 1 C,
2. krs, puh. 09 6940 611

KIRKKONUMMI

• Klaukkalan Fysikaalinen
hoitolaitos, Klaukkalantie 63,
puh. 09 879 4660

MÄNTSÄLÄ

• Vireus Oy, Keskustie 4,
puh. 019 6889 015

NURMIJÄRVI

• Oral Hammaslääkärit Oyj
Uudenmaankatu 2,
puh. 010 400 3400
• Torikadun Hammaslääkärikeskus Oy, Torikatu 2,
puh. 019 419 049

JÄRVENPÄÄ

• Nurmijärven Fysioterapia,
Kauppanummentie 6 D 1,
puh. 09 878 8560

• Järvenpään hammaslääkärikeskus Oy, Sibeliuksenkatu 14
as 16, puh. 09 279 7660
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
Postikatu 8 A, puh. 010 400 3400

Hammaslääkäriasemat

KERAVA

• Hammaslääkäri Hammastalo,
Asikainen, Kärki ja Suksi,
Kauppakaari 15, puh. 010 281 2830

KLAUKKALA

HELSINKI

• Agenttitalon Hammaslääkärit,
Turunlinnantie 8, puh. 09 323 8411
• Malmin Hammas, Malmin
Kauppatie 18,puh. 09 351 5015
• Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy Oma Hammaslääkärisi,
Eteläesplanadi 22 A,
puh. 010 273 8140
• Oral Hammaslääkärit Oyj,
puh. 010 400 3400
– City-hammaslääkärit ,
Aleksanterinkatu 21
– Erottaja, Erottajankatu 5 A
– Hakaniemi, Siltasaarenkatu 16
– Itäkeskus, Tallinnanaukio 4 B
– Kauppakeskus Kaari,
Kantelettarentie 1
– Lauttasaari, Lauttasaarentie 6
– Simodent, Simonkatu 12 A 4
– Töölö, Sibeliuksenkatu 11 A 4
• Stardent Oy, puh.010 666 7820
– Hämeentien Hammaskeskus,
Vilhovuorenkatu 3

• PlusTerveys Klaukkalan Hammaslääkäriasema, Viirintie 3 Rk 113,
puh. 09 878 6183
• Uudenmaan Hammaspalvelu
Klaukkala, Lepsämäntie 1,
puh. 020 741 1420

NUMMELA

• Oral Hammaslääkärit Oyj,
puh. 010 400 3400
– Asemantie 1, Asemantie 1 A
– Vihdintie, Vihdintie 4-6

NURMIJÄRVI
• Uudenmaan Hammaspalvelu,
Keskustie 5, puh. 020 741 1420

MÄNTSÄLÄ

• Mäntsälän Hymyhammas,
Keskuskatu 11 B, puh.019 687 1288

TUUSULA

• Hyrylän Hammaslääkäriasema,
Kauppatie 11, puh. 09 274 7740
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KOULUTTAUTUMI NEN KANNATTAA
Kiinnostaako koulutus?

Tee oma työelämän polkusi

Miten haen?

Osaamisen kehittyminen työssä kulkee jokaisella
meillä omaa polkuaan. Työelämän jatkuva muutos
huolehtii siitä, että työtehtävien sisällöt ja työskentelytavat muuttuvat. Paras oppimisen liikkeelle panija
monelle onkin nimenomaan työssä tapahtuva muutos.
Uudet tilanteet kannattaa aina nähdä mahdollisuuksina oppia uutta ja rakentaa omaa työelämän polkua
eteenpäin.
Oma polku voi rakentua myös tehtävien, toimipaikan
tai liiketoiminta-alueen vaihtumisen myötä. Siirryttäessä tehtävästä toiseen on aika tyypillistä, että
yhtenä oppimisen muotona on johonkin koulutukseen
osallistuminen.
Päällikkö- tai vastuutehtäviin siirryttäessä ohjelmassa
on usein esimieskoulutus. HOK-Elannossa
näihin koulutuksiin haetaan ja kaikki
hakijat käydään läpi, yleensä mm.
haastattelemalla. Olennaista
on varmistaa, että koulutuksiin lähtijöillä on riittävästi
motivaatiota, mahdollisuuksia ja olemassa
olevaa osaamista sekä
koulutuksien läpivientiin että niiden
jälkeen mahdollisesti seuraaviin
tehtäviin.

Aloita keskustelemalla oman lähiesimiehesi kanssa
esim. kehityskeskustelussa ja kerro kehittymishaluistasi. Esimiehen kanssa yhdessä kartoitetaan paras
tapa lisätä osaamistasi. Se ei välttämättä ole koulutukseen lähteminen vaan työpaikalta voi löytyä
osaaja, joka pystyy jakamaan omaa osaamistaan.
Jos päädytte koulutukseen, osa koulutuksista löytyy
HOK-Elannon koulutussivuilta www.hokelantokoulutus.fi, ja niihin haetaan / ilmoittaudutaan samassa
osoitteessa. Muihin koulutuksiin ilmoittaudutaan
esimiehen kautta.

Mistä saan tietoa?
HOK-Elannon koulutussivuilta löytyy tietoa
koulutuksista, joita työnantaja järjestää. Lisäksi oppilaitosten omilta
sivuilta saa paljon lisätietoa.
Koulutuksista voi kysyä
myös omalta esimieheltä
ja ketjujen henkilöstöresurssipäälliköiltä tai
koulutuksista vastaavilta.

Miten oppisopimuskoulutukseen?

Jokapäiväistä, jatkuvaa, yksilöllistä, räätälöityä, kokeilevaa…
Oppiminen HOK-Elannossa on monimuotoista
Ajatus oman osaamisen päivittämisestä tai kokonaan
uuden osaamisen hankkimisesta on varmasti osunut
jokaisen kohdalle jossakin työelämän vaiheessa. Työn
tekemisen muodot ja välineet päivittyvät koko ajan,
ja maailma muuttuu muutenkin vauhdilla. Nuo seikat
luovat osaltaan tarvetta uudistaa omaa osaamista.
Osaamisen päivittämisen ja hankkimisen muodot ovat
HOK-Elannossa moninaiset. Liiketoiminta-alueet ja
toimipaikat ovat erilaisia, mutta kaikilla työpaikoilla on
mahdollista kehittää työtä ja sen tekemistä. Tyypillisimmillään osaamista kehitetäänkin juuri omalla toimipaikalla työssä ja kollegoilta oppien: oman
ammattitaidon kehittämisestä 80 prosenttia tapahtuu
arjessa työtä tekemällä ja vain 20 prosenttia muualla.
Parhaimmillaan työpaikalla oppiminen on oivalluksia
arjen työtapojen kehittämiseen.
Joskus osaamisen kehittäminen voi tarkoittaa osallistumista koulutukseen. Myös niiden kirjo on HOKElannossa suuri ja kestot vaihtelevat yhdestä tunnista
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pidempikestoisiin. Mitä pidempi ja henkilökohtaisempi
koulutus on kyseessä, sitä enemmän sen suorittaminen vaatii yksilöltä panostusta myös vapaa-aikana.
Koulutustarpeita määrittävät liiketoiminnan ja yksikön
tarpeet. Niitä sovitetaan henkilöstön olemassa oleviin
osaamisiin ja samalla kartoitetaan osaamisen aukkopaikkoja.
Yksilön kohdalla koulutukset kohdistetaan tukemaan
nykyistä työtehtävää sekä kehittymistä tuleviin tehtäviin HOK-Elannossa – mahdollisimman tehokkaasti ja
täsmällisesti.
Jokaisen yksilön oppimisen polut ovat omanlaisiaan.
Oppimisen paikkoja on tarjolla kosolti. Tärkeintä on
pitää yllä omaa halua oppia ja kiinnostusta muuttuvaan maailmaan.
Koulutuksiin ilmoittaudutaan aina oman esimiehen
kautta. Ota asia avoimesti puheeksi, kehityskeskustelussa tai kahvipöydässä!

Oppisopimuskoulutus on yksi
oppimisen muoto.
Siitä löytyy lisätietoa
HOK-Elannon koulutussivuilta: Sekalaiset/
oppisopimus. Myös oppilaitokset, jotka järjestävät
näitä koulutuksia, kertovat
mielellään lisää asiasta.

Mistä apua osaamisen kehittämiseen?
Osaamisen kehittämiseen on monia tapoja. Käytännön työssä oppiminen on suositeltavinta, mutta välillä
tarvitaan täydentäviä koulutuksia. Tämä lehti kertoo
ketjujemme koulutuksista. Jos haluat keskustella kehittymisestäsi, voit olla yhteydessä suoraan minuun ja
käydä kanssani juttelemassa.

Minnastina Miettinen
henkilöstön kehittämispäällikkö

Tutkinnot
Työuralla eteneminen ei edellytä
tutkintojen suorittamista, vaan siihen
vaikuttavat eniten
työkokemus, osaaminen
ja asenne sekä halu kasvaa
ja kehittyä. Jos osaamisen
kehittämisen muodoksi valikoituu
jokin tutkinto, on hyvä tietää että osa
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista on
mahdollista suorittaa Jollas Instituutissa, muut tutkinnot suoritetaan ulkopuolisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa opinnot
oppisopimuksella.

Urapolut
Tämän esitteen sivuilla on kuvattu tyypillisiä urapolkuja ja koulutuksia eri liiketoiminta-alueilla. Eri poluille
on olemassa omat koulutusohjelmansa, vaikka toki
yhtäläisyyksiäkin löytyy.
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Urapolku
1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö

PEREHTYJÄ

MYYJÄ

TIIMINVETÄJÄ PT
KASSAVASTAAVA
APULAISMYYNTIPÄÄLLIKKÖ (KT)
MYYNTIALUEVASTAAVA (KT)

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
PT JA KT
LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ KT

PALVELUPÄÄLLIKKÖ

PRISMAJOHTAJA

ALUEJOHTAJA

Turvapassi, Hygieniapassi, Ikärajapassi, PCI-passi, Trukkipassi, Tervetuloa taloon tilaisuus

Sakari Haanjoki

tiiminvetäjä, Prisma Sello
Esimiesten perusvalmennus EMPV, Jollas
1. Ehkä isompi tiimi tai esimiestehtävät vaikka jossain
toisessa ketjussa. Mitä enemmän koulutusta, sitä useampi ovi avautuu.
2. Tein lopputyön työtyytyväisyyden parantamisesta.
Kyselyni perusteella osaamisen lisääntyminen organisaatiossa näkyi selvästi työtyytyväisyydessä ja
–motivaatiossa.
3. Opiskelu onnistui hyvin kahden lapsen isältäkin.
Tein etätehtäviä ja lopputyötä kerralla aina vähän
pitemmän pätkän, mutta keskimäärin varmaan 3-4
tuntia viikossa.

Kirsti ”Kiti” Tolonen

myyjä, Prisma Kaari
Merkonomiksi (asiakaspalvelu ja myynti)
oppisopimuksella, Mercuria
1. Jatko-opiskelu ainakin kiinnostaa, uusia mielenkiintoisia aihealueita on HOK-Elannossakin vaikka kuinka.
Tuntuu, että polku on nyt avattu, vaikken vielä tiedä
mihin se johtaa.

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot,
eJollas)
Kummitoiminta, Työssäoppiminen

2. Olen työskennellyt aina samassa paikassa, aloitin
nimittäin aikoinaan Kannelmäen Maxissa. Paras anti
on se, että maailmankuva on laajentunut ja yleissivistys lisääntynyt. Ja kiva oli oivaltaa, että oppimiskyky
on yhä tallessa!

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

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Syväjohtaminen (SYJO)
JOKO / MBA / TUJO

Kassavastaavavalmennus
Ruokamestarivalmennus
Järjestelmävalmennukset
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Esimiesten perusvalmennus (EMPV pt ja kt)
Työpaikkaohjaaja
Esimiehen erikoisammattitutkinto (MKEV PT, KTEV KT)

3. Koulua oli noin kuusi tuntia viikossa, sain niitä
varten työvuorotoiveet hyvin läpi. Viikonloppuvapaita
systeemi tietysti söi ja vapaa-ajalla oli kotitehtäviä,
mutta käytetty aika oli ehdottomasti kaiken arvoista!

Otto Salminen

esimiesharjoittelija, Alepa Runeberginkatu
Esimiesharjoittelijavalmennus (EMH), Jollas

HARJOITTELIJA

1. Jo kauan sitten ex-apulaismyymäläpäällikkö kehotti hakemaan uusia haasteita, nyt olin valmis. Haluan
alalla eteenpäin, seuraava etappi on apulaismyymäläpäällikön pesti.
2. Koulutus antoi varmuutta tekemiseen ja omaan
osaamiseen. Opin uutta ihan kaikesta. Sain myös heti
vapauksia ja valtuuksia päälliköiltä, ja sain heiltä hyviä
vastauksia mieleen tulleisiin kysymyksiin.
3. Ihan hyvin ehdin nukkua, harrastaa, tehdä tehtävät ja käydä töissä. Koulutus koostui Jollas-päivistä
ja työssäoppimisesta. Joistain vapaa-ajan jutuista
jouduin tehtävien takia kai tinkimään, mutta tein niitä
tasaisesti pitkin matkaa, joten mitään paniikkia ei laajasta lopputyöstä huolimatta tullut.
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MYYJÄ

ESIMIESHARJOITTELIJA
(EMH)

APULAISPÄÄLLIKKÖ

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ

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

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot, eJollas)
Työssäoppiminen

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, järjestelmävalmennukset

Esimiesharjoittelijavalmennus (EMH)

Työpaikkaohjaaja

Myynnin ammattitutkinto
(MYAT pt)

Esimiesten perusvalmennus (EMPV pt)

Syväjohtaminen
(SYJO),
Esimiehen
erikoisammattitutkinto
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Urapolku

1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö

PEREHTYJÄ

Evilda ”Eve” Reiman

palvelutorivastaava, S-market Olari
Merkonomiksi oppisopimuksella, Mercuria
1. Esimieshommia tai jotain koulutukseen liittyvää.
Kaupan alalla kuitenkin, se on kiinnostava ja turvallinen tulevaisuudessakin.
2. Asiakaspalvelukurssi antoi hyviä vinkkejä lisämyyntiin, asenteesta riippuu kuinka paljon saat myytyä
asiakkaalle esimerkiksi palvelutiskiltä. Kannattavuus
oli myös mielenkiintoista.
3. Kahden vuoden aikana tuli joskus tehtyä koulutehtäviä yötä myöten, mutta kyllä sen jaksoi. Vapaa-ajasta opiskelu lohkaisi ehkä 4-5 tuntia viikossa.

Maria Sjöström

marketpäällikkö, S-market Kontula
S-marketin marketpäällikkövalmennus HESP
1. Tavoitteenani on ollut päällikön paikka, ja olen tehnyt sen eteen tietoista duunia. Olen käynyt aikaisemmin vastuuhenkilövalmennuksen ja esimiesten perusvalmennuksen ja monia lyhyitä täsmäkoulutuksia.
2. Tämä HESP oli historian ensimmäinen, ja oli aivan
mahtavaa, kun se pureutui pelkästään HOK-Elannon
S-marketien asioihin ja todellisuuteen. Asioita käsiteltiin rehellisesti, varjopuoliakin. Isoin oivallus oli ehkä
ymmärtää vastuu, joka päällikön tehtävään kuuluu.

TILAUSVASTAAVA
KASSAVASTAAVA
PALVELUTORIVASTAAVA

VUOROVASTAAVA

MYYJÄ

APULAISPÄÄLLIKKÖ

MARKETPÄÄLLIKKÖ

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

Marketpäällikkövalmennus
(S-market ketju) (HESP)

Veikkaus, Ray pelaamisen valvonta
Myynnin ammattitutkinto (MYAT pt)

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

Apulaispäällikkövalmennus
(S-market ketju) (HEAP)

Työpaikkaohjaaja
Liiketalouden perustutkinto,
merkonomi
Kassavastaavavalmennus
Vastuuhenkilövalmennus

Hevi/Palvelutori
–tr päivät
Tilausvastaavapäivät
KV päivät

3. Pienten lasten kanssa aika on aina tiukoilla. Oppiminen tapahtui kuitenkin pääosin töissä, siellä keskityin
treenaamaan valmennuksessa esiin nostettuja asioita.
Niinpä koulutukseen liittyvät asiat olivat oikeastaan
koko ajan mielessä.

Noora Viertola

apulaisliikennemyymäläpäällikkö,
ABC Deli Mechelininkatu
Liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona,
Mercuria
1. Sain merkonomin paperit keväällä 2015. Hain ja pääsin syksyn yhteishaussa jatkamaan opiskelua Haaga
Helian liiketalouden monimuotototeutukseen tradenomiksi. Ehkä sitten tulevaisuudessa vaikka liikennemyymäläpäälliköksi? HR ja johtaminen kiinnostavat.
2. Näyttötutkinnon suorittaminen oli mielenkiintoista
ja antoisaa projektiluontoista työtä. Osaamisen näyttäminen ja todentaminen omalla työllä osoitti kuinka
paljon ammattitaitoa on vuosien varrella kertynyt! Oli
myös hienoa huomata, että opiskelun ja täysipäiväisen työnteon yhdistäminen onnistuu.
3. Työnantajan tuki työvuorosuunnittelussa helpotti
aikataulutusta. Joinain viikkoina saattoi olla neljänä
päivänä lähiopetusta, mutta keskimäärin lähipäiviä oli
kaksi viikossa. Haastavinta oli saada isommat projektit
määräajassa valmiiksi, se vaati venymistä, oma-aloitteisuutta ja vapaa-ajan uhraamista.
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PEREHTYJÄ

JUNIORIMYYJÄ

SENIORIMYYJÄ

JUNIORI
VUOROPÄÄLLIKKÖ

SENIORI
VUOROPÄÄLLIKKÖ

KEITTIÖMESTARI
ALEPAVASTAAVA

APULAISPÄÄLLIKKÖ

LIIKENNEMYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
ASIANTUNTIJA
TEHTÄVÄT (KO)

Ikärajapassi, Hygieniapassi, Turvapassi, PCI-passi, toimipaikkakohtaiset myynti- ja palveluvalmennukset, tuotekoulutukset,
Raha- ja Kassa sekä taustakoulutus

Uuden
työntekijän
perehdyttäminen
Työssä
perehtyminen
eJollas
Työssä
Valmentautuminen (4 kk)

Järjestelmävalmennukset

Myynnin palvelumalli (kassa, keittiö),
Liikennemyymälätyöntekijän myynti- ja asiakaspalveluvalmennus

LEAD/JAHO
Myynnin ja vuoron johtaminen
Jakeluasemanhoitaja

Vuoropäällikön
myynnin ja vuoron
johtamisvalmennus
Keittiömestari- ja
ruokatuotevastaava
-valmennus
DELISTA
valmentajavalmennus
(train the trainer)

GTSF
myynnin ja tuloksen
johtamisvalmennus

Pitkät
valmennukset
Jollas
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1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle? 2. Isoin oivallus/paras anti? 3. Ajankäyttö

PEREHTYJÄ

Anne Österberg

myymäläpäällikön sijainen, Emotion Itäkeskus
Merkonomiksi oppisopimuksella, Amiedu
1. Olen peruskoulutukseltani kosmetologi, ja olen
jotenkin aina ajatellut, että se ei yksin riitä. Tähtäimessäni on myymäläpäällikön pesti, perusmyyntityöstä
vähän eteenpäin.
2. Tärkeintä antia oli ehkä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia laajemmin. Esimerkiksi budjetointi ja sen
merkitys avautuivat uudella tavalla.
3. Koulutus kesti noin vuoden. Pidin aika tiukkaa tahtia, ja tein koko ajan 37,5-tuntista työviikkoa, vaikka
koulupäiviä olisi ollut yksi tai kaksi viikossa, eli tingin
vapaapäivistä. Opiskelu oli rankempaa kuin olin ajatellut, mutta hyvin sen jaksoi, kun se ei jatkunut tuon
pitempään.

MYYJÄ

MYYNTI- JA PALVELUVASTAAVA
APULAISMYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ
MYYNTIMILJÖÖTIIMINVETÄJÄ

myyjä Sokos Helsinki, kodin osasto
Merkonomiksi (asiakaspalvelu ja myynti)
oppisopimuksella, Mercuria

2. Pidin kannattavuuden ja kustannuslaskennan
tunneista. Ne opettivat ymmärtämään miten kauppa
pyörii. Pääsin myös töissä oppimaan paljon uutta ja
tekemään uusia asioita.

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

3. Koulua oli yleensä kerran tai kaksi viikossa, riippuen
kurssien määrästä. Yksi opetuskerta kesti kolme tuntia, joten fyysistä koulussa istumista oli vain 3-6 tuntia
viikossa. Hyvän työvuorosuunnittelun ansiosta pystyin
käymään helposti koulua. Hankalinta oli löytää aikaa
kurssitöiden tekemiseen ja näyttöjen suunnitteluun
ja kirjoittamiseen, mutta kyllä nekin kivuttomasti sai
tehtyä, kunhan sai patistettua itsensä läppärin ääreen.

3. Olen alusta asti kalenteroinut myös opinnot, jotka
siis hoidan vapaa-ajalla. Viikoittain tulee tehtyä jotain
opiskeluun liittyvää, muutamia tunteja viikossa. Joitain normaaleja työrutiineja, kuten vaikka budjetointia,
pystyn käyttämään näyttönä osaamisestani.
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JOKO /
MBA / TUJO

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Syväjohtaminen (SYJO)

Työpaikkaohjaaja

RAVINTOLAT

ravintolajohtaja, Kylä-ravintolat, Kauppakeskus Kaari
Johtamisen erikoisammattitutkinto
JET, Amiedu & Jollas

2. Jo kaksi ensimmäistä jaksoa ovat olleet kattavia.
Olemme käyneet läpi strategia-, projekti-, muutos- ja
henkilöstöjohtamista sekä viestintää. Luennoitsijoina
on ollut erittäin hyviä asiantuntijoita sekä S-ryhmästä
että ulkopuolelta. Ja opiskelukavereiltahan oppii myös
paljon!

Esimiehen erikoisammattitutkinto (KTEV kt)

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

Päivi Kangas

1. Kaipasin opiskella ja saada uusia näkökulmia ja
verkostoja. Samalla saa täydennettyä ja päivitettyä
osaamisensa. Parin jakson kokemuksella voin suositella! Teen projektityönäni valmennuksen vuoroesimiehillemme, eli pääsen viemään oppimiani asioita suoraan
käytäntöön.

TAVARATALOJOHTAJA

Turvapassi, PCI-passi, eJollas

Elina Leikas

1. Halusin tutkinnon, joka sopii työhöni. Sain siitä lisää
työkaluja työn tekemiseen ja kaupan toiminnan ymmärtämiseen. Haluaisin myös edetä urallani.

PALVELUPÄÄLLIKKÖ
MYYNTIMILJÖÖPÄÄLLIKKÖ

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ

PEREHTYJÄ

TARJOILIJA/
KOKKI

VUOROPÄÄLLIKKÖ- /
VUOROMESTARIHARJOITTELIJA

VUOROPÄÄLLIKKÖ/
VUOROMESTARI

LIIKEIDEAPÄÄLLIKKÖ

RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ/
-JOHTAJA TAI KEITTIÖMESTARI/
-PÄÄLLIKKÖ

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

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot, eJollas)
Kummitoiminta,
Työssäoppiminen

Ravintola-alan
ammattitutkinto
tai ammatillinen
perustutkinto

Vuoropäällikkö- / vuoromestarivalmennus (HEVUP)
Keittiö- ja saliesimiesten koulutuspäivät
Ravintola Prof (Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen
erikoisammattitutkinto)
Työpaikkaohjaajakoulutus

Johtamisen erikois-ammattitutkinto (JET)
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Urapolku

1. Urahaaveet; motiivit opiskelulle?
2. Isoin oivallus/paras anti?
3. Ajankäyttö

PEREHTYJÄ

MYYJÄ

TR-VASTAAVA,
KASSAVASTAAVA

PALVELUPÄÄLLIKKÖ
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

KODIN TERRAJOHTAJA

Nina Aaltonen

myyjä, Kodin Terra Tuusula
Eläintenhoitajan osatutkinto kaupallinen
osaaminen, Amiedu
1. Olen aina ollut kiinnostunut eläimistä ja niiden
hoitamisesta, ja minulla on aina ollut kotieläin
tai -eläimiä. Koulutuksessa opin paljon uutta, ja
sain mielettömästi uutta tietoa, jota hyödyntää
asiakkaiden kysellessä neuvoja.

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

Esimiehen erikoisammattitutkinto (KTEV kt)

3. Koulutus kesti puoli vuotta ja siihen kuului yhdeksän opintopäivää Amiedussa. Muina aikoina
tehtiin tehtäviä, tutkintoon kuului myös näyttötyö ja lopputentti.

Kassavastaavavalmennus
Järjestelmävalmennukset
Esimiesten perusvalmennus (EMPV kt)

Jukka Töyrylä

1. Meillä Lakipalvelussa koulutus tähtää asiantuntijuutemme ajantasaistamiseen ja tiedolliseen
täydentämiseen. Koulutus antaa uusia näkökantoja ja konkreettista tietoa uudistuksista ja
uusimmista oikeuskäytännöistä, tähtäimessä aina
vain parempi asiantuntemus asiakkaiden käyttöön.

Tavataan
Linnanmäellä
helatorstaina!
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2. Koulutus antaa varmuutta asioiden tulkinnasta,
esimerkiksi ylimmän oikeusasteen kannanottoja eri kysymyksiin. Eri puolilta maata tulevien
kollegoiden tapaaminen on kiinnostavaa. Viimeksi koulutuspäivän aikana nousi esiin kysymys
vanhusten hoitomaksuista, joissa on isoja eroja
eri kaupunkien välillä.
3. Yhden päivän koulutuksia meillä on kolme
vuodessa. Koulutuksen tarjoajia on useita. Ammatillisten julkaisujen lukeminen on myös itsensä
kehittämistä, siihen käytän pari-kolme tuntia kuukaudessa.

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Syväjohtaminen (SYJO)
Työpaikkaohjaajakoulutus

2. Kissojen oma maailma yllätti! Olen aina ollut
kissojen kanssa tekemisissä, mutta en ole tuntenut tarpeeksi niiden lajikäyttäytymistä tai vaikkapa ravitsemustarpeita.

lakimies, Lakipalvelu Tikkurila
Perhe- ja perintöoikeus, Päijät-Hämeen
kesäyliopisto

JOKO / MBA / TUJO

Tuoteryhmävalmennukset
Veikkaus, RAY pelaamisen valvonta
Myynnin ammattitutkinto (MYAT kt)
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

PEREHTYJÄ
HARJOITTELIJA

MYYNTINEUVOTTELIJA
FLORISTI
LAKIPUOLEN OPISKELIJA

TOIMISTONHOITAJA
LAKIMIES

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

Perehdyttäminen
(perehdytysaineistot,
eJollas)
Kummi-toiminta,
Työssäoppiminen

Työpaikkaohjaajakoulutus

Liiketalouden perustutkinto-merkonomi
Myynnin ammattitutkinto
Alan perustutkinnot

Esimiesten perusvalmennus

Johtamisen
erikoisammatti
tutkinto
(JET)
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ETUJA
S-ryhmän henkilökunta saa sekä Bonusta että etuja yhteistyökumppaneilta. Muistathan kertoa kuuluvasi S-ryhmän henkilökuntaan jo
asioinnin alussa, jotta etu tulee huomioitua. Toimipaikoissa yhteistyökumppanit varmentavat henkilökuntaan kuulumisen
S-Etukortista joko maksupäätteellä tai erillisellä sirukortin lukijalla.

HERTZ

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

HOK-Elanto työntekijöiden alennus -5% yleishammashoidosta ja -20% kotihoitotuotteista.
Edun saa kun asiakas mainitsee koodin ”partneretu”

Hertz tarjoaa S-ryhmän henkilökunnalle kotimaan
autonvuokrauksiin jopa -15 % alennuksen, edulliset
viikonloppuvuokraukset (alk. pe klo 14.00 – ma klo
09.00) ja Bonusta. Ulkomaan autovuokrauksiin saat
saatavuuden ja matkustuspäivien mukaan alennuksen.
Edun saa mainitsemalla varauksen yhteydessä S-ryhmän henkilökunnan alennustunnisteen (CDP) 672392.
Varaa netistä hertz.fi tai puh. 0200 11 22 33 (0,75
EUR/min+pvm/mpm)

.

EASYFIT-LIIKUNTAKESKUKSET
MIEHILLE JA NAISILLE

LÄHITAPIOLA

S-ryhmän ja LähiTapiolan kumppanuuden osana
S-ryhmän-henkilöstö, -hallintohenkilöstö (hallintoneuvosto ja hallitus) sekä heidän kanssaan samassa
taloudessa asuvat perheen jäsenet saavat jatkuvan 25
prosentin alennuksen tietyistä LähiTapiolan vapaaehtoisista vahinko- ja henkivakuutuksista.
Alennukset ovat voimassa siihen asti, kun henkilö
on töissä tai hallintotehtävissä S-ryhmän piirissä tai
kuuluu edellä mainitun henkilön talouteen. S-ryhmän
eläkeläiset eivät kuulu alennuksen piiriin.
Alennus myönnetään seuraavista vakuutuksista:
Vahinkovakuutukset
•Kotivakuutus (sis. vastuu- ja oikeusturvavakuutukset)
•Maatilavakuutukset Kantri, Farmi, Agro alennuksen
saa kotivakuutuksen osuudesta
•Kaskovakuutus (poislukien merkkikaskot Toyota- ja
Kamux-kaskot)
•Hevosvakuutus
•Venevakuutus
Henkivakuutukset
•Perus- ja Pariturva henkivakuutukset (ei koske Duosta siirtyneitä vakutuuksia)
•Reilumpi asuntolainavakuutus
•Henkivakuutus LähiTapiola henkivakuutukset
•S-Arkiturva
•Lapsen vakavan sairauden vakuutus
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NIEMI PALVELUT OY

Etu S-ryhmän henkilökunnalle ja eläkeläisille on 10 %
alennus muuttopalveluista ja 50 % alennus muuttolaatikoista ja muista vuokratuotteista. Edut eivät
koske ulkomaanmuuttoja.
Etu on voimassa 31.12.2016 saakka.

S-ryhmän henkilökuntaetu: maksettuasi EasyFit-verkkokaupassa aloitus- ja ensimmäisen kuukausimaksun
saat seuraavan kuukauden veloituksetta. Yhteiskäyttöasiakkuuden saat hintaan 29,90 (norm. 39,90).
Avainta noutaessasi esitä Visallinen S-Etukortti, josta
henkilökuntaan kuuluminen varmistetaan kevytlukijalla ja saat edellä mainitut edut käyttöösi. Bonusta saat
aloitus- ja kuukausimaksuista. Lue lisää easyfit.fi

ECKERÖLINE

Myönnämme S-Ryhmän henkilökunnalle 10 - 20 %
alennuksen päivän henkilölippujen risteily- tai reittihinnasta ajalla 1.1. - 31.12.2016.
Ajalla 1.1.-3.7. sekä 15.8.-31.12. alennus on 20% ja ajalla
4.7.-14.8. alennus on 10%.
Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja
varausajankohdan mukaan. Etuhinnat koskevat S-Ryhmän henkilökuntaa sekä samalla varauksella mukana
olevia matkustajia.
Varaukset Eckerö Linen verkkokaupasta eckeroline.fi
tuotekoodilla SHENK5.
Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä
voi yhdistää muihin alennuksiin, tuotepaketteihin tai
ryhmämatkoihin (max 9 hlöä/varaus).

LADYLINE-HYVINVOINTIKESKUKSET NAISILLE.

SILMÄASEMA

Edut sinulle ja perheellesi
– silmälaseista -25 %
– aurinkolaseista -15 %
– asiakasomistajamallistosta -5 %
– laserleikkauksista -10 % (ei Bonusta)
Alennukset normaalihintaisista tuotteista. Alennuskampanjoiden aikana noudatetaan asiakkaalle edullisinta tarjousta. Ei päällekkäisiä alennuksia.
Optikon näöntutkimus (arvo 35 €) veloituksetta
silmälasien oston yhteydessä.
Lähin Silmäasema ja vapaat silmälääkäriajat osoitteessa silmaasema.fi

LadyLine –henkilökuntaetu. Aloitusmaksu 0 € (norm.
100 €) Bonusta myöntävissä LadyLine -keskuksissa.
Sopimushinta 69 €/kk kuukauden irtisanomisajalla.
Asioidessasi ensimmäistä kertaa LadyLine –keskuksessa esitä Visallinen S-Etukortti, josta henkilökuntaan
kuuluminen varmistetaan kevytlukijalla ja saat edellä
mainitun edun. Bonusta saat kuukausittaisista palvelumaksuista. Katso Bonusta myöntävät LadyLinet ja
lue lisää ladyline.fi

VIKING LINE

S-ryhmäläiset saavat Viking Linen risteilyt erikoishintaan, esim. Helsinki–Tukholma-risteily jopa 20% alennuksella sekä Päiväristeily Tallinnaan ja vuorokauden
risteily Turusta jopa 10% alennuksella päivän risteilyhinnasta. Tuotetunnus FKKRY. vikingline.fi
Edut voimassa 1.1.-22.12. sekä 26.-30.12.2016
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Vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
Loma-asunnot
SUOMEN PUNAINEN RISTI

Helsingin ja Uudenmaan piirin Ea-kurssit (yleisökurssit) -10%, tunnus: Hok-Elanto.

MERIMAAILMA SEA LIFE

Kaksi lippua yhden hinnalla

Vierumäen Kuntoharjun loma-asuntoja voivat vuokrata vapaa-ajan käyttöön hok-elantolaiset, joilla on
oikeus kaikkiin henkilöstöetuihin. Sammalkodossa
on majoitustilat kuudelle, tilava keittiö, TV, sauna ja
sähkögrilli. Takkaa ei ole. Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä. Loimutuvassa on majoitustilat kuudelle,
pieni keittiö, TV, sauna, sähkögrilli ja takka. Mökkiin
saa viedä lemmikkieläimen.

ESPOON KAUPUNGINTEATTERI

5 € alennus perushintaisesta lipusta kaikkiin Revontulihallin esityksiin; keväällä Toimitusjohtajan näytäntöihin ja syksyllä Meidän luokka sekä Kraanat auki.
www.espoonteatteri.fi
Lippuvaraukset teatterilta (09-4393 388), lunastukset
myös Lippupisteen myyntipisteistä sekä R-kioskeilta
varauskoodin kanssa.

Inkoon saariston Ålö on Osuuskunta Talouden omistama saari noin 50 km Helsingistä länteen. Saaressa
on vuokrattavana 16 mökkiä ja 21 AV-majaa (lautatelttaa) s-ryhmäläisille.
Varausohjeet julkaistaan viikkotiedotteissa ja Sintrassa.

TSL-HELSINKI

Kahdelle kurssille ilmoittautuessa saa toisesta kurssista 30 % hintaedun. Etu lasketaan edullisemmasta
kurssista. Lisäksi 10 euron etu kielikurssien S-Etuhinnasta. Mainitse henkilöstöedusta kun ilmoittaudut
kurssille. Ilmoittautuminen puh. 010 766 0213 (arkisin
klo 9–15). Internetissä ilmoittautuessasi lisää S-Etukortin numeron eteen koodi: HOK-Elanto
www.tsl-helsinki.fi

B-ajokortti 1490 € (norm. 1620 €). Ei sisällä pimeänajon opetusta eikä viranomaiskuluja
Moottoripyörä- ja mopokortista -20 € alennus.

SANOMA MEDIA FINLAND OY

Itäkeskuksen apteekilla on sopimus HOK-Elannon
sairauskassan kanssa v. 2016. HOK-Elannon henkilöstökortilla lisäksi
-10 % alennus apteekin vapaakaupan tuotteista
-5 % alennus itsehoitolääkevalmisteista
sekä Bonusta S-Etukortilla apteekin vapaakaupan
tuotteista.

DBC KLINIKKA

MUSIIKKITEATTERI KAPSÄKKI

Liput Musiikkiteatteri Kapsäkin esityksiin 2 yhden
hinnalla. Koskee peruslippuja Teatterisalin esityksissä. Max 2 lippua / hlö. Koskee vain uusia varauksia.
Voimassa 31.12.2016 asti. Ohjelmistossa keväällä mm.
Eppu Nuotion ja Jukka Nykäsen Lintukoto-ajankohtaismusikaali. Tarjous ei koske vierailuesityksiä,
Leivoskahvikonsertteja, Show & Dinner -esityksiä eikä
ravintolan esityksiä. www.kapsakki.fi

Fysioterapeutin alkututkimus-, ohjaus- ja neuvontakäynti -50 % . Muista DBC klinikan fysioterapiapalveluista -10 %. www.dbcklinikka.fi

ELISA OYJ

Elisan Saunalahti Huoleton 4G Super 26,90 € / kk 24
kuukauden ajan (norm. 39,90 € / kk) Liittymä sisältää
rajattomasti kotimaan puheluita ja viestejä sekä huippunopean 4G –nettiyhteyden ilman käyttökattoa jopa
100 megan nopeudella. Kysy myös puhelintarjouksia.
Liittymän kuukausimaksusta saa Bonusta S-Etukortilla

STRÖMMA FINLAND OY AB

Tilausristeilyt Helsingin saaristossa: aluksen vuokra 
-10 % listahinnasta Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai etuihin. Varaukset puhelimitse, puh. 09
2288 1222. Etu on voimassa kaudella 2016 ja koskee
vain uusia varauksia. www.stromma.fi

22

Tietoa työsuhdeasunnoista
Helsingin Osuuskauppa Elannolla on noin 280 työsuhdeasuntoa. Asunnoista suurin osa on jälleenvuokrattuja, eli jonkun muun kuin HOK-Elannon omistuksessa.
Huoneistot sijaitsevat HOK-Elannon toimialueella ja
niitä on hyvin erilaisia ja –kokoisia.

ITÄKESKUKSEN APTEEKKI

Helsingin Sanomat määräaikaisina tilausjaksoina
pe-su+HS Verkko plus -palvelu 59 €/2kk ja 7pv+HS
Verkko plus -palvelu 69 €/2kk.
Sanomien aikakauslehdistä 6 kuukauden määräaikaistilauksiin -40% alennus normaalihintaisista määräaikaisista tilaushinnoista.

Lisätietoa Vierumäestä Anu Häyriseltä p. 010 76
60112, anu.hayrinen@sok.fi ja Ålöstä Briitta Hiedalta,
p. 040 562 6969, briitta.hieta@sok.fi.

AUTOKOULU LILLIPUTTI

VANTAAN ENERGIA

Tarjoamme kumppaneillemme sähköä kaverihintaan ja
sähkösopimus kerryttää Bonusta.

HOK-Elanto voi solmia uusia jälleenvuokrasuhteita,
mikäli se on tarpeellista. Asuntojen etsimisessä ja
hakemisessa edellytämme hakijalta omaa aktiivisuutta. Annamme mielellämme neuvoja ja yhteystietoja
asunnon haun helpottamiseksi.
HOK-Elannon työsuhdeasunnot ovat työsuhdeperusteisia, eli vuokra-asunnon saamisen edellytyksenä on
työsuhde HOK-Elantoon. Työsuhdeasuntoja voivat
hakea kaikki HOK-Elannon vakituiset työntekijät, jotka
saavat pääasiallisen toimeentulonsa HOK-Elannosta.
Asuntoa haettaessa hakijan luottotiedot voidaan.

Liikuntasetelit
Voit ostaa Smartumin liikuntaseteleitä, kun vakituisen
työsuhteesi alkamisesta on kulunut neljä kuukautta.
10 setelin nippu maksaa 20 euroa, arvoltaan se on
40 euroa. Summa veloitetaan suoraan palkastasi.
Liikuntaseteleitä voi vuoden aikana ostaa enintään
10 nippua tai suhteessa työssäolokuukausien määrään. Koko vuoden lippuja ei voi ostaa kerralla. Etu on
verovapaa.
Liikuntasetelit käyvät HOK-Elannon toimialueella useisiin eri liikuntakeskuksiin ja –muotoihin. Voit käydä
kuntosalilla tai harrastaa vaikka jumppaa, squashia,
sulkapalloa, keilailua ja joogaa.
Lisätietoa liikuntaseteleistä:
Tuija Kaasalainen, p. 010 76 60111
ja www.smartum.fi

Työsuhdeasuntoja hakiessa ei tarvitse täyttää erillistä
hakukaavaketta vaan yhteyttä voi ottaa suoraan sähköpostilla tai puhelimitse. Asukasvalintaan vaikuttavat
työsuhteen laatu ja kesto sekä asunnon tarve.
Työsuhdeasunnoissa vuokra peritään suoraan palkasta. Työsuhdeasunnon saamisen edellytyksenä on, että
nettopalkka riittää vuokran perimiseen. Henkilön irtisanoutuessa HOK-Elannon palveluksesta, HOK-Elanto
irtisanoo huoneiston vuokrasopimuksen. Työsuhdeasunnoissa ei vaadita vuokravakuutta ja sopimukset
ovat toistaiseksi voimassaolevia.
Viikkotiedotteessa vapaista asunnoista tiedotetaan
Lisätietoja, neuvoja ja yhteystietoja:
Tiina Kujala
tiina.kujala@sok.fi
010 76 60117

23

Merkkipäivälahjat

Kokoaikaisen
henkilöstön
työmerkkipäivälahjat
HOK-Elanto palkitsee työmerkkipäivälahjalla vakituiset, kokoaikaiset työntekijät, joiden työsuhde on yhtäjaksoisesti
kestänyt vähintään 10 vuotta.
10 vuotta: 500 € tai 1 viikon palkallinen vapaa
20 vuotta: 1000 € tai 2 viikon palkallinen vapaa
30 vuotta: 1500 € tai 3 viikon palkallinen vapaa
40 vuotta: 2000 € tai 4 viikon palkallinen vapaa

Kokoaikaisen henkilöstön
ikämerkkipäivälahjat
Ikämerkkipäivälahjan saavat 50 tai 60 vuotta täyttävät vakituiseen henkilöstöön kuuluvat kokoaikaiset
työntekijät. Merkkipäivälahja on 500 € rahapalkkio tai
vaihtoehtoisesti 1 viikon palkallinen vapaa.

Osa-aikaisen
henkilöstön lahjat
Osa-aikaisille työntekijöille työ- ja ikämerkkipäiväpalkkiot maksetaan keskimääräisen viikkotyöajan
perusteella siten, että palkkioperusteena käytetään
kuuden kuukauden keskimääräistä työaikaa.

Lahjaperusteet ja
maksukäytäntö
Työsuhteesi tulee olla yhtäjaksoinen HOK-Elannossa.
Konserniin sulautuneiden yritysten palveluksessa kertynyt työaika lasketaan mukaan.
Perhevapaat ja asevelvollisuusaika huomioidaan työmerkkipäiväpalkkioon oikeuttavana palvelusaikana.
Muut palkattomat vapaat vähennetään palvelusajasta.
Merkkipäiväpalkkiot maksetaan merkkipäivää seuraavan kalenterikuukauden palkanmaksussa. Palkkio on
veronalaista ansiota.
Jos valitset lahjaksi palkallisen vapaan, saat aina kalenteriviikon pituisen vapaan riippumatta siitä, kuinka
monta työpäivää kyseiselle viikolle osuu. Arkipyhät
eivät pidennä palkallisen vapaan kestoa.
Palkallisen vapaan voit pitää kesä- ja talvilomakauden
ulkopuolella. Voit esittää yhden tai useamman toivomuksen ajankohdasta, mutta lopullisen päätöksen
tekee toimipaikkasi esimies.
Palkallinen vapaa on pidettävä vuoden kuluessa
merkkipäivästä. Viikkoa pidempi vapaa voidaan jakaa
kahteen osaan.
Merkkipäivälahjaa ei makseta perhevapaan, asevelvollisuuden tai muun palkattoman vapaan aikana, vaan
vasta töihin palattuasi.

