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Kesän tekijät
HOK-Elannon kaltaisessa monialakonsernissa tapahtuu
valtava määrä asioita, isoja ja pieniä, joka päivä. Asiakaskohtaamisiakin on päivittäin noin 400 000.
Alkuvuoden positiivisia tapahtumia ovat olleet muun muassa herkkulaisten saaminen työkavereiksemme. Herkkujen
siirtyminen meille oli vaativa ponnistus, josta edelleen iso
kiitos kaikille mukana olleille! Herkun työntekijöille kiitos
positiivisesta asenteesta, kummeille kiitos hok-elantolaisten
käytäntöjen opettamisesta, taustajärjestelmien kanssa pitkää päivää painaneille sitkeydestä… Huikeaa venymistä!
Bonus-taulukko muuttui aiempaakin asiakasystävällisemmäksi, Kodin Terra sai uuden konseptin, ennätysmäärä
Alepa-fillareita on ilmestynyt Helsingin ja Espoon kaduille.
Kesä tulee ja sen mukana pari tuhatta kesätyöntekijää. Tarjotaan heille mukava työkokemus, ohjataan, neuvotaan ja kannustetaan. Ehkäpä saamme heistä pysyviäkin työkavereita?
Olemme panostaneet pitkäjänteisesti työtyytyväisyyteen ja
työntekijäkokemukseen. Uskomme vahvasti, että työpaikan
ilmapiiri ja ihmisten työfiilis näkyvät asiakaskokemuksessa.
Yhteensä yhdeksässä myymälässä ja ravintolassa on pilotoitu Mun fiilis -applikaatiota, jolla työntekijä pääsee anonyymisti ilmaisemaan kulloisenkin fiiliksensä ja antamaan myös
sanallista palautetta. Mielenkiintoinen kokeilu, jonka tuloksia
odotan innolla. Pilotti ainakin vaikuttaa onnistuneelta, kun
90 % pilotissa olevien toimipaikkojen porukasta on ladannut
sovelluksen puhelimeensa.
Työfiilis vaikuttaa ainakin välillisesti myös työvoiman saatavuuteen, joka on iso haaste toimialueellamme. Rekrytoimme
keskimäärin noin sata uutta hok-elantolaista kuukaudessa,
mutta ammattitaitoisesta henkilökunnasta on silti pulaa,
tätäkin kirjoitettaessa avoinna oli kymmeniä työpaikkoja eri
puolilla toimipaikkojamme.

Osuustoiminnalla tuntuu olevan vahva imu. HOK-Elannolla
on jo yli 617 000 asiakasomistajaa, viime vuonna heitä liittyi
23273. Myymälä- ja ravintolaverkostoa, aukioloaikoja, ruoan
verkkokauppaa ja muita sähköisiä palveluita kehitetään
jatkuvasti asiakkaita kuunnellen. Maaliskuussa 2018 lanseerattiin Korttelitoive-chatbot, jossa asiakas keskustelee Messengerissä Alepan mainoksista tutun piirroshahmo Siposen
kanssa. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten helpotamme
asiakkaidemme arkea.
Isona ja laajasti omistettuna yrityksenä HOK-Elanto kiinnostaa ihmisiä ja mediaa. Välillä saamme myös kielteistä
julkisuutta. Silloin on hyvä muistaa, että jatkamme pitkäjänteisesti palvelujen ja etujen kehittämistä asiakasomistajiemme muuttuviin tarpeisiin, arvoihimme ja eettisiin periaatteisiimme tukeutuen.
Pidetään hyvä fiilis yllä ja pyörät pyörimässä!
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Kannen kuva: Lari Lappalainen
Kansikuvan tarina: Herkuissa hulluteltiin huhtikuussa.
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STADI VIHREÄNÄ
BONUKSESTA
HOK-Elannon bonustaulukko muuttui 1. maaliskuuta. Täyden viiden prosentin Bonuksen saa
nykyisin jo 900 euron kuukausiostoilla, kun raja aiemmin oli 1 500 euroa.
- Haluamme palkita ostojaan keskittäviä asiakasomistajiamme avokätisemmin myös rahallisesti. Bonustaulukon
eurorajojen lasku mahdollistaa paremmat bonusprosentit myös pienemmille
talouksille, esimerkiksi sinkuille, kertoo
toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.
S-ryhmän Bonus on tutkitusti Suomen arvostetuin ja kannustavin palkitsemisohjelma. Suosion taustalla on
ohjelman yksinkertaisuus ja kattavuus,
sekä se, että asiakas saa Bonuksen
tililleen oikeana rahana. Bonusta kertyy
Suomessa yli 1 600 S-ryhmän toimipaikasta sekä lukuisten bonuspartnereiden palveluista.
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- HOK-Elannon tuloskehitys on
useiden vuosien ajan ollut hyvä, mutta
osuuskauppa ei tavoittele tuloksen
maksimointia, vaan sen tehtävä on
tuottaa jäsenilleen palveluita ja etuja
arkea helpottamaan. Osuustoiminnan
ytimessä on myös keskittämisestä
palkitseminen, ja sitä me olemme nyt
parantaneet, Liimatainen toteaa.
HOK-Elannon asiakasomistajat ovat
saaneet vuosittain bonusta yli 60 miljoonaa euroa. tulevaisuudessa bonuksen määrän arvioidaan nousevan 5-10
miljoonalla eurolla.
Merkittävästä muutoksesta on myös
viestittävä riittävän isolla satsauksel-

la. Pääkaupunkiseudulla onkin viime
aikoina ollut vaikea olla huomaamatta
bonustaulukon muutoksesta kertovia
vihreitä pintoja.
- Osuuskaupan rahallinen palkitseminen on ollut asiakkaille epäselvä asia,
samoin kuin bonustaulukon rajat ja
bonuksen kertyminen suhteessa ostoihin. Tarkoitus on ollut tehdä bonuksesta puheenaihe, ja varmistaaksemme
viestin läpimenon, on kampanja nyt
poikkeuksellisen laaja ja pitkäkestoinen. Tämä on myös mainio tilaisuus
tuoda esille S-ryhmän uutta asiakasomistajabrändin ilmettä, linjaa viestintäja markkinointijohtaja Tuomas Ahola.

Ostokset
/kuukausi

Bonus
%

Bonus
/kuukausi

Bonus
/vuosi

900 €

5,0 %

45 €

540 €

800 €

4,5 %

36 €

432 €

700 €

4,0 %

28 €

336 €

600 €

3,5 %

21 €

252 €

500 €

3,0 %

15 €

180 €

400 €

2,5 %

10 €

120 €

300 €

2,0 %

6€

72 €

200 €

1,5 %

3€

36 €

50 €

1,0 %

0,5 €

6€

2 €

LIIKEVAIHTO 2017
yli miljardia
HOK-Elanto -konsernin liikevaihto ylitti kaksi miljardia euroa vuonna 2017 ja kasvoi edellisvuodesta 2,6 prosentilla.
Myös tuloskehitys oli budjetoitua parempi. Taustalla on yleinen talouskasvu, mutta iso rooli on myös omilla toimillamme.
Ruoan hintaa halpuuttamalla olemme antaneet
asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa laadukkaita,
kotimaisia tuotteita edullisesti. Tämä on tuonut lisää
asiakkaita ja marketkauppaan lisää liikevaihtoa 3,2
prosenttia. Markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa kasvoi vertailukelpoisesti 0,2 prosentilla
42,3 prosenttiin. Kahden Sokos-tavaratalon ja 10
Emotion-kosmetiikkamyymälän liikevaihto kasvoi
peräti 9,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu ja lisääntynyt kustannustehokkuus paransi kaupan toimialojen tulosta. ABC -ketjussa sekä ravintolatoimialla verkoston supistaminen pienensi liikevaihtoa.
Polttonesteet ja autopesut tekivät kuitenkin hyvin
kauppansa, joten tulos parani. Myös ravintolaliiketoiminta paransi tulostaan.
HOK-Elannolla on jo yli 617 000 asiakasomistajaa, vuonna 2017 heitä liittyi 23 273. Osuuskunta
on jäsenilleen palkitseva yhtiömuoto, kun Bonus ja
maksutapaetu tuovat selvää rahaa suoraan tilille.
Maaliskuussa 2018 tarkistimme Bonustaulukkoamme asiakasomistajan eduksi muun muassa niin, että
täyden viiden prosentin Bonuksen saa 900 euron
kuukausiostoilla aiemman 1500 euron asemesta.
Kiitoksena hyvin suoritetusta työstä HOK-Elannon
hallitus päätti, että vuoden 2017 tuloksesta käytetään vakituisen henkilökunnan palkitsemiseen yhteensä 1,6 miljoonaa euroa ja se nousee 1,5 prosenttiin vuoden ansioista. Tulosbonus maksettiin siihen
oikeutetuille maaliskuun palkanmaksun yhteydessä.
Henkilökuntaa oli vuoden lopussa 5 537 henkilöä
(edellisenä vuonna oli 5 554). Helsingin keskustan,
Tapiolan, Itiksen ja Jumbon Stockmann Herkut
kasvattivat HOK-Elannon vakituisen henkilökunnan
määrän 478:lla eli 6 015 henkilöön.

Liikevaihto 2017
Marketkauppa
Tavaratalokauppa
Ravintolaliiketoiminta
ABC-liiketoiminta
Muu liiketoiminta ja hallinto
HOK-Elan to konserni yht.

1 676,1
70,7
121,0
112,0
24,5
2004,4

3,2
9,1
-4,4
-2,0
1,8
2,6 %

Liikevaihto ketjuittain 2017
Polttoneste ja autonpesu 6%
Ravintolat 6%
Tavaratalokauppa 3%

Muu liiketoiminta 1%
Alepat 18%

Kodin Terra 1%

Prismat 34%

S-marketit 31%
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EU:N

Tietosuojaosaaminen
kuntoon eJollaksessa

TIETOSUOJA-ASETUS
ASTUU VOIMAAN
25. TOUKOKUUTA
EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR eli General Data Protection Regulation) astuu voimaan 25.5.2018. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön
oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja suojaa kansalaista häntä koskevien henkilötietojen asiattomalta, luvattomalta tai
huolimattomalta käytöltä sekä takaa hänelle mm. oikeuden tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekistereihin on kerätty.
– Asetuksella halutaan saada aikaan, yhtenäinen ja kattava
tietosuoja ja sitä kautta säilyttää asiakkaiden luottamus
meihin, sanoo tietosuojaprojektista HOK-Elannossa vastaava talousjohtaja Laura Oja.
Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite,
valokuva, IP-osoite tai valvontakamerakuva. Henkilötiedon
käsittelyllä tarkoitetaan kaikkea henkilötietoon kohdistuvaa – tiedon keräämisestä ja tallentamisesta sen hakuun ja
poistamiseen.

Kansalaisille oikeuksia – yrityksille velvoitteita
Tietosuoja ei sinänsä ole uusi asia, mutta uusi asetus tuo
kansalaisille kokonaan uusia oikeuksia sekä yrityksille uusia
henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia
riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on
myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja
dokumentoitava.

S-ryhmällä on satoja henkilörekistereitä
Tietosuoja ja henkilötietojen huolellinen käsittely on aina ollut S-ryhmälle ensiarvoisen tärkeää, eikä uusi asetus aiheuta
siksi merkittävän suuria muutoksia toimipaikkojen toimintaan. Kaikki rekisterit on kuitenkin käytävä läpi ja niiden
sisältö ja käyttötarkoitus on dokumentoitava. Työtä on tehty
jo pitkään ja tahti vielä kiihtyy loppusuoralla.
– Meillä on käytössämme paljon tietoa asiakkaista ja
henkilökunnasta. Osaa tiedoista hallinnoi SOK, osaa me itse.
S-ryhmällä on paljon erilaisia henkilörekistereitä. Näistä suurin on asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri. Lisäksi on muita
markkinointi- ja asiakasrekistereitä, työntekijärekistereitä
unohtamatta, Laura Oja luettelee.
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Monenlaisia käyttötarkoituksia
Työntekijärekisterin tietoja tarvitaan muun muassa palkanmaksuun ja asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietoja mm.
jäsenhallinnon hoitamiseen, Bonuksen maksuun, sähköisen
kassakuitin kaltaisten palvelujen tuottamiseen sekä markkinoinnin ja viestinnän kohdentamiseen.
Asiakkaiden tuotetasoisia ostotietoja pääsee katsomaan
koko S-ryhmässä vain rajattu joukko henkilöitä, joiden
työtehtäviin asia kuuluu. Asiakastietojen käsittelystä jää aina
järjestelmään jälki ja käsittelyä valvotaan. Jokainen asiakastietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

Luovutamme itsestämme jatkuvasti erilaisia henkilötietoja
käydessämme esimerkiksi kaupassa, lääkärissä, selatessamme
kännykällä Facebookia tai käyttämällä Googlea. Tietosuojalla
tarkoitetaan sitä, että tämänkaltaista henkilöstä kertyvää dataa,
kuten nimiä, puhelinnumeroita, kuvia ja sijaintitietoja, käsitellään
tavalla, joka kunnioittaa käsittelyn kohteena olevan henkilön
tietojen suojaa.
Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018,
minkä takia tietosuoja-asiat ovat nyt julkisuudessa erityisen paljon
esillä. Tietosuoja-asetus tuo yrityksille joitain uusia velvoitteita
ja käsittelyn kohteena oleville henkilöille uusia oikeuksia. Meille
S-ryhmässä huolellinen henkilötietojen käsittely on asiakkaiden
ja henkilöstön luottamuksen säilyttämiseksi aina ollut ja tulee
olemaan ensiarvoisen tärkeätä.
Jokaisen s-ryhmäläisen tulee tuntea perusteet hyvästä henkilötietojen käsittelystä, sillä jokainen meistä käsittelee henkilötietoja
ainakin joskus työssään. Kattavan pohjan tähän antaa eJollaksen
tietosuojan peruskoulutus, jonka jokaisen s-ryhmäläisen tulee
suorittaa 25.5. mennessä. Esimiehille ja asiantuntijarooleissa toimiville on eJollaksessa omat koulutuksensa, jotka tulee suorittaa
peruskoulutuksen lisäksi. Myöhemmin keväällä julkaistaan laajasti
henkilötietoja työssään käsitteleville asiakaspalveluhenkilöille oma
koulutuksensa.
Tarkastamalla omat tietosi S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteristä S-kanavalta, osaat kertoa asiakkaalle tai vaikka
kaverille, miten se tapahtuu. Voit tutustua tietosuoja-asioihin lisää
osoitteessa www.s-ryhma.fi/tietosuoja.

S-ryhmä ei myy asiakastietoja
S-ryhmä ei myy asiakastietoja ulkopuolisille, ei edes yhteistyökumppaneilleen. Asiakastietoja voidaan luovuttaa erikseen
määritellyissä tilanteissa, jotka käyvät tarkemmin ilmi kunkin
rekisterin informaatiosta. Esimerkiksi S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteristä luovutetaan tieto maksetusta osuusmaksun korosta verottajalle. Tietoja voidaan myös luovuttaa
vastattaessa viranomaisten lakisääteisiin tietopyyntöihin. Tietoja luovutetaan myös asiakasomistajan omasta toimeksiannosta, esimerkiksi asiakkaan tunnistautuessa verkkopalvelussa
asiakasomistajaksi saadakseen Bonusta yhteistyökumppanilta.

Asetus koskee kaikkia
Jokainen hok-elantolainen ja s-ryhmäläinen käsittelee henkilötietoja ainakin joskus työssään. Tätä tukemaan on suunniteltu koulutus, joka antaa perustiedot tietojen oikeanlaisesta
käsittelystä.
– Nyt viimeistään pitää käydä suorittamassa eJollaksen
tietosuojakoulutukset ja muistutella koulutuksesta myös
työkavereita. Koulutus koskee kaikkia hok-elantolaisia, Laura
Oja muistuttaa.
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TUNNETKO HERKKUSI?
Vuodenvaihteessa HOK-Elanto toivotti Herkku-kaupan toteuduttua tervetulleeksi noin 500 uutta työkaveria neljästä eri
myymälästä. Monelle Herkku-brändi henkilöityy nimenomaan Helsingin keskustan tavarataloon, mutta jokaisella
pääkaupunkiseudun yksiköllä – Itiksellä, Jumbolla ja Tapiolalla – on selkeästi omat erityspiirteensä ja tunnelmansa.
Lähde herkulliselle tutkimusmatkalle, vaikka julkisilla: länsimetron myötä jo kolme yksikköä löytyy metroradan varresta!

OMAA TALENTTIA ETSIMÄSSÄ
Vamos-hanke lähtenyt hienosti käyntiin

Itis

Tapiola

Työntekijöitä 63
Perustamisvuosi 1992
Koko 1800m2
Myyntipäällikkö Esa Lehtoila
Trivia: Itiksen Herkku sijaitsee entisessä parkkihallissa.

Työntekijöitä 116
Perustamisvuosi 2017
Koko 2100 m2
Myyntipäällikkö Jarmo Tyynelä
Trivia: Vaikka Tapiola on korkein Herkku
7 metrin myymäläkorkeudella, on päälliköllä
vain 2 neliön työhuone.

Keskusta
Työntekijöitä 250
Tavaratalo avattu 1926
Koko 5000m2
Myyntipäällikkö Milli Teivaala
Trivia: Ennen kuin uusi Herkku avattiin 2010, räjäytettiin
tavaratalon alta 200 000 kuutiota kalliota. Remontissa
Herkun myyntipinta-ala kaksinkertaistui.
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Jumbo
Työntekijöitä 33
Perustamisvuosi 2007
Koko 1400m2
Myyntipäällikkö Tiina Itkonen
Trivia: Jumbosta löytyy Herkkujen parhaat
parkkipaikat.

HOK-Elannon tukeman ja Helsingin Diakonissalaitoksen
toteuttaman Vamos-uravalmennuksen piiriin oli huhtikuun
alkuun mennessä hakeutunut 29 nuorta. Heistä yksi oli jo
löytänyt palkkatyöhön, kaksi työkokeiluun ja 11 oli osallistunut yhteishakuun. Eli noin puolet työn ja koulutuksen ulkopuolella olleista nuorista oli uravalmentajien avulla löytänyt
vähintään kiinnostuksen kohteen tulevaisuuteensa.
Hanke jatkuu ja Vamos hakee edelleen nuoria mukaan
ohjelmaan. HOK-Elannon lahjoituksen avulla palkatut uravalmentajat Hanne Karttunen ja Tomi Pohjalainen ovat tyytyväisiä ensimmäisiin tuloksiin.
– Onhan se aina hienoa, kun nuori löytää työpaikan tai
harjoittelupaikan, tai oikeastaan jo se, että hän saa ahaa-elämyksen ja löytää alan, joka kiinnostaa, Hanne Karttunen
hehkuttaa.
Diakonissalaitoksen Vamos-toiminta täyttää tänä keväänä 10 vuotta. Valtakunnan tasolla ohjelman on käynyt
läpi 8 000 nuorta. HOK-Elannon tuki kohdistetaan sataan
16-29-vuotiaaseen nuoreen metropolialueella.
– Olemme jatkuvasti mukana monenlaisissa nuorisohankkeissa, kuten Vastuullisessa kesäduunissa, Nuori mieli töissä
-tutkimuksessa ja Nuta-keittiöissä. Tämä on meille hyvin
luonteva hanke, koska haluamme tehdä voitavamme nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Olemme toimialueemme
suurimpia työllistäjiä ja noin neljäsosa työntekijöistämme on
alle 25-vuotiaita, henkilöstöjohtaja Antero Levänen linjaa.
HOK-Elanto tarjoaa vakituisen koko- ja osa-aikaisen työn
lisäksi vastuullisia kesätyöpaikkoja sekä mahdollisuuden
osallistua Tutustu työelämään ja tienaa -kokeiluun noin
2000 nuorelle.

HOK-Elanto lahjoitti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan
kunniaksi 100 000 euroa Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnalle.
Lahjoituksella on palkattu vuodeksi 2018 kaksi uravalmentajaa,
jotka tarjoavat yksilöllistä urasuunnittelua ja tukea sadalle työn ja
koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.
Uravalmennuksen tavoitteena on löytää nuorelle polku koulutukseen tai työelämään. Vuonna 2017 50 % Vamosnuorista löysi työtai koulutuspoluille Vamoksen kautta. Lisäksi 97 % valmennukseen
osallistuneista nuorista suosittelisi palvelua muille ja 87 % koki
elämänsä muuttuneen paremmaksi.

Tärkeitä lukuja:
10: Vamos täyttää 10 vuotta
100: HOK-Elannon lahjoituksella tarjotaan yksilöllistä tukea ja
urasuunnittelua sadalle nuorelle
100 000: HOK-Elannon Suomi 100 -juhlavuoden lahjoitus
Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnalle
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MARAPLAN KUOPATAAN 21.5.
V I R E T TÄ
Ellin käyttöönottoprojekti kalkkiviivoilla

Elli-työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti
vetelee tätä tekstiä kirjoitettaessa jo viimeisiä henkosiaan.
HOK-Elannon viimeistenkin käyttöönottoryhmien käyttöönotot ovat jo ihan kulman takana ja 21.5. jätämme lopulliset
hyvästit MaraPlanille. Projektiryhmäläisten olo on varmasti
yhtä aikaa sekä helpottunut että haikea, niin monivivahteinen ja mielenkiintoinen sekä toisaalta myös työntäyteinen
tämä puolitoistavuotinen matka MaraPlanista Elliin on ollut.
Nyt voidaankin suunnata katseet kohti uusia tuulia, koska
eihän tämä homma suinkaan tähän lopu!

rosuunnitteluun liittyvän kyselyn, johon saimme ilahduttavan
paljon vastauksia – hieman yli 1000 kpl. Kyselyn tuloksista oli
pääteltävissä, että erityisesti ”ykkösen vapaat” ja työvuorojen
sekä viikonloppuvapaiden epäsäännöllisyys kuormittavat
työntekijöitä eniten. Toisaalta taas korkealle priorisoitiin myös
omien työvuoro- ja vapaatoiveiden toteutuminen. Seuraavaksi lähdemme ketjujen henkilöstöresurssipäälliköiden kanssa
yhteistyössä miettimään konkreettisia toimenpiteitä ja suosituksia, joilla voisimme kehittää näiden asioiden huomiointia
työvuorojen suunnittelussa ja sitä kautta parantaa työntekijöiden jaksamista. Ravintolatoimialan työntekijät vastaavat
kyselyyn touko-kesäkuun vaihteessa ja kyselyn tulokset saatuamme ryhdymme analysoimaan jatkotoimenpiteitä myös
ravintolatoimialan näkökulmasta.

Dooriksesta Mobiili-Elliin
Henkilökunnalle suurin muutos tulee olemaan Dooriksesta
Mobiili-Elliin siirtyminen. Tällä hetkellä meillä on jo 5700
käyttäjää Dooriksessa, joten melkeinpä kaikki ovat jo
jollain tapaa päässeet kiinni Dooriksen sielunmaailmaan.
Dooriksen korvaava Mobiili-Elli on näillä näkymin tulossa
hok-elantolaisten käyttöön jo mahdollisesti vuoden 2018
loppupuolella. Mobiili-Elli tarjoaa samat toiminnallisuudet kuin Dooris – ehkä jopa hieman paremmin teknisin
toteutuksin! Ensimmäisen käyttöönottovaiheen jälkeen on
tulossa kaksi seuraavaa steppiä, joissa saadaan järjestelmään vielä lisää työntekijän elämää helpottavia ominaisuuksia. Vielä ei ole ihan tarkalla tasolla meille selvää,
mitä kaikkea Mobiili-Ellistä voi tulevaisuudessa nähdä ja
mitä siellä voi tehdä, mutta järjestelmän tarkoituksena on
tuottaa enemmän hyödyllistä tietoa työntekijöille sekä
ainakin tuottaa lisätyön tarjoamista ja vastaanottamista
helpottavia ominaisuuksia.

On kiitosten aika

Kati Valtanen
Elli-projektipäällikkö

Alkuvuonna teimme kaupan toimialan työntekijöille työvuo-
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TYÖYHTEISÖTAIDOT
VERKKOVALMENNUKSEN ANTIA
V I R E T TÄ
DUUNIIN

Viime syksyn aikana olemme perehtyneet työyhteisötaitoihin yhteisissä palavereissa ja tekemällä ejollaksessa Virettä duuniin
työyhteistaidot verkkovalmennuksen. Tähän mennessä valmennuksen on suorittanut ejollaksessa liki 4000 hokelantolaista.
Verkkovalmennus on edelleen auki ejollaksessa eli vielä ehdit mukaan jakamaan näkemyksiäsi.
HENKILÖSTÖN ANTAMA PALAUTE VERKKOVALMENNUKSEN HYÖDYLLISYYDESTÄ ON OLLUT HYVÄÄ TASOA.

Arvioi verkkokoulutukseen liittyviä osa-alueita asteikolla 1 (Heikko) - 5 (Erinomainen)
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Olemme saaneet paljon ideoita
työyhteisöjen kehittämiseksi
verkkovalmennuksessa.
Ideoita on kirjattu yhteensä 1 138 kappaletta. Kiitos kaikille ideoiden jakamisesta!
Kehitysideoiden Top 10 teemaa ovat olleet
(Mitä työyhteisötaitoa kehittäisit teidän
työyhteisössänne?)

Motivaationi suorittaa verkkokoulutus
Oppimistavoitteiden selkeys
Koulutusmateriaalin selkeys

Näin Elli-käyttöönottoprojektin loppumetreillä on myös
kiitoksen aika. Erityisesti haluan kiittää ahkeraa, sitoutunutta
ja osaavaa projektitiimiäni: oikeaa (ja monesti myös vasenta)
kättäni Piiaa, valmennus- ja tukitiimin Riikkaa, Perttua, Eneä
ja Annaa sekä suunnittelutiimin Karia, Katria, Samulia, Maaritia, Johannaa, Ninaa, Leilaa, Sannaa, Inkaa ja Anna-Maijaa.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä myös ketjujen henkilöstöresurssipäälliköille Leenalle, Annelle, Liisalle, Jenni-Marille ja
Sadulle. Ja ennen kaikkea kiitoksen ansaitsevat myös kaikki
kentän esimiehet, joiden kanssa on ollut ilo viedä Elliä askel
askeleelta eteenpäin HOK-Elannossa. Hyvästejä emme tässä
vaiheessa jätä kuin MaraPlanille – annettakoon hänellekin
tässä kiitos uskollisesta ja pitkästä palvelusajasta!

Kyselyllä kehityskohteita
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DUUNIIN

V I R E T TÄ
DUUNIIN

1. Palautteen saaminen ja antaminen
2. Positiivisuus

Toteutustapa tuki oppimistani

3 Työkaverit
4 Kunnioitetaan toisiamme

Verkkokoulutuksen hyöty omaan työhön

5 Puhuminen
6 Asenne

Kokonaisarvio verkkokoulutuksesta

Vastaajat: 1274

7 Arvostus

1

2

3

Palautteen antaminen ja saaminen sai eniten ääniä työyhteisöjen kehittämisideana. Hyvä palaute kannustaa ja motivoi, rakentava palaute auttaa meitä kehittymään ja onnistumaan jatkossa tarvittaessa paremmin. Palautteen antaminen
tai vastaanottaminen ei ole vain esimiehen yksinoikeus tai
velvollisuus. Haastankin nyt kaikki palautteen antamiseen ja
vastaanottamiseen omissa työyhteisöissä. Tehdään yhdessä
työyhteisöistä reiluja, joissa on sallittua kehua kaveria ja/tai
auttaa rakentavasti kaveria onnistumaan työssään. Muistattehan antaa palautetta myös tuleville kesätyöntekijöille. Se
on erityisen tärkeää nuoren työelämään vasta aloittaessa.
Jatkamme työyhteisötaidot teemalla myös tänä vuonna
ottaen sen osaksi kehityskeskusteluja ja uuden työntekijän
toimipaikkaperehdytystä.

Lyhyesti muita Virettä duuniin kuulumisia
Ergonomialähettiläiden valmennus pääsi hyvään alkuun
viime vuonna ja olemme nyt valmentaneet yhteensä 280
ergonomialähettilästä toimipaikkoihin. Homma jatkuu, sillä
tulemme valmentamaan tänä vuonna vielä lisää ergonomialähettiläitä, sekä syventämään jo valmennettujen oppeja

4
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8 Otetaan jokainen huomioon
9 Kiittämien
10 Avoimuus

lisävalmennuksella. Hyviä käytänteitä ergonomia asian ympärillä on jo otettu käytäntöön, joista mainittakoon, vaikka
Jumbon Prisman idea käsitellä tiimipalavereissa aina yhtä
Nosto oppaamme teemaa jokaisessa kokouksessa. Kertaus
on opintojen äiti.
Esimiesten valmennus on pyörähtänyt hyvin käyntiin ja
vauhti kiihtyy tänä vuonna. Kevään aikana valmennuspolulle on lähtenyt liki 200 esimiestä/vastuuhenkilöä viime
vuonna aloittaneiden runsaan 180 esimiehen lisäksi. Niissä
toimipaikoissa missä esimies on aloittanut valmennuspolun,
on henkilöstö päässyt jo arvioimaan esimiehen kehittymistä
seurantakyselyssä.
Hyvää fiilistä ja virettä voi vahvistaa pitämällä huolta
omasta jaksamisesta. Positiivinen fiilis ja vire tarttuvat
työyhteisössä ja välittyy myös asiakkaille. Mikä on Sinun
työhyvinvointilupauksesi itsellesi ja työkavereillesi?
Virettä duuniinne!
Marja Kuusisto
Työhyvinvointipäällikkö
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RAVINTOLAT
FIILISTEN PERÄSSÄ
Millainen ilmapiiri töissä on? Mitä ajatuksia ja tunteita työviikon aikana nousee esille? Tämänkaltaisia kysymyksiä yritetään
selvittää Mun fiilis -applikaatiolla, joka on ollut pilottikäytössä
yhdeksässä HOK-Elannon myymälässä ja ravintolassa.
- Jokainen voi itse vaikuttaa siihen, millaisia tunnetiloja
tuotamme lähellämme oleville työkavereille ja asiakkaille.
Fiilis tarttuu, oli se sitten hyvää tai huonoa, ja Mun fiilis
-sovelluksella pyritään lisäämään tietoisuutta koetuista tunteista, kertoo hankepäällikkö Anne-Maria Mikkonen.
Mun fiilis
-sovelluksella
annetaan14:30
täysin anonyymisti paHaitari.pdf
1
16/01/18
lautetta työfiiliksestä. Lisäksi fiiliksen jättäessä on mahdollisuus avoimeen kommenttiin. Tarkoituksena on päästä sekä

onnistumisiin että ongelmakohtiin nopeammin kiinni ja sitä
kautta ratkaista nopeammin arjen yhteisiä haasteita.
- Toiveena on, että työfiiliksestä aletaan keskustella ja
siihen kiinnitetään huomiota. Mikäli toimipaikassa on huono
tai laskeva ilmapiiri, se tulee näkyväksi ja siihen voidaan
puuttua. Jos taas toimipaikassa on innostunut ja iloinen ilmapiiri, voidaan tätä reseptiä yrittää toistaa jossain toisessa
yksikössä, Mikkonen visioi.
Pilotin tulokset ovat olleet hyviä – 90 prosenttia pilottiin
osallistuneiden ravintoloiden henkilöstöstä on ladannut
applikaation, ja sekä fiiliksiä että avoimia kommentteja on
tullut runsaasti. Projektille harkitaan parhaillaan jatkoa.

MILLAISIA HYÖTYJÄ TYÖFIILIKSEN KERTOMISESTA ON?
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Tunne oma työﬁilis.

Ratkaistaan yhdessä.

Jaa hyviä juttuja.

Voit seurata oman fiiliksesi kehitystä
päivittäin. Ymmärrät, että olet
vastuussa omista tunteistasi. Huomaat,
että oma fiilis tarttuu työympäristöön kavereihin ja asiakkaisiin.

Työyhteisön fiilis ja sen kehitys tulee
läpinäkyväksi. Työhyvinvointia kehitetään
yhdessä ja ennakoivasti Mun Fiilis
-mobiilisovelluksesta saadun tiedon avulla.
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa koko
porukan työfiilikseen päivittäisessä
työarjessa.

Tavoitteena on merkityksellisen
työntekijäkokemuksen syntyminen ja
kehittäminen. Sun hyvät ideat ja
käytännön niksit voivat levitä yli
toimipaikka- ja ketjurajojen.
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KOHDENNETTUA MAINONTAA?
Alkuvuoden aikana Facebookia on
riepoteltu mediassa, kun jopa 50
miljoonan Facebook-käyttäjän tietoja
päätyi ulkopuolisen analytiikkayhtiö
Cambridge Analytican haltuun. Analytiikkayhtiö on kehunut vaikuttaneensa
edistyksellisellä kohdennustyökalullaan
mm. Yhdysvaltain presidentinvaalin ja
Brexit-äänestysten lopputuloksiin.
Cambridge Analytica sai haltuunsa käyttäjätietoja yksinkertaisen
Facebook-testin kautta. KäyttäMun Fiilis on meidän
työpaikan mielipide selvitettiin
jän poliittinen
mobiilisovellus, jolla
tuodaan
esiin avulla, jonka jälkeen
Facebook-testin
päivittäisiä fiiliksiä ja kehitetään
käyttäjälle kohdennettiin hänen profiityöilmapiiriä. Aktiivisimmat tiimit
lilleentoisen
sopivaa
mainontaa.
palkitaan, joten töppöstä
eteen!
Facebookia on parjattu siitä, miten
he myyvät tietoja eteenpäin. Tässä

vaiheessa on hyvä korjata tämä virhe.
Facebook ei myy meille mainostajille
tietoja, vaan tarjoaa mahdollisuuden
näyttää sisältöjä halutun kohderyhmän ruudulla Facebookin palvelussa.
Facebook on mainosalusta, ja heidän
ansaintalogiikkansa on mainospaikkojen tarjoamisessa.
Mainostajana voimme kohdentaa
esimerkiksi hampurilaisannoksen tarjousta hampurilaisista kiinnostuneille,
mutta emme saa haltuumme käyttäjän muita mieltymyksen kohteita.
Cambridge Analytican tapauksessa
käyttäjien somekäyttäytymisen datapisteistä yritettiin päätellä poliittista
suuntautumista, ja näin kohdentaa sopivaa sisältöä. Cambridge Analytican

tapauksessa on tapahtunut tietovuoto,
jossa käyttäjätietoja ja kokonaisia profiileja on päätynyt kolmannen osapuolen haltuun.
Oliko Facebookin tarina tässä? Tuskin,
mutta asiat varmasti muuttuvat. Jo
aiemmin isot mainostajat ovat uhanneet mainonnan poisvetämiseen, jos
valeuutisia ja muuta ahdasmielistä sisältöä ei saada kitkettyä pois kanavista.
Palveluiden kuluttaja päättää, luottaako palveluntarjoajaan. Palvelut
eivät ole ilmaisia, ja niistä maksetaan
tarjoamalla oma data palveluntarjoajan
käyttöön.
Iiro Isoaho
sosiaalisen median asiantuntija
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Työtä tarjolla – mistä tekijät?
HOK-Elannossa rekrytoitiin viime vuonna yhteensä 1100
uutta työntekijää, siis lähes sata kuukaudessa. Rekrytointikoneistomme pyöriikin koko ajan ja tuottaa uutta työvoimaa
kiitettävästi.
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kuitenkin
muuttunut hankalammaksi. Tilanne on tuttu monella HOK-Elannon toimipaikalla, avoinna olevia paikkoja
ei saada täytettyä. Yleisesti ottaen sekä kauppa että
ravintolatoimiala ovat aloina sellaisia, että työvoimassa
on iso osa vaihtuvaa opiskelijatyövoimaa. Viime aikoina
haasteita ovat lisänneet hyvät ajat taloudessa ja laajentuneet aukiolot. Talouden näkymä on tällä hetkellä
varsinkin HOK-Elannon toimialueella oikein hyvä. Asia
on erinomainen kaupan käynnin kannalta, mutta sillä on
kääntöpuolensa työvoiman saatavuuteen liittyen. Mitä

Rekrytoinnin ja koulutuksen yhdistelmä
Amiedun kanssa
HOK-Elannossa kokeillaan uusia keinoja löytää sitoutunutta
työvoimaa. Teemme yhteistyötä Amiedun kanssa ja parhaillaan toteutuksessa on jo kolmas Rekrytointikoulutus, jossa
haemme kaupasta ja ravintolatoimialasta kiinnostuneita
uranvaihtajia yhdessä TE-toimistojen kanssa. Kokemuksemme
tähän asti ovat oikein hyvät ja ohjelman vastaanotto toimipaikoissa on ollut todella myönteinen. Ohjelmaan kuuluu
työharjoittelun ja opiskelun vuorottelu noin neljän kuukauden

paremmat ajat, sen enemmän työvoimalla on vaihtoehtoja
työpaikoista.
On näköpiirissä, että erilaiset kokeilut ja vaihtelevat tavat
työvoiman hankintaan lisääntyvät. Tämän vuoden alusta
voimaan astunut ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö
antaa mahdollisuuden koulutuksen hankintaan pienemmissä
pätkissä ja osatutkintoja suorittamalla. Tämä lisää varmasti
erilaisia työn ja koulutuksen yhdistelmiä rekrytoinnissa. Oman
henkilöstön hyödyntäminen rekrytoinnissa on myös kiinnostava mahdollisuus. Siitäkin meillä on jo hiukan kokemusta.
Olennaista on myös se, että meille töihin tullut henkilöstö haluaa jäädä. Tässä tarvitaan meidän jokaisen panosta.
Mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri ovat asioita, joihin
jokainen voi vaikuttaa ja sitä kautta saada uudet työntekijämme myös jäämään.

ajan. Hyvin sujuneen harjoittelun jälkeen tarjoamme määräaikaisen 3kk työsuhteen, josta on mahdollisuus sitten jatkaa
tai hakea avoinna olevia työpaikkoja. Maaliskuun puolivälissä
käynnistyneessä ohjelmassa on mukana kolmisenkymmentä
osallistujaa.

Lyhyet täsmäkoulutukset Opteamin kanssa
Ravintolatoimialalla on toteutettu yhteistyötä myös Opteamin kanssa, jossa lyhyellä Raflatiimi -koulutuksella on haettu
toimialasta kiinnostuneita työhön. Tällaisesta täsmäkoulut
tamisesta on hyvät kokemukset.

Tervetuloa kesätyöntekijät!
Kesä tuo aina tullessaan uutta virtaa
ja pöhinää. Saamme joukkoomme
uusia työntekijöitä ja matkassa on
kesätyöntekijöitä, jotka ovat meillä
olleet jo aikaisempinakin kesinä. Seuranamme töitä tekee kesällä yhteensä
noin 2000 kesätyöntekijää.
Kesätyö on ainutkertainen tilaisuus
tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden työntekijöihin. Hoitamalla
kesätyöasiat vastuullisesti voimme
varmistaa vetovoimamme, kun kilpai-

lu osaavasta työvoimasta on kireätä.
Valtaosa kesätyöntekijöistämme
on ensimmäisissä työpaikoissaan,
siksi tervetullut vastaanotto, runsas
palautteen anto ja riittävä opastus
ovat asioita, joista jokaisen meidän
on huolehdittava.
Kesätyöntekijämme perehdytetään
päivitettyjen koulutusten, verkkokoulutusten ja toimintamallien avustuksella. Vaikuttavin opastaminen
tapahtuu kuitenkin edellä mainittujen

Vastuullisen kesätyön kampanjan pääperiaatteita:

Palautetta, palautetta, palautetta!

Mielekäs työ

Vastuullinen kesäduuni -kampanja tiedustelee vuosittain kesätyöntekijöiltä
kommentteja ja toiveita heidän kokemuksistaan. Niissä ykkössijalle nousee
palautteen saanti. Kesätyöntekijät toivovat saavansa reilusti enemmän
palautetta omasta työsuorituksestaan. Olennaisimmat vinkit tuon tutkimuksen mukaan ovat:
Sähköinen viestintä ei korvaa kasvotusten tapahtuvaa kommunikaatiota.
Muista siis antaa palautetta kasvotusten.
Räätälöi palaute työntekijän iän mukaan. Aivan nuorimmat tarvitsevat paljon
ohjausta ja haluavat saada palautetta päivittäin työn lomassa. Kokemuksen
myötä kasvaa into ja ymmärrys saada laajamuotoisempaa palautetta.
Anna palautetta ainakin kerran viikossa. Viikoittainen palautehetki työn
lomassa on riittävä määrä valtaosalle kesätyöntekijöistä. Syvällisempää
palautetta tulisi saada muutaman kerran kesätyöjakson aikana.

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä,
eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan
haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi.
Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä
kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle
kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja
toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja
kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan
työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen
on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan
samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.
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perehdytyksien jälkeen toimipaikoissa työkavereiden ja esimiesten
toimesta.
HOK-Elanto on osana S-ryhmää
Vastuullinen kesäduuni -kampanjan
pääyhteistyökumppani. Kampanjassa
sitoudumme mm. tarjoamaan mielekkään työn, antamaan riittävästi perehdytystä ja ohjaamista sekä olemaan
oikeudenmukainen ja tasapuolinen.
Lue lisää kampanjasta osoitteessa
www.kesätyö.org
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MEIDÄN
Nuori Mieli Työssä hankkeessa on neljä osaprojektia,
jotka ovat
-

Nuorten työelämäodotusten selvitys S-ryhmä tasolla
Työkykypassi – työkalu
Työpaikka/-elämäluotsi
Nuorten mielenterveyden työkalut

Nuorten ääni kuuluviin - Nuoret ovat mukana
kaikissa hankeen projekteissa

Nuori Mieli työssä on S-ryhmän ja usean muun organisaation yhteishanke, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota nuorten työntekijöiden ensimmäisiin työvuosiin ja niihin
liittyviin teemoihin. Ohjelma tavoittelee nuorten työelämän
hyvää alkua. Tarkoituksena on löytää yhteisiä käytänteitä
ja työkaluja edistämään nuorten työntekijöiden työelämätaitojen kehittymistä, työelämään kiinnittymistä ja työkykyisyyttä. Perinteisesti työhyvinvointi ja työssä jaksamisen
edistämisen hankkeet on keskistetty työuran loppuvaiheille.
Tämä ohjelma kiinnittää huomiota nimenomaan työuran
ensimmäisiin askeliin ja niissä onnistumiseen.
S-ryhmässä työntekijöistä 25 % on alle 25-vuotiaita.
HOK-Elannossa työskenteli viime vuonna 1260 alle 25-vuotiasta.
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HOK-Elannosta hankkeeseen osallistuu kolme nuorta;
Samir Heroum Alepa ketjusta, Anna-Kaisa Piippo Ravintola ketjusta sekä Santtu Toiviainen, joka työskentelee
HOK-Elannossa Opteamin kautta pääsääntöisesti Prisma
ketjussa.
Ensimmäisenä Nuori Mieli Työssä hankkeessa käynnistyi
S-ryhmän alle 25-vuotiaille työntekijöille työelämäodotuksiin liittyvä kysely. S-ryhmä on kiinnostunut nuorista työntekijöistään ja haluaa saada tietoa heidän työelämäodotuksista, kokemuksista työelämässä sekä työhyvinvoinnista.
Kysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2018. Koko S-ryhmästä kyselyyn vastasi yhteensä 1457 nuorta ja HOK-Elannosta heitä oli 162. Kiitos kaikille vastaajille. Kyselyn tarkemmat tulokset julkaistaan elokuussa, jolloin kuulette niistä
lisää. Palaamme myös muihin Nuori Mieli Työssä hankkeen
osa-alueisiin myöhemmin tänä vuonna.

Verkosto elää
HOK-Elannon verkosto elää ja laajenee jatkuvasti. Uusimpia tulokkaita ovat vasta-avattu ravintola Fafa’s Valtakulmassa
(eli keskustan Sokoksen talossa, kuva Fafa’s Jumbo), sekä Martinlaakson tuliterä Alepa.
Konseptimuutoksen jälkeen avattu Kodin Terra Tuusula ja kolmen kuukauden remontin läpikäynyt Prisma Malmi ovat
aivan uuden veroisia!
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MEIDÄN
12. S-Cup maaliin Malmilla

Hok-elanto.fi:ssä oma osio eläkeläisille
HOK-Elannolla on noin 1.600 eläkeläistä, joista monilla on
takanaan hyvinkin pitkiä työuria. HOK-Elanto tarjoaa myös
tälle henkilöstöryhmälle ostoetuja ja muuta ajankohtaista,
kiitoksena vuosien työstä.
Nettisivuille avattu Eläkeläiset-sivu on HOK-Elannon
virallinen tiedotuskanava eläkeläisilleen. Sivulta löytyy
tietoa eduista ja tapahtumista, sekä linkkejä eteenpäin
tiedon lähteille. Viestiä saa mielellään välittää edelleen niille
HOK-Elannon eläkeläisille, jotka eivät ehkä ole internetin
ääressä, tai eivät vielä ole löytäneet tätä sivua. Sivu löytyy
ylävalikosta ”Meillä töissä” -otsikon alta.

VBO:n isännöimä XII S-Cup 2018 pelattiin aurinkoisissa
tunnelmissa Helsingin Malmilla lauantaina 14.4. Himoittu,
ikuisesti kiertävä S-Cup -pokaali matkasi tällä kertaa ensimmäistä kertaa KPO Young Guns matkassa Pohjanmaalle,
HOK-Elanto Capitalsin sijoituttua viidenneksi äärimmäisen
tiukassa ja korkeatasoisessa mittelössä. Vaikka HIFK:n Henri
Tamminen pudottikin turnauksen avauskiekon punaisessa
paidassaan, sijoitusotteluiden derbyssä Capitals vs. S’Lions
stadin kevät oli kirvelevän keltainen Lionsien oltua karvan
verran parempi.
Erityisen ilahduttavaa turnauksessa tänä vuonna oli seurata kaikkiaan neljän naisjääkiekkoilijan vakuuttavia esityksiä,
mikä näin haasteena ja kannusteena heitettäköön myös toistaiseksi vielä miehiseen Capitals-leiriin!
Kohti ensi kautta ja seuraavaa turnausta!
Juke, el capitán
HOK-Elanto Capitals palkitut pelaajat:
Arvokkain: Atte Korhonen, Prisma Jumbo
Paras: Miika Syväluoma, S-market Malminmäki
Sinnikkäin: Mikael Meling, konttori

Henkilökunta-alennuksen hyöty näkyy Omalla S-kanavalla
Jokainen S-ryhmän ostoetuun oikeutettu on voinut 16.4.2018 alkaen tarkistaa Omalta S-kanavalta, kuinka paljon on euromääräisesti hyötynyt henkilökunta-alennuksestaan. Sivulla on myös paljon tietoa S-ryhmän eri henkilöstöeduista. Syksyllä 2018
alennuskertymät ja info saadaan S-mobiiliin. Upeiden ostoetujen rahallinen hyöty ei ole konkretisoitunut aiemmin näin selkeällä tavalla. Jatkossa jokainen voi tarkistaa, millainen potti alennuksista säästöön esimerkiksi kuukausitasolla kertyy.
Henkilökohtaiset sähköiset kanavat, ensivaiheessa Oma S-kanava ja myöhemmin S-mobiili, tavoittavat jokaisen ostoetuihin
oikeutetun. Näin talouden jäsenet ja eläkeläisetkin pystyvät tarkistamaan, mitä henkilöstöetuja S-ryhmä ja yhteistyökumppanimme tarjoavat.
Omalle S-kanavalle kirjaudutaan S-kanavan yläpalkin oikeassa reunassa näkyvästä Kirjaudu-painikkeesta. Palveluun voi
kirjautua joko S-tunnuksella tai S-Pankin verkkopankkitunnuksilla. Jos sinulla ei vielä ole S-tunnusta, voit luoda sen itsellesi ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. S-tunnuksen luomiseen tarvitset t verkkopankkitunnuksesi. Vaihtoehtoisesti voit
käyttää vahvaan tunnistukseen mobiilivarmennetta. Voit myös siirtyä palveluun vahvasti tunnistautuneena suoraan S-Pankin
verkkopankin kautta.
Oman S-kanavan Bonus ja ostot -osiossa voi seurata, paljonko on saanut ostoksistaan alennusta esimerkiksi kuluvana vuonna. Pottia voi tarkastella sekä oman talouden että omien ostosten näkökulmista. Omia alennuksia voi tutkailla tarkemmin, jopa
kuittirivitasolla, kun ottaa kuittiarkiston käyttöön ja hyväksyy sähköisen kassakuittipalvelun. Tietoja voi tarkastella taaksepäin
enimmillään kaksi vuotta. Alennustiedot alkoivat kertyä käyttöönottopäivästä eli 16.4.2018 alkaen. Kaksi vuotta historiadataa
on siis luvassa vuonna 2020.
Tietoja kertyy suurimmasta osasta S-ryhmän ketjuista ja toimipaikoista. Toistaiseksi tietoja ei kerry esimerkiksi verkkokaupoista ja ravintoloista. Ravintolat saadaan mukaan sitä mukaa, kun kassajärjestelmä TEHO tulee käyttöön.
Henkilöstösivu löytyy Omalta S-kanavalta Bonus ja ostot -osiosta.
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Alepafillareita tänä kesänä myös Espoossa
Alepafillarit tulivat Helsingin kaduille jo pääsiäisen jälkeen,
ja vapun jälkeen niillä ajellaan Espoossakin. Kaiken kaikkiaan
pyöriä on tulevalla kaudella liikenteessä yli 2500!
– Kannustamme ihmisiä liikkumaan ja samalla kantamaan vastuuta ympäristöstä. Fillarit ovat kaupunkilainen,
nuorekas ja ekologinen kulkuväline, ja sopivat siksi meidän
brändiimme erinomaisesti, Alepan ketjujohtaja Merja
Mustonen valottaa.
Fillariyhteistyö jatkuu nyt jo kolmatta vuotta. Kaudella
2018 pyöräasemia on Helsingissä 150. Espooseen pystytetään toukokuun alkuun mennessä 70 asemaa ja heinä-

kuussa vielä 35 lisää. Helsingissä ja Espoossa on käytössä
parhaimmillaan 2550 Alepafillaria ja 255 pyöräasemaa.
Fillarikausi jatkuu lokakuun loppuun. Keltaisen kulkupelin
käyttöoikeuden saa koko kaudeksi 30 euron hintaan. Viikoksi fillarin käyttöoikeuden saa kympillä ja päiväksi 5 eurolla.
Rekisteröityminen kaupunkipyörien käyttäjäksi tapahtuu
osoitteessa hsl.fi/kaupunkipyörät. Kaupunkipyörien asemapaikat ovat mukana HSL:n Reittioppaassa.
HOK-Elannon Alepa-ketju on kaupunkipyörien näkyvä pääyhteistyökumppani jo kolmatta kertaa peräkkäin. Kaupunkipyörät ovat osa julkisen liikenteen verkostoa ja siten mainospaikkana verrattavissa busseihin ja raitiovaunuihin.

Noutolokerot lentokentällä
ainakin kesän yli
Lentomatkalaisten kotiinpaluu on astetta
vaivattomampaa ja nautittavampaa Alepan noutolokeroiden ansiosta. Finnavian noutopisteellä
toimii Alepan lisäksi Postin Smartpost-lokerot,
joihin toimitetaan lentoaseman myymälöiden
tuotteita.
Alepan lokeroihin tavarat toimitetaan maanantaista lauantaihin Kartanonkoskelta Alepa Dark
Storesta. Tilaukset tehdään Foodien kautta, foodie.fi. Sunnuntaisin matkalaiset tekevät jatkossakin ostoksensa Lentokentän Alepasta.
Noutopiste sijaitsee terminaalien yhdyskäytävällä lähellä juna-asemaa.
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Kunniamerkit
Kappelissa jaettiin 6.2. kunnia- ja työansiomerkkejä
HOK-Elannon henkilökunnalle. Vaikka kyseessä oli
päivätilaisuus, oli tunnelma juhlava ja tunnelma korkealla.

Paparazzi

Esimiespäivä
Esimiespäivän areena oli tänä vuonna Savoy-teatteri.

Memphis
9-vuotias Memphis Kamppi otti ilon irti elämästä helmikuussa.

Riemumehiläiset
Riemumehiläiset kokoontuivat HOK-Elannon
konttorilla helmikuun lopulla.

Hullut Päivät
11.-15.4. Hulluteltiin HOK-Elannon ensimmäiset Hullut
päivät. Hullareille tuttuun tyyliin väkeä oli riittämiin ja
markkinahenkeä piisasi!
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ALEPA
Tuomas Mulo on nimitetty Alepa-ketjun ryhmäpäälliköksi. Tuomas
on aiemmin toiminut S-market-ketjun ryhmäpäällikkönä.
Indrek Merilaid on nimitetty Alepa-ketjun ryhmäpäälliköksi. Indrek
on aiemmin toiminut S-market-- ketjussa marketpäällikkönä,
viimeksi S-market Itäkeskuksessa.
Miira Ikonen on nimitetty myymäläpäälliköksi touko-kesäkuun
vaihteessa avattavaan Alepa Ymmerstaan.
Tia Palokas on nimitetty Alepa Aurinkolahden myymäläpäälliköksi.
Tia on aiemmin toiminut Alepa Kruununhaan myymäläpäällikkönä.
Jenni Pajunen on nimitetty Alepa Kruununhaan vt-myymäläpäälliköksi. Jenni on aiemmin toiminut Alepa Caloniuksenkadun
apulaispäällikkönä.
Tuomas Laiho on nimitetty Alepa Pasilanraition myymäläpäälliköksi. Tuomas on aiemmin toiminut Alepa Karakallion myymäläpäällikkönä.
Tiia Duah on nimitetty Alepa Karakallion vt-myymäläpäälliköksi. Tiia
on aiemmin toiminut Alepa Kampin apulaispäällikkönä.
Juha Suoranta on nimitetty Alepa Kampin myymäläpäälliköksi. Juha
on aiemmin toiminut Alepa Asematunnelin myymäläpäällikkönä.
Anu Huovinen on nimitetty vt-myymäläpäälliköksi Alepa Kontulankaareen. Anu on toiminut aiemmin apulaispäällikkönä Alepa
Kontulankaaressa.
Jenni Saloranta on nimitetty myymäläpäälliköksi Alepa Martinlaaksoon. Jenni on toiminut aiemmin myymäläpäällikkönä Alepa
Havukoskella.
Karina Wahlström on nimitetty myymäläpäälliköksi Alepa Havukoskelle. Karina on palannut perhevapaalta ja on toiminut aikaisemmin
myymäläpäällikkönä Alepa Kannelmäessä.
Lassi Melanen on nimitetty Alepa Lentoaseman myymälä
päälliköksi. Lassi on aiemmin toiminut Alepa Kannelmäen
myymäläpäällikkönä.
Tiina Pääkkönen on nimitetty alkaen vt-myymäläpäälliköksi Alepa
Kivenlahteen. Tiina on aiemmin toiminut apulaispäällikkönä Alepa
Kirstintiellä
Sari Kurki on nimitetty Alepa Rajatorpan vt-myymäläpäälliköksi.
Sari on aiemmin toiminut apulaispäällikkönä Alepa Nissaksessa.

on aiemmin toiminut apulaispäällikkönä S-market Pohjois-Tapiolassa.
Janne Lahti on nimitetty S-market Saunalahden marketpäälliköksi.
Janne on aiemmin toiminut vt- marketpäällikkönä S-market Saunalahdessa.
Tarja Heinonen on nimitetty S-market Hakunilan marketpäälliköksi.
Tarja on aiemmin toiminut S-market Oulunkylän marketpäällikkönä.
Juha Seittenranta on nimitetty S-market Maunulan marketpäälliköksi. Juha on aiemmin toiminut S-market Hakunilan marketpäällikkönä.
Pia Elo on nimitetty S-market Oulunkylän marketpäälliköksi.
Pia on aiemmin toiminut S-market Maunulan marketpäällikkönä.
Sani Kokkonen on nimitetty S-market Pakilan marketpäälliköksi.
Sani toimii tällä hetkellä apulaispäällikkönä S-market Pakilassa. Hän
on suorittanut S-market -ketjun marketpäällikkövalmennuksen
(HESP). Nimitys astuu voimaan 11.6.2018.

PRISMA
Minna Eronen on nimitetty Prisma Itäkeskuksen palvelupäälliköksi.
Minna on aiemmin työskennellyt kassavastaavana sekä vt. palvelupäällikkönä Prisma Itäkeskuksessa.
Anne Koljonen on nimitetty Prisma Tikkurilan myyntipäälliköksi
vastuualueenaan käyttötavarat. Anne on aiemmin työskennellyt
apulaismyyntipäällikkönä Jumbon Prismassa. Anne on suorittanut
Jollaksen käyttötavaran myyntipäällikkövalmennuksen Jollaksessa.

HERKKU
Mika Heikkinen on nimitetty HOK-Elannon Herkku liiketoiminnan
ketjujohtajaksi. Mikalla on pitkä kokemus päivittäistavarakaupan
alalta useissa eri tehtävissä ja hän on toiminut syksyn ajan Herkun
projektijohtajana.
Mikael Ernvall (ETM) on nimetty HOK-Elannon Herkku -liiketoiminnan ryhmäpäälliköksi. Mikael on työskennellyt S-ryhmässä ja
HOK-Elannolla vuodesta 2005. Mikael on muun muassa toiminut
projektipäällikkönä Pietarin Prisma-ketjussa, suorittanut S-ryhmän
S-Trainee koulutusohjelman sekä toiminut marketpäällikkönä kolmessa HOK-Elannon S-marketissa.

S-MARKET
Kimmo Kärki on nimitetty S-market-ketjun ryhmäpäälliköksi. Kimmo on aiemmin toiminut Alepa-ketjun ryhmäpäällikkönä.
Minna Aravirta on nimitetty S-market-ketjun ryhmäpäälliköksi. Minna on aiemmin toiminut S-market Columbuksen marketpäällikkönä.
Tapio Kääriäinen on nimitetty S-market Itäkeskuksen marketpäälliköksi. Tapio palaa vuorotteluvapaalta ja työskennellyt sitä ennen
useassa S-marketissa marketpäällikkönä
Janne Toivonen on nimitetty S-market Columbuksen marketpäälliköksi. Janne on aiemmin toiminut marketpäällikkönä S-market
Hakaniemessä.
Markus Leinonen on nimitetty S-market Hakaniemen marketpäälliköksi. Markus on aiemmin toiminut vt-marketpäällikkönä S-market
Pitäjänmäellä.
Kaj Telenius on nimitetty S-market Nihtisillan marketpäälliköksi. Kaj
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aiemmin toiminut Emotion ketjupäällikön tehtävässä.
Anne Grandén on nimitetty Emotion Iso Omenan ja Entressen
myymäläpäälliköksi. Anne on aiemmin toiminut Emotion Sellon
myymäläpäällikkönä.
Päivi Kauhanen on nimitetty Emotion Sellon myymäläpäälliköksi.
Päivi on aiemmin toiminut Emotion Keravan myymäläpäällikkönä.
Jaana Savolainen on nimitetty Emotion Itäkeskuksen myymäläpäälliköksi. Jaana on aiemmin toiminut Emotion Entressen myymäläpäällikkönä.
Emmi Kangas on nimitetty syyskuussa avattavan Emotion Redin
myymäläpäälliköksi 1.9.2018 alkaen. Emmi toimii tällä hetkellä Emotion Keravan myymäläpäällikkönä.
Marianne Möttönen on nimitetty Emotion Keravan myymäläpäälliköksi 1.9.2018 alkaen. Marianne toimii tällä hetkellä Emotion
Järvenpään myymäläpäällikkönä.
Marja Järvenpää on nimitetty Emotion Järvenpään myymäläpäälliköksi 1.9.2018 alkaen. Marja jatkaa edelleen myös Emotion Hyvinkään myymäläpäällikkönä.

SOKOS / EMOTION
Elina Vaalto on nimitetty Emotion ketjupäälliköksi. Elina on
aiemmin toiminut Emotion Iso Omenan myymäläpäällikkönä ja
on toiminut aikaisemmin esimiesharjoittelijana Sokos ja Emotion
-ketjussa sekä HOK-Elannon päivittäis- ja käyttötavarakaupan
business controllerina.
Sanna Mäenpää on nimitetty Sokos Helsingin tavaratalojohtajaksi.
Sanna on aiemmin toiminut
Sokos Kaaren tavaratalojohtajana ja on suorittanut S-ryhmän
S-Trainee koulutusohjelman.
Aira Gästrin on nimitetty Sokos Kaaren tavaratalojohtajaksi. Aira on

päälliköksi. Liina on aiemmin toiminut Coffee House Hakaniemen
ravintolapäällikkönä.
Mika Jaakkola on nimitetty Hyvinkään ABC Ravintolan ravintolajohtajaksi. Mika on aiemmin toiminut HOK-Elannon ABC-ketjuohjauksesta liikennemyymäläpäällikkönä.
Ville Tiainen on nimitetty Coffee House Asema-Aukion ravintolapäälliköksi. Ville jatkaa edelleen myös Sokos Cafen ravintola
päällikkönä.
Piia Vellonen on nimitetty Rosso Ympyrätalon vt. ravintolapäälliköksi. Piia on aiemmin toiminut Coffee House Asema-aukion vt.
ravintolapäällikkönä.

KODIN TERRA TUUSULA
Ville Simolin on nimitetty myyntipäälliköksi vastuullaan yritys- ja
rakentaja- sekä keittiömyynti. Ville on aiemmin työskennellyt Starkki
Oy:ssä, Stark Suomi sekä Ahlsell Oy:ssä.

RAVINTOLATOIMIALA
Matti Lindfors on nimitetty Hyvinkään Teho-ravintoloiden ravintolajohtajaksi. Matti on aiemmin toiminut Hyvinkään Rosson ja Coffee
Housen ravintolapäällikkönä.
Nina Rekula on nimitetty Chico’s Töölön vt. ravintolapäälliköksi.
Nina on aiemmin toiminut Chico’s Jumbon liikeideapäällikkönä.
Ari Peltola on nimitetty William K. Sellon ravintolapäälliköksi.
Sirpa Mäkelä on nimitetty Jyvänen Myllypuron ravintolapäälliköksi.
Sirpa on aiemmin toiminut Chico’s Tapiolan ravintolapäällikkönä.
Susanne Törmänen on nimitetty Deli Konalan ravintolapäälliköksi.
Susanne on aiemmin toiminut ABC Deli Espoonlahden apulaisliikennemyymäläpäällikkönä.
Heli Laitinen on nimitetty Hesburger Sellon ravintolapäälliköksi.
Minna Grönthal on nimitetty Pub99;n ravintolapäälliköksi.
Laura Lindberg on nimitetty Kaarna Baari & Keittiön ravintola
päälliköksi. Laura on aiemmin toiminut Raffaellon ravintola
päällikkönä.
Susanna Siiteri on nimitetty Kukontorin ravintoloiden, Italon ja
Wok Upin ravintolapäälliköksi. Susanna on aiemmin toiminut Kaarna
Baari & Keittiön ravintolapäällikkönä.
Tommi Karhu on nimitetty Casa Largon ravintolajohtajaksi. Tommi
on aiemmin toiminut Kukontorin ravintoloiden, Italon ja Wok Upin
ravintolapäällikkönä.
Piia Virtanen on nimitetty Virgin Oil & Co.:n ravintolajohtajaksi. Piia
on aiemmin toiminut La Famiglia Keskuskadun ravintolajohtajana.
Liina Liehunen on nimitetty Fafa´s Helsinki Sokoksen ravintola-

HAUTAUS JA LAKIPALVELUT
OTM Virpi Kutila on nimitetty HOK-Elannon Hautaus- ja Lakipalveluiden ketjujohtajaksi.Virpi on aiemmin toiminut lakimiehenä ja Lakipalveluiden: Kallion, Malmin, Itäkeskuksen, Keravan ja Hyvinkään
tiiminvetäjänä vastaten operatiivisesta työnjohdosta.

KONTTORI
KTM Mona Pohjonen on nimitetty avainasiakaspäälliköksi kiinteistö
ja liikepaikkayksikköön. Mona on aiemmin toiminut Marketohjauksessa projektipäällikkönä. Hänellä on useiden vuosien kokemus
HOK-Elannon palveluksessa mm. ravintola- ja markettoimialoilla.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 26.4 mennessä
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TASAVALLAN PRESIDENTIN
MYÖNTÄMÄT KUNNIAMERKIT
SUOMEN LEIJONAN RITARIMERKKI
Ilvonen Juha, hallintotoiminnot

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN ANSIORISTI
Riiali Ilkka, Prisma Kaari Kannelmäki

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

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

TYÖANSIOMERKIT 40 VUOTTA
Bruun Kari, S-market Pitäjänmäki
Halonen Pentti, kiinteistöyksikkö
Holma Soile, Emotion Itäkeskus
Ilola Satu, Hautauspalvelu Hyvinkää
Karlsson Tiina, Prisma Kaari Kannelmäki
Kulmala Anneli, Hautauspalvelu Tapiola
Lipasti Liisa, S-market Itälahdenkatu
Mänty Satu, Alepa Perämiehenkatu
Mäntynen Tarja, S-market Vaasanhalli
Pahkala Jukka, Casa Largo
Tanjunen Kosti, Prisma Tikkurila

TYÖANSIOMERKIT 25 VUOTTA
Blomqvist Merja, Lakipalvelu Kallio
Eskelinen Kirsi, S-market Meri-Rastila
Haajanen Reneta, S-market Kivenlahdentie
Hannula Herkko, S-market Mäntsälä
Harju Maarit, Emotion Hyvinkää
Hartikka Johanna, Emotion Entresse
Heiskanen Tuija, Sokos Helsinki
Honkaharju Tarja, Omistajapalvelu Hyvinkää
Juntunen Lassi, Prisma, Kodin Terra, ABC,
verkkokauppa ketjuohjaus
Keränen Juha, Alepa Ruoholahdenkatu
Mellanen Nina, Rosso Kerava
Nieminen Virpi, Sokos Helsinki
Rintala Seija, S-market Hakaniemi
Roinisto Katja, marketohjaus
Salmivaara Liisa, S-market Espoon keskus
Suvanto Sari, Prisma Iso Omena
Sysivirta Timi-Pekka, S-market Sokos Helsinki
Toivonen Kari, Pub 99
Turkka Minna, Prisma Iso Omena
Tynkkynen Anja, Sokos Helsinki
Vaattovaara Kauko, S-market Espoon keskus
Vennala Satu, ravintolatoimiala
Vilén Sinikka, Alepa Vartiokylä

