
Helsingin Osuuskauppa Elanto
Kaupintie 14, 00440 Helsinki

Puh. 010 76 600
www.hok-elanto.fi 

Helsingin Osuuskauppa Elanto      Vuosiesite 2007

VUOSIESITE      2007



Toimitus ja graafi nen suunnittelu: HOK-Elanto Viestintä- ja markkinointipalvelut

Valokuvat: Ilpo Vainionpää, Ateneum, Linnanmäki

Paperit: Kannet: Galerie Art Silk 300 g, sisäsivut: Galerie Art Silk 150 g

Painopaikka: Libris Oy, 2007



3

Sisällysluettelo 

Toimitusjohtajan tervehdys 4

Suomalainen yritys, jonka sinä omistat 6

Market-kauppa 8

 Prisma 10

S-market 12

Alepa  14

Sokos ja Emotion 16

Ravintolatoimiala 18

Muu liiketoiminta 22

Suomen suurin alueosuuskauppa 24

Henkilöstö HOK-Elannossa 28

Vastuullinen yritys 34

Partnerit HOK-Elannon toimialueella 40

Tapahtumat 42

 Edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus 46

HOK-Elannon historia 48

HOK-Elanto 2006
• Liikevaihto 1227,4 milj. € • Investoinnit 83,2 milj. € • Asiakasomistajia 500 848 • Henkilökuntaa 5 159 • Toiminnan tulos 41 milj. €

• Päivittäistavarakaupan markkinaosuus 38,5 % • Ravintolatoiminnan markkinaosuus 12 % • Toimialue Helsingin seutu

• HOK-Elannon asiakasomistajille maksettu Bonus 42 milj. €

HOK-Elannon Hautauspalvelu
Lukumäärä: 8
Liikevaihto: 6 milj. €

Alepa
Lukumäärä: 83
Liikevaihto: 206 milj. €

S-market 
Lukumäärä: 52
Liikevaihto: 428 milj. €

Sokos-tavaratalot
Lukumäärä: 2
Liikevaihto: 64 milj. €

Emotion
Lukumäärä: 5
Liikevaihto: 5 milj. €

Prisma
Lukumäärä: 10
Liikevaihto: 361 milj. €

Ravintolat
Lukumäärä: 114
Liikevaihto: 103 milj. €

ABC!
Lukumäärä: 11
Liikevaihto: 42 milj. €

Backas Puutarhakeskus
Lukumäärä: 1
Liikevaihto: 7 milj. €

HOK-Elanto
lyhyesti

Toiminta-ajatuksena on etujen ja
palvelujen tuottaminen pääkaupunkiseudun 
asiakasomistajille. 
HOK-Elannon perusarvot ovat:
• asiakasomistajan etu
• osaava henkilöstö
• kyky muuttua
• vastuullisuus 
• tuloksellinen toiminta
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Vuosi 2006 oli HOK-Elannolle kasvun aikaa. Liikevaihto kas-

voi 14 % ja päivittäistavarakauppa lähes 16 %. Merkittävin 

vaikuttava kasvutekijä oli Suomen Sparin myymälöiden hal-

tuunotto. SOK:n ostettua Suomen Sparin osakkeet Axfoodilta 

osuuskaupat ostivat liiketoimintakaupalla verkostoonsa so-

pivat myymälät Suomen Sparilta. HOK-Elannon alueella muu-

tettiin vuoden 2006 aikana 21 Sparia S-ryhmän ketjuihin. 

Muutettujen myymälöiden myynti kehittyi odotettua parem-

min. Verkostopeitto ja markkinaosuus vahvistuivat erityisesti 

Vantaan ja Espoon alueilla.

HOK-Elannon päivittäistavarakaupan markkinaosuus 

nousi 38,5 prosenttiin (ed. vuonna 35,1 %) ja HOK-Elanto siirtyi

markkinajohtajaksi. 

Ravintolatoimialalla uusittiin toistakymmentä

ravintolaa. Tehdyt konseptimuutokset ja uudet ravintola-

konseptit toteutettiin huolellisen ennakkosuunnittelun poh-

jalta ja perusteellista asiakastutkimusta hyödyntäen. Pääosa 

muutoksista ja avauksista on osoittautunut onnistuneeksi

sekä taloudellisesti että asiakasomistajien monipuolisen

palvelutarjonnan näkökulmasta.

HOK-Elannon asiakasomistajakunnan määrä on jat-

kanut voimakasta kasvuaan. Ennen vuodenvaihdetta 

HOK-Elantoon liittyi 500 000:s asiakasomistaja. Vuoden 

aikana liittyneitä oli yli 37 000. Asiakasomistajakunnan pit-

kään jatkunut kasvu ja ostojen keskittäminen rohkaisevat

jatkamaan HOK-Elannon toiminta-ajatuksen mukaista,

systemaattista etujen ja palvelujen parantamista vastaa-

maan asiakasomistajien tarpeisiin.

Vuoden 2007 aikana saatetaan loppuun Helsingin Viikin 

Prisman rakennustyöt ja aloitetaan Helsingin Itäkeskuksen 

Prisman rakentaminen. Kannelmäen Prisman laajentaminen 

ja kiinteistön uusiminen tulee olemaan yli kolme vuotta kes-

tävä ponnistus.

Toimitusjohtajan
tervehdys

HOK-Elannon
kasvun vuosi
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Suomen Esson liiketoiminnan siirryttyä SOK:n ja ST1:n

omistukseen aloitetaan 23 pääkaupunkiseudun Esso-

liikenneaseman muuttaminen ABC-konseptin mukaiseksi. 

Muutostyöt aloitettaneen syksyllä 2007. Esso-liiketoiminta-

kauppa parantaa merkittävästi pääkaupunkiseudun

S-ryhmän polttoainekaupan tarjontaa.

Uutena tavara-alana HOK-Elannon tarjontaan tulee 

myös Kodin Terra – asumisen ja puutarhanhoidon myymälä-

ketju. HOK-Elannon hallintoneuvosto teki asiaa koskevan 

periaatepäätöksen syksyllä 2006, ja ensimmäisen Terran

rakentamiseen liittyvä sopimus allekirjoitettaneen alku-

vuonna 2007.

Lähipalvelujen kehittämiseen HOK-Elanto panostaa 

mm. remontoimalla keskeisimmän osan Alepa-ketjun 

myymälöitä. Projekti alkoi syksyllä 2006 ja jatkuu koko 

vuoden 2007. Uudistamisen yhteydessä mm. kylmälaite-

kapasiteettia lisätään oleellisesti.

Kaiken kaikkiaan HOK-Elannon tilanne ja tulevaisuuden

näkymät ovat hyvät. Tase on vahva, kassavirta vakaa ja 

päätoimialoilla on saavutettu markkinajohtajan asema.

On ollut etuoikeus olla mukana toteuttamassa niitä hank-

keita, joilla tämä kasvu on mahdollistettu.

Jätän HOK-Elannon haikein mielin siirtyessäni SOK:n

palvelukseen. Samalla voin kuitenkin todeta, että vaikka

haasteita ja uuden rakentamista on runsaasti edessä,

mikään ei jäänyt oleellisesti kesken. Kiitän lämpimästi HOK-

Elannon henkilökuntaa, hallintoa ja muita sidosryhmiä

pitkäaikaisesta erinomaisesta yhteistyöstä.

 Helsingissä maaliskuun 12. päivänä 2007,

  Arto Hiltunen

  toimitusjohtaja
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HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys ja S-ryhmän
suurin alueosuuskauppa. Osuustoiminnallisena yrityksenä 
HOK-Elannon perustehtävä on tuottaa mahdollisimman hyviä
palveluja ja etuja sitoutuneille asiakasomistajille, joten liike-
toimintamme tuotto käytetään palvelutarjontamme kehittä-
miseen. 

Vuodenvaihteessa Kotimaisen Työn Liitto myönsi HOK-
Elannolle avainlipputunnuksen. Perusteluna oli mm. kotimai-
nen omistuspohja ja että yli 80 prosenttia HOK-Elannon liike-
vaihdosta on peräisin Suomessa valmistetuista tuotteista. 

Asiakasomistajuus on liiketoimintamme perusta, ja HOK-
Elannon asiakasomistaja on nimensä mukaisesti sekä osuuskau-
pan asiakas että omistaja. Vuoden 2006 aikana HOK-Elantoon 
liittyi yli 37 000 uutta jäsentä, mikä nosti asiakasomistajiemme 
kokonaismäärän yli 500 000:een. Jatkuva kasvu osoittaa, että 
asiakasomistajuus kiinnostaa kuluttajia.

Asiakasomistajuus kannattaa
Asiakasomistaja hyötyy eniten S-ryhmän ja sen partnereiden 
tarjonnasta. HOK-Elannon asiakasomistaja saa S-Etukortilla
Bonusta, kun hän asioi bonustoimipaikoissa vähintään 50 eurolla
kuukauden aikana. Lisäksi monet tuotteet ja palvelut tarjotaan 
asiakasomistajille edullisempaan hintaan.

Asiakasomistajaksi pääsee maksamalla 35 euron osuus-
maksun joko kertasuorituksena tai kerryttämällä sen Bonuksilla 
täyteen viiden vuoden kuluessa. Osuusmaksu on sijoitus osuus-
pääomaan ja sille maksetaan vuosittain korkoa. Erotessaan 
asiakasomistaja saa sijoittamansa osuusmaksun takaisin.

Vuonna 2006 HOK-Elannon asiakasomistajille maksettiin 
Bonusta 42 milj. euroa, mikä on 22 % enemmän kuin edellis-
vuonna. Lisäksi HOK-Elanto maksoi osuusmaksuille osuuspää-
oman korkoa 20 prosenttia, yhteensä 2,8 milj. euroa.

Bonusta ja etuja saa lähes kaikkialta
S-ryhmän bonustoimipaikkoja ovat kaikki S-ryhmän ja osuus-
kauppojen omistamat myymäläketjut, erikoisliikkeet, liikenne-
myymälät, kylmäasemat, hotellit ja ravintolat ympäri Suo-
men. 

Bonusta saa myös S-ryhmän ja HOK-Elannon bonuspart-
nereilta, joita ovat Eckerö Line, Elisa Laajakaista ja Matka-
puhelut, Hertz Autovuokraamo, Oral Hammaslääkärit, Isku,

Isku Keittiöt, Matka-Vekka, Peugeot-jälleenmyyjät (Mäkelän Kone 
Oy ja Sveitsinportin Auto Oy), Silmäasema, Tapiola ja Vantaan 
Energia.

Suomalainen yritys,
jonka sinä omistat
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Bonuspartnereiden tuotteista ja palveluista kertyy Bonusta sa-
malla tavalla kuin S-ryhmän omista toimipaikoista. Bonustoimipaik-
koja on pääkaupunkiseudulla kaikkiaan 450 ja koko maassa yli 2 000.

S-ryhmä avaa vuoden 2007 lopussa yhteisen pankin, jonka 
nimeksi on valittu S-Pankki. Se tulee olemaan luotettava, osaava ja 
suomalainen pankkipalvelujen tarjoaja. Pankin myötä S-Etukorttiin 
saa myös monipuolisemmat maksukorttiominaisuudet.

HOK-Elannolla on myös runsaasti etupartnereita, jotka tarjoa-
vat asiakasomistajille pysyviä tai kausittain vaihtuvia asiakas-
omistajaetuja, joista ei kerry Bonusta.

Etupartnereita ovat Ateneumin taidemuseo, Espoon Modernin
taiteen museo EMMA, Helsingin Juhlaviikot, Kansallisteatteri,
Linnanmäki, Merimaailma Sealife, Muumimaailma, Sirkus Finlandia 
ja Svenska Teatern. Lisäksi HOK-Elannon yhteistyökumppanit kuten 
TSL ja Suomen Punainen Risti tuottavat etuja asiakasomistajille. 
HOK-Elannolla on myös sosiaalisen vastuun hankkeita mm. SPR:n, 
MLL:n ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Ajankohtaista tietoa
Lähetämme asiakasomistajille kuukausittain asiakasomistaja-
postia, joka sisältää vastaanottajan henkilökohtaiset bonustiedot 
sekä S-Tilin tiliotteen ja HOK-Elannon oman Yhteishyvä-lehden.

Yhteishyvä on koko perheen aikakauslehti, joka sisältää viih-
teen ja ajankohtaisten asioiden lisäksi tietoa asiakasomistajuu-
desta ja asiakasomistajaeduista.

Asiakasomistajat vaikuttavat päätöksentekoon
Jotta asiakasomistajille voidaan tuottaa juuri heidän tarvitsemiaan 
palveluja ja etuja, tarvitsemme tietoa asiakkaiden tarpeista. Tietoa 
kerätään säännöllisesti kyselytutkimusten, menekkimittausten, 
erillistutkimusten ja palautejärjestelmän avulla.

Asiakkaat voivat antaa palautetta palautepuhelimiin ja
-laatikoihin tai suoraan henkilökunnalle. Palautteen anto onnis-
tuu myös sähköpostin ja internetin välityksellä. Kaikki palautteet 
huomioidaan liiketoiminnan kehittämisessä.

Asiakasomistaja on myös äänioikeutettu HOK-Elannon edus-
tajiston vaaleissa, jotka järjestetään joka neljäs vuosi. Edustajisto 
on osuuskaupan ylin päättävä elin. Seuraavat edustajiston vaalit 
järjestetään keväällä 2008.
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Market-kauppa
– oikeat

palikat oikeissa
paikoissa
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HOK-Elannon suurin toimiala on market-kauppa, jonka myymä-
löillä vuonna 2006 oli 80 miljoonaa asiakaskäyntiä. Siinä on noin 
10 prosentin kasvu. 

– Tämä merkitsee noin 240 000 asiakkaan päivittäistä vierailua
kaupoissamme, toteaa HOK-Elannon market-kaupan toimiala-
johtaja Veli-Matti Liimatainen. 

– Samalla keskiostos ja Bonusmyynti ovat kasvaneet selvästi. Kun 
Sparilta siirtyvien kauppojen myötä Espooseen ja Vantaalle saatiin
lisää erityisesti isoja S-marketteja, on myynti kauttaaltaan lisäänty-
nyt. Yhä useampi asiakasomistaja on havainnut S-Etukortin voiman ja 
ryhtynyt keskittämään ostojaan meidän kaikkiin toimipaikkoihimme.

Avauksia liukuhihnalta
Viimeisen vuoden aikana Spar-myymälöitä on muutettu ripeällä 
tahdilla Alepoiksi ja S-marketeiksi. Muutokset ovat sujuneet hy-
vässä ilmapiirissä ja odotukset ovat ylittyneet myynninkin osalta: 
Parhaimmillaan myynti on yli kaksinkertaistunut.

– Joukossa oli todella haastaviakin aikatauluja, mutta kaikki 
myymälät saatiin auki suunnitelmien mukaan. Erityiskiitokset saa 
Sparilta siirtyneiden ammattilaisten muutosvalmius, Veli-Matti 
Liimatainen toteaa.

HOK:n ja Elannon fuusiossa käyttöönotettu kummitoiminta, 
jonka avulla muuttuvan yksikön päällikkö sai opastusta ja neuvoja 
ketjussa pidempään toimineelta kollegaltaan, osoitti toimivuutensa 
myös Spar-kauppojen muutoksessa. Myymälän koko henkilökunta 
pääsi myös etukäteen harjoittelemaan toisessa myymälässä tule-
van ketjunsa toimintaa. 

– Haluan kiittää lämpimästi kaikkia muutostöissä fyysisesti ja 
henkisesti mukana olleita: myymälöiden henkilökuntaa, kummeja, 
tavaroitus- ja remonttiryhmäläisiä ja tukitoimintojen väkeä sekä 
Alepan ja S-marketin ketjunohjausta ja kaikkia yhteistyökumppa-
neitamme. Tulevaisuudessa jatketaan kehittämistä ja kouluttautu-
mista tässä samassa hienossa ilmapiirissä, Veli-Matti Liimatainen 
sanoo.

– Toiminnallisesti seuraava uusi haaste on S-Pankin lanseeraus 
vuoden 2007 lopulla. Se tulee toimimaan nykyisen toimipaikkaver-
kostomme puitteissa, ja asiakaspalvelusta vastaa nykyinen henki-
lökuntamme. Tämä merkitsee tuntuvaa koulutusponnistusta, jotta 
kaikki oppivat tuntemaan uudet pankkipalvelutuotteemme.

Pääkaupunkiseutu tiennäyttäjänä
HOK-Elannon toimialue poikkeaa monella tavalla valtakunnan 
keskiarvosta. Täällä on enemmän ostovoimaa, ja toisaalta uudet 
kulutustottumukset lyövät täällä itsensä ensimmäisenä läpi. Uudet 
ruokatrendit, kuten terveysvaikutteisten ruokien kysynnän kasvu, 
näkyvät ensin täällä.

– Pääkaupunkiseudun sisälläkin on suuresti toisistaan poikkeavia
alueita, joilla korostuvat erilaisten asiakasryhmien ostotottumuk-
set, Veli-Matti Liimatainen toteaa.

– Vahvuutemme on ketjutoiminnassa, mutta pyrimme sen 
keinoin toimimaan niin, että voimme yhä paremmin vastata pai-
kalliseen kysyntään.

HOK-Elannon market-ketjut ovat asemoineet itsensä hintajoh-
tajiksi. Tämä merkitsee, että jokainen ketju on omassa kokoluokas-
saan edullisempi kuin vastaavan kokoluokan kilpailijat. Hintatasoa 
seurataan säännöllisesti laajan ruokakorin hintavertailulla.

– Ketjujemme vahvuus on hintajohtajuus, mutta HOK-Elan-
non toiminta-alueella asiakasomistajat ostavat mielellään myös 
arvokkaampia tuotteita, Veli-Matti Liimatainen kertoo.
Kulutus ja kysyntä edellyttävät meiltä laajempaa valikoimaa kuin 
muualla maassa. Samalla kaavoitus, rakentaminen ja toimitilojen 
kustannukset tuovat omat paineensa myymäläverkoston kehittä-
miselle. Kilpailussa pärjääminen edellyttää, että verkosto pysyy 
ajan tasalla. Myymälät on pidettävä kunnossa ja samalla on mietit-
tävä, minkä kokoisella kaupalla pärjää kussakin kilpailutilanteessa 
nyt ja tulevaisuudessa.

Kauppaverkosto on kokonaisuus
– Viime aikoina on keskusteltu lähikaupan merkityksestä ja tulevai-
suudesta. Me uskomme sen asemaan jatkossakin, ja siksi meneil-
lään on mittava Alepan kunnostuskierros, Liimatainen toteaa.

– Meillä on yli 500 000 asiakasomistajaa, ja tehtävämme on 
ylläpitää ja kehittää kauppaverkostoamme kokonaisuutena heidän 
tarpeidensa mukaan. Täytyy olla oikeat palikat oikeissa paikoissa. 
Se merkitsee myös isojen yksiköiden tarjonnan lisäämistä. 

Viikin Prisma avataan vuoden 2007 marraskuussa. Kannel-
mäen laajamittainen kehityshanke on käynnistynyt ja seuraavana 
vuoroaan odottaa Hyvinkään Prisma. Itäkeskuksen Prisman rakenta-
minen alkanee vuoden 2007 aikana. Prismojen toiminnan kehittä-
misessä huomio kiinnitetään nyt käyttötavarakauppaan.

Lähivuosina etenevät myös Prisma-hankkeet Lommilassa,
Hakunilassa ja Myyrmäessä. Niiden lisäksi haetaan yhdyskunta-
rakenteiden muuttuessa jatkuvasti sopivia paikkoja S-marketeille 
ja Alepoille, joko täydentämään tai korvaamaan nykyistä verkos-
toa.

– Kiihtyvä kasvu ja laajeneminen asettavat kovat vaatimukset 
toiminnan organisoinnille ja johtamiselle. Tulevaisuudessa menes-
tykseen tarvitaan entistä parempia johtamismalleja ja laaduk-
kaampaa esimiestyötä, Veli-Matti Liimatainen uskoo.

– Sen vuoksi olemme jatkaneet panostamista henkilöstön
kehittämiseen ja esimiestyön valmennusohjelmiin.
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Prismoissa asiakasomistajien osuus ketjun myynnistä on kaikkein 
suurin, peräti 88 prosenttia. Vuonna 2006 HOK-Elannon Prismat 
onnistuivat kasvattamaan myyntiään peräti 9 prosenttia, vaikka 
vuoden aikana ei avattu yhtään uutta yksikköä eikä laajennusta. 
Suurimmat kasvut kirjattiin Keravan, Olarin, Sellon ja Jumbon 
Prismoille.

Menestys tehtiin pitämällä huolta myymälätoiminnan perus-
asioista, kuten tavaroiden saatavuudesta, esillepanon selkeydestä, 
myymälän siisteydestä ja asioinnin sujuvuudesta sekä luonnolli-
sesti hintajohtajuudesta.

– Prismassa et maksa liikaa, ja saat vielä Bonukset päälle, toteaa
Prisma-ketjun johtaja Jorma Aromäki ketjunsa tärkeimmästä 
asiakasomistajien palkitsemisen muodosta. 

– Nykyisten Prismojemme hyvä myynnin ja tuloksen kehitys 
antaa uskoa myös tulevien isojen hankkeidemme menestykseen.

Katse käyttötavarakauppaan
Prismojen liikeidea rakentuu vahvasti päivittäistavaran laajaan tar-
jontaan ja pysyvästi edulliseen hintatasoon. Koko perheen ostos-
paikkana Prisma haluaa myös entistä paremmin vastata asiakas-
omistajatalouksien käyttötavaroiden tarpeisiin. Vuonna 2007 
koko Prisma-ketjussa kehitetäänkin erityisesti käyttötavara-
kauppaa.

Maaliskuussa 2007 avattiin Prisma Jumbossa Sport-osasto, 
joka toimii samalla urheiluväline- ja urheiluasukaupan yhtenä 
pilottina valtakunnalliselle Prisma-ketjulle. Prisma Sport tarjoaa 
entistä laajemman valikoiman välineitä, vaatteita ja jalkineita. 
Mukana on enemmän merkkituotteita, ja myös henkilöstön osaa-
mista on lisätty ja palvelutasoa nostettu.

Entistä laajempaa
Maaliskuussa valmistui myös Malmin Prisman toisen kerroksen 
laajennus. Sen myötä yläkertaan tuli 1 000 neliön lisätila, joka 
käytettiin erityisesti kodin tuotteiden, sportin ja viihteen vali-
koimien parantamiseen. Muutos perustuu ketjun uuteen käyttö-
tavarakonseptiin ja asiakastutkimuksiin, joissa selvitettiin, mil-
laisia tuotteita ja palveluja asiakkaat odottavat Prismasta saa-
vansa. 

Lähivuosien merkittävin laajennushanke on Kannelmäessä. 
Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi helmikuussa, kun Pris-
man toiminnot siirtyivät kokonaan nykyisen rakennuksen kaksi-

kerroksiseen osaan. Alakertaan avattiin uusi päivittäistavara-
osasto ja käyttötavara siirrettiin yläkertaan. Kun uusi Prisma-
keskus on muutaman vuoden kuluttua täysin valmis, asiakkaita 

Koko
perheen

Prisma

Prisma on perhemarket.
Se erottuu kilpailijoistaan konstailemattomalla 
toimintatavalla,  jonka perustana ovat pysyvästi 
edulliset hinnat ja monipuoliset valikoimat koko 
perheelle. 
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palvelee täydellinen 17 000 m2 Prisma runsaine oheispalveluineen.
Rakennusaikana toimitaan hieman tiiviimmässä tilassa, mutta 
kauppaa käydään koko ajan. 

Viikin Prisma avaa jouluksi
HOK-Elannon yhdennentoista Prisman rakentaminen on eden-
nyt siihen pisteeseen, että Viikin Prisma-keskuksen peruskivi 
muurattiin joulukuussa 2006 ja Prisma Viikki avaa ovensa asiak-
kaille jouluksi 2007. Valmistuttuaan Prisma-keskus palvelee vie-
reisen yliopistokampuksen asukkaiden lisäksi ainakin Viikin, Pih-
lajamäen ja Pihlajiston asukkaita. Siitä on hyvät yhteydet myös 
Itä-Helsingin suuntaan.

– Olen tyytyväinen, että saamme Itä-Helsinkiin uuden Prisman
täydentämään HOK-Elannon palvelutarjontaa, Jorma Aromäki 
sanoo. 

– Teemme asioinnin täällä mahdollisimman toimivaksi ja 
sujuvaksi. Kaikki tarvittava löytyy saman katon alta.

Kooltaan Prisma Viikin myyntipinta-ala tulee olemaan
n. 9000 m2 ja se jakautuu kahteen kerrokseen. Ensimmäiseen 
kerrokseen tulevat päivittäistavarat ja toiseen kerrokseen pukeu-
tumisen, vapaa-ajan ja kodin tuotteet. Viikin Prisma-keskuksessa 
on liiketiloja 12 400 m2. Prisman lisäksi Prisma-keskukseen tulevat 
mm. HOK-Elannon ravintola Chico´s, Alko ja apteekki. Prisma-
keskuksessa on yhteensä noin tuhat parkkipaikkaa. Tämän lisäksi 
bussipysäkit sijaitsevat Prisman välittömässä läheisyydessä. 

Prisma Viikin suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu 
sekä rakentamisen että tulevan toiminnan ympäristövaikutukset. 
Omassa toiminnassaan Prisma-keskus pyrkii pakkaus- ja muun 
jätteen määrän minimointiin, ja luonnollisesti myös syntyvä jäte 
lajitellaan. Prisma-keskuksen yhteyteen tulee asiakkaita palveleva 
jätteiden lajittelua ja kierrätystä edistävä ekopiste.

Verkostoa laajennetaan
Tulevaisuudessa markkinatilanne elää jatkuvassa muutokses-
sa ja Prismojen on kyettävä vastaamaan niin muiden hyper-
market-ketjujen kuin erikoistuneiden halpaketjujenkin toimin-
taan. Johtavana hypermarket-luokan toimijana Prisma-ketju pää-
see hyödyntämään hankintaetuja, jotka voidaan tarjota edelleen 
kuluttajalle. Lähivuosina verkostoa laajennetaan edelleen siten, 
että Prisma olisi vaivattomasti kaikkien HOK-Elannon asiakas-
omistajien saavutettavissa. Seuraavana vuorossa on Itäkeskuksen 
Prisma, jonka rakentaminen käynnistynee lähiaikoina.

Lukumäärä: 10
Myynti: 445 M€

Kehitys: + 8,9 %
Henkilökunta:
1 138 henkilöä (31.12.2006)
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S-market
asiakkaan

silmin

HOK-Elannon suurin ketju on selvä hintajohtaja 
isojen ruokakauppojen sarjassa. Samalla
S-markettien toiminnassa pyritään kaikin puolin 
varmistamaan asiakkaille helppo ja nopea asiointi. 
Viime vuonna ketju laajeni 11 yksiköllä ja myynti 
kasvoi yli 19 prosenttia.

Spar-konversioiden yhteydessä uusia S-marketteja avattiin kevään 
2006 aikana lähes viikoittain. Suoritus oli melkoinen, mutta on-
nistui kaikin tavoin. Aikataulut pitivät täysin, ja jokainen myymälä 
avattiin suunnitellusti. Uusien yksiköiden myynti kehittyi yli odotus-
ten, ja myös entisen verkoston myymälät kasvattivat myyntiään.

Vuonna 2007 S-market-ketjun myymälöiden lukumäärä pysy-
nee entisellä tasolla, eikä mainittavia remonttejakaan ole luvassa, 
vaikka yllätykset toki ovat mahdollisia. Kasvun vuoden jälkeen nyt 
on oikea hetki tarkistaa käytännön toimintatavat. Kasvu ei ole 
mikään itsestäänselvyys, sillä asiakaslupaus on lunastettava joka 
päivä.

Mitä asiakas toivoo meiltä?
– Tänä vuonna meillä S-marketissa keskitytään perusasioihin, kuten 
tavaroiden saatavuuteen, myymälän hoitotasoon ja luontevaan 
asiakaspalveluun, sanoo ketjunjohtaja Kimmo Nikula.

– Haluamme katsoa myymälöitämme ikään kuin asiakkaan silmin.
Tutkimusten mukaan asiakas pitää myymälässä asioidessaan olen-
naisimpana, että hän saa juuri sen tuotteen, mitä on tullut hake-
maan. Valikoiman laajuus ei voi näkyä vain juhlapyhinä, vaan koko 
tarjonnan pitää olla jatkuvasti saatavilla. Asiakas kelpuuttaa korvaa-
van tuotteen yllättävän harvoin. Tärkeää on myös, että myymälässä 
on helppo kulkea, ja kauppareissu käy sujuvasti ja nopeasti.

– S-market-konsepti itsessään vastaa jo tähän, sillä meidän 
peruslupauksemme on helppo asiointi, Kimmo Nikula sanoo.

– Pelkkä konsepti ei kuitenkaan riitä, vaan käytännön teot ratkai-
sevat.

Keskeisessä asemassa on järjestelmien entistä parempi osaa-
minen ja hyödyntäminen, jotta saadaan myymälään oikea määrä 
tuotteita oikeaan aikaan – ja työvuoroon oikea määrä henkilö-
kuntaa, myös oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Saatavuuden lisäksi asiakas kiinnittää huomiota siisteyteen. 
Myymälästä tulee jäädä asiakkaalle huoliteltu mielikuva ja tunne, 
että täällä on kaikki hyvin.

Kassalle tullessaan asiakas ei halua jonottaa. Kassamiehityksessä 
on kyettävä ennakoimaan tilanteet niin, että jonoja ei synny.  Kassa-
myyjän ja asiakkaan luonnollinen vuorovaikutus on tärkeää.

– Ylitsepursuava kohteliaisuus ei ole meidän suomalaisten 
mieleen, me arvostamme omana itsenämme olemista. Luontevan 
ja ystävällisen palvelun myötä asiakkaalle syntyy mielikuva, että 
tämä on ”minun kauppani”, Kimmo Nikula kuvailee.
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Räätälöityä toimintaa
Asiakaskunnan rakenne vaihtelee HOK-Elannon toimialueella pal-
jon. Sen seurauksena myös ostokäyttäytyminen vaihtelee alueit-
tain. S-marketit pyrkivät palvelemaan mahdollisimman hyvin lähi-
alueensa asiakkaita, mutta myös myymäläkoko vaikuttaa yksiköi-
den valikoimiin. Suurimmissa S-marketeissa on palvelutiski ja mah-
dollisimman laaja valikoima. Pienempien yksiköiden valikoimat 
puolestaan profi loidaan vastaamaan kysyntään parhaalla mah-
dollisella tavalla. 

S-market Sokos Helsingistä on tehty kauppa, jossa ison
S-marketin normaalivalikoimiin on yhdistetty lähes 2 000 tuotteen
lisävalikoima. Runsaan vuoden toiminnan jälkeen myymälän 
kehitykseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Laajentunut tarjonta on 
opettanut asiakkaita tulemaan S-market Sokos Helsinkiin hieman 
kauempaakin.

Osia tästä konseptista on toteutettu myös muissa S-marke-
teissa. Esimerkiksi Arabian S-market on erikoistunut luomutuot-
teisiin.

Ennakoi tuleva
– Esimiestyöskentely on yksi S-marketin toiminnan avaintekijöistä. 
On tärkeää, että päällikkö johtaa joukkojaan innostavalla otteella 
antamalla selkeät tavoitteet, jakamalla tietoa ja palautetta. Osaava 
ja innostunut henkilökunta on voimavaramme, joka takaa menes-
tymisemme myös tulevaisuudessa, Kimmo Nikula toteaa.
Vuonna 2007 S-market-ketjusta lähes 40 henkilöä kouluttau-
tuu erilaisissa esimiestason koulutuksissa. Myymälöiden tuote-
ryhmävastaavia palvelee saatavuuden hallintaan kehitetty koulu-
tus, jonka myös kaikki päälliköt ketjun johtoa myöten suorittavat. 
Sen avulla tilausjärjestelmiä päästään hyödyntämään mahdolli-
simman hyvin. 

Järjestelmät hyödyntävät myynnin historiatietoa ja tuovat sitä 
kautta ennustettavuutta. Sen lisäksi johtavan päivittäistavara-
ketjun on kyettävä vastaamaan muuttuviin kulutustottumuksiin. 
Varsinkin viikonloppua kohden halutaan usein jotain parempaa ja 
uutta. Arkipäivisin korostuu kiire ja nopeiden, helppojen ruokailu-
vaihtoehtojen merkitys.  Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien 
osuus kasvaa jatkuvasti, ja myös sitä kautta syntyy odotuksia vali-
koimien kehittämiselle.

– Me kehitämme toimintaamme vastaamaan asiakas-
omistajiemme tarpeita, mihin suuntaan ne sitten kehittyvätkin, 
Kimmo Nikula lupaa.

Lukumäärä: 52
Myynti: 512 M€

Kehitys: + 19,2 %
Henkilökunta: 1 474 henkilöä
(31.12.2006)
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Lähikaupan asema ja merkitys on monella tapaa samanlainen 
kuin hyvän naapurin.

– Hyvä naapuri on ystävällinen, helposti lähestyttävä ja avu-
lias. Hän on tuttu ja luotettava, ja hänet on aina mukava tavata, 
sanoo ketjunjohtaja Lassi Juntunen.

Tutut kasvot vastassa
Viime vuoden toiminnassa korostui ketjun kasvu uusilla yksiköil-
lä, joista valtaosa oli entisiä Spar-myymälöitä. Niiden asiakkaat 
pohtivat välillä, miten käy heidän tutuille myyjilleen. Tässä muu-
toksessa kaikille halukkaille myymälöiden työntekijöille tarjoutui 
mahdollisuus tulla HOK-Elantoon töihin.

– Kun kauppa saatiin uudistettuna auki, vastassa olivat tutut 
kasvot ja kaikilla oli hyvä olla, Lassi Juntunen toteaa.

Henkilökunnan keskuudessa muutokset vietiin läpi pereh-
dyttämisellä, jossa hyödynnettiin HOK-Elannon fuusiossa hyväksi 
havaittua kummitoimintaa. Lisäksi kaikilla Spar-ketjun kaupan 
ammattilaisilla oli mahdollisuus tutustua Alepan toimintaan 
jossakin jo toiminnassa olevassa myymälässä.

Uusissa myymälöissä myynnin taso nousi ensimmäisten 
kuukausien aikana keskimärin noin 40 prosenttia. Tämä syntyi 
useasta vahvuustekijästä: Alepan valikoimien ansiosta myytävien 
tuotteiden määrä kasvoi, hintataso aleni ja S-Etukortin vahvuus 
ilmeni ostosten keskittämisenä. Lisäksi näihin myymälöihin in-
vestoitiin tuntuvasti, mikä näkyi niin kauppojen toimivuudessa 
kuin viihtyisyydessäkin.

Mittava remonttikierros
Alepoiden menestyminen jatkossakin edellyttää säännöllistä huo-
lehtimista myymälöiden kunnosta. Marraskuussa 2006 käynnis-
tettiin mittava kunnostusprojekti, jonka myötä ne yksiköt, joiden 
uudistaminen viivästyi Spar-yksiköiden remonttien vuoksi, remon-
toidaan Alepa-ketjun nykyisen ilmeen ja toiminnan mukaisiksi.

– Ensi syksyyn mennessä käymme läpi lähes 30 myymälää, ja 
uusittujen Alepoiden avauksia on näin luvassa lähes viikoittain. 
Uudistuksessa panostamme ennen kaikkea usein ostettavien 
tuoretavaroiden tarjontaan, joten remonteissa kylmäkalusteiden 
määrä lisääntyy reilusti, Lassi Juntunen toteaa.

– Uudistus on otettu hyvin vastaan, ja remontoidut yksiköt 
ovat avauksen jälkeen kasvattaneet myyntiään.

Alepa
– hyvä

naapuri

Alepa on tuttu ja ystävällinen lähimyymälä: naapuri, 
jonka tunnet nimestä. Sen vahvuus on läheinen
sijainti, joka viime vuonna vielä korostui. Vuonna 2006 
ketju täydentyi 10 uudella myymälällä, ja HOK-Elannon 
toimialueella on nyt 83 Alepaa. Ketju kasvatti vuoden 
aikana myyntiään peräti 13 prosentilla. 
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Ahkera kouluttaja
Alepa-ketju on ahkera henkilökuntansa kouluttaja. Koko henki-
lökunta käy kerran vuodessa henkilöstökoulutuksessa. Koulutus-
iltoja järjestetään viisi, jotta kaikki pääsevät mukaan. Turvapassi-
koulutus on jatkunut, ja käytännössä jokaisesta Alepasta joku on 
taas vuoden aikana suorittanut Turvapassin.

Myös johtaminen ja esimiesresurssien kasvattaminen pai-
nottuvat Alepan valmennuksissa. Vuoden aikana 30 henkilöä on 
suorittanut Alepan oman esimiesharjoittelijoiden valmennuk-
sen. Myymäläpäälliköt on koottu neljä kertaa vuodessa päivän 
kestäviin esimieskokouksiin. Esimieskokousten teemana jatkui 
edellisenä vuonna alkanut Hyvinvoiva esimies -valmennus. 
Koulutus on antanut osallistujille eväitä kohentaa omia elin-
tapojaan ja fyysistä kuntoaan sekä korostanut henkisen hyvin-
voinnin merkitystä myös johtamisessa. Apulaismyymäläpäälli-
köille suunnitellaan ohjelmaa samasta teemasta vuonna 2007.

Helppo, nopea ja halpa
Ympärivuotinen sunnuntaiaukiolo tuo alle 400 m2 myymä-
löille oman kilpailuetunsa, mutta siitä huolimatta tämän koko-
luokan kauppojen yleinen kehitys on polkenut paikoillaan. Alepa 
on selvä poikkeus, sillä se on onnistunut kasvattamaan myyntiään
selvästi. 

– Alepa päihittää oman kokoluokkansa kilpailijat paremmalla 
tuotevalikoimalla ja edullisemmalla hintatasolla. Alepa erottuu 
kilpailijoistaan pitämällä kiinni omista vahvuuksistaan, Lassi
Juntunen sanoo.

– Isoihin kauppoihin verrattuna Alepan etu on asioimisen 
nopeus. Kiireiselle ihmiselle on ihan eri asia, kestääkö ostoskäynti
8 vai 28 minuuttia.

Alepan valikoimassa painotetaan helposti valmistettavia, 
nopeita raaka-aineita kaupunkilaiseen elämäntyyliin. Eri ruoka-
kulttuurien vaikutteet näkyvät myös ihan päivittäisessä kulutta-
misessa.

Alepa-ketju pitää huolta asiakasomistajista lähietäisyydel-
lä. Verkoston täydentäminen jatkuu edelleen ja sopivia sijain-
teja kartoitetaan jatkuvasti. Pääpaino lähivuosina on kuitenkin
nykyisen verkoston kunnostamisessa ja ketjun iskukyvyn yllä-
pitämisessä.

– Toivotamme edelleen kaikki naapurimme tervetulleiksi meille,
Lassi Juntunen sanoo.

Lukumäärä: 83
Myynti: 247 M€

Kehitys: + 12,9 % 
Henkilökunta: 870 henkilöä 
(31.12.2006)
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Helsingissä sijaitsevat Sokokset ovat saavutettavuudeltaan 
hyviä, ja julkisilla kulkuvälineillä pääsee vaivattomasti molempiin. 
Autoileville asiakkaille voi suositella Sokos Helsinkiä, jonka lähellä 
sijaitsevat Elielin ja Forumin parkkitilat. Hakaniemen pysäköin-
titilojen uudistus on tarkoitus yhdistää koko Hakaniemen torin 
liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden muutokseen. Myös Tapiolan 
liikekeskus tulee lähivuosina uudistumaan merkittävästi, mikä 

antaa mahdollisuuksia 
myös Sokoksen laajene-
miseen ja uudistamiseen.

Kasvavat kauneuden
markkinat
Tavaratalokaupan osaa-
mista hyödynnetään myös 
Emotion-ketjun toimin-
nassa pääkaupunkiseudun 
kauppakeskuksissa. Kau-
neuden maailman kon-
septia, vahvuuksia ja osaa-
mista voidaan hyödyntää 

sellaisissakin paikoissa, joissa ei tarjota tavaratalon koko valikoi-
maa.

Emotionilla ja Sokosten kosmetiikkaosastoilla on yhteinen 
hankinta- ja markkinointiorganisaatio. Näin Emotioneissa voidaan 
tarjota kosmetiikan huippumerkkejä sekä ajankohtaisia ja laaduk-
kaita tuotteita edulliseen hintaan. 

Terveys, hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen ovat tämän 
hetken selkeitä trendejä. Kosmetiikka on yksi voimakkaimmin 
kasvavista tuoteryhmäkokonaisuuksista, ja kasvun ennustetaan 
jatkuvan edelleen.

Emotion-ketjulle kartoitetaan koko ajan uusille myymälöille 
sopivia tiloja, mutta vuoden 2006 aikana toimipaikkojen luku-
määrä pysyi ennallaan. Edellisvuonna avattujen uusien yksiköiden 
ansiosta ketjun myynnin kasvu liki kaksinkertaistui.

 – Vaikka alalle on tullut uusia kilpailijoita, olemme silti osoit-
taneet, että Emotion-ketjulla on sijansa pääkaupunkiseudun 
kosmetiikkamarkkinoilla. Tulemme kasvattamaan Emotioneiden
määrää toimialueellamme ainakin parilla uudella yksiköllä,
Matti Niemi sanoo.

– Onnistuneet uudistuksemme ovat antaneet uskoa myös 
tavaratalokaupan mahdollisuuksiin. 

Pääkaupunkiseudulla tavaratalokaupalla on erityispiirteitä, jotka 
asettavat liiketoiminnalle omat vaatimuksensa. Muodin trendei-
hin reagoidaan nopeammin, ja kilpailutilanne on vaativampi kuin 
muualla Suomessa.

– Kun toteutamme täällä jotain, se täytyy tehdä katu-uskot-
tavasti, sanoo varatoimitusjohtaja Matti Niemi, joka vastaa HOK-
Elannon Sokos-liiketoiminnasta.

– Kauneuden ja kosmetiikan alueella olemme olleet vahvoja 
jo pitkään. Vuoden 2006 aikana käynnistimme koko ketjumme 
kehittämisen Sokos Helsinki -tavaratalon toisesta kerroksesta, 
jossa avasimme keväällä täysin uudistuneen naisten maailman. 
Sen vahvuuksia ovat ajaton muoti ja naisten pukeutumisen suo-
situimmat merkkituotteet. 

Sokos Tapiolassa perustettiin kokonaan uusi lasten osasto, 
ja myös kauneuden maailmaa uudistettiin. Myös Hakaniemessä 
katukerroksen kauneuden maailma uudistettiin.

Sokosten kilpailuetuja ovat myös muita tavarataloja edulli-
sempi hintataso sekä hyvä asiakaspalvelu. 

Valikoimanhallinnan ja hintatason suhteen ollaan erityisen 
valppaita. Sokoksen erilaisista tuotemaailmoista asiakkaat löytä-
vät laaja-alaisesti merkkituotteita ja palveluita. Toiminnallisesti 
viime vuonna keskityttiin niin asiakaspalvelun kuin valikoimienkin 
kehittämiseen.

– Uudistukset ovat osoittautuneet onnistuneiksi, ja Sokos 
on vakiinnuttanut asemansa asiakasomistajan tavaratalona. Se 
täydentää erinomaisella tavalla käyttötavaratarjontaamme pää-
kaupunkiseudulla. Kasvaneet asiakasmäärät osoittavat, että myös 
asiakasomistajat ovat havainneet mahdollisuuden edelleen kes-
kittää ostoksiaan meille, Matti Niemi toteaa.

Maailmat muutoksessa
Sokos Helsingin uudistus saa nyt jatkoa neljännen kerroksen 
miesten maailmasta, joka valmistuu keväällä 2007. Myös Sokos 
Hakaniemessä päästään vuosien odotusten jälkeen uudistamaan 
koko talo entistä toimivammaksi. Toisen kerroksen naisten maa-
ilma laajenee ja saa aivan uuden ilmeen. Myös miesten maailma 
samassa kerroksessa uudistetaan. Kolmannen kerroksen täyttää 
uudistettu kodin maailma.

Sokos Tapiola on SOK:n omistama, mutta management-
sopimuksen puitteissa HOK-Elanto johtaa ja kehittää sitä tiiviisti 
pääkaupunkiseudun muiden Sokosten rinnalla.

Tyyliä, palvelua
ja katu-

uskottavuutta

Sokos on kauneuden, pukeutumisen ja 
kodin tavaratalo. Pääkaupunkiseudun 
kolmea Sokos-tavarataloa on kehitetty 
vahvasti vastaamaan laajan 
asiakasomistajakuntamme tarpeita.
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Lukumäärä: 2+5
Myynti: 86 M€

Kehitys: + 7,4 %
Henkilökunta:
311 henkilöä
(31.12.2006)
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Liikevaihtonsa ja asiakaspaikkojensa määrällä mitat-
tuna HOK-Elannon ravintolat kuuluvat Pohjoismaiden 
suurimpiin anniskeluravintolayrityksiin.

– Vahvuutemme on asiakasomistajiemme tar-
peiden tunteminen, kertoo toimialajohtaja Jouko 
Heinonen.

– Kehittäessämme toimintaamme ja ravinto-
loiden liikeideoita pyrimme tutkimusten ja asiakas-
palautteiden kautta selvittämään perusteellisesti, 
mitä asiakkaat odottavat ravintoloilta.

Tulokset onnistuneesta pohjatyöstä ovat arvioi-
tavissa esimerkiksi Kampin uudessa Bierhuis Rotter-
damissa ja Uudessa ylioppilastalossa sijaitsevassa
Virgin Oil Co:ssa. Molempien sisustusratkaisuista vas-
taa alan tunnustettu suunnittelija Sakke Järvenpää. 
Rotterdamissa hollantilaistyylinen ravintola tarjoaa 
viihtyisän ja välittömän tunnelman 150 illanviettäjälle 
ja lähes 300 kesäterassivieraalle. Olutvalikoima sisäl-
tää useimmat Suomesta saatavilla olevat hollantilais-
oluet sekä monipuolisen otoksen muita kansainväli-
siä ja kotimaisia herkkuja.

Virgin Oil Co. puolestaan on amerikkalais-italia-
lainen ravintola, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla 
ruokaravintolan, baaritunnelman ja live-musiikki-
klubin. Ravintolaan mahtuu vilkkaimpina iltoina 
jopa 850 asiakasta. Ruokaravintolan erikoisuus on 
aito puulämmitteinen pizzauuni, joka paistaa kivi-
arinallaan pizzan kypsäksi ja meheväksi parissa mi-
nuutissa.

– Ainahan uuden kehittämiseen liittyy arvaa-
mattomuutta, mutta osumatarkkuutemme on vii-
me vuosina kasvanut merkittävästi, Jouko Heinonen 
toteaa.

– Uusimmat ravintolamme ovat saaneet erin-
omaisen vastaanoton.

HOK-Elannon ravintolat vaikuttavat maan par-

haalla markkina-alueella. Liikepaikat sijaitsevat niin, 
että niihin on helppo tulla. Ne ovat paikoissa, joissa 
muutenkin liikkuu paljon ihmisiä. Jokaiselle sijainnille 
pyritään hakemaan asiakaskunnan mukaan toimivin 
liikeidea. Kaupunkien keskustoissa ovat menopaikat 
ja OlutHuoneet, kun taas ostoskeskusten yhteydessä 
toimivimmat ratkaisut löytyvät Chico’sin, Rosson tai 
Coffee Housen toteutuksista. Kantakaupungin kivi-
jaloissa ja lähiöiden ostoskeskuksissa on mahdolli-
suuksia antaa ravintoloille yksilöllisempiä nimiä ja 
ilmeitä, vaikka taustalla onkin ketjumaisen toiminnan 
logiikka ja tehokkuus.

Laatu pitää pintansa
Ravintola-asiakkaiden kulutustottumuksissa on vii-
me vuosina palattu taas ruuan lisääntyvään merki-
tykseen, kun taas juomien kulutus on vähentynyt. 
Muuttuneessa tilanteessa laadulle on edelleen riit-
tänyt kysyntää. Esimerkiksi OlutHuoneet, jotka hin-
nan sijaan kilpailevat palvelullaan, tunnelmallaan ja 
monipuolisilla valikoimillaan, ovat pitäneet puolensa 
hyvin.

Ruokaravintoloista Chico’sit ovat menestyneet 
erinomaisesti, ja vastaanotto uusissakin paikoissa 
on ollut hyvä.

– Tähän asti Chico’sit ovat olleet hyvin helsinki-
keskeisiä, mutta Chico’s Tuusula on osoittanut, että 
kysyntää riittää toisenlaisessakin ympäristössä, Jouko 
Heinonen toteaa.

Tietty sijainti ei vielä takaa yhtenäistä asiakas-
kuntaa ja samanlaisia tarpeita. Lounasajan kiireiset 
ruokailijat toivovat erilaisia asioita kuin illan tunnel-
moitsijat. Chico’sin puitteissa tämä on onnistuttu 
yhdistämään hyvin. Amarillo on esimerkki ravinto-
lasta, jossa tunnelma niin ikään muuttuu kellonajan 
mukaan aina aamuyölle asti.

Ruokaa,
juomaa

ja tunnelmaa
joka makuun

HOK-Elannon ravintolaliike-
toimialalla on 114 ravintolaa,
jotka tarjoavat monipuolisia 
palveluja tasokkaista ruoka-
ravintoista isoihin seurustelu-
ravintoloihin, oluthuoneita,
pubeja, koko perheen ruoka-
paikkoja ja kahviloita. 
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Vastuullisuus paikallaan
Pääkaupunkiseudun kuluttajat ovat vaativia ja tietä-
vät, mitä hyvä palvelu on. He osaavat arvostaa myös 
tuotteiden laatua. Erilaiset ruokavaliot, matkustami-
nen ja vieraat kulttuurit synnyttävät trendejä, joihin 
ravintoloidenkin on osattava vastata.

– Kasvisruoka ja kevyemmät vaihtoehdot ovat 
selvästi kasvussa. Eettinen kuluttaminen alkaa näkyä 
myös ravintoloissa eri muodoissa, Jouko Heinonen 
toteaa.

– Toimme viime vuoden marraskuussa Reilun 
kaupan viinit koeluonteisesti Virgin Oiliin ja Chico’s-
ketjuun. Ne saavuttivat erinomaisen suosion ja ovat 
nyt vakiinnuttaneet asemansa valikoimissa.

Ravintola-alaa ovat jo vuosikymmeniä vaivan-
neet erilaiset harmaan talouden ilmentymät. HOK-
Elannon maine vastuullisena toimijana ja työnanta-
jana on tänä päivänä kilpailuetu, jota asiakkaatkin 
osaavat arvostaa.

– Uskon, että yhä useampi asiakas haluaa asioida 
ravintolassa tietäen, että yritys hoitaa yhteiskunnalli-
set velvoitteensa, Jouko Heinonen arvioi.

– Luonnollisesti turvallisuus ja luotettavuus osa-
taan yhdistää samoihin ajatuksiin.

Odotukset kohdistuvat myös yrityksen rooliin 
työnantajana. Palvelualat joutuvat jatkossa kilpaile-
maan työntekijöistään yhä kovemmin, ja ravintola-
alalla vaihtuvuus on tunnetusti suurta. Lakisääteisten 
velvoitteiden hoitamisen ohessa nousee esille kyky 
tarjota työntekijöille perehdyttämistä, koulutusta
sekä mahdollisuutta kehittyä työssään ja edetä ural-
laan.

HOK-Elannon ravintoloiden henkilökunta käy
systemaattisesti Turvapassi-koulutukset. Henkilö-
kunnan koulutuksessa painottuvat Jollas Instituutin 
kanssa toteutettavat räätälöidyt ravintola- ja vuoro-
päällikkövalmennukset. Koulutuksiin osallistujat vali-
taan omasta henkilökunnasta, ja he oppivat juuri ne 
tiedot ja taidot, joita HOK-Elannon ravintolatoimi-
alalla edellytetään. 

Tuhannen asiakkaan urheiluravintola
HOK-Elannon ravintolatoimialan suurin hanke vuo-
delle 2007 on täysin uusittu ja laajennettu Sport’s 
Academy, joka avataan City-korttelissa huhtikuun 
lopulla, sopivasti ennen jääkiekon MM-kisoja ja
Euroviisu-huumaa. Sport´s Academy tulee olemaan 
Pohjoismaiden suurin urheiluravintola, johon mahtuu 
jopa tuhat asiakasta. Ravintolaan tulee huippuluokan 
tekninen varustus. 

– Ravintolan kehittämisessä on monin tavoin mie-
titty, miten suuren urheilujuhlan tunnelma saadaan 
välitettyä penkkiurheilijoille illasta toiseen, Jouko 
Heinonen kertoo.

Muita lähitulevaisuuden hankkeita ovat Viikin 
Prisma-keskuksessa avattava Chico’s ja Mäntsälän 
Rosso.

Ravintolatoimialan palveluita tekee tunnetuksi 
vuoden alussa perustettu DINE-lehti, joka jaetaan joka 
toinen kuukausi asiakasomistajapostin mukana.

Niin kiireisille kuin tunnelmaa hakevillekin
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Lukumäärä: 114
Myynti: 126 M€

Kehitys: + 4,6 %
Henkilökunta:
966 henkilöä (31.12.2006)
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Asiakasomistajan
monet tarpeet

HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat 
polttonestekauppa ja liikennemyymälät, 
hautauspalvelu ja Backas Puutarhakeskus. Muun 
liiketoiminnan liikevaihto oli 54,3 milj. euroa, jossa 
on kasvua 21,8 milj. euroa eli 67,1 prosenttia. 
Liikevaihdon kasvu johtuu ABC-ketjun uusista 
toimipaikoista ja koko ketjun vahvasta kehityksestä.
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HOK-Elannon asiakasomistajien määrä on yli puoli miljoonaa, ja 
pääkaupunkiseudun talouksista yli 70 prosenttia käyttää aktii-
visesti S-Etukorttia. Asiakasomistajien etu on, että kortti kelpaa 
mahdollisimman monipuolisesti niissä hankinnoissa, joihin he 
rahansa käyttävät.

– HOK-Elannon strategia on tarjota kattava palveluvalikoima 
niillä aloilla, joilla on merkittävä osuus asiakasomistajan kulutus-
menoista, toteaa varatoimitusjohtaja Matti Niemi.

– Toteuttaaksemme strategiaamme tämä merkitsee liiketoi-
minnan laajentamista uusille kulutusalueille. Sen ensimmäiset 
askeleet ovat ABC-ketjun määrätietoinen laajentaminen ja rau-
takaupan käynnistäminen lähitulevaisuudessa S-ryhmän Terra-
konseptin mukaisesti.

Terra on rakentamisen, sisustamisen ja puutarhanhoidon 
kauppa tavalliselle tee-se-itse-miehelle tai -naiselle. Terrassa asiak-
kaan ei tarvitse etukäteen tietää kaikkea rakentamisesta. HOK-
Elannolla on tavoitteena avata lähivuosina pääkaupunkiseudulla 
3–4 Terraa.

Yksi pysähdys, monta asiaa
HOK-Elannolla on vireillä useita hankkeita ABC-liikennemyymälöi-
den lisäämiseksi pääkaupunkiseudulla. Niiden kaavoituskäsittely 
kestää oman aikansa, mutta jo tänä vuonna muutamassa kohtees-
sa päästään toteutusvaiheeseen. Uusien asemien rakentamisessa 
on kiinnitetty paljon huomiota ympäristökysymyksiin ja turvalli-
suuteen. Kaikki ABC-ketjun työntekijät ovat saaneet Turvapassi-
koulutuksen.

SOK:n ja oy Esso ab:n välisissä yritysjärjestelyissä HOK-Elannon 
ABC-ketju laajenee 23 yksikköllä vuoden 2008 loppun mennessä.

– Tämä tulee erinomaisella tavalla nopeuttamaan mahdolli-
suuksiamme tarjota riittävän kattava verkosto alueellamme, Matti 
Niemi sanoo.

– Samalla me kehitämme entisten Esso-asemien tiloihin uuden-
tyyppisen, pienemmän ABC-liikennemyymälätyypin.

Muu liiketoiminta
Lukumäärä: 20
Myynti: 68 M€

Kehitys: + 39,9 %
Henkilökunta:
160 henkilöä 
(31.12.2006)

Nykyiset ABC-liikennemyymälät koostuvat polttoainekauppan-
sa lisäksi 24 tuntia auki olevasta edullisen hintatason ruokakau-
pasta sekä viihtyisästä ravintolasta. Hyvinkään ja Nihtisillan isojen 
liikennemyymälöiden toiminta on käynnistynyt erinomaisesti. 
Isojen markettien yhteydessä olevat ABC-automaatit palvelevat 
hyvin asiakasomistajiamme, jotka saavat samalla pysähdyskerralla 
Bonusta ruokaostosten lisäksi myös polttoaineesta.

Kukoistava puutarha
Backas Puutarhakeskus myy kukkia, kasveja ja taimia sekä alan 
tarvikkeita, työkaluja ja laitteita. Lisäksi Backaksessa viljellään 
kukkia ja kasveja sekä harjoitetaan niiden maahantuontia ja tuk-
kumyyntiä mm. HOK-Elannon market-kaupalle. Backas on nyt myös 
maan suurin kukkasitomo, sillä keväällä 2006 sinne keskitettiin 
HOK-Elannon hautauspalvelujen sitomotoiminta.

– Backaksen valttina on erityisesti koulutettu henkilökunta, 
joka pystyy jakamaan kasvien hoito-ohjeita asiakkaille. Oma tuo-
tanto antaa mahdollisuuden jatkuvasti ylläpitää viljelytaitoja, 
Matti Niemi toteaa.

Kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta Backas Puutarha-
keskus on onnistunut pitämään markkina-asemansa hyvin.

Palvelua päätepysäkillä
HOK-Elanto on asiakasomistajien mukana koko elämänkaaren 
ajan. Vauvan kummilusikasta alkava palvelutarjonta ulottuu elä-
män päätökseen asti. HOK-Elannon Hautauspalvelu on alan suurin 
toimija maassamme. Sillä on pitkät, vuosikymmenten perinteet ja 
osaava henkilökunta, joka auttaa asiakkaita surun keskellä hieno-
tunteisesti ja ammattitaitoisesti. 

Hautauspalvelun toiminnan painopisteet ovat verkoston ja 
ketjutoiminnan kehittäminen. Huhtikuussa 2006 avattiin uusi 
toimisto Itäkeskuksessa. Markkinoinnissa asiakasomistajille on 
tuotu esille myös Hautauspalvelun juridiset palvelumuodot, kuten 
perunkirjoitus, testamentin laatiminen sekä perintösuunnittelu.
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HOK-Elanto on
Suomen suurin
osuuskauppa
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Helsingin Osuuskauppa Elanto on yli puolella miljoonalla asiakasomistajallaan,
5 200 työntekijällään ja 290 toimipaikallaan S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, 
yksi Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita ja eräs pääkaupunki-
seudun tärkeimmistä työllistäjistä.

Toiminta-alue
HOK-Elanto toimii yhdeksän kunnan alueella pääkaupunkiseudulla ja keskisellä 
Uudellamaalla. Toimialue muodostaa maan vahvimman talousalueen, jonka asu-
kasmäärä on 1,2 miljoonaa henkilöä. Viime vuonna toimialueen väestönkasvu oli 
yli 12 000 henkilöä, eli 1 prosentti väestöstä.

Alueen sisällä väestörakenne vaihtelee merkittävästi. Helsingissä korostuvat 
yhden hengen taloudet ja ikääntyneempi väestö, ympäröivissä kunnissa lapsi-
perheiden osuus on samalla tasolla kuin maassa keskimäärin.

Toimialueelle keskittyy maan talouskasvu ja kysyntä, mutta samalla kilpailu 
on kovaa niin vähittäiskaupassa kuin ravintolatoimialallakin. Kotimaiset ja ulko-
maiset kauppaketjut ovat kasvattaneet verkostoaan, ja ravintoloiden asiakas-
paikkojen määrä on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin alan kulutus-
kysyntä.

S-ryhmä
S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 
(SOK) tytäryhtiöineen. S-ryhmän perusajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja 
sitoutuneille asiakasomistajilleen. 

S-ryhmän valtakunnallisia ketjubrändejä ovat Prisma, S-market, Sale, ABC, 
Sokos, Emotion, Sokos Hotels, Radisson SAS Hotels, Rosso, Rosso Express, Frans-
manni, Amarillo, Sevilla, Memphis, Night, Corner, Coffee House, Presso, Agrimarket 
ja Terra.

S-ryhmän vähittäismyynti kotimaassa vuonna 2005 oli 8 464 milj.
euroa. Siinä oli lisäystä edelliseen vuoteen 6,6 prosenttia. Osuuskauppojen
myynti oli 7 244 milj. euroa ja kasvu edelliseen vuoteen oli 8,8 prosenttia.

HOK-Elannon toimialue
1. Andelslaget Varuboden 2. Etelä-Karjalan Osuus-
kauppa 3. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
4. Helsingin Osuuskauppa Elanto 5. Jukolan Osuus-
kauppa 6. Keskimaa Osk 7. Koillismaan Osuus-
kauppa 8. Osuuskauppa Arina 9. Osuuskauppa 
Hämeenmaa 10. Osuuskauppa Keula 11. Osuus-
kauppa KPO 12. Osuuskauppa Maakunta 13. Osuus-
kauppa Osla Handelslag 14. Osuuskauppa PeeÄssä 
15. Osuuskauppa Suur-Savo 16. Osuuskauppa
Ympäristö 17. Osuuskauppa Ympyrä
18. Pirkanmaan Osuuskauppa 19. Pohjois-
Karjalan Osuuskauppa 20. Satakunnan
Osuuskauppa 21. Suur-Seudun Osuuskauppa
22. Turun Osuuskauppa
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S-ryhmän vuoden 2006 liikevaihto kasvoi keskeisillä liike-
toiminta-alueilla markkinakasvua nopeammin. S-ryhmän vähit-
täismyynti nousi 9 777 miljoonaan euroon (8 464 M€), jossa oli 
lisäystä edelliseen vuoteen 13,4 prosenttia. S-ryhmän kotimaan 
vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 8 073 milj. euroa
(7 244 M€) eli 84,2 prosenttia (85,6 %). Osuuskauppojen vähit-
täismyynti kasvoi edellisvuodesta 11,6 prosenttia (8,8 %). Osuus-
kauppojen ja SOK-yhtymän yhteenlaskettu tulos oli 341 milj. euroa 
(400 M€).

S-ryhmän kotimaan päivittäistavarakauppa kasvoi 15,4 pro-
senttia vuonna 2006 ja liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 
17,8 prosenttia. Ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus 
nousi lähes 40 prosenttiin.

Asiakasomistajien määrä lisääntyi vuoden aikana yli 127 000
uudella jäsenellä. Vuoden lopussa asiakasomistajamäärä oli
1 621 060. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 232 milj. euroa, 
jossa on kasvua edellisvuoteen 20 prosenttia. S-ryhmän henkilös-
tön määrä oli vuodenvaihteessa 34 045 (28 092).

HOK-Elannon toimipaikkaverkosto
kasvoi merkittävästi
HOK-Elanto-konsernin liikevaihto vuodelta 2006 oli 1 227,4 miljoo-
naa euroa, jossa kasvua oli 14,1 prosenttia (8 %). Konsernin voitto en-
nen satunnaiseriä ja veroja oli 42,8 milj. euroa (ed. vuosi 74,0 M€).
HOK-Elannon osuus kaikkien osuuskauppojen myynnistä on
18 prosenttia ja osuus asiakasomistajista 31 prosenttia. 

Helsingin Osuuskauppa Elannon toimipaikkaverkosto kasvoi 
25 yksiköllä vuoden aikana. 

Syksyllä 2005 SOK hankki määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä.
Pääkaupunkiseudun Spar-myymälöistä 21 siirtyi vuoden 2006
aikana HOK-Elannolle ja muutettiin S-ryhmän ketjujen mukaisiksi 
Alepoiksi tai S-marketeiksi. Myymälöiden henkilöstö siirtyi HOK-
Elannon palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Merkittävä osa HOK-
Elannon päivittäistavarakaupan liikevaihdon kasvusta on syntynyt 
näistä uusista Spar-taustaisista toimipaikoista. Myös HOK-Elannon 
päivittäistavarakaupan vanhan toimipaikkaverkoston myynnin 

kasvu on ollut suurempaa kuin alalla keskimäärin.
Syksyllä 2006 aloitettiin vanhojen Alepoiden perusteellinen 

remonttikierros, joka jatkuu koko vuoden 2007. Viikin Prisman 
rakennustyöt alkoivat syyskuussa ja peruskivi muurattiin joulu-
kuussa. Uusi Prisma valmistuu marraskuussa 2007. Keskustan 
Sokos-tavaratalon naisten pukeutumisen osastot kunnostettiin 
keväällä perusteellisesti ja tavaratalon toiminnot ryhmiteltiin uu-
della tavalla. Tavaratalot ovat selvästi saaneet osansa kasvavista 
asiakasvirroista ja menestyneet hyvin.

Vuoden aikana avattiin kaksi täysin uutta ravintolaa: Bierhuis 
Rotterdam Kampissa ja Chico’s Tuusulassa. Uudessa ylioppilasta-
lossa avattiin entisen La Tourin tilalle iso italialais-amerikkalainen 
ravintola Virgin Oil Co. Vuoden aikana uusittiin ja peruskorjattiin 
10 ravintolaa.

Viime vuonna avattiin uusi ABC-liikennemyymälä Nihtisiltaan 
ja automaattiasema Kannelmäkeen. Muut ABC-ketjun yksiköt kas-
vattivat myyntiään voimakkaasti.

Itäkeskukseen avattiin huhtikuussa uusi HOK-Elannon Hautaus-
palvelun toimisto.

Elokuussa hallintoneuvosto päätti kokouksessaan laajentaa 
liiketoimintaa uudelle toimialalle: HOK-Elanto aikoo lähivuosina 
rakentaa pääkaupunkiseudulle useamman Kodin Terra -rautakau-
pan.

Konsernirakenne
HOK-Elannon omistavat sen yli 500 000 asiakasomistajaa. HOK-
Elanto hoitaa keskitetysti mm. hankintatoiminnot ja logistiikan 
sekä jäsenhallinto-, rahoitus-, talous-, kiinteistö-, henkilöstö-, 
markkinointi-, viestintä- ja tiedotustehtävät, tarkastustoiminnot 
ja lakiasiat – eli liiketoiminnan tukitoimet.

Varsinaisesta liiketoiminnasta vastaa HOK-Elannon Liiketoi-
minta Oy, Helsingin Osuuskauppa Elannon kokonaan omistama 
tytäryhtiö.

HOK-Elannolla on myös 46 kiinteistöyhtiötä, joiden omistamat 
tilat on pääosin vuokrattu HOK-Elannon Liiketoiminta Oy:lle. 

Pääkaupunkiseudun oma kauppa
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Hallinto
HOK-Elannon 60-jäseninen edustajisto valitaan vaaleilla neljäksi
vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2003 pidetyissä vaaleissa valittu edus-
tajisto jatkaa tehtävässään kevääseen 2008 asti. Vuonna 2007 
HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö 
on nimennyt kaksi. Hallintoneuvosto nimittää vuosittain osuus-
kunnan toiminnasta vastaavan HOK-Elannon hallituksen, jossa on 
toimitusjohtajan lisäksi kuusi muuta jäsentä. Sama hallitus ja toi-
mitusjohtaja vastaavat myös HOK-Elannon Liiketoiminta Oy:stä. 

Organisaatio
HOK-Elannon johtoryhmään kuuluvat vuonna 2007 toimitusjoh-
taja, varatoimitusjohtaja, market-kaupan toimialajohtaja, ravin-
tolatoimialajohtaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja, henkilöstö-
johtaja ja suunnittelujohtaja. Johtoryhmän jäsenet raportoivat 
toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja
Arto Hiltunen

Vara-
toimitusjohtaja

Matti Niemi

Toimialajohtaja
Market-kauppa

Veli-Matti
Liimatainen

Toimialajohtaja
Ravintolat

Jouko 
Heinonen

Suunnittelu-
johtaja

Juha Ilvonen

Henkilöstö-
johtaja

Antero Levänen

Talous-
johtaja

Laura Oja

Kiinteistö-
johtaja

Jari Leivo

Sokos
Emotion

ABC!
Backas

Hautaus-
palvelut

AO-strategia ja 
-markkinointi,

Viestintä- ja 
markkinointi-

palvelut

Prisma
Jorma Aromäki

S-market
Kimmo Nikula

Alepa
Lassi Juntunen

Market-
ohjaus- ja
ravintola-
hankinta

Ketjunjohtaja
Jukka Junno

Ryhmä-
päälliköt

Markkinointi
Laatu

Projektit
Henkilöstö-

resurssit

Suunnittelu 
Control

Hallintokunnat
Lakiasiat

Turvallisuus

HR-toiminnot
CSR-toiminnot
Palkkahallinto
Sairauskassa
Luottamus-

miehet

Taloushallinto
Tietohallinto

Asiakas-
omistaja-
hallinto

Toimistopalvelu

Liikepaikka-
hankinta

Kiinteistö-
markkinointi

Isännöinti

Liikepaikka-
rakentaminen
Jaakko Niemi

HOK-Elannon johto-organisaatio
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Monipuoliset henkilöstöedut, laadukas esimiestyö, osaamisen
kehittäminen sekä työntekijää arvostava yrityskulttuuri ovat 
esimerkkejä HOK-Elannon ”kokonaisedullisesta” työsuhteesta.
Samanaikaisesti HOK-Elanto tarjoaa mahdollisuuden työsken-
nellä myös lyhyempiä aikoja tai tehdä pienempiä työtuntimää-
riä kiinnostavissa asiakaspalvelutehtävissä, esimerkiksi opinto-
jen ohessa.

Hok-elantolainen yrityskulttuuri
Viime vuodet ovat olleet voimakasta muutoksen ja kasvun
aikaa.

– HOK:n ja Elannon sulautuminen 2003–2004 käynnisti uuden 
yrityskulttuurin rakentumisen. Sokos-, Emotion- sekä ABC-liike-
toimintojen ostaminen 2004–2005 toi yritykseen jälleen uuden-
laista osaamista, henkilöstöjohtaja Antero Levänen kertoo.

– Viime vuonna toivotimme tervetulleeksi noin 300 Spar Oyj:stä
siirtynyttä ammattilaista. Vuoden 2007 aikana saamme joukkoom-
me mm. Esso-liiketoiminnan osaajia. Lisäksi henkilökunnasta noin 
15% vaihtuu vuosittain, ja uusilla työntekijöillä on aina takanaan 
erilaisia työhistorioita, Antero Levänen jatkaa.

Yhteinen yrityskulttuuri rakentuu perinteiden pohjalta, mutta 
tulevaisuuteen kurkottaen. Olennaisia ovat yhteinen arvomaailma 
sekä parhaiden toimintatapojen tunnistaminen ja monistaminen. 
Tärkeitä keinoja ovat toimivat johtamisjärjestelmät, osaamisen 
varmistaminen sekä tehokas ja oikea-aikainen viestintä.

Muutoksen johtaminen vaatii paljon keskustelua ja riittävästi 
tukea. Haaste kohdistuu erityisesti työryhmien esimiehiin muutok-
sen läpiviejinä. Onnistumisen avaimina ovat viime vuosien aikana 
olleet avoin ja ratkaisukeskeinen keskustelu eri henkilöstöryhmien 
välillä, ammattitaitoiset esimiehet sekä suunnitelmallinen ja hyvin 
toteutettu kummitoiminta.

Asiakaspalvelijaa tarvitaan
Palvelualojen ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys on haas-
teellista erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa eri alojen työpaik-
koja on paljon tarjolla. HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia 
työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden 2006 päät-
tyessä 5 159 henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna henkilöstömäärä 

oli 4 132. Naisten osuus vakituisesta henkilökunnasta oli 78% ja 
henkilökunnan keski-ikä 34 vuotta. 

Viime vuosien aikana on hallitusti kasvatettu sekä koko-
aikaisten että suurempia työtuntimääriä tekevien osa-aikaisten 
työntekijöiden osuutta. Tarvittavat joustot varmistetaan vuokra-
työvoiman avulla. Vuoden 2006 päättyessä 44% vakituisesta
henkilökunnasta työskenteli kokoaikaisessa työsuhteessa. Osuus 
on kolmen viime vuoden aikana kasvanut kaikkiaan kuudella
prosenttiyksiköllä.

Nopearytmistä työn ja tekijän kohtaamista varmistetaan tarjoa-
malla omalle henkilökunnalle lisätyövuoroja tekstiviestinä matka-
puhelimeen. Yhdessä vuokratyönantajien kanssa toteutettava 
palvelu vakiintui toimintamalliksi vuoden 2006 aikana.

Henkilökunnan vaihtuvuus asettaa haasteita esimiestyölle ja 
toiminnan kehittämiselle. HOK-Elannossa erityisesti osa-aikaisen
henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Lähtöpäätöksiin vaikuttavat 
monet tekijät, joista osaan voidaan vaikuttaa, kunhan asiat vain 
tunnistetaan. Lähtöpäätösten syitä selvitetään kyselyllä, joka
postitetaan vuoden mittaan henkilöille, joiden työsuhde on päät-
tynyt. Vuoden 2006 aikana kyselyyn vastasi 402 henkilöä. Tulokset 
olivat hyvin samanlaisia kuin edellisvuoden yhteenvedossa.

Tutkimuksen mukaan ulkoisista tekijöistä eniten vaikuttivat 
kiinnostavammat työtehtävät uudessa työpaikassa, henkilö-
kohtaiset syyt kuten opiskelu, sekä vaihtelunhalu. Sisäisistä teki-
jöistä merkittävimpiä olivat työtehtävien yksipuolisuus, työn koettu
arvostus sekä etenemismahdollisuuksien puute. Ulkoisilla tekijöillä 
oli suurempi merkitys lähtöpäätöksissä kuin sisäisillä.

Huomisen työpaikka
Alueen kuluttajien – mahdollisten tulevien työntekijöiden – mieli-
kuviin HOK-Elannosta työnantajana vaikuttavat mm. aktiivinen 
rekrytointi sekä nuoriso- ja muut hankkeet. Keskeinen mielikuvien
muodostaja on kuitenkin nykyisen henkilökunnan osaaminen ja 
työviihtyvyys. 

– Huomispäivän työntekijöiden osaamiseen ja työelämä-
valmiuksiin vaikutamme osallistumalla alan koulutusten kehittä-
mistyöhön sekä käytännön oppilaitosyhteistyöllä, Antero Levänen 
sanoo.

Hyvä työilmapiiri 
auttaa

onnistumaan

Henkilökunta kokee HOK-Elannon hyväksi 
työnantajaksi ja työyhteisöt tasa-arvoisiksi. 
HOK-Elannon tavoitteena on tarjota palvelu-
alojen ammattilaisille ja sellaisiksi aikoville 
pitkäaikainen, ’’kokonaisedullinen’’
työsuhde. 
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Vakituisen henkilöstön ikä 

31.12.2006  (31.12.2005)

Vakituisen henkilöstön työsuhteiden kesto

31.12.2006 (31.12.2005)

Ansio-projekti käynnistettiin yhdessä Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa helmikuussa 2006. Sen tavoit-
teena on kasvattaa nuoria vastuullisiksi työntekijöiksi ja kulutta-
jiksi. HOK-Elanto on ollut tukevasti mukana projektiin kuuluvien
Ansio-kurssien ja niihin liittyvien työharjoittelujaksojen toteutta-
misessa. Kurssi on 14–17 -vuotiaille nuorille tarkoitettu työelämän 
perehdytysohjelma, jonka suoritti viime vuonna noin 60 nuorta. 
Vuonna 2007 osallistujia tulee olemaan noin sata.

– HOK-Elanto on mukana monissa eri verkostoissa kehittämäs-
sä kaupan ja ravintola-alan koulutuksia. Yhteisenä päämääränä on, 
että alan oppilaitoksista valmistuvilla nuorilla on mahdollisimman 
hyvät valmiudet työllistyä alalle ja onnistua työssään. Erityisenä 
tavoitteenamme on saada kaupan alalle oma, vähittäiskaupan 
työtehtäviin valmistava perustutkinto yleisemmän merkonomin 
tutkinnon rinnalle, Antero Levänen kertoo.

HOK-Elanto tekee suunnitelmallista oppilaitosyhteistyötä 
useiden kaupan ja ravintola-alan toisen asteen oppilaitosten 
kanssa. Tavoitteena on varmistaa koulutuksiin kuuluvien työssä-
oppimisjaksojen sekä työpaikalla annettavien näyttöjen sujuva 
toteutuminen. Samalla parannetaan alan työtehtävien ja ura-
mahdollisuuksien tunnettuutta oppilaitoksissa. Monet työssä-
oppimisjaksoja suorittaneista nuorista hakeutuvatkin myöhemmin 
opintojensa aikana töihin HOK-Elantoon.

Vuosittain toteutetaan työnantajakuvatutkimus, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää kuluttajien mielikuvia pääkaupunkiseudun 
kaupan ja ravintola-alan yrityksistä työnantajina. Marras-tammi-
kuussa toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin 1 500 henkilöä. 

Tutkimuksen mukaan HOK-Elanto on selvästi tunnetuin 
kaupan ja ravintola-alan työnantaja pääkaupunkiseudulla. Työn-
antajakuvamme on lähellä alan kärkeä ja ero pääkilpailijaan on 
kasvanut verrattuna edellisvuotiseen tutkimukseen. Työnantajana 
HOK-Elantoa pidetään luotettavana ja varmana. Vahvuuksia ovat 
erityisesti yhteiskuntavastuun ottaminen, aktiivinen rekrytointi,
työntekijöiden tasapuolinen kohtelu sekä ihmisläheinen ja
sympaattinen imago. 

yli
60 v.
4% 
(3%)

alle 20 v.
9% 
(9%)

20-24 v.
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Tasa-arvoinen ja tavoitteellinen
Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuk-
sen tavoite on antaa kokonaiskuva hok-elanto-
laisten mielipiteistä ja päivittäisen työn suju-
vuudesta eri työryhmissä. Loka-marraskuussa 
toteutettuun tutkimukseen vastasi kaikkiaan 
3 728 henkilöä, ja vastausprosentti oli 71. 

– Työtyytyväisyys on kehittynyt viime 
vuosina tasaisesti parempaan suuntaan ja 
on keskimäärin erittäin hyvä. Lähes kaikkien 
yksittäisten kysymysten kohdalla tulokset 
olivat parantuneet edellisvuoteen verrattuna. 
Toki tulokset vaihtelevat paljon eri työryhmien 
välillä, Antero Levänen kertoo.

Vahvuuksina voidaan pitää mm. toimin-
nan tavoitteellisuutta, työssä jaksamista, 
työkaverin auttamista ja työilmapiiriä. Omaan 
työhön, työtehtäviin sekä työnantajaan ollaan
yleisesti ottaen tyytyväisiä. Yrityksen tavoit-
teita ja toimintaperiaatteita pidetään oikeina. 
Näihin liittyvien kysymysten keskiarvot olivat 
tutkimuksessa korkeat, ja tyytymättömien vas-
taajien osuus oli vähemmän kuin viidennes.

Esimiestoiminta on tutkimuksen mukaan 
laadukasta. Mielipiteet kuitenkin hajaantuivat 
niin, että noin viidennes vastaajista odottaisi 
esimiehiltä innostavampaa otetta sekä enem-
män palautetta. 

Kehittämiskohteita ovat tutkimuksen 
mukaan mm. työn monipuolisuus sekä mah-
dollisuudet oppia uutta ja hyödyntää omaa 
osaamista työssä ja siirtyä uusiin työtehtäviin. 
Samoin tiedonkulun avoimuudessa ja oikea-
aikaisuudessa olisi parannettavaa. Näihin 
liittyvien kysymysten keskiarvot olivat hyvät, 
mutta noin viidennes vastaajista oli asioi-
hin tyytymätön. Lisäksi vastaajat odottavat 
työnantajan kannustavan enemmän oman 
ammattitaidon kehittämiseen sekä parempia 
palkitsemis- ja kannustejärjestelmiä. 

Henkilöstötutkimuksen yhteydessä teh-
tiin myös tasa-arvoselvitys. Tulosten mukaan 
tasa-arvo toteutuu toimipaikoilla hyvin: Sekä 
eri-ikäisten työntekijöiden kohteluun että
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumi-
seen ollaan tyytyväisiä ja esimiesten toiminta 
koetaan oikeudenmukaiseksi. 
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Toiminnan tavoitteisuus

Työn mielekkyys

Työyhteisön ilmapiiri

Esimiestoiminta

HOK-Elanto työnantajana

Kehittyminen ja oppiminen

YHTEENSÄ
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Keskiarvot asteikolla 1 – 5 (eri mieltä – samaa mieltä)

HOK-Elanto yhteensä 2006  N=3728
HOK-Elanto yhteensä 2005  N=2994

Osaamisen haasteet
Tärkeimmät osaamistavoitteet HOK-Elannossa
ovat hyvä perusammattitaito kaikissa asiakas-
palvelutehtävissä ja laadukas esimiestyö. 
Keskeisiä haasteita on kolmenlaisia. Haas-
teena on ensinnäkin hallita tietoa siitä, mitä 
osaamista työryhmissä on riittävästi ja mitä 
tarvitaan lisää. Toiseksi, haasteena on tehok-
kaiden ja monipuolisten menetelmien raken-
taminen oppimisen tueksi. Kolmas haaste on 
nopea muutosvauhti ja henkilökunnan vaih-
tuvuus, joiden ansiosta yrityksessä on jatku-
vasti paljon niin uusia opittavia asioita kuin 
oppijoitakin. 

Suurin osa oppimisesta tapahtuu arjen 
työssä. Sitä tuetaan sisäisellä viestinnällä 
sekä erilaisilla tietoiskuilla, koulutuksilla ja 
työkierrolla. Osa niistä kohdennetaan tarkasti 
työtehtävien mukaan, osa on tarkoitettu koko 
henkilökunnalle.

Esimiesten haasteena on toisaalta tunnis-
taa olennaiset osaamistarpeet ja hakea niihin 
oikeat vastaukset, toisaalta valmentaa työ-
ryhmälleen uusia asioita ja viedä eteenpäin 
muutoksia. Esimiesten lisäksi myös lukuisat 
muut ammattilaisemme toimivat jatkuvasti 

perehdyttäjinä ja kummeina uusia asioita 
opetteleville henkilöille.

Tarpeiden mukaista koulutusta
Perusammattitaidon varmistamiseen liitty-
vät mm. perehdyttäminen ja työnopastus,
tuote- ja palveluosaaminen, asiakasomista-
juus, kassatyöskentely sekä työturvallisuus.
Lisäksi huolehditaan jatkuvasti erilaisista viran-
omaisten edellyttämistä osaamisista, kuten 
elintarvikehygienia, alkusammutus tai annis-
kelusäännökset. 

Vuoden 2006 aikana perehdytettiin yli
tuhat uutta työntekijää, heistä osa verkko-
koulutuksen avulla. Kaikkien uusien sekä Spar 
Oyj:ltä siirtyneiden toimipaikkojen henkilö-
kunnalle järjestettiin avausvalmennukset.

Suuri osa koulutustunneista käytettiin eri-
laisiin täsmäkoulutuksiin. Teemoja olivat mm. 
asiakaspalvelu, tuote, brändi ja tietojärjes-
telmät sekä vuorojohtamisen ja esimiestyön 
eri osa-alueet. Lisäksi Turvapassi-koulutuk-
sen suoritti noin 750 henkilöä ja työpaikka-
ohjaajan koulutuksen noin 80 henkilöä.
Vuoden 2007 erityisenä haasteena tulee ole-
maan S-Pankkiasioiden kouluttaminen koko 
henkilökunnalle.

Henkilöstötutkimus 2006

Turvapassi antaa osaamista arkeen
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Pitkien ammatillisten koulutusten tavoit-
teena on antaa laajempi ja syvempi osaaminen.
Perustutkintoihin valmistavat koulutukset 
antavat alalle laajan perusosaamisen. Ne 
suoritetaan yleensä jo ennen työelämään 
tuloa, joskus myös työn ohella tai oppi-
sopimuskoulutuksena. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkintoihin valmistavat koulutukset 
antavat syvällisen osaamisen tiettyihin am-
mattitehtäviin. Näitä suoritetaan enemmän 
työuran aikana, ja esimerkiksi osa Jollas Insti-
tuutin koulutuksista on näihin tutkintoihin 
valmistavia. 

Pitkien esimieskoulutusten tavoitteena 
on antaa hyvä perusosaaminen eritasoisiin 
esimiestehtäviin sekä kehittää esimiesten
ammattitaitoa vuosien myötä. Esimieskoulu-
tuksiin haetaan HOK-Elannon sisäisellä haku-
menettelyllä ja ne suoritetaan pääsääntöisesti 
Jollas Instituutissa.

Pitkän ammatillisen tai esimieskoulutuk-
sen aloitti viime vuonna 156 henkilöä ja vastaa-
vista koulutuksista valmistui 134 henkilöä. 
Vuonna 2007 vastaavia koulutuksia aloittaa 
arviolta 180 henkilöä. Lukuihin on laskettu 
työnantajan kokonaan maksamat sekä oppi-
sopimuskoulutukset. 

Osaamiseen liittyviä suoritustietoja 
alettiin vuonna 2005 tallentaa tietokantaan. 
Vuoden 2006 päättyessä hok-elantolaisilla
oli suoritusmerkintöjä noin 7 600 kpl: Esi-
merkiksi Hygieniapasseja oli noin 2 090,
Turvapasseja 1 530, työpaikkaohjaajan koulu-
tuksia 150, anniskelupätevyyksiä 550 sekä 
pitkiä ammatillisia tai esimieskoulu-
tuksia 680.

Oppilaitoksiin ja muille yhteistyökumppa-
neille maksetut koulutuskulut olivat vuonna 
2006 noin 1 milj. euroa. Työnantajan järjes-
tämät koulutukset suoritetaan palkallisella 
ajalla. Työn ohella suoritettuihin opintoihin 
on mahdollista hakea jatko-opintostipendiä

Jollas-säätiöltä, joka hoitaa myös HOK-Elannon
stipendirahastoja.

Hertta henkilöstötyön avuksi
HOK-Elannossa henkilöstötyötä tekevät kaik-
ki työryhmien esimiehet osana päivittäistä 
työtään. Osa henkilöstöasioiden hoitami-
sesta on keskitetty päätoimisille henkilöstö-
ammattilaisille. On tärkeää, että henkilöstö-
asioihin liittyvät toimintatavat ovat yhtenäi-
siä, prosessit tehokkaita ja työkalut toimivia.

Palkkahallinto on HOK-Elannossa tähän 
asti ollut osa henkilöstöosastoa. Huhtikuun 
2007 alusta alkaen se siirtyy Palvelukeskuk-
seen, josta tulee S-ryhmän osuuskauppoja ja 
SOK-yhtymää palveleva talous- ja palkkahallin-
non ammattilaisten osaamiskeskus.

S-ryhmän yhteinen HR-järjestelmä Hertta
otetaan HOK-Elannossa käyttöön vuoden 
2007 aikana. Herttaan siirretään nykyisen 
henkilökunnan ja aletaan tallentaa uusien 
työntekijöiden perustiedot sekä työsuhteisiin 
liittyvät tiedot. Uuden järjestelmän käyttäjiä 
tulevat olemaan kaikki esimiehet sekä henki-
löstöammattilaiset.

Terveyttä ja hyvinvointia
Työhyvinvoinnin perustana ovat hyvä
terveys, motivaatio ja ammattitaito. Olennai-
sia vaikuttajia ovat ammattitaitoinen esimies-
toiminta, toimiva töiden organisointi sekä 
hyvä työilmapiiri. Sen lisäksi, että perusasiat 
ovat työryhmissä kunnossa, voidaan eri tavoin 
tukea sekä koko henkilökunnan että eri hen-
kilöstöryhmien työhyvinvointia.

– Henkilöstötutkimuksen mukaan työ-
hyvinvoinnista huolehditaan HOK-Elannossa 
hyvin. Lisäksi koetaan, että omat voimavarat 
riittävät hyvin työn haasteista selviytymiseen, 
henkilöstöjohtaja Antero Levänen kertoo.

Henkilökunnan sairauskassaan kuului 
vuoden päättyessä 5 227 henkilöä. Säännölli-

sesti maksettavan toimintatuen lisäksi HOK-
Elanto myönsi sille 750 000 euron ylimääräi-
sen kannatusmaksun helmikuussa 2006.

– Henkilöstötutkimuksen mukaan sairaus-
kassan toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. 
Se täydentää hyvin maksutonta työterveys-
huoltoamme: Henkilökunta saa sen kautta 
merkittäviä lisäetuuksia mm. silmälasien
hankinnasta, reseptilääkkeistä sekä hammas-
lääkärin ja muiden erikoislääkäreiden palkki-
oista, Antero Levänen sanoo.

Osasairausvapaata koskeva laki astui
voimaan vuoden 2007 alussa. Sen tavoittee-
na on helpottaa pitkältä sairaslomalta palaa-
vien henkilöiden kuntoutumista työkykyiseksi. 
Tämän rinnalle aloitettiin marraskuussa oma, 
varhaista osasairausvapaata koskeva tutki-
mus. Tarkoituksena on selvittää, soveltuuko 
sairauden alkuun sijoittuva osasairausvapaa 
kaupan- ja ravintola-alalle. Tutkimus koskee 
sellaisia liikuntaelinten sairauksia, joissa lää-
käri arvioi, että kevennetty työkuorma olisi 
paranemisen kannalta parempi vaihtoehto 
kuin täysi lepo. Tutkimus toteutetaan yhdessä 
S-Työterveyspalveluiden ja Työterveyslaitok-
sen kanssa.

Kelan järjestämissä ASLAK-varhaiskuntou-
tusohjelmissa on ollut mukana hok-elanto-
laisia useista eri ammattiryhmistä. Lisäksi 
on meneillään esimiesten työhyvinvoinnin 
edistämisohjelmia Alepa-ketjussa sekä ravin-
tolatoimialalla. Ne sisältävät mm. jaksami-
seen, terveyteen ja ajankäytön hallintaan 
liittyviä teemoja. Ohjelmia toteutetaan 
yhdessä S-Työterveyspalveluiden, Suomen
Liikuntavalmennus Oy:n sekä vakuutusyhtiö 
Tapiolan kanssa.

Joka kymmenes hok-elantolainen on yli 
55-vuotias. Ikäjohtamisen tavoitteena on, 
että mahdollisimman moni saisi työskennellä
hyväkuntoisena eläkeikään asti. 

Koulutusta, terveyttä ja hyvinvointia 
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Vuonna 2006 toteutettiin uudenlainen 
50Plus-valmennusohjelma. Se suunnattiin yli 
50-vuotiaille myymälöissä työskenteleville 
henkilöille. Tavoitteena oli edistää ja tukea 
työssä jaksamista sekä fyysistä, psyykistä ja 
sosiaalista terveyttä. Ohjelma kesti vajaan 
vuoden ja toteutettiin yhdessä S-Työterveys-
palveluiden, Suomen Liikuntavalmennus Oy:n
sekä vakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa.

Osa-aikaeläke on pehmeä lasku päätoimi-
seen asiakasomistajuuteen. Lähes sata hok-
elantolaista on valinnut tämän vaihtoehdon 
työuransa loppuvuosiksi. Työpäivät ja eläke-
päivät voidaan rytmittää eri tavoin, työtehtä-
vän ja elämäntilanteen mukaan.

Oman liikuntaharrastuksen tueksi hok-
elantolaisilla on mahdollisuus ostaa edulli-
sesti Finnbodyn yritysliikuntalippuja. Niillä voi
maksaa käyntinsä lähes 250 eri liikuntapaikas-
sa toimialueellamme. 

Sairauskassan ja liikuntalippujen lisäksi 
hok-elantolaiset saavat lukuisia muita hen-
kilöstöetuja, joista lisätietoa löytyy interne-
tistä:
www.hok-elanto.fi /henkilostoedut. 

Henkilöstötyön strategiset mittarit

Työtyytyväisyys

Esimiestyön laatu

Henkilöstökulut
% liikevaihdosta

Laskennallinen
vaihtuvuus %

Lähtötyytyväisyys

*2005 luvut korjattu vertailukelpoisiksi

toteutunut
2004

toteutunut
2005

toteutunut
2006

tavoite
2006

350 365 * 376 tasan/yli 360

351 371* 384 yli 360

12,8 12,7 12,2 alle/tasan 12,65

15,0 17,5 15,9 alle 18,0

226 222 223 alle 220



34

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, joka on toiminut pääkaupunki-
seudun kuluttajien hyväksi jo yli sata vuotta. Myös tänä päivänä osuuskauppa 
panostaa asiakkaidensa ja henkilöstönsä hyvinvointiin ja pyrkii pitämään huolta 
elinympäristöstä. HOK-Elannon toiminta tähtää asiakasomistajille ja pääkaupunki-
seudun kuluttajille tuotettavien palvelujen vastuulliseen kehittämiseen, ja tämä 
osaltaan edistää asiakkaiden hyvää arkea.

– Toteutamme vuosittain useita vastuullisuushankkeita sekä itse että yhdessä 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. HOK-Elanto on käyttänyt vuosittain noin
300 000 euroa sosiaalisen vastuullisuuden hankkeisiin, joissa yhteistyöllä pyri-
tään parempaan arkeen, kertoo henkilöstöjohtaja Antero Levänen, joka vastaa 
HOK-Elannon CSR-toiminnoista*.

– HOK-Elannolle vastuullisuus on ennen kaikkea arkipäivän aitoja tekoja, ei 
niinkään näyttävää raportointia.

Pääkaupunkiseudun kotitalouksista kolme neljäsosaa on HOK-Elannon asiakas-
omistajia, joten jäsenten eduista huolehtiminen on merkittävä osa yhteiskunnan 
hyvinvointia. Yli 500 000 asiakasomistajan etu onkin HOK-Elannon tärkein arvo, 
joka ohjaa konsernin toimintaa.

HOK-Elanto toteuttaa sekä alueellisten että valtakunnallisten tahojen kanssa 
monenlaisia yhteistyöprojekteja, joissa taloudellisen tukemisen lisäksi osallistu-
taan aktiivisesti toimintaan.  Mukana on myös yhteistyökohteita, jotka tuottavat 
etuja asiakasomistajille – uutena kumppanina vuonna 2007 on mm. Linnanmäen 
huvipuisto.

* Corporate Social Responsibility eli yrityksen yhteiskuntavastuu

Vastuullinen
yritys, jonka
sinä omistat

Osuuskuntien toimintaperiaatteisiin on 
kautta aikojen kuulunut vastuullisuus: 
toiminta hyvinvoinnin lisäämiseksi, vastuu 
henkilöstöstä ja asiakkaista sekä huolen-
pito elinympäristöstä. HOK-Elannon 
toiminnassa yhteiskuntavastuu tarkoittaa
laaja-alaista vaikuttamista ihmisten arjessa.
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Asiakasomistajille etuja tuottavat hankkeet
Oman liiketoimintansa lisäksi HOK-Elanto tuottaa etuja asiakas-
omistajilleen monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakas-
omistajille etuja tuottavat hankkeet on pyritty valitsemaan siten, 
että mahdollisimman moni asiakasomistajatalous pystyy hyödyn-
tämään näitä etuja.

Lapset ja nuoret ovat keskeisellä sijalla HOK-Elannon asiakas-
omistajatalouksissa, joten myös monet vastuullisuushankkeet liit-
tyvät lapsiin ja nuoriin. Tästä syystä Lastenpäiväsäätiön omistama 
Linnanmäki on luonteva uusi yhteistyökumppani HOK-Elannolle.

Myös monet pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurikoh-
teet kuuluvat asiakasomistajille etuja tuottavien yhteistyökump-
paneiden piiriin. Moderniin ja nykytaiteeseen keskittyvä EMMA 
sekä Suomen kansallisgalleria Ateneum tuovat väriä asiakas-
omistajien arkeen. Yhteistyö Helsingin Juhlaviikkojen kanssa 
jatkuu, ja kulttuuritarjonta tulee olemaan tänä vuonna entistä 
laajempaa.

HOK-Elannon asiakasomistajat saavat erityisetuja myös teatte-
rinäytöksistä. Kansallisteatteri ja Svenska Teatern ovat suomalaisia 
instituutioita, jotka osaavat uudistua ja olla ajan hermolla.

HOK-Elannon lahjoittama hopeinen kummilusikka on monel-
le pienokaiselle ensimmäinen kontakti osuuskauppaan. Lisäksi 
huomioimme asiakasomistajatalouksissamme tapahtuneen
perheenlisäyksen tarjoamalla lisäetuuksia tietyistä tuoteryhmistä 
Prismoissa ja Sokoksissa.

S-ryhmän valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat mm. 
Kuhmon Kamarimusiikki, Pori Jazz, Taidekeskus Salmela, Muumi-
maailma, Sirkus Finlandia ja Särkänniemi.
www.hok-elanto.fi 

Vastuullisuus on monimuotoista
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja HOK-Elanto järjestävät kai-
kille avoimen luentosarjan “Yhdessä vanhempana”, josta äidit ja 
isät saavat monenlaista tukea vanhemmuuteen. Vuonna 2007 
luentoja järjestetään keväällä ja syksyllä. Lisäksi MLL ja S-ryhmä 
jakavat vuosittaisessa “Hyvä alku koulutielle” -kampanjassaan yli 
70 000 harrastuspussia ekaluokkalaisille.

Elämä On Parasta Huumetta ry tekee ennaltaehkäisevää 
huumekasvatustyötä koululaisten ja heidän kanssaan toimivien 
aikuisten parissa. Vuoden 2007 yhteisessä hankkeessa keskity-
tään internetissä annettavan huumevalistuksen kehittämiseen. 
HOK-Elanto osallistuu huumeiden vastaiseen työhön myös oman 
huumeiden vastaisen ohjelmansa kautta.

Vuodesta 2005 lähtien olemme myöntäneet kuukausittain 
ruoka-avustusta vähävaraisille Veikko ja Lahja Hurstin työtä jat-
kavan yhdistyksen kautta. Jatkamme säännöllistä avustustamme 
myös vuonna 2007.

HOK-Elanto ja Lastenklinikan Kummit ry ovat vuosina 1998–
2006 tuottaneet noin 700 000 euroa lahjoituksina pienille potilaille.
www.mll.fi 
www.eoph.fi 
www.hok-elanto.fi 

Merkittävä rooli työllistäjänä
Osaava henkilöstö luo edellytykset HOK-Elannon menestykselle. 
HOK-Elanto panostaa jatkuvasti henkilökunnan koulutukseen ja 
työvireen ylläpitämiseen. Valtaosa oppimisesta tapahtuu arkisessa 
työssä. Sitä tuetaan hyvällä perehdytyksellä sekä tehokkailla jär-
jestelmä-, tuote- ja palvelukoulutuksilla.

Ammatillista osaamista voi syventää erilaisilla pitkillä valmen-
nuksilla, työtehtävän ja tarpeen mukaan. Henkilökuntaa kannuste-
taan opiskelemaan myös omaehtoisesti, työn ohella. Monipuolisen 
työterveyshuollon lisäksi henkilöstöllämme on oma sairauskassa. 
Se tarjoaa monia merkittäviä lisäetuuksia muun muassa erikoislää-
käri- ja hammaslääkärikäynneistä sekä silmälasien hankinnasta.

– Eri kulttuuritaustaisten henkilöiden työllistäminen, asiak-
kaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, kierrätys-
pisteiden ylläpitäminen sekä hankkeet yhteistyökumppaneiden 
kanssa ovat esimerkkejä siitä vastuullisesta työstä, jota teemme 
HOK-Elannossa päivittäin, Antero Levänen painottaa.

Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto 
on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia. Näin 
olemme edistäneet heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja työelämään.

Vastuullisuus on monimuotoista
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HOK-Elanto työllistää monissa myymälöissään kehitysvam-
maisia työntekijöitä. Tarkoituksena on auttaa erityisryhmiin kuu-
luvia löytämään oma paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa. 
Tällä hetkellä HOK-Elannon S-marketit ja Prismat työllistävät noin 
40 kehitysvammaista työntekijää.

HOK-Elanto edistää myös mielenterveyskuntoutujien työllis-
tymistä. Helsingin Klubitalot ry:n kanssa HOK-Elanto on tarjonnut 
kuntoutujille työpaikkoja yli seitsemän vuoden ajan. Tavoitteena 
on poistaa epätietoisuutta ja lisätä suvaitsevaisuutta sekä henkilö-
kunnan että asiakkaiden keskuudessa.

Turvallisuus ja kriisien hallinta
Vuonna 2005 käynnistetty Turvapassi-hanke parantaa asiointi- 
ja työskentely-ympäristön turvallisuutta kaikissa HOK-Elannon 
toimipaikoissa. Tähän mennessä Turvapassin on suorittanut jo 
lähes 2000 hok-elantolaista. Turvapassi-hankkeen tavoitteena 
on, että jokaisessa toimipaikassa on aina paikalla työntekijöitä, 
jotka kykenevät ennaltaehkäisemään erilaisia vaara-, vahinko- ja 
uhkatilanteita sekä tarvittaessa toimimaan poikkeustilanteissa 
tehokkaasti ja turvallisesti. Turvapassi-koulutuksen osana suori-
tetaan SPR:n virallinen ensiapukurssi.

Ansio-hanke valmentaa nuoria työelämään
HOK-Elanto on merkittävä työnantaja pääkaupunkiseudulla. Sen 
lisäksi, että työllistämme pysyvästi yli 5 000 ihmistä, tarjoamme 
myös turvallisia kaupan- ja ravintola-alan kesätyöpaikkoja ja tila-
päistöitä usealle sadalle nuorelle. Näin kasvatamme uutta suku-
polvea suomalaiseen työelämään. Olemme kehittäneet yhdessä 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa Ansio-kurssit, 
joissa opetetaan 14–17 -vuotiaille nuorille työelämän perustaitoja, 
kuten työnhakua, turvallisuus- ja hygienia-asioita sekä työpaikan 
pelisääntöjä.

Kurssi sisältää myös työharjoittelua HOK-Elannon toimipai-
koissa tai Nuorisoasiainkeskuksen nuorisokahviloissa. Kurssi avaa 
työelämän ovia. Nuoret parantavat mahdollisuuksiaan saada HOK-
Elannosta kesä- tai osa-aikatyötä. Kurssilta saatava “työelämän 

nuorisopassi” on myös hyvä hakupaperi työmarkkinoilla. Ansio-
kursseja järjestetään 4–6 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi interne-
tissä on sivusto, joka auttaa nuoria ammatinvalinnassa kaupan- ja 
ravintola-alan tehtäviin.

Tärkeät Minuutit -hanke tuo varmuutta
auttamistilanteisiin
Auttamistilanne voi kohdata ketä tahansa, missä tahansa. Siksi 
tarvitaan paitsi auttamishalua myös valmiuksia toimia nopeasti 
ja oikein. Tätä varten HOK-Elanto ja Suomen Punaisen Risti loivat 
Tärkeät minuutit -hankkeen. Tärkeät Minuutit -koulutus parantaa 
lasten ja nuorten ensiaputaitoja. 

Auttamistilanne ei välttämättä tarkoita elvytystä tai massii-
visen verenvuodon tyrehdyttämistä – useimmiten puhelinsoitto 
hätänumeroon riittää. Koulutuksen päätavoitteena onkin madal-
taa kynnystä pysähtyä ja kysyä: “Oletko kunnossa?”

Tärkeät Minuutit -koulutuksia järjestetään vuosittain yli 60 
kertaa kouluissa HOK-Elannon toimialueella. Tärkeät Minuutit 
näkyy myös useissa tapahtumissa vuoden aikana. Lisäksi HOK-
Elanto on mukana Suomen Punaisen Ristin ja S-ryhmän valtakun-
nallisessa jäsenhankintaprojektissa, ja HOK-Elannon Prismoissa ja 
Sokoksissa voi liittyä SPR:n jäseneksi.
www.ansio.info 
www.nuoriso.hel.fi 
www.hok-elanto.fi /tarkeatminuutit
www.redcross.fi 

Lisätietoja HOK-Elannon toiminnasta vastuullisena yrityksenä 
löytyy laajemmasta Vastuullisuusesitteestä, joka on saatavissa 
HOK-Elannon toimipaikoista sekä internetistä. 
www.hok-elanto.fi 

Menestys vaatii osaavia tekijöitä
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Eckerö Line liikennöi m/s Nordlandia-aluksella 
Helsingin ja Tallinnan välillä päivittäin. S-Etu-
kortilla Bonusta matkoista, hotellipaketeista ja 
laivalla tehdyistä ostoksista. 
www.eckeroline.fi 

Elisa Laajakaista on nopea, kiinteähintainen 
laajakaistayhteys internetin tehokäyttöön.
S-Etukortilla Bonusta kuukausimaksusta. Elisa 
Matkapuhelut tarjoaa nykyaikaisia ja viestintää 
helpottavia ratkaisuja. S-Etukortilla Bonusta ko-
timaan matkapuheluista, videopuheluista sekä 
teksti- ja multimediaviesteistä. Bonuksen saami-
nen edellyttää liittymien rekisteröintiä. 
www.elisa.fi 

Bonuspartnerit HOK-Elannon toimialueella

Hertz Autovuokraamo palvelee Suomessa yli 50 
toimipisteessä kaupunkitoimistoissa ja lento-
kentillä. S-Etukortilla Bonusta kaikista Suomes-
sa tehtävistä autonvuokrauspalveluista sekä 
vuokrauksen yhteydessä myytävistä tuotteista 
ja palveluista. Lisäksi Bonusta autovuokrauksista 
Tallinnassa. 
www.hertz.fi 

Isku on monipuolinen kalustamisen asiantuntija, 
jonka korkealaatuinen kotikalusteiden mallisto 
kattaa kaikki kodin tilat olohuoneista ja eteisis-
tä ruokailu- ja makuuhuoneisiin. S-Etukortilla 
Bonusta Iskun kotikalusteisiin kuuluvista huo-
nekalu- ja sisustustavarakaupan tuotteista ja 
palveluista.
www.isku.fi 
Isku Keittiöt toteuttaa asiakkaan toiveiden ja 
tarpeiden mukaiset kalusteet, varusteet ja kodin-
koneet kaikkiin kodin tiloihin:  keittiöön, wc- ja 
kylpyhuonetiloihin, eteiseen, makuuhuoneeseen 
ja kodinhoitohuoneeseen. Bonusta kertyy Isku 
Keittiöiden valmistamista keittiö-, kylpyhuone- 
ja muista kodin kiintokalusteista sekä Kirena-
liukuovikomeroista ja Tulikivi-kivitasoista. 
www.iskukeittiot.fi 

Matka-Vekka on Suomen laajin matkatoimisto-
ketju, joka palvelee HOK-Elannon toimialueella
7 toimipisteessä. S-Etukortilla Bonusta Matka-
Vekan omaan tuotantoon kuuluvista matkois-
ta, risteilyistä, kylpylämatkoista, myös tarjouk-
sista. 
www.matka-vekka.fi 

Oral on yksityinen hammaslääketieteellinen tut-
kimus- ja hoitolaitos, jonka palvelutarjonta kat-
taa kaiken, mitä kokonaisvaltaiseen hampaiden 
hyvinvointiin kuuluu – yleishammashoidosta es-
teettisiin toimenpiteisiin. Ympärivuorokautinen 
hammaslääkäripäivystys. S-Etukortilla Bonusta 
suun ja hampaiden terveydenhuollosta. Bonuk-
sen saaminen edellyttää kirjallista sopimusta.
www.oral.fi 

Automaa-liikkeiden lisäksi Peugeot- jälleenmyy-
jät Sveitsinportin Auto Oy ja Mäkelän Kone Oy. 
S-Etukortilla Bonusta Peugeot ja Ford -autoista, 
tarvikkeista ja huollosta.
www.automaa.fi 
www.peugeot.fi 
www.ford.fi 

Silmäasema – elämä on näkemisen arvoinen
optikkoliike. S-Etukortilla Bonusta kaikista tuote-
ostoista ja optikon sekä silmälääkärin palve-
luista.
www.silmaasema.fi 

Tapiola on keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka 
omistavat sen asiakkaat. Tapiolan omien omis-
taja-asiakasetujen lisäksi S-Etukortilla Bonusta 
useimmista kotitalouksien vakuutusmaksuista. 
Bonuksen saaminen edellyttää luvan antamista 
Tapiolalle maksutietojen välittämiseen.
www.tapiola.fi 

Vantaan Energia tarjoaa luotettavia ja edullisia 
energiapalveluja kotitalouksille ja yritysasiak-
kaille Vantaalla ja sen ulkopuolella. S-Etukortilla
Bonusta kotitalouksien arvonlisäverollisesta 
sähkönmyynnin osuudesta. Bonuksen saami-
nen edellyttää sähkösopimusta Vantaan Ener-
gian kanssa. 
www.vantaanenergia.fi 

Yhteistyökumppanit
HOK-Elannon
toimialueella



Etupartnerit ja yhteistyökumppanit 
(ei Bonusta)

Taidemuseo Ateneum on kuvataiteen keskeisin 
näyttämö maassamme.  Ateneum tarjoaa asiakas-
omistajillemme pysyvän edun pääsylipun hin-
nasta ja lisäksi näyttelyluettelot etuhintaan sekä 
erilaisia HOK-Elannon järjestämiä asiakasomis-
tajatapahtumia.
www.ateneum.fi 

Moderniin ja nykytaiteeseen keskittyvä Emma 
antaa asiakasomistajille etua pääsylippuhinnois-
taan, ja HOK-Elanto järjestää erityisiä asiakas-
omistajapäiviä.
www.emma.museum

Kansallisteatteri on taiteellinen draamateatteri, 
jonka ohjelmiston runkona ovat niin kotimaiset 
kuin kansainvälisetkin klassikot sekä uusin ko-
timainen ja ulkomainen näytelmäkirjallisuus. 
Vaihtuvia asiakasomistajaetuja.
www.kansallisteatteri.fi 

Linnanmäki on paikka, jossa lähes kaikki alueen 
lapsiperheet vierailevat vähintään kerran vuo-
dessa. Asiakasomistajat saavat Linnanmäen ran-
nekkeet asiakasomistajahintaan ostaessaan ne 
ennakkoon HOK-Elannon Sokoksista, Prismoista 
ja ABC-liikennemyymälöistä.
www.linnanmaki.fi 

Merimaailma Sealife sijaitsee Linnanmäen huvi-
puiston yhteydessä ja on ympärivuotisesti avoin-
na yleisölle. Vaihtuvia asiakasomistajaetuja.
www.sealife.fi 

Muumimaailma on Naantalissa sijaitseva koko 
perheen seikkailu- ja elämyspuisto, jossa etenkin 
perheen pienimmät viihtyvät. Vaihtuvia asiakas-
omistajaetuja.
www.muumimaailma.fi 

Sirkus Finlandia on Suomen perinteikkäin, tun-
netuin ja suurin kiertävä sirkus. Henkeäsalpaa-
vaa akrobatiaa, hämmästyttävää taituruutta ja 
kutkuttavaa huumoria koko perheelle. Pysyviä ja 
vaihtuvia asiakasomistajaetuja.
www.sirkusfi nlandia.com

Svenska Teatern on osa suomalaista kulttuuripe-
rintöä. Vuodessa on noin 12 ensi-iltaa, ja esitykset 
ovat ruotsiksi. Vaihtuvia asiakasomistajaetuja.
www.svenskateatern.fi 

Helsingin Juhlaviikot on pääkaupunkiseudun ke-
sän kulttuuripainotteisista tapahtumista suurin.  
Asiakasomistajaetuja erilaisiin tapahtumiin.
www.helsinkifestival.fi 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus tar-
joaa monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mintaa ja edistää nuorten yhteiskunnallista osal-
listumista. Toiminnan pääkohderyhmänä ovat 
10–17-vuotiaat nuoret. Nuorisoasiainkeskuksen 
ja HOK-Elannon kolmevuotinen (2006–2008)
Ansio-projekti kouluttaa nuoria työelämän tavoil-
le ja antaa heille välineet itsenäiseen työnhakuun.
www.ansio.info

Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää lasten 
ja lapsiperheiden hyvinvointia lisäten lapsuuden
arvostusta ja tuoden esille lapsen näkökulmaa. 
HOK-Elanto järjestää yhdessä MLL:n kanssa 
asiakasomistajaperheiden vanhemmille luento-
tilaisuuksia.
www.mll.fi 

Suomen Punaisen Ristin ja HOK-Elannon oma 
nimikkonuorisoprojekti vuosina 2006–2008 
on Tärkeät minuutit -projekti, jossa nuoret 
saavat ensiapukoulutuksen ja valmiuden 
toimia oikein auttamistilanteessa.  Valta-
kunnalliseen jäsenhankintahankkeeseen 
liittyen Prismoissa ja Sokoksissa voi liittyä SPR:n
jäseneksi. Vaihtuvia asiakasomistajaetuja.
www.redcross.fi 

Elämä on parasta huumetta ry tekee ennalta- 
ehkäisevää huumekasvatustyötä koululaisten ja 
heidän kanssaan toimivien aikuisten parissa.
www.eoph.fi 

TSL-Helsinki on kurssi-, koulutus- ja kulttuuri-
järjestö, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja
koulutustilaisuuksia sekä tarjoaa mahdollisuuk-
sia moninaisiin kulttuuriharrastuksiin. HOK-
Elannolle räätälöidyistä kursseista myönnetään 
15–25 %:n alennus S-Etukortilla.
www.tsl-helsinki.fi 
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2006
Liiketoiminta

27.1. Alepa Pakilan sulkeminen

17.2. Chico’s Salomonkadun (Kamppi) avaus uudistettuna

1.3. Kannelmäen ABC-automaatin avaus 

2.3. Alepa Metsolantien (Kerava) avaus

2.3. Bierhuis Rotterdamin (Kamppi) avaus

16.3. Alepa Pikku-Huopalahden avaus uudistettuna

18.3. Chico’s Tikkurilan (ent. Kettunen) avaus

22.3. Alepa Elielin avaus

23.3. S-market Kivenlahdentien avaus

29.3. Alepa Pihlajiston avaus

6.4. S-market Mäntsälän avaus

6.4. Alepa Sitratorin (Kannelmäki) avaus

8.4. Ravntola Koronan (ent. Sir Winston) avaus

10.4. Hautauspalvelu Itäkeskuksen avaus

  (muutto Siltasaarenkadulta)

11.4. Alepa Nissaksen (Itä-Hakkila) avaus

18.4. Sokos Helsingin naistenosaston avaus uudistettuna

20.4. S-market Pakilan avaus

26.4. Alepa Lansan (Espoon Kilo) avaus

27.4. S-market Koivukylän avaus

4.5. S-market Kaivokselan avaus

11.5. S-market Korson aseman avaus

18.5. S-market Espoon keskuksen avaus

18.5. Ravintola Virgin Oil co:n (ent. La Tour) avaus
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HOK-Elannon 500 000. asiakasomistajaa Johanna Karatmaata 
onnittelevat HOK-Elannon toimitusjohtaja Arto Hiltunen ja
Alepan ketjunjohtaja Lassi Juntunen.

Tapahtumat
HOK-Elannossa

2006–2007
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23.5.  Alepa Viherlaakson avaus

30.5. Alepa Puistolan avaus

1.6. S-market Tuusulan keskuksen avaus

6.6. ABC Nihtisillan avaus

21.6. Alepa Kulosaaren avaus

21.6. Pub 99:n (ent. Pickwick 99, Taka-Töölö) avaus 

25.6. Coffee House Asema-aukion avaus uudistettuna

25.8.  Papà Giovannin 2 krs. avaus uudistettuna

25.8. Chico’s Olarin avaus uudistettuna

30.8. Alepa Koivukylän Puistotien avaus

31.8. S-market Rajamäen avaus

31.8. S-market Arkadiankadun sulkeminen

6.9. Alepa Vuosaaren avaus

13.9. Alepa Riihikallion avaus

22.9. Pickwick Kaivokadun avaus uudistettuna 

28.9. S-market Meri-Rastilan avaus

30.9. Sports Academy Kaivokadun sulkeminen kiinteistön  

  remontin vuoksi 2006. Avataan huhtikuussa 2007.

15.10. Bar Blancan (Citykäytävä) sulkeminen

17.10. Alepa Haukilahden sulkeminen

20.10. Rosso Tikkurilan remontti ja laajennus (Twin Pintsin  

  toiminnan loppuminen samoissa tiloissa)

25.10. Alepa Punavuoren nimen muuttaminen

  Alepa Ullanlinnaksi

1.11. Coffee Barin (Citykäytävä) avaus

9.11. S-market Haukilahden avaus

9.11. Alepa Mannerheimintien avaus uudistettuna

15.11. Alepa Laajalahden avaus uudistettuna

29.11. Alepa Viiskulman avaus uudistettuna

30.11. Alepa Kruununhaan avaus uudistettuna 

1.12. Chico’s Tuusulan avaus

5.12.  Alepa Mankkaan avaus uudistettuna

13.12. Alepa Maunulan avaus uudistettuna

19.12. Viikin Prisman peruskiven muuraus 

  Asiakasomistajatapahtumat
14.2. Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainilta 

15.2. Olympiakisastudio / freestyle Highlightissa

20.2.-23.2. Nuorisoasiainkeskuksen Reaktori-tapahtuma,

  Ansio-kurssi

22.-24.2. Asiakasomistajaristeily Superfast Ferriesillä

10.3. Asiakasomistajaristeily Eckerö Linella

14.3. MLL:n vanhempainilta

18.3. Prismojen Lastenpäivät

21.3. MLL:n vanhempainilta

25.-26.3.  S-ryhmän Freestyle Camps loppukilpailu, Serena

29.3.-1.4.  Sokos 3+1 -päivät

7.4.-5.5. Ansio-kurssi

21.-23.4.  Backaksen puutarhamessut

25.4. MLL:n vanhempainilta

3.-5.5. S-Etukorttiristeilyt uudella m/s Galaxyllä

5.-7.5. Lapsimessut Messukeskuksessa

12.5. Asiakasomistajaristeily Eckerö Linella

14.6. Sokos Hotel Vantaan ”sisävesiristeily”

30.6. Finnkino osti etupartneri Sandrew Metronomen

18.8.-3.9. Helsingin Juhlaviikot / Huvilateltan tapahtumat

8.9.-6.10. Ansio-kurssi

9.9. Backaksen tarjouspäivä 

19.9. MLL:n vanhempainilta

21.-23.9. Nälkäpäivä

22.9. Asiakasomistajaristeily Eckerö Linella 

4.-7.10. Sokos 3+1 -päivät
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7.10. MLL:n vanhempainilta

11.10. MLL:n vanhempainilta

27.10.-24.11. Ansio-kurssi

17.11. Asiakasomistajaristeily Eckerö Linella

20.11. Yhteistyö Copterline Oy:n kanssa päättyi

21.11. Tammen kirjallisuusilta

2.-3.12. SeaLifen asiakasomistajaviikonloppu

7.12. HOK-Elannon 500 000:s asiakasomistaja kukitettiin

31.12. Yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien kanssa päättyi

• Tärkeät minuutit -koulutuksia järjestettiin yhteistyössä

SPR:n kanssa noin 50 kpl.

2007
  Liiketoiminta
10.1. Alepa Käpylän avaus uudistettuna

18.1. Alepa Hiekkaharjun avaus uudistettuna

19.1. Kitty’s Public Housen (Citykäytävä) avaus

24.1. Alepa Katajanokan avaus uudistettuna

1.2. Alepa Munkkiniemen avaus uudistettuna

8.2. Alepa Töölöntorin avaus uudistettuna

14.2. Alepa Herttoniemen avaus uudistettuna

1.3. Alepa Runeberginkadun avaus uudistettuna

15.3. Alepa Kisahallin avaus uudistettuna

22.3. Alepa Keravan avaus uudistettuna 

25.3. Alepa Fredan sulkeminen

29.3. Alepa Klaukkalan avaus uudistettuna

31.3. Alepa Mäkelänkadun sulkeminen

3.4. Alepa Pukinmäen avaus uudistettuna

19.4. Alepa Hämeentien avaus uudistettuna

4/07 Sport’s Academyn avaus uudistettuna

• Alepan konseptipäivitykset jatkuvat koko vuoden 2007.

• Uusi S-market avataan Lauttasaaren Itälahdenkadulla

 toukokuussa.

• Viikin Prisma on rakenteilla ja muita uusia Prismoja suunni-

tellaan Itäkeskukseen, Lommilaan, Hakunilaan ja Myyrmäkeen. 

Kannelmäen Prisma-keskuksen laajennushanke etenee vaiheit-

tain lähivuosien aikana.

• Ravintolatoimialan hankkeita ovat mm. Viikin Prisma-keskuk-

sen Chico’s.

• ABC-liikennemyymäläketjua laajennetaan määrätietoisesti

pääkaupunkiseudulla niin omien aiempien hankkeiden kuin 

Esso-järjestelyjen tuomien kohteidenkin merkeissä.

• Terra-ketjua varten selvitellään pääkaupunkiseudulla

useampia kohteita.

Asiakasomistajatapahtumat*
1/07 Yhteistyösopimukset Linnanmäen, Ateneumin ja  

  EMMA:n kanssa tehtiin. Sopimuksia Helsingin Juhla- 

  viikkojen ja Svenska Teaternin kanssa jatkettiin.

12.1.-9.2. Nuorisoasiainkeskuksen Ansio-kurssi

9.2.-3.3. Jäähelmen talvirieha, Linnanmäki

15.2. Tammen kirjallisuusilta

19.-23.2. Reaktori-tapahtuma, Ansio-kurssi

23.-25.2 S-Etukorttiristeilyt Viking Linella

8.3. Ateneumin naistenpäivä 

9.-11.3. S-Etukorttiristeilyt Viking Linella

9.-30.3. Ansio-kurssi

16.3. Asiakasomistajaristeily Eckerö Linella

19.3. Perintösuunnittelutilaisuus, Tapiola

21.3. MLL:n vanhempainilta

21.-22.4. Backaksen Puutarhamessut

24.4. MLL:n vanhempainilta

4/07 Ateneumin perhepäivä

  Linnanmäki aukeaa kesään

  Asiakasomistajapäivä, EMMA

5/07 Kauneusristeily Eckerö Linella

  Asiakasomistajatapahtuma, Sokos Hotel Vantaa
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* Muutokset mahdollisia.
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  Perhepäivä, Ateneum

  Asiakasomistajapäivä, Linnanmäki

  SPR:n ilta Ässäkeskuksessa

  Yhteistyö etupartner Superfast Ferriesin

  kanssa päättyy

6/07 Asiakasomistajapäivä, Linnanmäki

  Asiakasomistajien työpajat, EMMA

8/07 Helsingin Juhlaviikot, lippuetuja asiakas-

  omistajahintaan

  Asiakasomistajapäivä, Linnanmäki

  Asiakasomistajien työpajat, EMMA

9/07 Asiakasomistajapäivä, EMMA

  Asiakasomistajaristeily Eckerö Linella

  Tammen kirjallisuusilta

10/07 Asiakasomistajapäivä, SeaLife

  Asiakasomistajapäivä, EMMA

  Valokarnevaalit, Linnanmäki

  Taideluentosarja, Ateneum

11/07 Asiakasomistajapäivä, EMMA

  Tammen kirjallisuusilta

  Asiakasomistajatapahtuma, Ateneum

12/07 Asiakasomistajatapahtuma, Ateneum

• Tärkeät minuutit -koulutuksia järjestetään

yhteistyössä SPR:n kanssa noin 50 kpl.
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Hallintoneuvosto 2007

Edustajisto 2004–2008
Aaltonen Margit, työsuojeluvaltuutettu, Sammatti
Aatela Elli, pääluottamusmies, Nurmijärvi
Akaan-Penttilä Eero, kansanedustaja, Espoo
Alander Marja-Liisa, tarjoilija, Järvenpää
Alén Sini, lastentarhanopettaja, Vantaa
Alho Arja, valtiotieteiden tohtori, Siuntio
Anttila Maija, sairaanhoidon opettaja, Helsinki
Asko-Seljavaara Sirpa, kansanedustaja, Helsinki
Bogomoloff Harry, toimitusjohtaja, Helsinki
Bryggare Arto, kauppatieteiden kandidaatti, Helsinki
Erkama Ritva, henkilöstöpäällikkö, Espoo
Finne-Elonen Laura, erikoislääkäri, Helsinki
Gadd Sture, toimittaja, Helsinki
Haatainen Tuula, sosiaali- ja terveysministeri, Helsinki
Hakalehto Ilkka, fi losofi an tohtori, Helsinki
Hakanen Yrjö, puheenjohtaja, Helsinki
Hakola Juha, kansanedustaja, Helsinki
Helimäki Ilmari, professori, Helsinki
Hiltunen Rakel, kansanedustaja, Helsinki
Ingervo Sirkku, erityisluokanopettaja, Helsinki
Kaikkonen Antti, kansanedustaja, Tuusula
Kiljunen Kimmo, kansanedustaja, Vantaa
Kinnunen Marjo, myyjä, Helsinki
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki
Kuisma Risto, oikeustieteiden kandidaatti, Pornainen
Kuusisto Merja, kansanedustaja, Tuusula
Kuuskoski Eeva, pääsihteeri, Helsinki
Laakso Jaakko, kansanedustaja, Vantaa
Lahti Jere, vuorineuvos, Helsinki
Lankia Eero, agrologi, Kirkkonummi

Leppälä Anna-Kaarina, kotiavustaja, Sodankylä
Linna-Pirinen Tuija, pääluottamusmies, Hyvinkää
Luhtanen Leena, oikeusministeri, Espoo
Moilanen Eeva-Liisa, varatuomari, Helsinki
Molander Sole, valtiotieteiden lisensiaatti, Helsinki
Mäkinen Tapani, kansanedustaja, Vantaa
Näre Sari, valtiotieteiden tohtori, Helsinki
Ojala Outi, erikoissairaanhoitaja, Helsinki
Paasikivi Annukka, asiakaskoordinaattori, Helsinki
Pietikäinen Margareta, fi losofi an maisteri, Espoo 
Prusti Riitta, ent. kansanedustaja, Helsinki
Rahkonen Susanna, varatuomari, Espoo
Rantala Erkki, johtava konsultti, Vantaa
Remahl Maj-Len, puheenjohtaja, Helsinki
Rihtniemi Suvi, diplomi-insinööri, Helsinki
Saarnio Pekka, toimittaja, Helsinki
Sademies Olli, vanhempi rikoskonstaapeli, Helsinki
Saksala Harri, oikeustieteen kandidaatti, Helsinki
Sarkomaa Sari, kansanedustaja, Helsinki
Saukkonen Lea, projektipäällikkö, Helsinki
Sauri Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki
Savolainen Aili, perhetyöntekijä, Helsinki
Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Lohja
Siitonen Eva-Riitta, ylipormestari, Helsinki
Soininvaara Anna-Maria, kirjastonjohtaja, Helsinki
Soininvaara Osmo, valtiotieteiden lisensiaatti, Helsinki
Tenkula Tarja, erikoissairaanhoitaja, Helsinki
Tuomioja Erkki, ulkoministeri, Helsinki
Uotila Kari, levyseppä, Espoo
Zyskowicz Ben, kansanedustaja, Helsinki

Bergholm Jorma, puheenjohtaja,
toimitusjohtaja, Helsinki
Zyskowicz Ben, 1. varapuheenjohtaja, 
kansanedustaja, Helsinki
Muhonen Sallamaari, 2. varapuheenjohtaja,
tiedotuspäällikkö, Helsinki
Bryggare Arto, kauppatieteiden kandidaatti, Helsinki
Finne-Elonen Laura, erikoislääkäri, Helsinki
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki
Kuisma Risto, oikeustieteiden kandidaatti, Pornainen
Kuuskoski Eeva, pääsihteeri, Helsinki
Lindeman Jukka, yhteysjohtaja, Helsinki

Mäkelä Jukka, kansanedustaja, Espoo
Mäkinen Tapani, kansanedustaja, Vantaa
Pokki Simo, toimitusjohtaja, Vantaa
Prusti Riitta, ent. kansanedustaja, Helsinki
Rauhamäki Tatu, toiminnanjohtaja, Helsinki
Rantala Pia, sivistystyön johtaja, Espoo
Remahl Maj-Len, puheenjohtaja, Helsinki

Henkilökunnan edustajat
Uusitalo Santeri, ravintolajohtaja, Helsinki 
Vainio Harry, pääluottamusmies, Helsinki
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Pelkonen Leena,
talouspäällikkö

Manni Kimmo,
toimitusjohtaja

Leena Sairo,
toimitusjohtaja

Lehto Veijo,
toimitusjohtaja

Entelä Tuula,
toimialajohtaja 

(varapuheenjohtaja)

Hiltunen Arto,
toimitusjohtaja
(puheenjohtaja)

Leskinen Jouko K.,
varatuomari

Hallitus 2007
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1900–10: 
Osuustoimintaliike syntyy Suomessa.
1905  Osuusliike Elanto perustetaan lokakuun 15. päivänä. 
1907 Elannon ensimmäinen leipomo valmistuu.
1908 Ensimmäiset leipämyymälät ja kahvilat.

1910–20: 
Maailma kuohuu ja myös Suomessa ristiriidat työväestön ja
maanomistajien kesken vahvistuvat.
1910-16 Leipä- ja maitokauppoja perustetaan lähes jokaiseen
 kaupunginosaan. 
1915 Elannon johtoon nousee nuori juristi Väinö Tanner. 
1916 Työväenosuuskaupat lähtevät SOK:sta ja perustavat   
 oman aatteellisen järjestön Kulutusosuuskuntien
 Keskusliiton.
 Backaksen kartano ostetaan.
1917   Tukkuliike OTK perustetaan ja Elanto liittyy siihen.
1919 Helsingin Osuuskauppa perustetaan. 
 Elanto eroaa SOK:sta.
 HOK:n ensimmäiset myymälät avataan.

1920–30: 
Elanto kasvaa merkittäväksi tekijäksi, myös HOK on selvässä 
kasvussa.
1920  Elanto perustaa Hakaniemeen tavaratalon. 
1924 Uusi leipätehdas Sörnäisiin.  
1928 Elannon pääkonttori valmistuu Hämeentielle.
1929 HOK:n pääkonttori valmistuu Runeberginkadulle.
 HOK:n anniskeluravintolat aloittavat.

1930–40:
Anniskelupaikoistaan ja ravintoloistaan HOK löytää rahasammon, 
jolla se takoo tulosta alkoholiin kielteisesti suhtautuvan suuren 
Elannon varjossa.
1931 Elanto avaa Aleksin Suur-Aitan. 
1932  Ekonomi Lauri Koskivaara HOK:n toimitusjohtajaksi ja 
 ohjaimissa seuraavat 30 vuotta.

1936 HOK avaa yli tuhannen hengen ravintolan Lasi-
 palatsissa.
1938 Aleksis Kiven kadulle nousee Keskus-HOK, johon
 sijoittuvat varasto, leipomo, einestehdas, pesula,
 puusepäntehdas,  korjaamot ja autotallit.
 Sokos-tavaratalon rakentaminen  kaupungin keskustassa 
 käynnistyy.
 Elanto avaa vuoden aikana 40 uutta myymälää. 

1940–50: 
Yksityiskauppa pärjää sodanjälkeisessä tilanteessa osuusliikkeitä 
paremmin. Osuusliikeet ovat passiivisia ja kärsivät säännöstelyn 
aikana rehellisyydestään. Myös HOK:n elintarvikeliikkeissä myynti 
laskee, mutta ravintoloissa riittää kävijöitä. 
1947 Liiketoiminta keskustan Sokos-talossa käynnistyy
 vähitellen. Ravintola Vaakuna sijoittuu ylimpään
 kerrokseen. Uusi 1250-paikkainen ravintola ”Hehtaari-
 hokki” sijoitetaan toiseen kerrokseen.

1950–60: 
Itsepalvelumyymälät edustavat ajan tapojen muutoksia. Muita 
uutuuksia kuluttajille ovat muovikassit, maitotölkit ja viimeinen 
myyntipäivä leipätuotteille.
1951 Elannon ensimmäinen pikamyymälä avataan. 
1952  Sokos-tavaratalo valmistuu.
 Hotelli Vaakuna, Suomen suurin hotelli, otetaan
 käyttöön.
1956 HOK:n ensimmäinen itsepalvelumyymälä avataan.

1960–70:
Helsinki kasvaa edelleen voimakkaasti. Keskustassa korttelit
alkavat olla täynnä ja painopiste siirtyy lähiöihin ja alue-
rakentamiseen. 
1963 HOK:n toiminta laajenee myös toimialojen osalta:
  huoltoasema, kampaamo, kirjakauppa ja hautaustoimisto.

Yli sata vuotta
osuustoimintaa

pääkaupunki-
seudulla    

HOK-Elannolla on juurensa pää-
kaupunkiseudun osuustoiminnassa, 
joka syntyi viime vuosisadan alussa. 
Osuusliike Elanto perustettiin vuonna 
1905 ja Helsingin Osuuskauppa
vuonna 1919.
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1965 HOK avaa Merihotellin Hakaniemessä.
 Elannon johto vaihtuu kokonaan: uudeksi pääjohtajaksi  
 nimitetään Ylermi Runko.
1968 Ravintola Fennia käynnistää Elannon anniskelu-
 toiminnan Helsingissä. 

1970–80: 
HOK:n toimitusjohtaja Armas Tasa (1969–75) vie HOK:n yhä
selvemmin hotelli- ja ravintolabisnekseen päivittäistavaramyynnin 
supistuessa. Elanto panostaa hypermarket-kauppaan.
1971 Leppävaaran Maximarket avataan,
 Elanto vastaa sen elintavikeosastosta.
 Hotelli Helsinki siirtyy HOK:lle.
1972 HOK avaa Hotelli Hesperian.
 Hotelli Torni HOK:lle.
1973 Kannelmäen EKA-market avataan.
 Hotelli Olympia HOK:lle.
1974 Hotelli Klaus Kurki HOK:lle.
1976 Hotelli Korpilampi valmistuu.

1980–85:  
Tappiollinen toiminta leimaa molempia osuuskauppaliikkeitä,
ja ryhdytään radikaaleihin toimenpiteisiin. 
1983 Kriisin partaalla tappiolliset E-osuusliikkeet fuusi-
 oidaan EKA:ksi. Elanto päättää pysyä itsenäisenä.
 SOK löytää Wihuri-yhtymästä Juhani Pesosen 
 saneeraajaksi. 
1984  HOK:iin liittyvät osuuskaupat Teho Hyvinkäältä,
 Ahomaa Järvenpäästä ja Väinölä Mäntsälästä.
 Ässä-Market ottaa hoitoonsa kaikki HOK:n
 elinkelpoiset päivittäistavarakaupat.
1985 S-Etukortti ja S-ryhmän yhteinen bonusjärjestelmä 
 otetaan käyttöön

1985–90:
S-ryhmä tekee yhden parhaista kaupoistaan. OK-Liha pannaan 
myyntiin, ja kauppahinnaksi muodostuu lopulta 170 miljoonaa 
markkaa. Suurin omistaja HOK kuittaa kaupasta 23 miljoonaa 
markkaa ja saa pääomaa uudistamiseen.
1986 HOK ostaa 12 Perämies-ravintolaa.
 Elanto hankki useita erikoistavarakaupan 
 tytäryhtiöitä.
1987 Ässä-Market ostaa yksityisen Alepa-ketjun.
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1990–95: 
Lama iskee Suomeen ja talous on vapaassa pudotuksessa. Työttö-
mien määrä kohoaa enimmillään 500 000:een. Valtion ja kuntien 
verotulot romahtavat ja sosiaaliturvan kulut kasvavat. Kiinteän 
omaisuuden vakuusarvot romahtavat.
1993 EKA ajautuu yrityssaneeraukseen, kun säästökassa-
 tallettajat haluavat rahansa.
1995 HOK ottaa haltuunsa Ässä-Marketin seuraajan
 Ässä-Partners Oy:n ja myy hotelliliiketoiminnan SOK:lle.

1995–2000: 
1995 Elanto hakeutuu myös yrityssaneeraukseen, kun ei 
 pysty turvaamaan rahoitustaan säästökassan
 talletuspaon varalta. 
1996 Elanto ja Tradeka käynnistävät yhteistyön 
 saneerausohjelman pohjalta.
1998 Arto Hiltunen HOK:n toimitusjohtajaksi.
1999 Arto Ihto Elannon toimitusjohtajaksi.

2000–2006: 
Elannon velkoja ei yrityssaneerauksessa leikata. Kivitaloja on 
edelleen runsaasti ja niiden arvo alkaa uudelleen kohota. Myös 
liiketoiminta kääntyy nopeasti voitolliseksi. Tulevaisuus Tradekan 
kyljessä on kuitenkin epävarma: Elanto ei selviä yksin. Sen on saa-
tava kumppani, joka valitaan liiketaloudellisin perustein.

2000 Aloitetaan tunnustelut yhteistyöstä Elannon ja HOK:n
  välillä.  Päädytään fuusio-vaihtoehtoon, kunhan
 edellytykset sen tekemiselle syntyvät.
2001  Saneerausohjelma etenee etuajassa ja Elanto maksaa 
 kaikki saneerausvelkansa. 
2003 Neuvottelujen jälkeen päästään Tradekan kanssa 
 sopuun irrottautumisen hinnasta: 46 Siwaa, yksi 
 Valintatalo ja kaksi hotellia siirtyvät Tradekalle.
 HOK:n ja Elannon edustajistot hyväksyvät kahden 
 tasaveroisen osapuolen välisen kombinaatiofuusion.

2004 Helsingin Osuuskauppa Elanto käynnistää 
 toimintansa. Liikeideat muutetaan S-ryhmän ketjujen 
 mukaisiksi ja S-Etukortti otetaan käyttöön kaikissa 
 yksiköissä.
2005 Lokakuussa uusi osuuskunta juhlii osuustoiminnan
 100-vuotista taivalta pääkaupunkiseudulla.
2006 HOK-Elantoon siirtyy 21:n Spar-myymälän toiminta,
 HOK-Elanto toimialueensa päivittäistavarakaupan 
 markkinajohtajaksi. 
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