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− Myynti 2,2 mrd €

− Vakituinen henkilöstö 6 241

− Asiakasomistajat 577 638 

− Vähittäistoimipaikkoja 190

− Ravintoloita 114

− Markkinaosuus 2012 päivittäis-

tavarakaupassa noin 42 %

− Markkinaosuus 2012 

anniskeluravintoloissa noin 11 %

− Markkinaosuus 2012 bensiini-

kaupassa noin 16 %

- S-ryhmän suurin alueosuuskauppa

HOK-Elanto 2013



HOK-Elannon liiketoimintasalkku

Liikennemyymälä-
ja polttonestekauppa

Marketkauppa Tavaratalokauppa 

Ravintolaliiketoiminta

jne.

Muu liiketoiminta

Hautauspalvelu

Kiinteistöliiketoiminta

http://www.hok-elannonhautauspalvelu.fi/
http://www.bravuria.fi/
http://www.belge.fi/
http://www.kappeli.fi/
http://www.zetor.net/
http://www.virginoil.fi/
http://www.chicos.fi/
http://www.vltava.fi/


HOK-Elannon ravintolatoimipaikkoja

Yhteensä: 04/2014 114 ravintolaa



TYÖKYKYJOHTAMISEN

TAVOITTEET

− Arkityön sujuvuuden parantaminen

− Työurien ja työsuhteiden pidentäminen

− Yritysvastuullisuuden toteuttaminen



TYÖKYKYJOHTAMISEN

TAVOITTEET

WIN Työntekijä

− Työntekijä pystyy jatkamaan työssä, jossa hän työkykynsä puolesta pärjää 
parhaiten

− Työntekijä suoriutuu työtehtävistään kunnialla ja tekee arvokasta työtä

− Työntekijä on tärkeä osa työyhteisöä

− Työntekijän ansiotaso säilyy ennallaan, eikä hän putoa sairauspäivärahalle eikä 
työkyvyttömyyseläkkeelle

WIN Työnantaja

− Työntekijä tekee tuottavampaa työtä työkykyä vastaavissa työtehtävissä

− Sairausajan palkkakulut ja eläkekustannukset vähenevät

− Kunkin työntekijän paras työpanos otetaan käyttöön

− Työntekijän työssä jatkamista tuetaan HOK-Elannon ulkopuolella, jos työntekijä ei 
pärjää missään HOK-Elannon työtehtävissä

− Työntekijöistä kannetaan vastuuta  työnantajakuva, työvoiman saatavuus, 
sitoutuneisuus, asiakasnäkökulma, vastuullisuus

WIN Yhteiskunta
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– Olemmeko itse kukin joka päivä täysin työkykyisiä?

– Työkyky vaihtelee päivittäin, viikoittain tai kuukausittain

– ”Vain puolessa tapauksista työkyky on alentunut terveyssyistä”

– Työkykyyn vaikuttaa terveyden lisäksi ainakin: 

A. yksittäiseen työntekijään liittyvät tekijät

- työmotivaatio, asenne, elämänhallinta, työn merkitys, työmatkojen pituus,

elämäntilanne, työyhteisötaidot jne.  

B. Organisaatioon liittyvät tekijät

- (lähi)johtaminen, työyhteisö, työympäristö, työn organisointi, osaaminen ja sen 

kehittäminen  

TYÖKYKY
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– Työ määrittää työkyvyn, ei vain sairaus eikä vamma:

− Polviongelmainen tarjoilija on täysin työkykyinen kassatyössä

− Epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä poteva on työkyvytön 

asiakaspalvelutyöhön, mutta loistaa luovassa taiteellisessa työssä

− Liikuntarajoitteinen on työkykyinen asiantuntijatehtävissä

− Neljän lapsen yksinhuoltaja pystyy parhaiten tekemään päivätyötä

− Vaikeasta masennuksesta osittain toipunut pystyy tekemään lyhennettyä 

työpäivää

− Uupunut esimies pystyy tekemään suorittavaa työtä

− Potilastyöhön uupunut lääkäri pystyy tekemään asiantuntijatehtäviä

TYÖKYKY



8.4.2014

– Työpaikalla havaitaan työntekijän alentunut työkyky:

– työsuoritteiden heikentyminen

– myöhästelyt

– käyttäytymisen muutokset

– asiakaspalautteet

– työyhteisötörmäykset

TYÖKYVYN HEIKENTYMINEN 

HAVAITAAN TYÖPAIKALLA



– Esimies ja työntekijä keskustelevat työkyvystä työpaikalla

– Keskusteluissa haetaan ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi: 

”Mitä työpaikalla voitaisiin tehdä, jotta 

sinä onnistuisit paremmin työssäsi”.

– Esimies mahdollistaa tehokkaan työnteon jatkumisen

– Ratkaisumalleja:

– väliaikaiset tai pysyvät muutokset työtehtävissä, työajassa, työvuorojen 

sijoittumisessa, vastuissa jne.

HOK-ELANNON VARHAINEN TUKI



TYÖN MUKAUTUKSEN MALLI

– Työntekijöille tarjotaan työkykyä vastaavaa työtä

– Työntekijä tekee mukautetussa työssä tuottavaa työtä

– Työn mukautuksilla voidaan tehdä sairauslomat tarpeettomiksi

– Työn mukautuksilla nopeutetaan työhönpaluuta sairauslomalta



TYÖN MUKAUTUKSET

Esimerkkinä kassatyö:

− kassan puoleisuus

− kassan sijainti

− työvuoron ajankohta

− työvuorojen pituus

− työvuorojen sijoittuminen eri viikonpäiviin

− tauotukset

− kassa- ja osastotyön vaihtelut

− kassa- ja neuvontatyön yhdistäminen

− kassatyön yhdistäminen toisen toimialan tai toimipaikan työhön

(Prisman kassa – ABC – Ravintolamaailma – Emotion – S-market – Alepa)



TYÖNTEKIJÄ TEKEE TYÖKYKYÄ 

VASTAAVAA TYÖTÄ 

– Pystyykö työntekijä tekemään työtä:

– omassa toimipaikassa

– toisessa toimipaikassa

– toisessa ketjussa

– toisella toimialalla

– toisessa osuuskaupassa

– SOK:lla tai sen tytäryhtiöissä

– toisella työnantajalla
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– Aloitteentekijä voi olla työntekijä, työkaveri, esimies tai työterveyshuolto

– Työnantaja arvioi työn mukautuksien mahdollisuudet ja päättää niiden toteuttamisesta

– Mukautettu työ ei ole suojatyötä

– Pysyvien työn mukautuksien mahdollisuuksia ei ole rajattomasti, mutta pelimerkkejä on 
paljon

– Työn mukautuksien suunnittelussa osatyökykyisyys ei ole ainoa määrittävä tekijä:

- aiempi näyttö vastaavan tyyppisistä töistä

- pohjakoulutus

- kehittymispotentiaali ja mahdolliset oppimisen esteet

- työtehtäviin liittyvät vaatimukset (esim. vaativat asiakaspalvelutilanteet)

- lääketieteelliset rajoitteet

– Työn mukautukset voivat olla vertikaalisia tai horisontaalisia

TYÖN MUKAUTUKSET



Työn mukautukset ovat tulleet osaksi 

arkityön johtamista 

Yli 100 HOK-Elannon työntekijää on 

siirtynyt ketjujen välillä työkykyä 

vastaaviin työtehtäviin



SISÄISEN SIIRTYMISEN TUKI

OSUUSKAUPPATUKI

Työntekijän sisäistä siirtymistä tuetaan Osuuskauppatuella. 

Osuuskauppatukea voi saadaan toimipaikka, joka vastaanottaa työntekijän, 

joka ei työkykynsä puolesta ole menestynyt omassa työssään, mutta joka 

voisi menetystä toisentyyppisissä töissä. Vastaanottava toimipaikka saa 

tukea 20 % palkkakustannuksista ja lisäksi korvataan mahdolliset

sairausajan palkkakulut. Tukikausi on 3 – 6 kuukautta. 



AMMATILLINEN KUNTOUTUS

– Ammatillisen kuntoutuksen käyttöä on HOK-Elannolla onnistuttu 

lisäämään vuosina 2010 – 2012:

22   52   63 tapausta

– Vuoden 2012 jälkeen ammatillisen kuntoutuksen käyttö on vakiintunut 

samalle tasolle (noin 1 % henkilökunnan määrästä)

– Yli 15 HOK-Elannon työntekijää saa vuosittain työeläkeyhtiön tukea lisä-

tai uudelleenkoulutukseen



− Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuosien 2012 - 2013 aikana 

yli 12 000 päivää

− Vuosina 2012 - 2013 sairausajalta maksetut palkat vähenivät 14 %

− Työeläkekustannukset ovat vähentyneet olennaisesti

− Työkykyjohtamisella on vuosina 2012 – 2013 saatu 

yli 1.5 milj € kokonaissäästö

HOK-ELANNON TYÖKYVYN HALLINTA-

OHJELMAN TULOKSET



Vuosi Sairauspäivät / työntekijä
-muutos % edelliseen vuoteen verrattuna

Sairausajan palkat maksetuista 

palkoista
- muutos % edelliseen vuoteen verrattuna

2007 + 12.7 + 6.5 

2008 + 15.2 + 4.1

2009 + 13.8 + 7.8

2010 + 12.6 + 5.6

2011 - 3.9 0.0

2012 - 6.7 - 12.7

2013 - 2.5 - 1.3



POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU

− HOK-Elannon henkilöstörakenteessa huomioidaan monimuotoisuus 

- työyhteisöjen ikäjakaumat

- sukupuoli

- 43 eri kansalaisuutta edustettuina

− Monimuotoisilla työyhteisöillä tuetaan eri ikäisten ja erilaisista 

taustoista tulevien työntekijöiden yhteistyötä sekä ehkäistään 

lokeroituminen pienempiin porukoihin

− Erilaisuuden hyväksyminen: erilaisuus huomioidaan, hyväksytään ja 

hyödynnetään työyhteisöissä



TYÖNTEKIJÖIDEN YKSILÖLLISTEN 

ELÄMÄNTILANTEIDEN HUOMIOIMINEN

- Yksilöllinen työvuorosuunnittelu, joustavat työajat

- Harrastuksien ja elämäntilanteiden huomioiminen

- Vanhempainvapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat 

- Mukautetut työtehtävät työkyvyn mukaan

 Tasapuolisesti kaikille



TYÖKYKYJOHTAMINEN JA 

VAIKEASTI TYÖLLISYVÄT

− HOK-Elannon Työn mukautuksen malli on oma osaltaan vahvistanut 
työyhteisöjen ymmärrystä, että osa työntekijöistä saa tehdä 
väliaikaisesti tai pysyvästi rajattuja työtehtäviä

”Olemme kaikki samalla viivalla, kun aikajänteenä on työura. Kullakin 
meistä tulee työuran aikana tilanteita, jolloin ei ole täysin työkykyinen”.

− Runsaat työkykyperusteiset sisäiset siirtymiset ovat luoneet uskoa 
siihen, että toisentyyppisissä töissä työntekijä voi menestyä



YHTEENVETO

− HOK-Elannon arvoihin kuuluu vahva yhteiskuntavastuu

− Työkyvyn johtamisella pidennämme työuria, ja luomme välittävän 
yrityskulttuurin

− Erilaisista lähtökohdista tulevat työntekijät rikastuttavat työtämme ja 
parantavat asiakaspalvelua 

− Työkykyä vastaavassa työssä työntekijä kokee olevansa 
arvokas ja tuottava osa työelämää



LISÄTIETOJA

Työkykykonsultti Jari Malmström

Crenea Oy

Puh. 050 4375470  tai 050 3811622


