HOK-Elannon toimialue

Toimitusjohtaja
Matti Niemi:

Suomen
laajimmin
omistettu
yritys kasvattaa
verkostoaan
1. Helsinki
2. Espoo
3. Vantaa
4. Nurmijärvi
5. Tuusula

6. Kerava
7. Järvenpää
8. Hyvinkää
9. Mäntsälä

• asiakasomistajan etu
• osaava henkilökunta
• kyky muuttua
• vastuullisuus
• tuloksellisuus

HOK-Elanto
vuonna 2015
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Pääkaupunkiseudun suuri omistaja-

Tänä keväänä HOK-Elannon omis-

ylitti viime syyskuussa 600 000 rajan

joukko hyötyy oman kauppansa

tajilla oli taas mahdollisuus valita,

ja osuuskauppa on selvästi maan

palveluista. Kehittämällä liiketoi-

kuka käyttää ylintä osuuskaupan

laajimmin omistettu yritys.

mintaamme ja pitämällä verkos-

päätäntävaltaa. HOK-Elannon edusta-

tomme ajanmukaisessa iskussa,

jiston vaalit järjestettiin huhtikuussa

Meillä on päivittäin yli 250 000 asia-

lisäämme osuuskaupan omistajien

2016. Ilahduttavan moni laajasta

kaskohtaamista, mikä antaa erin-

omaisuuden arvoa.

jäsenkunnastamme käytti valtaansa
ja vaikutti omistamansa osuuskau-

omaisen mahdollisuuden kuunnella

HOK-Elannon arvot

Liikevaihto			
Kehitys 			
Asiakasomistajia		
• Maksetut Bonukset
• Osuuspääoman korot
Henkilökuntaa		

HOK-Elannon omistajien lukumäärä

pan hallintoon ja tulevaisuuteen.

asiakasomistajiemme toiveita. Nykyi-

Osuuskauppa vietti viime vuonna

sessä taloudellisessa tilanteessa

110-vuotisjuhliaan ja palkitsi omista-

kuluttajat ovat toivoneet edullisem-

jansa 39 miljoonan euron rahasto-

Vihreän kortin haltija on oman

pia vaihtoehtoja. Päivittäistavara-

korotuksella. Osuusmaksu korotet-

kauppansa omistaja ja siksi enem-

ketjumme ovat tuoneet suomalaisten

tiin 35 eurosta 100 euroon, mikä

män kuin asiakas. Kortti on kätevä

ruokapöytiin jo lähes 1 500 tuotetta

merkitsi asiakasomistajan sijoituk-

maksuväline ja hyödyllinen Bonuk-

halpuutettuun hintaan. Tämä on

sen arvon nousua lähes kolminker-

sen ja muiden etujen kerryttäjä.

kasvattanut myyntiämme ja tuonut

taiseksi ilman, että hänen tarvitsi

Sen rinnalle tulevat yhä voimak-

myös uusia asiakkaita.

sitä itse maksaa.

kaammin uudet kehittyvät digitaali-

Nykyisessä taloustilanteessa ruoan

Vuonna 2016 jatkamme verkos-

S-mobiili -sovellukseen. HOK-Elannon

hinnalla on merkitys, ja me olemme

tomme kehittämistä avaamalla

omistajista jo yli 100 000 käyttää tätä

kyenneet reagoimaan siihen. Hal-

14 uutta Alepaa ja kuusi S-marketia,

sovellusta.

puutus on tullut mahdolliseksi tar-

jotta palvelumme olisivat entistä

kalla kuluhallinnalla ja tehokkaam-

paremmin omistajiemme ulottu-

malla organisoinnilla sekä muilla

villa. Pidemmät aukioloajat paran-

sopeuttamistoimenpiteillä kaikilla

tavat myös palvelujemme saata-

toimialoilla.

vuutta. Lisäksi kehitämme aktiivi-

set palvelut, jotka meillä keskitetään

1,87 Mrd €
-1,2 %
602243
61,1 M€
2,0 M€
5 539

Toimipaikkoja			324
Omavaraisuusaste			73,8 %
Liiketulos				90,3 M€
Markkinaosuus
• päivittäistavarakaupassa
41,0 %
• anniskeluravintoloissa
12.0 %
• bensiinikaupassa		
16,3 %

sesti verkkokauppaa ja muita digitaalisia palveluja.
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Kivijalkaa ja
Kauppakasseja
!

HOK-Elannolla on alueellaan yhteensä
yli 160 S-marketia, Alepaa ja Prismaa.
Se on 107 ravintolallaan Pohjoismaiden
suurin ravintoloitsija.

Verkkokauppa
kehittyy
HOK-Elanto on Alepan ja
Prisman Kauppakassiverkkokaupoillaan Suomen johtava
ruoan verkkokauppias ja se
kehittää johdonmukaisesti
verkkokaupan käytettävyyttä
ja logistisia ratkaisuja. Lokakuussa avattiin P-CityForumin

HOK-Elanto investoi toimipaik-

Tammikuussa avattiin Alepa

Ravintolat uusivat konseptejaan

parkkihallissa Prisma Kauppa-

kaverkostonsa kehittämiseen

Tuomarinkylä, jonka pihassa

varmistaakseen asiakastyyty-

kassin noutopiste, josta ruoat

vuonna 2015 noin 34,8 miljoonaa

palvelee ABC-automaattiasema.

väisyyden. Königin kulman ja

voi ottaa suoraan auton kyy-

euroa. Tammikuussa 2015 avat-

Syyskuussa avattiin Alepat

Wanhan Kauppakujan ravintolat

tiin. Syksyn aikana käynnistyi

tiin Tikkurilan Kauppakeskus

Aurinkolahteen ja Siltamäkeen

uudistettiin perusteellisesti.

myös kokeilu, jossa kokeiluun

Dixissä S-market Tikkurila.

sekä lokakuussa Lehtisaareen.

Raffaellon Terassi sai uuden ilmeen

ilmoittautuneiden asiakkaiden

ja Königin kulmaan avattiin Michel,

pihalle asennettiin innovatiivi-

Espoossa Vanhan Turuntien ja
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Kehä II:n risteyksen tuntumaan

ABC-ketju jatkoi tervehdyttämis-

Shanghai Cowboy ja Club le Roy.

nen, jäähdytetty ruokaposti-

avattiin S-market Karaportti,

ohjelmaansa. HOK-Elanto ja

Pub Gaselli ja Tapas BarCelona

laatikko, johon ruoat toimite-

jonka edustalla on ABC-auto-

Superfresh Oy solmivat touko-

uusittiin. Toisaalta 150-vuotis-

taan työpäivän aikana. Ruoan

maattiasema. Heinäkuussa

kuussa yhteistyösopimuksen

juhliinsa valmistautuvan Kappelin

verkkokauppa kasvoi vuoden

avattiin Konalaan uusi S-market

ravintolatoiminnasta Nihtisillan

konsepti on säilynyt lähes ennal-

2015 aikana edellisvuodesta

ja ABC Deli, jonka pihassa on

ja Ilolan ABC-asemilla. Superfresh

laan jo vuodesta 1867.

35 prosenttia.

myös ABC-automaattiasema.

Oy aloitti toimintansa näillä

Joulukuussa avattiin S-market

liikenneasemilla 1.7.2015 Fresto!

Saunalahti.

ja Scanburger -konsepteillaan.
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Omistuksen
arvo nousi
HOK-Elannon jäsen on osuuskaupan
omistaja. HOK-Elannon osuusmaksu
nostettiin 2015 syksyllä 35:stä 100
euroon, samalle tasolle muiden
S-ryhmän osuuskauppojen kanssa.

Asiakasomistajan on jäseneksi liit-

Omistajana saat useita tuotteita ja

tyessään maksettava vähintään 20

palveluita asiakasomistajahintaan

euroa sadan euron osuusmaksusta.

niin HOK-Elannon omista toimipai-

Täyteen osuusmaksu on makset-

koista kuin useilta etupartnereilta.

tava tai kerrytettävä Bonuksilla

Partnerit löydät tämän esitteen

viiden vuoden kuluessa. Jos asiakas-

takakannesta.

omistaja haluaa erota osuuskaupan
jäsenyydestä, maksettu osuusmaksu

Bonus

palautetaan.

Mitä enemmän ostat, sitä enemmän hyödyt. Kuukausiostojen lisään-

Osuusmaksun korko eli sijoittun

tyessä myös bonusprosentti kasvaa.

pääoman vuotuinen tuotto on

Kun kuukausiostot ovat vähintään

HOK-Elannossa viime vuosina ollut

50 €, on bonusprosentti 1, mutta

10 prosenttia. Korko maksetaan

1500 euron kuukausiostoilla 5 %

asiakasomistajille, jotka ovat mak-

(eli vuodessa noin 900 euroa). Myy-

saneet osuusmaksunsa täyteen tili-

mälöissä on ajoittain Bonus tuplana

kauden loppuun mennessä (viimeksi

-kampanjoita, joiden aikana tehdyistä

31.12.2015) ja joiden jäsenyys jatkuu.

ostoksista saa kaksinkertaisen

Omistajana hyödyt

Bonuksen.

HOK-Elanto on olemassa omista-

Osuuspääoman korko

jiaan varten. Laajan palvelutarjon-

Osuuspääoman korko on HOK-

nan myötä jäsenet hyötyvät omis-

Elannossa ollut viime vuosien ajan

tajuudestaan monin tavoin.

10 %. Koron vahvistaa edustajisto
hallituksen esityksestä.

Saat etuja lähikaupasta, marketista
ja kauppakeskuksesta. Autonpesusta,
lattialaatoista, pizzoista, hajuvesistä,
testamenteista…

!

Omistajan
käyntikorttisi

Edut
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HOK-Elannolla on yli 600 000

etua 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi

asiakasomistajaa. Alueen talouk-

maksettiin osuuspääoman korkoa

sista 81 prosentilla on käytössään

2,0 miljoonaa euroa. Asiakasomis-

S-Etukortti, omistajan käynti-

tajia palkittiin näin keskimäärin

kortti. Uusia asiakasomistajia

121,60 eurolla / talous. Lisäksi

liittyi vuoden 2015 aikana 19 784

omistajat saivat hyväkseen 65

ja asiakasomistajatalouksien

euron rahastokorotuksen. Vihreä

määrä oli kauden lopussa 602 243.

S-Etukortti on osoitus omista-

Alueen talouksista 80,7 prosenttia

juudestasi. Se tuo etuja ja kerryt-

on osuuskaupan omistajia.

tää Bonusta yli 300 myymälässä

HOK-Elannon asiakasomistajat

ja ravintolassa HOK-Elannon

saivat Bonusta yhteensä 61,1

alueella ja yhteensä yli 1600:ssa

miljoonaa euroa ja maksutapa-

koko maassa.
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Suomen suurin osuuskauppa tuo palvelut
lähellesi – silloin kun sinä haluat

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa tärkeimmistä työllistäjistä.
Sillä on yli 300 toimipaikkaa ja töissä lähes 6000 tekijää. Kattava myymälä- ja ravintolaverkosto
palvelee jopa ympäri vuorokauden. Omistajana keräät parhaat edut ostoksistasi.

Alepa

S-market

Prisma

Kodin Terra Tuusula

Aina lähellä. HOK-Elannon alueella on yli 100 Alepaa,

Sinun. Ykkösvalinta ruokakaupaksesi. Avoinna joka

Hyvä mutta halpa. Valikoimat täyttävät vaativatkin

Ideoita, ratkaisuja ja palveluita rakentamiseen,

joista suurin osa palvelee joka päivä klo 23:een, osa puo-

päivä ainakin 22:een, Ympyrätalo ja Vaasanhalli 24:ään,

tarpeet ruoasta pukeutumiseen, polkupyöristä kodin-

remontointiin, sisustamiseen, puutarhaan, pihaan ja

leen yöhön ja kuusi myymälää vuorokauden ympäri.

S-market Sokos Helsinki ja Pohjois-Tapiola 24/7.

koneisiin.

vapaa-ajan asuntoon.

Henkilökuntaa: 964

Liikevaihto: 341 M€

Henkilökuntaa: 1 456

Liikevaihto: 559 M€

Henkilökuntaa: 1 523

Liikevaihto: 625 M€

Henkilökuntaa: 34

Liikevaihto: 16 M€

Toimipaikkoja: 90

Kehitys: - 0,7 %

Toimipaikkoja: 55

Kehitys: - 1,4 %

Toimipaikkoja: 12

Kehitys: 2,3 %

Toimipaikkoja: 1

Kehitys: - 7,8 %

Sokos & Emotion

Ravintolat

ABC & Citykeittiö Deli

Hautauspalvelu ja Lakipalvelu

Muodin, kauneuden ja hyvän olon asiantuntija. Helsingin

Monen tunnelman ravintolat ruokapaikoista olut-

Autoilijan aakkoset. Yksi pysähdys, monta palvelua,

Jotta Oma tahto elämässä toteutuisi.

keskustan Sokos-tavaratalossa sijaitsee myös brittiläisen

huoneisiin ja kahviloista yöravintoloihin.

joka päivä vuoden ympäri.

vaateketju Marks & Spencerin myymälä.
Henkilökuntaa: 244

Liikevaihto: 63 M€

Henkilökuntaa: 915

Liikevaihto: 135 M€

Henkilökuntaa: 131

Liikevaihto: 126 M€

Henkilökuntaa: 46

Liikevaihto: 11 M€

Toimipaikkoja: 11

Kehitys: - 7,8 %

Toimipaikkoja: 107

Kehitys: - 1,4 %

Toimipaikkoja: 33

Kehitys: - 13,3 %

Toimipaikkoja: 12

Kehitys: 12,1 %

Henkilökunnan ja toimipaikkojen määrä, liikevaihto ja sen kehitys 31.12.2015
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Ympäristölle koituneen hyödyn

valvojat arvioivat elintarviketurvalli-

lisäksi panostukset energiatehok-

suutta. HOK-Elannon myymälöissä

kuuteen ovat saaneet aikaan kustan-

ja ravintoloissa yli 80 prosenttia

nussäästöjä. Vuonna 2015 saavutetut

toimipaikoista on saanut tarkastuk-

säästöt olivat yhteensä 48 978 MWh

sissa oivallisen arvosanan ja loput

eli yli 4 miljoonaa euroa.

noin 20 prosenttia hyvän arvosanan,
mikä osoitetaan hymiötunnuksilla

Hävikin hallinta on tärkein keino,

toimipaikan ovessa.

jolla jätteiden määrää pystytään

Vastuuta
ympäristöstä

vähentämään. Hävikkiä hillitään

Sähköautoilu vaikuttaa merkittä-

tilaustoimintaa kehittämällä, mene-

västi liikenteen päästöihin. Sähkö-

kin ennustettavuuden parantami-

auto on mahdollista ladata kaikissa

sella ja toimivalla omavalvonnalla.

Prismoissamme, kahdessa S-mar-

Syötäväksi kelpaavat, mutta parhaim-

ketissa sekä neljällä ABC-asemalla.

man myyntikuntonsa tai päiväys-

Viikin Prismassa on sähköautojen

tensä puolesta myyntiaikansa pääs-

yhteiskäyttöpalvelun palvelupiste.

sä olevat tuotteet ohjataan mahdolli-

HOK-Elanto haluaa olla etujoukoissa

suuksien mukaan hyväntekeväi-

viemässä liikkumista kohti ilmasto-

syyteen. HOK-Elannolla on lähes

ystävällisempiä vaihtoehtoja.

70 ruoka-apua tarjoavaa yhteistyökumppania.

välineenä toimii elintarvikkeiden

Lisää
vastuullisuudesta
osoitteesta:

omavalvonta. Kuntien elintarvike-

hok-elanto.fi/vastuullisuus

Tuoteturvallisuuden tärkeänä työ-

!

Energiatehokkuus on kaupan keskeisimpiä
keinoja torjua ilmastonmuutosta. Kaupan alalla
suurin energiankulutus liittyy kylmätekniikkaan,
ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Uudet myymälät
on rakennettu entistä energiatehokkaammiksi.
Kunnostusten yhteydessä kaikissa myymälöissä
on otettu käyttöön uutta tekniikkaa.

Vastuullista
yhteistyötä

hakijoiden vastaanottokeskuksille
hygieniatarvikkeita 8 000 eurolla.
SPR:n kanssa on käynnissä myös
Hyvän elämän eväät –hanke.
Monikulttuurisuus on osa

HOK-Elanto käyttää vuosittain

HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto

noin 500 000 euroa erilaisiin

on jo vuosien ajan kouluttanut ja

yhteiskunnallisiin yhteistyö-

palkannut maahanmuuttajia, ja

hankkeisiin. Yksi niistä on

yrityksen työntekijät edustavat

Veikko ja Lahja Hurstin työtä

noin 40 kansallisuutta. Vuonna

jatkavan yhdistyksen toiminta

2012 Mannerheimin Lastensuoje-

ruoka-avun jakamiseksi pää-

luliiton kanssa käynnistetty

kaupunkiseudun vähäosaisille.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Uusi lastensairaala 2017 -hanketta

-vapaaehtoistoiminta on edelleen

tuettiin vuonna 2014 ja 2015

käynnissä.

118 000 eurolla.
HOK-Elanto auttaa myös monien
Vuonna 2015 HOK-Elanto lahjoitti

erityisryhmien sopeutumista ja

Suomen Punaisen Ristin katas-

suvaitsevaisuuden lisäämistä

trofirahastolle 110 000 euroa,

työllistämällä mm. kehitysvam-

Nepalin maanjäristyksen uhreil-

maisia ja mielenterveyskuntoutujia.

le 20 000 euroa sekä turvapaikan-
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Uutta ja tulevaa

!

S-mobiili

HOK-Elannon alueella asuu yli 1,3

Asuntojen ja erilaisten palveluiden

ihmisen asuinalueelle tarvitaan

S-mobiili on älypuhelimilla

miljoonaa ihmistä. Vuonna 2015

tarve lisääntyy ja kouluja, päivä-

kaksi isoa marketia. Painopisteen

ja muilla mobiililaitteilla

asukasmäärä kasvoi lähes 17 000:lla

koteja, terveyskeskuksia, kirjastoja

ennustetaan kääntyvän jatkossa

toimiva kauppa-applikaatio,

ja sen arvioidaan kasvavan vuosittain

ja kauppoja tarvitaan. Alueelle syntyy

hypermarketeista pienempiin myy-

joka näyttää muun muassa

noin 20 000 ihmisellä vuoteen 2050

kokonaan uusia kaupunginosia, kuten

mälöihin, jotka tuovat palvelut

bonusostokertymäsi ja sinulle

asti. Koko maan työpaikoista ja

vaikkapa Keski-Pasila ja Jätkäsaari

lähemmäs asiakkaita. HOK-Elanto

kohdistetut edut sekä tallet-

ostovoimasta noin kolmannes sijait-

Helsinkiin, Kivistö Vantaalle ja Suur-

avaa vuoden 2016 aikana noin 15

taa ostoksiisi liittyvät takuu-

see HOK-Elannon alueella.

pelto Espooseen. 10–20 000

uutta myymälää tai markettia.

kuitit.
Näet, paljonko on tulossa
Bonusta ja paljonko on mat-

Uudet
aukioloajat

kaa seuraavalle bonustasolle.

Kauppojen aukioloa koskeva laki-

S-mobiililla pääset käsiksi

muutos astui voimaan vuoden

myös S-Pankin monipuolisiin

vaihteessa. HOK-Elannon alueen

palveluihin ja voit tankata

Prismat ovat siitä alkaen olleet auki

ABC:lla.

Voit tarkastella aiempien kuukausien bonusostoja ja siirtää
Bonuksen rahastoon poikimaan. Kun maksat ostoksesi
S-Etukortilla S-ryhmän toimipaikoissa Suomessa, saat
maksutapaedun piiriin kuuluvista ostoksistasi 0,5 % maksutapaedun. S-mobiilista voit
seurata myös maksutapaetusi
kertymistä.

joka päivä kello 23:een ja S-marketit
22:een. Kolme S-marketia palvelee
puoleen yöhön ja kaksi ympäri vuorokauden. Alepoiden jo entuudestaan
laajat aukioloajat pysyvät ennallaan.

Bonustiedot
reaaliajassa
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Alepa-fillarit
tavampia sisältöjä ja palveluita

useista S-ryhmän toimipaikoista

asiakasomistajille.

löytyvältä saldopäätteeltä.

Kaupunkipyörät eli Alepa-fillarit

käytössä 500. Määrät kolminker-

ilmestyivät Helsingin katukuvaan

taistuvat kesään 2017 mennessä

Bonustiedot ja ajankohtaiset edut

HOK-Elannon Yhteishyvä jaetaan

toukokuussa 2016. HOK-Elannon

kun verkosto laajenee Munkki-

saa jatkossakin reaaliaikaisesti ja

painettuna edelleen kuusi kertaa

Alepa-ketju on kaupunkipyörien

niemeen, Pasilaan ja Kumpulaan

HOK-Elannossa bonuslaskelma

nopeasti S-mobiilista tai Omalta

vuodessa. Lehden mukana on

näkyvä pääyhteistyökumppani.

asti. Alepoita on kaupunkifillari-

ilmestyy vain digitaalisessa muo-

S-kanavalta. Antamalla sähkö-

myös muutama kohdennettu liite,

Pyörät ovat osa julkisen liikenteen

asemien tuntumassa ensi vai-

dossa. Muutos on osa Yhteishyvän

postiosoitteen ja markkinointi-

mutta lähetystä ei enää pakata

verkostoa.

heessa parikymmentä ja kesällä

digitalisointihanketta, jossa vai-

luvan bonustiedot ja edut saa kuu-

muovikääreeseen. Painetun aineis-

heittain digitalisoidaan jakelua

kausittain myös sähköpostitse.

ton vähentämisen puolesta puhu-

Tulevana kesänä pyöräasemia on

sekä rakennetaan entistä kiinnos-

Bonustilanteen voi tarkastaa myös

vat myös ympäristönäkökohdat.

kantakaupungissa 50 ja pyöriä

2017 yli kolmekymmentä.
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Henkilökunnan määrä oli vuoden

vuodessa vähentyneet peräti 28 pro-

2015 lopussa 5 539. Henkilöstöstrate-

senttia. Kaupan ala tarjoaa nuorille

gian tavoitteiden mukaisesti koko-

hyvän vaihtoehdon päästä kiinni

aikaisen henkilöstön määrä kasvoi

työelämään. Vuonna 2015 HOK-Elanto

49 prosenttiin (ed.vuonna 47 %).

tarjosi kesätyöpaikan noin 2 000

Muutettuna kokoaikaisiksi henkilö-

nuorelle. Vuoden 2016 kesätyöpaik-

työvuosiksi henkilökunnan lasken-

kojen määrä on samaa luokkaa.

nallinen määrä oli 4887.
Tarjoamme lukuisia harjoittelumahVuonna 2015 alle vuoden kestänei-

dollisuuksia vaikeasti työllistyville ja

den työsuhteiden osuus työsuhteiden

työllistämme vuosittain kymmeniä

kokonaismäärästä pieneni edelleen.

kehitysvammaisia ja mielenterveys-

Keskimääräinen työsuhteen pituus

kuntoutujia. HOK-Elanto on pitkään

oli 8 v. 1 kk (7v 5kk). Yli 40 vuotta

osallistunut aktiivisesti maahan-

yrityksen palveluksessa olleita oli 11.

muuttajien työllistämiseen ja kou-

Henkilökunnan keski-ikä oli 35 vuotta

luttamiseen. Vuoden vaihteessa

(34). HOK-Elannon vakituisesta henki-

henkilökuntaan kuului ihmisiä yli

löstöstä noin 35 prosenttia, eli noin

40 eri maasta.

2 200 henkilöä, on alle 25-vuotiaita.
HOK-Elanto maksoi jälleen 1,1 mil-

Tekijöitä
tarvitaan!

Huolehdimme työntekijöistämme

joonan euron tulosbonuksen vakitui-

vastuullisesti ja annamme heille

sille työntekijöille edellisvuoden

mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä

tuloksesta. Tulosbonus maksettiin

eri tehtävissä. HOK-Elanto tukee työn-

5166 työntekijälle ja se oli 1,0 prosent-

tekijöiden työkyvyn ja työvireen säi-

tia työntekijän v. 2015 vuosiansioista.

lymistä koko heidän työuransa ajan.
Henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi yli 90 prosenttia
henkilöstöstä, mikä jo itsessään kertoo tekijöiden sitoutumisesta yritykseen. Työntekijöiden sitoutuneisuus
onkin HOK-Elannossa merkittävästi
korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa organisaatioissa yleisesti.
Työmotivaatiotekijöissä nousee esiin
myös kriittisiä kannanottoja, mutta
muiden aihealueiden tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon erittäin merkitsevästi. Erityisesti yritys-

HOK-Elanto työllistää pääkaupunkiseudulla
suoraan lähes 6000 ihmistä ja välillisesti
moninkertaisen määrän.

tason aihealueet, kuten työnantajakuva, johtamiskulttuuri ja toimintakulttuuri saivat positiivisia arvosanoja ja ovat HOK-Elannon vahvuuksia.
Henkilökunnan työhyvinvointiin
panostetaan, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeelle jäämisten vähentymisenä.
Työkykyjohtamista on kehitetty
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pitkäjänteisesti ja sen seurauksena

Vuoden vaihteessa henkilökuntaan

sairauspoissaolopäivät ovat kolmessa

kuului ihmisiä yli 40 eri maasta.
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HOK-Elannon johto
Laura Oja
Talousjohtaja

Jouko Heinonen

Juha Ilvonen

Toimialajohtaja;

Suunnittelujohtaja

ravintolat

HOK-Elannon liikevaihto oli 1 871,4

HOK-Elanto on osa S-ryhmää

miljoonaa euroa. Konsernin liike-

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat

tulos oli 90,3 miljoonaa ja opera-

ja SOK tytäryhtiöineen. HOK-Elanto

tiivinen tulos 42,5 miljoonaa euroa.

on suurin S-ryhmän 28 alue- ja

Tulos sisältää kertaluonteisia tuot-

paikallisosuuskaupasta. S-ryhmän

toja, lähinnä käyttöomaisuuden

vähittäismyynnistä osuuskauppojen

myyntivoittoja 61,9 miljoonaa euroa

osuus oli 10 076 miljoonaa euroa eli

sekä kertaluonteisia kuluja 19,3

93,3 prosenttia. Osuuskauppojen

miljoonaa euroa. Käyttöomaisuu-

vähittäismyynti laski 0,7 prosenttia

den myyntivoitot johtuvat pääosin

edellisestä vuodesta. S-ryhmässä

siitä, että HOK-Elanto myi ruotsa-

oli vuoden lopussa 1 632 toimipaikkaa

laiselle kiinteistösijoitusrahasto

ja yli 37 500 työntekijää.

Matti Niemi
Toimitusjohtaja

Veli-Matti Liimatainen

Jyrki Karjalainen

Varatoimitusjohtaja,

Kiinteistöjohtaja

toimialajohtaja;
päivittäistavaraja käyttötavarakauppa

Markku Kuusinen

Antero Levänen

Toimialajohtaja: polttoneste-

Henkilöstöjohtaja

Niamille Kiinteistö Oy Kannelmäen

ja autopesukauppa

Kauppakeskuksen koko osakekannan sekä viiden tontin muodostaman

!

maa-alueen Kauppakeskus Kaaren
yhteydessä. HOK-Elanto varmisti
samalla oman liiketoimintansa jatkumisen pitkillä vuokrasopimuksilla.

Ikäjakauma 31.12.2015. Suluissa 31.12.2014 tilanne.
Alle 20v.
2 % (4 %)

20-24v.
23 % (26 %)

25-34v.
33 % (30 %)

35-44v.
18 % (17 %)

45-54v.
15 % (14 %)

!
HOK-Elanto-konsernin liikevaihto
							Liikevaihto			Liiketulos

55-59v.
5 % (5 %)

Yli 60v.
4 % (4 %)

ja liiketulos toimialoittain
							2015
M€		kehitys		2015 M€

Market-kauppa (Prismat, S-marketit,

Market-kauppa					1 523,7		0,3 %		35,3

Alepat ja Kodin Terra) pärjäsi liike-

Tavaratalokauppa		

toiminnoista parhaiten, sen liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani 9,0
miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Palveluaikajakauma 31.12.2015. Suluissa 31.12.2014 tilanne
Alle 1v.
10 % (15 %)

1-5v.
42 % (40 %)

6-9v.
20 % (19 %)

10-20v.
19 % (18 %)

Yli 20v.
9 % (8 %)

62,0		

-7,8 %		

1,9

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

123,2		

-13,3 %		

0,4

Ravintolaliiketoiminta		

		

132,1		

-1,8 %		

0,4

		

30,4		

1,0 %		

52,3

Muu liiketoiminta ja hallinto

		

HOK-Elanto-konserni yhteensä			1 871,4		-1,2 %		90,3
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Osuuskaupan
hallinto valitaan
demokraattisesti

Lisätietoa HOK-Elannon vaaleista, hallinnosta
sekä hallintoelimistä jäsenineen osoitteessa
hok-elanto.fi/yrityksesta/hallinto/

Hallintoneuvosto 2016
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa
HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita
hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Se vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat
ja taloudelliset kokonaistavoitteet, päättää
toiminnan ja organisaation olennaisista
muutoksista sekä valitsee osuuskaupan
hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan.
HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18
jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt

jäsentensä omistama

Edustajisto

HOK-Elanto on jäsentensä omistama

HOK-Elannon edustajistoon

ja hallitsema osuuskunta. Omistajat

valitaan vaaleilla 60 jäsentä

vaikuttavat osuuskunnan hallintoon

ja yhtä monta varajäsentä.

neljän vuoden välein järjestettävissä

Edustajisto muun muassa päättää

edustajiston vaaleissa. Viimeksi

osuuskaupan säännöistä, vahvistaa

vaalit järjestettiin huhtikuussa 2016.

edellisen vuoden tilinpäätöksen ja

Ehdokkaita HOK-Elannon vaaleissa

päättää ylijäämän käytöstä sekä

oli tällä kertaa 1005. Äänioikeutet-

valitsee hallintoneuvoston jäsenet

tuja oli 590 000, joista oikeuttaan

ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajis-

käytti 154 495, eli 26 prosenttia.

ton jäsenet voivat tehdä hallitukselle

kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Bergholm Jorma,

Kaira Lauri

puheenjohtaja

Kauma Pia

Zyskowicz Ben,

Kuusisto Merja

1. varapuheenjohtaja

Könkkölä Kalle

Uotila Kari,

Månsson Björn

2. varapuheenjohtaja

Puoskari Pentti

Alén Sini

Puura Heli

Bryggare Arto

Rantala-Korhonen Piia

Elo Mika

Saukkonen Lea

Hakola Juha

Vainio Harry

Huhta Seppo

Hallitus
Hallitus edistää HOK-Elannon etua ja hoitaa

tus päättää keskeiset strategiat ja tavoitteet,

sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan

investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja

sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman

toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo

ohjesäännön sekä edustajiston ja hallinto-

operatiivista liiketoimintaa. HOK-Elannon

neuvoston antamien ohjeiden ja päätösten

hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi

mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan

kuusi hallintoneuvoston nimittämää jäsentä.

liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Halli-

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

aloitteita osuuskaupan toimialaan
liittyvistä asioista.

Edustajisto 2016-2020
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Abdulla Zahra

Karttunen Pasi

Paavolainen Sara

Alanko-Kahiluoto Outi

Kauma Pia

Pelkonen Jaana

Alén Sini

Kiljunen Kimmo

Peltokorpi Terhi

Anttila Maija

Kinnunen Marjo

Prusti Riitta

Arajärvi Pentti

Koivulaakso Dan

Puhakka Sirpa

Asko-Seljavaara Sirpa

Kokkonen Paula

Rantanen Mari

Bogomoloff Harry

Krohn Irina

Reinikainen Pekka

Bryggare Arto

Kuusisto Merja

Rihtniemi Suvi

Ebeling Mika

Kähärä Sirkka-Liisa

Rinne Merike

Eklund Tarja

Könkkölä Kalle

Rydman Wille

Finne-Elonen Laura

Laaninen Timo

Saksala Harri

Haatainen Tuula

Larmo Jussi

Sarkomaa Sari

Hakanen Yrjö

Laukkanen Antero

Suonperä Kaarina

Hakola Juha

Laurikainen Samuli

Särkijärvi Jouni

Harakka Timo

Luhtanen Leena

Söderman Jacob

Hiltunen Rakel

Månsson Björn

Tuomioja Erkki

Juvonen Arja

Niemi Marika

Uotila Kari

Järvinen Jukka

Niikko Mika

Vahasalo Raija

HOK-Elannon hallituksen muodostavat professori Markku Kuisma (takana vas.), viestintäkonsultti Sallamaari

Kaikkonen Antti

Norrena Vaula

Vepsä Sinikka

Muhonen, professori Jaakko Aspara, toimitusjohtaja Markku Uitto. Edessä liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapj.),

Kanerva Seppo

Nurminen Jukka

Värmälä Johanna

toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Niemi (pj.) ja kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen.
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