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HOK-Elannon toimialue

Toimitusjohtaja Matti Niemi:

110 vuotta
omistajan asialla

T
HOK-Elannon arvot
- asiakasomistajan etu
- osaava henkilökunta
- kyky muuttua
- vastuullisuus
- tuloksellisuus

1. Helsinki
2. Espoo
3. Vantaa

4. Nurmijärvi
5. Tuusula
6. Kerava

7. Järvenpää
8. Hyvinkää
9. Mäntsälä

HOK-Elanto vuonna 2014
Liikevaihto
1,894 Mrd €
Kehitys
-1,2 %
Asiakasomistajia		590 694
- Maksetut Bonukset
65,7 M€
- Osuuspääoman korot
1,9 M€
Henkilökuntaa		6033

Toimipaikkoja		318
Omavaraisuusaste
72,6 %
Liiketulos
41,6 M€
Markkinaosuus
- päivittäistavarakaupassa 40,9 %
- anniskeluravintoloissa
12,2 %
- bensiinikaupassa
15,5 %

ulevan vuoden syksynä tulee kuluneeksi 110 vuotta
HOK-Elannon perustamisesta. Aloitteen tekivät leipurit, jotka halusivat tehdä
kuluttajille parempia ja
puhtaampia tuotteita sekä
samalla kohentaa ammattikuntansa
työoloja. Ajatus omasta osuusleipomosta kasvoi monialaiseksi kulutusosuuskunnaksi, joka mahdollisti
myös kaupan roolin. Johtoajatuksena
oli, että osuuskaupan omistajat ja
asiakkaat saivat tuotteita ostaessaan
vastinetta rahoilleen.
Satakymmenen vuotta myöhemmin osuuskauppa on kasvanut
merkittäväksi toimijaksi kaupan
alalla. Toiminta-ajatus, eli kuluttajien
järkevän taloudenpidon tukeminen
tarjoamalla laadukkaita ja turvallisia
tuotteita kilpailukykyiseen hintaan,
on yhä pysynyt kirkkaana.
Pääkaupunkiseudulla HOK-Elannolla
on jo yli 590 000 omistajaa, jotka
säännöllisesti käyttävät oman kauppansa palveluja. Siihen joukkoon
mahtuu monenlaista tarvetta, erilaisia vaatimuksia, odotuksia ja näkemyksiä.
HOK-Elanto on pitkäjänteisesti
kehittänyt myymäläverkostoaan.
Tavoitteena on ollut verkoston hyvä kattavuus. Erilaisilla liikeideoilla
syntyy monipuolista tarjontaa, joka
antaa kuluttajalle mahdollisuuden
valita kauppansa omien tarpeidensa
mukaan. Pitämällä verkostomme ja
liiketoimintamme ajanmukaisessa
iskussa, lisäämme osuuskaupan omistajien omaisuuden arvoa.
Vähittäiskauppa elää murroskautta, joka edellyttää entistä
suurempaa uudistumisen kykyä. Erityisesti käyttötavarakaupassa koko
ala on tänä vuonna joutunut kovaan
puristukseen heikentyneen ostovoiman ja kansainvälisen verkkokaupan
kasvavan tarjonnan väliin.

HOK-Elanto kehittää omaa toimintaansa usealla rintamalla. Alepaketjun mittava uudistus on saatu
päätökseen. Samalla jatkuu työ
ruoan verkkokaupan kehittämisessä.
Olemme ruoan verkkokaupassa alan
johtava toimija. Käyttötavarakaupassa olemme uudistaneet Sokoksen liikeidean ja tuoneet Helsingin keskustaan Marks & Spencerin myymälän
useaan kerrokseen.
Varautuminen tulevaan kaupan
murrokseen näkyy myös siinä, että
olemme myyneet joitakin liiketilojamme kiinteistösijoittajille. Samalla
olemme varmistaneet tilojen pysymisen omassa käytössämme pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Tämä antaa
meille resursseja vastata nopeasti
muutoksiin toimintakentässämme.
Kuluttajien kamppaillessa laman kourissa ostovoiman kanssa,
S-ryhmä toi aktiivisesti keskusteluun
ruoan hinnan merkityksen. Emmekä
jättäneet sitä vain keskustelun tasolle, vaan alensimme tuntuvasti ja
pysyvästi satojen ruokatuotteiden
hintoja myymälöissämme. Samanaikaisesti on hyvä pitää mielessä laatu.
Edullistenkin tuotteiden on oltava
laadukkaita ja siksi ruoan hintojen
halpuuttaminen on kohdistettu tunnettuihin kotimaisiin merkkeihin,
joiden laatuun luotetaan.
Hinta ei silti ole ainut tekijä, joka
ohjaa kuluttajan valintoja. Kaupan
sijainti, erilaiset makumieltymykset
ja ruokavaliot vaikuttavat monella
tapaa siihen mitä Suomi syö. Paikallisuus ja kotimaisuus ovat monille
tärkeitä kriteerejä, joita myös osuuskauppa haluaa edistää. Vaikka julkisessa keskustelussa on esiintynyt
vastakkainasetteluakin, uskon vakaasti, että kotimainen ja paikallinen
kaupan toimija parhaiten varmistaa
suomalaisen ruoan tarjonnan tulevaisuudessakin.
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Suomalainen yritys, jonka sinä omistat

HOK-Elanto tuottaa palveluja
ja etuja asiakasomistajiensa
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alepa

S-market

Sokos & Emotion

Ravintolat

Naapuri, jonka tunnet nimestä. HOK-Elannon alueella on lähes 90 Alepaa, joista suurin osa palvelee joka
päivä klo 23:een, osa jopa vuorokauden ympäri.

Tuoreus. Laatu. Oikea hinta. Ykkösvalinta ruokakaupaksi. Yli 50 S-marketia alueellamme palvelevat arkisin klo 21:een, viikonloppuisin 18:aan.

Pohjoismaiden suurin ravintoloitsija: oluthuoneiden
asiantuntevasta palvelusta ruokaravintoloiden monipuoliseen tarjontaan ja monen maun viihteeseen.

Henkilökuntaa: 1084
Toimipaikkoja: 89

Henkilökuntaa: 1595
Toimipaikkoja: 54

Muodin, kauneuden ja hyvän olon asiantuntija.
Helsingin keskustan Sokos-tavaratalossa sijaitsee
myös brittiläisen vaateketju Marks & Spencerin
myymälä.
Henkilökuntaa: 263
Liikevaihto: 69 M€
Toimipaikkoja: 11
Kehitys: – 11 %

Liikevaihto: 348,5 M€
Kehitys: +0,9 %

Liikevaihto: 579,3 M€
Kehitys: -0,3 %

Henkilökuntaa: 966		
Toimipaikkoja: 109

Liikevaihto: 134,5 M€
Kehitys: – 2,1 %

Hautauspalvelut ja
Perunkirjoitustoimistot

Prisma

Kodin Terra Tuusula

ABC & Citykeittiö Deli

Hyvä mutta halpa. Halpuuttamisen edelläkävijä,
jonka kattavat valikoimat täyttävät perheen monenlaiset tarpeet.

Kaikenkattava rautakauppa tarjoaa ratkaisuja ja
palveluita rakentamiseen, remontointiin, sisustamiseen, puutarhaan, piharakentamiseen ja
vapaa-ajan asuntoon.

Yksi pysähdys, monta palvelua. ABC palvelee joka
päivä vuoden ympäri, arkena ja pyhänä.

Luotettava ja perinteikäs täyden palvelun hautaustoimisto ja monipuolisia lakipalveluita elämän eri
vaiheisiin.

Henkilökuntaa: 1601
Toimipaikkoja: 12

Henkilökuntaa: 39
Toimipaikkoja: 1

Henkilökuntaa: 183
Toimipaikkoja: 32

Henkilökuntaa: 48
Toimipaikkoja: 12
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Liikevaihto: 611 M€
Kehitys: – 0,4 %

Liikevaihto: 18,2 M€
Kehitys: -17 %

Liikevaihto: 142,2 M€
Kehitys: – 7,7 %

Liikevaihto: 9,8 M€
Kehitys: + 5,3 %
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Olet Suomen suurimman osuuskaupan omistaja
HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa
tärkeimmistä työllistäjistä. Sillä on yli 300 toimipaikkaa ja töissä
yli 6000 tekijää. Isokin yritys voi olla lähellä asiakkaitaan. Sen on
tärkeää kuunnella asiakkaiden muuttuvia tarpeita, jotta toiminnan
kehittämisessä voitaisiin niihin vastata.
Toimintaympäristö

HOK-Elanto 2014

HOK-Elannon alueella asuu yli
1,3 miljoonaa ihmistä. Vuonna
2014 asukasmäärä kasvoi lähes
19 000:lla ja sen arvioidaan kasvavan vuosittain noin 20 000
ihmisellä vuoteen 2050 asti.
Koko maan työpaikoista ja ostovoimasta noin kolmannes sijaitsee HOK-Elannon alueella.

HOK-Elannon liikevaihto oli
1 894 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli 41,6 miljoonaa ja operatiivinen tulos 25,3
miljoonaa euroa. Tulos pysyi
edellisvuoden tasolla ja oli budjetoitua parempi. Tulos sisältää
kertaluonteisia tuottoja, lähinnä
käyttöomaisuuden myyntivoittoja 23,5 miljoonaa euroa sekä
kertaluonteisia kuluja 9,4 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden
myyntivoitot koostuvat pääosin
Malmin, Olarin ja Tikkurilan Prismojen ja Tuusulan Kodin Terran
sekä viiden pienemmän kaupan
toimitilojen myynnistä ruotsalaiselle kiinteistösijoittaja Reditolle keväällä 2014. HOK-Elanto
jatkaa liiketoimintaansa kaikissa
yksiköissä pitkillä vuokrasopimuksilla.

Vastuullisuus
Osuustoimintaan sisältyy pyrkimys yhteiseen hyvään. Taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi,
ympäristöasiat, tutkimus- ja
kehitystyö sekä liiketoiminnan ja
henkilöstön kehittäminen ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

HOK-Elanto on osa
S-ryhmää
S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen.
HOK-Elanto on suurin S-ryhmän
28 alue- ja paikallisosuuskaupasta. S-ryhmän vähittäismyynnistä
osuuskauppojen osuus oli
10 373 miljoonaa euroa eli 92,8
prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti laski 0,7 prosenttia
edellisestä vuodesta. S-ryhmässä
oli vuoden lopussa 1 643 toimipaikkaa ja yli 40 000 työntekijää.

kehitys		

2014 M€

1 519,9

-0,3 %

26,3

67,3

-11,0 %

4,8

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

142,2

-7,7 %

- 1,8

Ravintolaliiketoimint

134,5

-2,1 %

1,0

30,1

19,0 %

20,8

1 893,9

-1,2%

41,6

Tavaratalokauppa

Muu liiketoiminta ja hallinto
HOK-Elanto-konserni yhteensä
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Tarkastusjohtaja

Pirjo Tarkkanen
Sisäinen tarkastus

Varatoimitusjohtaja

Veli-Matti Liimatainen

HR-johtaja

Antero Levänen
Pt- ja kt-kauppa

Suunnittelujohtaja

Juha Ilvonen
Toimialajohtaja

Markku Kuusinen
Liikennemyymäläkauppa
Kiinteistöjohtaja

Jyrki Karjalainen

		
Liikevaihto			
Liiketulos
Market-kauppa

Matti Niemi

Market-kauppa (Prismat, S-marketit, Alepat ja Kodin Terra) pärjäsi liiketoiminnoista parhaiten,
sen liikevaihto pieneni vähiten
ja liiketulos kasvoi 4 miljoonalla
eurolla edellisvuodesta.

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain
		 2014 M€

Toimitusjohtaja

Toimialajohtaja

Jouko Heinonen

Talousjohtaja

Laura Oja
Ravintolat

HOK-Elannon johto-organisaatio
HOK-Elanto-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, market-kaupan
toimialajohtaja, ravintoloiden toimialajohtaja,
liikenneasema- ja polttonestekaupan toimialajohtaja, suunnittelujohtaja, talousjohtaja,

henkilöstöjohtaja ja kiinteistöjohtaja. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.
HOK-Elannon toimitusjohtaja on kauppaneuvos, KTM Matti Niemi ja hänen varamiehenään
toimii varatoimitusjohtaja KTM Veli-Matti
Liimatainen.
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”Jonakin päivänä
tämä kaikki on sinun”

Omistajan käyntikorttisi
HOK-Elannolla on lähes 600 000
asiakasomistajaa. Alueen talouksista 81 prosentilla on käytössään
S-Etukortti, omistajan käyntikortti.
Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden 2014 aikana
21 877 ja asiakasomistajatalouksien määrä oli
kauden lopussa 590 694. Alueen talouksista 80,7
prosenttia on osuuskaupan omistajia. HOK-Elannon asiakasomistajat saivat Bonusta yhteensä 65,7
miljoonaa euroa ja maksutapaetua 1,3 miljoonaa
euroa. Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,9
miljoonaa euroa. Asiakasomistajia palkittiin näin
keskimäärin 130,30 eurolla / talous. S-Etukortti tuo
etuja ja kerryttää Bonusta yli 300 myymälässä ja
ravintolassa HOK-Elannon alueella ja yhteensä yli
1600:ssa koko maassa.
S-Etukortti Visalla voit maksaa ja nostaa käteistä
kaikkialla maailmassa sekä tallettaa ja nostaa rahaa myös kaupan kassalla. Sillä maksaminen myös
tuo sinulle rahaa - Suomessa S-ryhmässä tekemistäsi ostoksista kertyy 0,5 % maksutapaetua.
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Vihreä väri yhdistää, mutta S-Etukorttien
ominaisuuksissa on eroja
S-Etukortti Visa Credit/Debit – kansainvälinen
luotto- ja maksukortti
Kun käytät kortin debit-ominaisuutta, ostot
veloitetaan suoraan S-Tililtäsi. Kortin edullisella
luotto- eli credit-ominaisuudella saat keskimäärin
30 vuorokautta maksuaikaa.
S-Etukortti Visa Debit – kuin perinteinen pankkikortti, jolla nostat käteistä ja maksat ostoksia niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Ostokset veloitetaan
suoraan S-Tililtä.
S-Etukortti Visa Credit – kansainvälinen luottokortti, jolla saat korotonta maksuaikaa keskimäärin
30 vrk. Tehdyt ostokset veloitetaan Visa-laskulla.
S-Etukortti käteinen – ilman maksuominaisuuksia kerryttää Bonusta ja hyödyntää hintaetuja.
Ilman maksuominaisuuksia se sopii myös perheen
pienimmille.
Voit päivittää korttisi vastaamaan tarpeitasi
S-ryhmän asiakaspalvelupisteissä tai S-Pankin
pankkitunnuksilla verkkopankissa. Voit myös käyttää Asiakasomistajan palvelulomaketta, jonka saat
lähes jokaisesta toimipaikasta.

Olisiko teidän perheessä aika tehdä
omistusjärjestelyjä? Kotona asuvien
lasten ja nuorten S-Etukortti käteinen
kerryttää talouden Bonusta ja antaa etuja,
mikä on järkevää, koska yhteisen potin kasvaminen nostaa talouden bonusprosenttia.
Entäpä kun nuori muuttaa omilleen? Tai jos
perhesuhteissa tapahtuu muita muutoksia?
HOK-Elannon jäsenyys tarkoittaa osuuskaupan omistajuutta. HOK-Elannon osuusmaksu on 35 euroa ja sen voi maksaa joko
kerralla tai kerryttämällä sitä Bonuksillaan.
Jos asiakasomistaja haluaa erota osuuskaupan jäsenyydestä, maksettu osuusmaksu
palautetaan.
Osuusmaksun korko eli sijoittamasi pääoman vuotuinen tuotto on HOK-Elannossa
viime vuosina ollut 10 prosenttia eli 3,50
euroa. Korko maksetaan asiakasomistajille,
jotka ovat maksaneet osuusmaksunsa täyteen tilikauden loppuun mennessä (viimeksi
31.12.2014) ja joiden jäsenyys jatkuu.
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Omistuksesi laajenee ja kehittyy
HOK-Elannolla on
alueellaan yhteensä
yli 150 S-marketia,
Alepaa ja Prismaa. Se
on 109 ravintolallaan
Pohjoismaiden suurin
ravintoloitsija.
HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen vuonna 2014 noin 44 miljoonaa euroa.
Väestö kasvaa sen toimialueella
noin 20 000:lla vuodessa ja viimeksi valmistuneissa maakuntaja yleiskaavoissa kehityksen arvioidaan jatkuvan tällaisena vuoteen 2050. Asuntojen ja erilaisten
palveluiden tarve lisääntyy muuttajien myötä. Kouluja, päiväkoteja, terveyskeskuksia, kirjastoja ja
kauppoja tarvitaan.
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HOK-Elannon alueelle syntyy kokonaan uusia kaupunginosia, kuten vaikkapa Kalasatama Helsinkiin, Kivistö Vantaalle ja Suurpelto Espooseen. 10–20 000 ihmisen
asuinalueelle tarvitaan kaksi isoa
marketia. Painopisteen ennustetaan kääntyvän jatkossa hypermarketeista pienempiin myymälöihin, jotka tuovat palvelut lähemmäs asiakkaita. HOK-Elanto
avaa vuodessa 4-5 uutta myymälää tai markettia.
Asiakasomistajien lähipalvelut
paranevat tulevina vuosina merkittävästi, kun HOK-Elanto palauttaa käyttöönsä perinteisiä,
aiemmin vuosikymmeniä Elannon
myymälöinä toimineita liiketiloja.
HOK-Elanto avaa vuodesta 2016
alkaen useita lähimyymälöitä
omistamiinsa liikehuoneistoihin,
kun niiden nykyiset vuokrasopimukset Suomen Lähikauppa Oy:n
kanssa päättyvät.

HOK-Elanto avaa vuonna 2015
kolme uutta S-marketia, Tikkurilaan, Karaporttiin Kehä II:n tuntumaan sekä Konalaan.
Kauppakassi tuo ostokset suoraan kotiovellesi. Alepan ja Prisman Kauppakassi-verkkokauppa
kehittyy vauhdilla. Ruoan verkkokauppa kasvoi vuoden 2014 aikana edellisvuodesta 50 prosenttia
ja vastasi keskikokoisen S-marketin liikevaihtoa. Kasvu jatkuu ja
nopeutuu.
Ravintolat uusivat konseptejaan
tarvittaessa varmistaakseen asiakastyytyväisyyden. Kappelin konsepti on säilynyt lähes ennallaan
jo vuodesta 1867, mutta esimerkiksi aiemmin tsekkiteemaiset
oluthuoneet muutettiin viime
vuonna pohjoismaiseen olutkulttuuriin pohjautuvaksi Ølhus-ketjuksi. Myös Königin kulma käy läpi ison muutoksen

Omistajana hyödyt

H

OK-Elanto on olemassa omistajiaan
varten. Laajan palvelutarjonnan myötä
jäsenet hyötyvät
omistajuudestaan
monin tavoin. Saat
etuja lähikaupasta, marketista
ja kauppakeskuksesta. Autonpesusta, lattialaatoista, pizzoista,
hajuvesistä, testamenteista…

Bonus

Edut

Osuuspääoman korko on
HOK-Elannossa ollut viime vuosien ajan 10 %.

Omistajana saat useita tuotteita
ja palveluita asiakasomistajahintaan niin HOK-Elannon omista toimipaikoista kuin useilta etupartnereilta. Partnerit löydät tämän
esitteen sivulta 20 / takakannesta.

Osuustoiminnan perusperiaate on
”mitä enemmän ostat, sitä enemmän hyödyt”. Kuukausiostojen
lisääntyessä myös bonusprosentti
kasvaa. Kun kuukausiostot ovat
vähintään 50 €, on bonusprosentti 1, mutta 1500 euron kuukausiostoilla 5 % (eli vuodessa noin
900 euroa). vähintään

Osuuspääoman korko

Bonus tuplana
Myymälöissä on ajoittain Bonus
tuplana -kampanjoita, joiden
aikana tehdyistä ostoksista saa
kaksinkertaisen Bonuksen.
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55–59v.
5 (5)

Yli 60v.
4 (4)

Alle 20v.
4 (5)

Sinulla
töissä
45–54v.
14 (14)

35–44v.
17 (17)

Yli 20v.
8 (8)

20–24v.
26 (27)

Alle 1v.
15 (16)

10–20v.
18 (16)

%

%
6–9v.
19 (14)

1–5v.
40 (46)

Henri Penttinen,

25–34v.
30 (29)

HOK-Elanto työllistää pääkaupunkiseudulla suoraan
yli 6000 ihmistä ja välillisesti
moninkertaisen määrän.
Henkilökunnan määrä oli vuoden 2014 lopussa
6 033. Henkilöstöstrategian tavoitteiden mukaisesti
kokoaikaisen henkilöstön määrä kasvoi 47 prosenttiin (ed.vuonna 46 %). Muutettuna kokoaikaisiksi
henkilötyövuosiksi henkilökunnan laskennallinen
määrä oli 5 080 (5181).
Huolehdimme työntekijöistämme vastuullisesti ja
annamme heille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä
eri tehtävissä. HOK-Elanto tukee työntekijöiden
työkyvyn ja työvireen säilymistä koko heidän työuransa ajan.
Henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi yli 90 prosenttia henkilöstöstä. Työntekijöiden
sitoutuneisuus on 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 yritystason aihealueet, kuten työnantajakuva, johtamiskulttuuri ja toimintakulttuuri saivat positiivisia
arvosanoja ja ovat HOK-Elannon vahvuuksia.
Henkilökunnan työhyvinvointiin on panostettu
määrätietoisesti, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja
ennenaikaisten eläkkeelle jäämisten vähentymisenä. Työkykyjohtamista on kehitetty pitkäjänteisesti
ja sen seurauksena sairauspoissaolopäivät ovat kolmessa vuodessa vähentyneet peräti 27,6 prosenttia.
HOK-Elannon vakituisesta henkilöstöstä noin
35 prosenttia, eli noin 2 200 henkilöä, on alle
25-vuotiaita. Kaupan ala tarjoaa nuorille hyvän
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kokki, ABC
Nihtisilta

Palveluaikajakauma 31.12.2014
Suluissa 31.12.2013 tilanne

55–59v.
5 (5)

Yli 60v.
4 (4)

Alle 20v.
4 (5)

45–54v.
14 (14)

35–44v.
17 (17)

20–24v.
26 (27)

10–20v.
18 (16)

%

Aamu- ja iltavuoro vaihtelevat,
mutta molemmat aloitan huolehtimalla siitä, että paikat ovat siistit, tavaraa on, ja sitten vaan ruvetaan tekemään annoksia. Lounasaika on kiireisin aika, myös
pyhäpäivien illat ovat vilkkaita.
Kiireisen päivän jälkeen on kuiYlitenkin
20v.
kiva huomata, että taas
8 (8)
Alle 1v.
selvittiin.
HOK-Elannolla on tosi
15 (16)
hyvä tehdä töitä. Haluan päästä
eteenpäin ja oppia uutta. Liikennemyymälä sopii minulle, mutta
totta kai ravintolatkin kiinnostavat.

%

6–9v.
19 (14)

Anna Röyti,

Heidi Liljelund,

liikeideapäällikkö,
ravintola Casa Largo

apulaismyymäläpäällikkö,
Emotion Hyvinkää

Päivät ja työvuorot vaihtelevat.
Tarkastan, että miehitystä on
riittävästi, varaukset hoituvat ja
vuorot toimivat sujuvasti. Kaikki päivän toimet tähtäävät siihen, että meiltä lähtee tyytyväisiä asiakkaita. On hienoa, että
HOK-Elannossa löytyy niin monta erilaista ravintolaa, joihin hakea, jos haluaa vaihtelua. Tietenkin myös toimialoissa löytyy, jos
haluaa lähteä esimerkiksi kaupan
puolelle.

Työ on tosi vaihtelevaa, mikä onkin tämän työn suola ja sokeri. Myymälän lisäksi meillä tehdään ripsiä, kulmia, meikkauksia, kauneusneuvontaa ja korvien
rei’itystä. Apulaismyymäläpäällikkönä tietenkin myös avustan
myymäläpäällikköä kaikessa mitä täällä tehdäänkin. Rakastan
tätä työpaikkaa, meillä on unelmatiimi ja tosi kivoja asiakkaita.
Viiden vuoden päästä näen, että
olen edelleen täällä, mutta haluan kehittää itseäni ja omia kykyjäni.

1–5v.
40 (46)

25–34v.
30 (29)

Ikäjakauma 31.12.2014
Suluissa 31.12.2013 tilanne
vaihtoehdon päästä kiinni työelämään. Vuonna
2014 HOK-Elanto tarjosi kesätyöpaikan noin 2 000
nuorelle. Vuoden 2015 kesätyöpaikkojen määrä on
samaa luokkaa.

Heikki Hölttä,

Tiina Antila,
kassavastaava,
S-market
Vaasanhalli

toimistonhoitaja,
HOK-Elannon hautauspalvelu, Tikkurilan toimisto

Tarjoamme lukuisia harjoittelumahdollisuuksia vaikeasti työllistyville ja työllistämme vuosittain kymmeniä kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. HOK-Elanto on pitkään osallistunut aktiivisesti
maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen. Vuoden vaihteessa henkilökuntaan kuului
ihmisiä 42 eri maasta.

Yritetään tehdä kauppaa niin
paljon kuin saadaan. Hiljaisina
aikoina puretaan tavaraa ja hyllytetään. Normipäivää ei oikeastaan ole. Niskat sanoi sopimuksen irti raksapuolelta, joten
olen tosi iloinen, että pääsin tänne hyödyntämään osaamistani.
Ei ole itsestään selvää, että tällä ikää saa enää uusia töitä. Käytännön kokemuksesta on kuitenkin ollut tässä duunissa hyötyä ja
olen iloinen, jos voin olla avuksi.

Päivä alkaa ennen seitsemää. Lasken kassakaapin, avaan myymälän, täytän muovikassitelineitä,
tarkistan karkit ja tupakat. Sitten
vetäydyn toimistoon kuittien pariin. Teen seuraavalle päivälle ”istumajärjestyksen”, josta selviää
millä kassalla kukin meistä istuu,
tauot jne. Teen totta kai myös
kassatyötä. Aloitin kassavastaavana tämän vuoden alussa. Yksi
iso uratoive on nyt täyttynyt.

Yritämme toteuttaa parhaamme mukaan sen, mitä omaiset
hautaukseen liittyen toivovat.
On oltava hyvä tilannetaju ja
osattava lukea ihmistä, koska
teemme työtä tunneherkällä
alueella.
Pidän nykyisestä työstäni. Työporukka on tosi kannustava ja
mukava. Jos en olisi täällä, tekisi puutarhatöitä tai jotain käsityöläishommia.

HOK-Elanto maksoi jälleen 1,1 miljoonan euron
tulosbonuksen vakituisille työntekijöille edellisvuoden tuloksesta. Tulosbonus maksettiin 5166 työntekijälle ja se oli 1,0 prosenttia työntekijän v. 2014
vuosiansioista.

myyjä,
Kodin Terra
Tuusula

Hanna Kervinen,
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Pitkä historia näkyy kaupungin maamerkeissä

O

suusliike Elanto ja
Helsingin Osuuskauppa syntyvät
kansainvälisen
osuustoiminnan
suomalaisina versioina 1900-luvun
alussa. Taustalla ovat siirtyminen
agraariyhteiskunnasta teollisuuteen ja kaupankäyntiin sekä muuttoliike maalta kaupunkeihin.

1900–10:
Osuuskauppojen määrän nopeasti
kasvaessa havaittiin tarve yhteistyöhön. Vuonna 1904 perustetaan
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK hoitamaan yhteisostoja, neuvontaa ja ohjausta. Helsingin ensimmäinen merkittävä
osuuskauppa on Elanto. Se syntyy
lokakuussa 1905, kun irtisanotut leipomotyöntekijät alkavat
puuhata omaa tuotantolaitosta.
Vetoapua tulee Pellervo-seurasta
ja tietotaitoa yliopistosta. Tuotanto-osuuskunnaksi suunniteltu
yhteenliittymä laajenee kulutusosuuskunnaksi. Vuonna 1907
valmistuu Elannon ensimmäinen
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leipomo, avataan ensimmäiset leipämyymälät ja kahvilat – ja hankitaan ensimmäinen auto.

1910–20:
Maailma kuohuu ja Suomi sen
mukana. Ristiriidat työväestön ja
maanomistajien kesken vahvistuvat. Työväenosuuskaupat perustavat omaksi tukkuliikkeekseen
Suomen Osuustukkukauppa
OTK:n v. 1917. Sen rinnalle muotoutuu aatteellinen yhteistoimintajärjestö Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto. Elanto liittyy
OTK:n jäseneksi. Se ei koskaan
eroa SOK:sta, mutta katsotaan
ennen pitkää siitä eronneeksi.
Osuusliike Elanto kasvaa runsaassa kymmenessä vuodessa
vahvaksi toimijaksi. Vuonna 1915
sen johtoon nousee nuori juristi,
sosialidemokraatti Väinö Tanner,
joka haistaa maailmansodan vaikutukset sekä kaupankäyntiin
että kiinteistöbisnekseen. Elanto
hankkii tontteja ja kiinteistöjä yli
oman tarpeen: tulevaisuuden varalle ja sijoitusmielessä.

Poliittinen suuntataistelu maassa kiihtyy. Tanner korostaa, että
pääkaupunkiseudun asukkaat
laidasta laitaan ovat tervetulleita Elantoon sekä asiakkaiksi että
hallintoon.
Kaikille helsinkiläisille tannerilainen osuustoimintamalli ei riitä.
Suomenmieliset porvarit arkkitehti Jalmari Kekkosen johdolla
ryhtyvät puuhaamaan omaa, SOK:hon sitoutuvaa osuuskauppaa.
Helsingin Osuuskaupan perustava
kokous on tammikuussa 1919. Samana vuonna avataan myymälät
Katajanokalla ja Etelä-Esplanadilla.

1920–30:
Elannon pääjohtaja nousee sekä
valtakunnanpolitiikassa (mm. pääja ulkoministeriksi, presidentin
sijaiseksi ja presidenttiehdokkaaksi) että pääkaupungin elintarvike- ja vähittäiskauppabisneksessä. Osuuskunta rakentaa uuden
pääkonttorin Kaikukadulle, avaa
uusia liikkeitä ja uusii makkara- ja
virvoitusjuomatehtaansa. Leipä-

tuotanto turvataan uudella leipomolla ja omalla myllyllä. Tanner
luo omistamisen ideologian: myymälät ja tuotantolaitokset toimivat Elannon omissa kiinteistöissä.
HOK:n puolelle ei yhtä vahvaa
johtajaa ja visionääriä osu. Sen sijaan HOK korostaa joukkovoimaa
ja jäsenten uskollisuutta. Se kasvaa voimakkaasti ja sen toimiala
laajenee. Siirtomaatavaramyymälöiden rinnalle nousee liha-,
leipä-ja maitomyymälöitä, vaatetusliikkeitä ja leipomo. Vuonna
1929 Mannerheimintien ja nykyisen Runeberginkadun kulmaan
valmistuu keskustoimitalo, johon
sijoittuu myymälöiden lisäksi ensimmäinen anniskeluravintola.
Anniskelupaikoista ja ravintoloista
tulee HOK:n rahasampo alkoholiin kielteisesti suhtautuvan suuren Elannon varjossa.

1930–40:
Vuonna 1932 HOK saa ensimmäisen pitkäaikaisen toimitusjohtajan. Ekonomi Lauri Koskivaara
pysyy talon ohjaimissa seuraavat
30 vuotta.
Anniskelupaikkojen lisäksi
HOK keskittyy vähittäiskaupassa
siirtomaatavaroihin, vihanneksiin
ja hedelmiin. Vuonna 1936 pääkaupungin sydämessä, tilapäiseksi
tarkoitetussa Lasipalatsissa, avataan ravintola, jonne mahtuu ennätykselliset tuhat asiakasta.
Sokos-tavaratalo rakennetaan
kaupungin keskustaan. Sodan
takia talo kääritään kuitenkin
pakettiin, jonka purkaminen vie
useita vuosia.

1940–50:
HOK:n elintarvikeliikkeissä myynti laskee. Ravintoloissa kuitenkin
riittää kävijöitä. Liiketoiminta keskustan Sokos-talossa käynnistyy
vähitellen sodan jälkeen. Uusi,
peräti 1250-paikkainen ravintola,
sijoitetaan toiseen kerrokseen.
Se saa kansan suussa lempinimen
Hehtaarihokki.

1950–60:
Sokos-tavaratalo valmistuu lopullisesti olympiavuonna 1952. Merkittävä osa sitä on hotelli Vaakuna, Suomen suurin alallaan.
Elannon ensimmäinen pikamyymälä avataan vuonna 1951
ja HOK:n ensimmäinen itsepalvelumyymälä vuonna 1956. Muita
uutuuksia kuluttajille ovat muovikassit ja maitotölkit. Sodasta
toipuva Suomi rakentaa ja kuluttaa. HOK ja Elanto vastaavat kysyntään perustamalla myymälöitä
toisensa perään; kaupungeissa
jokaiseen kaupunginosaan, maaseudulla jokaiseen kylään.

1960–70:
Helsinki kasvaa edelleen voimakkaasti. HOK-perheeseen liittyy
huoltoasema, kampaamo, kirjakauppa ja hautaustoimisto.

Merihotelli on iso, mutta riskitön
hankinta; hotellibisnes on osuuskaupalle tuttua jo reilun vuosikymmenen takaa.
Elannon johto kokee täysremontin. Pääjohtajaksi nimitetään
Ylermi Runko ja johtoryhmän
keski-ikä laskee 55 vuodesta
38:aan.
Runko keskittää tarmonsa
vähittäiskauppaan. Pikamyymälöiden määrä nousee nopeasti
sataan. Kaikkiaan myymälöitä on
Elannon historian ennätysmäärä
578. Päälle tulevat vielä 29 ravintolaa, muiden muassa Fennia ja
Kappeli.
Kuluttajien tottumukset
muuttuvat kotijääkaappien ja
autoistumisen myötä. Pääkaupunkiseutu on muuttovoittoaluetta,
mutta perinteinen päivittäistavarakauppa ei kannata. Elanto myy
leipäänsä, vaikka kuluttajat kysyvät jo jotain muutakin.
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kun EKA ostaa Valintatalot. Pääjohtaja Ylermi Runko virittää pariin otteeseen keskustelun Elannon ja HOK:n fuusiosta tai ainakin merkittävästä yhteistyöstä.

1990–95:

1970–80:
HOK:n toimitusjohtaja Armas Tasa (1969-75) vie liikkeensä yhä selvemmin hotelli- ja ravintolabisnekseen. Hotelli Helsinki, Torni,
Hesperia, Olympia ja Klaus Kurki
nostavat HOK:n alansa ylivoimaiseksi toimijaksi Helsingissä ja kakkoseksi koko maassa. Erityisesti
vuonna 1972 rakennettu Hesperia
on HOK:lle todellinen kultamuna.
Hotellit ja ravintolat kannattavat mutta päivittäistavarakauppa ui syvällä. HOK tarvitsee vuodesta toiseen keskusliikkeen tilinpäätöstukea.
Elannon pää pysyy kiinteistöomaisuuden ansiosta pinnalla,
mutta perusbisnes pyörii tappiolla. Edes Kannelmäen ja Leppävaaran uudet Maxi-hypermarketit eivät muuta kokonaisuutta.

1980–85:
Raskas teollisuus ja kannattamattomat osuuskaupat ovat ajaneet
OTK:n kriisin partaalle. Vanha johto väistyy, ja valta keskittyy uudelle pääjohtajalle Eero Rantalalle, joka panee tuulemaan saman
tien. E-osuusliikkeet fuusioidaan
OTK:hon, josta muodostuu EKA.
Painostuksesta huolimatta Elanto
päättää pysyä itsenäisenä.
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SOK:ssa ja HOK:ssa edessä ovat
välttämättömät saneeraukset. Saneeraajan tehtäviin on vähän halukkaita. SOK löytää Wihuri-yhtymästä Juhani Pesosen ja HOK löytää SOK:n johtokunnasta Pentti
Pasurin.
Porvarilliset ja työväen osuuskaupat ovat tähän asti rinta rinnan kasvaneet ja sittemmin köyhtyneet. Nyt strategiat alkavat erota toisistaan.
Yksin omista asioistaan päättävä Elanto on voimansa tunnossa ja hankkii runsaasti aivan uutta
liiketoimintaa: Tasokaluste ja Koti-idea tuovat valikoimaan huonekaluja, Koneveljet kodinkoneita ja
Pizzeria Nr 1 pizzoja.
HOK:lla ei ole kassassaan yhtään ylimääräistä markkaa. Uusi
toimitusjohtaja Pentti Pasuri tietää, että talouden tervehdyttäminen edellyttää kannattamattomien toimipaikkojen karsimista.
Ensimmäisenä lähtee surullisenkuuluisa Korpilampi ja sitten 130
pientä myymälää. Hotellibisnes
Helsingin keskustassa pysyy tuottavana ja siihen investoidaan.
Elanto jatkaa Tannerin perinnettä ja haluaa toimia omistamissaan tiloissa, HOK toimii vuokratiloissa ja suuntaa varoja perusliiketoimintaan.

Talouden matokuuri alkaa purra sekä SOK:ssa että HOK:ssa.
Vuonna 1984 syntyy Ässä-Market
Oy, josta SOK omistaa 80 ja HOK
20 prosenttia. Ässä-Market ottaa hoitoonsa kaikki HOK:n elinkelpoiset päivittäistavarakaupat.
HOK:iin liittyvät osuuskaupat Teho Hyvinkäältä, Ahomaa Järvenpäästä ja Väinölä Mäntsälästä.
Jäsenmäärä pomppaa kerralla
60 000:een.
Tappiokierre katkeaa. Lisää
vauhtia tulee ketjuyhteistyöstä ja
bonusjärjestelmästä. S-ryhmä tuo
nykypäivään osuustoiminnan perusajatuksen: mitä enemmän kuluttaja ostaa, sen enemmän hän
saa hyvitystä. Viidentoista seuraavan vuoden aikana kaupan markkinaosuus kasvaa vajaasta 16 prosentista 31:een. Vastaavaa ei ole
nähty missään muualla Euroopassa.

1985–90:
S-ryhmä tekee yhden parhaista
kaupoistaan: OK-Liha pannaan
myyntiin. Suurin omistaja HOK
kuittaa kaupasta 23 miljoonaa ja
ostaa sillä 12 Perämies-ravintolaa.
Ässä-Market ostaa yksityisen Alepa-ketjun vuonna 1987.
Elanto saa ensimmäistä kertaa kilpailijan OTK:n perillisistä,

Suomessa on vakavin lama vuosikymmeniin.
Elanto aloittaa uuden vuosikymmenen vauraana, mutta kannattamattomana ja yksin. Uusi
pääjohtaja Jorma Seppänen yrittää keksiä lääkkeitä lamaan. Jokainen kuluerä ja työvaihe joutuu
suurennuslasin alle. Elannon johto
saa päärahoittaja KOP:lta lupauksen, että pankki vastaa osuusliikkeen rahoituksesta kaikissa
oloissa.
HOK käyttää aktiivista ja
joustavaa yhteistyötä SOK:n kanssa. HOK ottaa haltuunsa ÄssäMarketin seuraajan Ässä-Partners
Oy:n ja myy SOK:lle Helsinki Hotels Oy:n. HOK keskittyy alkuperäiseen liiketoimintaansa päivittäistavarakauppaan ja SOK hotelleihin.
Elannon pääjohtajaksi valitaan vähittäiskaupparyhmän johtaja Tauno Palmroos.

1995–2000:
KOP ja SYP fuusioituvat. Elantoa
kiinnostaa, sitooko KOP:n antama rahoituslupaus myös sen fuusiokumppania SYP:tä. Rahaa luvataan muuhun, mutta ei korvaamaan mahdollista säästökassan
tyhjenemistä.
Tieto rahoituspäätöksistä tulee julki, ja säästökassan jäsenet
ryntäävät nostamaan talletuksiaan. Yhden aamupäivän aikana kassasta lähtee kymmeniä miljoonia markkoja. Elanto hakeutuu
yrityssaneeraukseen.
Se toteutetaan yhteistyössä
EKAn yrityssaneerauksen jälkeen
syntyneen Tradekan kanssa. Elannon velkoja ei leikata. Kannattavuus nousee varsin nopeasti plus-

salle. Omistajapolitiikassa näkemykset eroavat: Tradeka haluaisi
yhtiöittää kaiken liiketoiminnan,
Elanto on uskollinen osuustoimintataustalleen.
HOK:n uudeksi toimitusjohtajaksi valitaan Arto Hiltunen.
Elannon saneerauksen pääarkkitehti Tauno Palmroos kuolee yllättäen, ja uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Arto Ihto.

2000–05:
Keväällä 2000 Elannon hallitus
hahmottaa tulevaisuuttaan velkasaneerauksen jälkeisessä ajassa.
Vaihtoehtoja on kolme: riskialtis
yhteistyö alan ulkopuolelta tulevien pääomasijoittajien kanssa,
yhteistyön syventäminen EKAn
seuraajan Tradekan kanssa tai
kumppanuus HOK:n rinnalla. Kaikissa tapauksissa yhteistyön ehtona on saneerauksesta irrottautuminen etuajassa. Saneerausohjelma etenee reippaasti etuajassa.
Se on ohi vuonna 2001.
Helsingin Osuuskauppa Elanto aloittaa toimintansa virallisesti 1.1.2004. Ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimitetään Arto
Hiltunen. Hänen jälkeensä vuodesta 2007 toimitusjohtajana on

ollut Matti Niemi. Lokakuussa
2005 uusi osuuskunta voi jo juhlia
100-vuotista taivaltaan pääkaupunkiseudun kuluttajien hyväksi.

2005-15
HOK-Elanto lujittuu ja kasvaa.
Vuolas muuttovirta pääkaupunkiseudulle pumppaa kiinteistöjen
arvoja ylös. Jäsenmäärät ponnahtavat parissa vuodessa yli puolen
miljoonan, henkilöstö yli viidentuhannen. Tase on vahva, kassavirta
vakaa ja voimakas. Omavaraisuusaste ylitti 60 prosenttia.
Myymälöitä, ravintoloita ja
huoltoasemia uusiutui ja avautui.
Alepoja, S-marketeja, ravintoloita,
pubeja ja ABC-liikennemyymälöitä putkahteli ympäri pääkaupunkiseutua. Rauta- ja puutarhakauppaan ryhdyttiin Kodin Terra -myymäläketjulla, jonka ensimmäinen
toimipaikka avautui Tuusulaan.
Uusia Prismoja avattiin Viikkiin ja
Itäkeskukseen ja neljän vuoden
aikana toteutettiin HOK-Elannon
suurin investointihanke: Kauppakeskus Kaari, jonka veturina toimii maan suurin Prisma. Alepan
Kauppakassin ansiosta HOK-Elannosta tulee maan johtava ruoan
verkkokauppias.
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HOK-Elannon hallituksen muodostavat vasemmalta lukien toimitusjohtaja Markku Uitto, toimitusjohtaja Matti Niemi (pj.), professori Matti Pohjola,
kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen, professori Jaakko Aspara, kaupallinen johtaja Tuula Entelä (vpj.) ja viestintäkonsultti Sallamaari Muhonen.

Osuuskaupan hallinto valitaan demokraattisesti
Asiakasomistajana olet
sekä osuuskauppasi
tärkeä asiakas että ihan
oikea, valtaa käyttävä
omistaja.
HOK-Elanto on jäsentensä omistama
ja hallitsema osuuskunta. Omistajana sinä voit vaikuttaa hallintoon
edustajiston vaaleissa, jotka pidetään neljän vuoden välein, seuraavan kerran keväällä 2016.
Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen 31.12.2015
osuuskauppaan hyväksytyt jäsenet.
Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt
15 vuotta vuoden 2015 aikana.
Äänestys tapahtuu postin välityksellä vaalisalaisuutta noudattaen.
Ehdokkaaksi voi asettua jokainen
viimeistään 31.12.2015 jäseneksi
hyväksytty henkilöjäsen, joka on
täyttänyt 18 vuotta ennen vaalipäivää keväällä 2016.
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Edustajisto
HOK-Elannon asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajistoon
60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Edustajisto muun muassa päättää
osuuskaupan säännöistä, vahvistaa
edellisen vuoden tilinpäätöksen ja
päättää ylijäämän käytöstä sekä
valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja
tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston
jäsenet voivat tehdä hallitukselle
aloitteita osuuskaupan toimialaan
liittyvistä asioista.

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvosto edustaa asiakasomistajia. Sen 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 kaksi.
Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus
Hallituksen edistää HOK-Elannon
etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen,
hallintoneuvoston vahvistaman
ohjesäännön sekä edustajiston ja
hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus
päättää keskeiset strategiat ja
tavoitteet, investoinnit, taloudelliset
vuositavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa. HOK-Elannon
hallituksessa on toimitusjohtajan
lisäksi kuusi hallintoneuvoston
nimittämää jäsentä. Hallituksen
toimikausi on yksi vuosi.
Lisätietoa HOK-Elannon vaaleista,
hallinnosta sekä hallintoelimistä
jäsenineen osoitteessa http://www.
hok-elanto.fi/yrityksesta/hallinto/

Toimitus: Katri Karsi ja Ralf Nyberg / HOK-Elannon viestintä
Graafinen suunnittelu: Antti Kannelsuo / SOK Media
Kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Pasi Murto, Aki Rask, Mikko Ryhänen,
Pasi Salminen, Anton Sucksdorff ja HOK-Elannon arkisto
Painopaikka: SP-paino
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