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Vastuullisuus on yksi arvoistamme
• Asiakasomistajan etu
– Ohjaa toimintaamme

• Osaava henkilöstö
– On ylpeytemme aihe

• Kyky muuttua
– On kilpailukyvyn edellytys

• Vastuullisuus
– On arkipäivän tekoja

• Tulos
– Turvaa tulevaisuutemme

Stadin oma lafka
-monimuotoinen työyhteisö
• Noin 5500 vakituista työntekijää
•
•
•

62% alle 35-vuotiaita, 9% yli 55-vuotiaita
74% naisia, 26% miehiä
4% ulkolaista syntyperää

•
•
•

47% kokoaikatyössä, 53% osa-aikatyössä
Vuokratyövoiman osuus 10% (opiskelijatyövoima ostetaan henkilöstöpalveluyrityksiltä)
Kokoaikaisten sairausajan palkat n. 3% ja osa-aikaisten n.5% (yht. 3,7%)

•
•
•

25% viihtynyt talossa yli 10 vuotta, 9% yli 20 vuotta
Henkilöstön vaihtuvuus on kokoaikaisten osalta noin 9 % ja osa-aikaisten osalta noin 20%
Rekrytoimme noin tuhat uutta vakituista työntekijää vuodessa

Monimuotoisuus ja -kulttuurisuus on osa
arkeamme
•

•

•

HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja
palkannut maahanmuuttajia. Näin
edistetään heidän sopeutumistaan
suomalaiseen yhteiskuntaan ja
työelämään.
HOK-Elanto työllistää monissa
myymälöissään kehitysvammaisia
työntekijöitä. Tällä hetkellä HOKElannon S-marketit ja Prismat
työllistävät noin 35 kehitysvammaista
henkilöä.
HOK-Elanto edistää myös
mielenterveyskuntoutujien
työllistymistä.

Monimuotoisuuden johtaminen
• Jokainen työntekijä tulee nähdä
yksilönä, jolla on paljon annettavaa
yritykselle. Ihmisten erilaisuus
kääntyy vahvuudeksi.
• Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja
oikeudenmukainen kohtelu
riippumatta sukupuolesta, iästä,
etnisestä taustasta tai muusta
henkilökohtaisesta ominaisuudesta.
• Monimuotoisuus on arkipäivää
toimipaikoissamme ja se
huomioidaan myös
esimiesvalmennuksissamme.

HOK-Elannon tasa-arvosuunnitelma
•
•

HOK-Elannossa tehdään vuosittain tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan
myös laajemmin kantaa eri henkilöstöryhmien yhdenvertaiseen kohteluun.
HOK-Elannon tasa-arvosuunnitelma pitää sisällään seuraavat kohdat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Selvitys HOK-Elannon tasa-arvotilanteesta
Naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin
Esimiestyön ja johtamisen periaatteet
Rekrytointiperiaatteet
Osaamisen kehittäminen HOK-Elannossa
Miesten ja naisten palkkavertailu henkilöstöryhmittäin
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
Työolot, -ilmapiiri ja työssä jaksamisen edistäminen
Puuttuminen syrjintään, häirintään ja työpaikkakiusaamiseen
Tasa-arvoasioihin liittyvä vastuu ja seuranta
HOK-Elannon toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvosuunnitelma on luettavissa: www.hok-elanto.fi/työpaikat

Kokkeja Filippiineiltä – mitä ihmettä?
•

•

•

•
•

HOK-Elanto on rekrytoinut Filippiineiltä
kaikkiaan noin 50 kokkia. 11 heistä on
edennyt jo esimiesasemaan.
Kaikki henkilöstöpalveluyrityksen kautta
rekrytoidut filippiiniläiskokit ovat
vakituisessa ja kokoaikaisessa
työsuhteessa.
Ensimmäiset kokit aloittivat syyskuussa
2008. Jokaisen kokin saama palaute on
ollut kiittävää, ”hienoa, että juuri me
saimme sen parhaan kokin”.
Pysyvyys on ollut erinomaisella tasolla.
Perheenyhdistämisiä, suomalalaisfilippiiniläiset häät, Made in Finland –
lapsia…

Alepa on kansainvälisin
ketjumme
• HOK-elantolaisia on yli 40 eri maasta.
• Noin 4 % henkilöstöstä on maahanmuuttajataustaista, Alepassa noin 12 %.
• Maahanmuuttajat palkataan pääasiassa
normaalien rekrytointimenettelyjen kautta.
Maahanmuuttajille on järjestetty myyjän
ammattitehtävään valmentavaa koulutusta, joka
on toiminut väylänä työelämään.

Toimintamalleja: ammattikurssit
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Vuosituhannen vaihteesta eteenpäin olemme olleet mukana järjestämässä
ammattikursseja, joita toteutettiin 10 kpl.
Kurssin tavoitteena oli antaa osallistujille valmiudet toimia vähittäiskaupan
tehtävissä. Mahdollisuus jatkaa oppisopimuskoulutuksessa.
Koulutuksessa huomioitiin osallistujien ammatillinen tausta, sosiaaliset
valmiudet ja suomen kielen taitotaso.
Oppilaille laadittiin kurssin alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Kurssin suorittaneista yli puolet sijoittui vakituiseen työsuhteeseen HOKElannossa.
Myymälätyön raskaus ja vaativuus (kassatyö) on yllätti monet kurssilaiset.
Maahanmuuttajilla oli jonkin verran sopeutumisvaikeuksia (työelämän
säännöt).
Koulutusesimiesten valintaan kiinnitettävä erityistä huomiota (asenne,
vapaaehtoisuus, valmentajavalmennus)
Asiakaspalvelutehtävissä (kassa-myyjät, tarjoilijat) onnistuminen edellyttää
vähintään B 1 –tasoa Suomen kielessä.
Taustatehtävissä (kokit) pääsääntöisesti riittää A 2 –taso Suomen kielessä.

Toimintamalleja:
LäksyHelppi
• Toimintamalli rakennettu
yhteistyössä SPR:n kanssa
• Pääkaupunkiseudulla pyörii
yhteensä parikymmentä ryhmää
• Tavoitteena lisätä:
– motivaatiota koulunkäyntiin
– eritaustaisten nuorten yhdessä
tekemistä
– kielellistä ja kulttuurista kotoutumista
– moninaisuuden suvaitsemista
– sosiaalisia verkostoja
– yhteenkuuluvuutta ja itsetuntoa
– luotettavan aikuisen läsnäoloa ja
apua

Kokemuksiamme: Kielitaito ja
työelämätaidot ovat avainasemassa
• Suomen kielen taito on
olennaista
– Kielikoulutus ennen työn
aloittamista joko lähtömaassa tai
Suomessa on välttämätön
– Suomen kielen käyttövaatimusta
työssä on korostettava koko
ajan niin kotoutujalle, esimiehille
kuin kollegoillekin.

• Suomalaisessa työelämässä
tarvittavat työelämän
perusvalmiudet tulisi olla
hallussa

Kokemuksiamme:
Monikulttuurisuutta edistää ja estää
Monikulttuurisuutta edistää
–
–
–
–
–
–
–
–

Johtaminen
Ilmapiiri, ihmissuhteet
Asenteet
Yhteistyö, avoimuus
Osaamisen jakaminen
Tiedonkulku
Koulutus ja perehdytys
Yhteiset pelisäännöt

Monikulttuurisuutta estää
–
–
–
–
–
–
–
–

Tietämättömyys
Ennakkoluulot
Kielitaidon puute
Työyhteisön asenteet
Mielipidevaikuttajat
Kulttuurimuurit
Työttömyys
Kasvojen menetyksen pelko

Miltä näyttää tulevaisuudessa?
•
•

•

•

Työnteon uudet muodot lisääntyvät ja kutistuvilla työmarkkinoilla käydään
yhä kovempaa kisaa vakituisista työpaikoista
Maahanmuuttajien lisäksi työpaikoista kisaavat mm. vammaiset ja
vajaakuntoiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, työuraansa jatkavat
seniorit, harjoittelupaikkaa etsivät opiskelijat, oppisopimuskoulutettavat
sekä alan vaihtajat
Yrityksillä on yhä enenevässä määrin omilla palkkalistoillaan henkilöitä,
joiden työtehtäviä on jouduttu tavalla tai toisella mukauttamaan ja
organisaation ulkopuolelta on yhä vaikeampi päästä tuetun työllistämisen
piiriin
Myös vähittäiskaupan työtehtävät tulevat muuttumaan entistä
prosessiohjautuvaisemmiksi ja avustavan työvoiman tarve vähenee:
myymälälogistiikkaa tehostetaan jatkuvasti, kassapalvelutehtävät
automatisoituvat ja erikoisosaamista vaativat tehtävät lisääntyvät.
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