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Keskinäinen, asiakkaidensa omistama yhtiö

Huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien 
lakisääteisestä työeläketurvasta

Huolehtii yhteensä noin 700 000 henkilön eläketurvasta

Aloitti toimintansa 1.1.2014, kun LähiTapiola Eläkeyhtiö ja 
Eläke-Fennia yhdistyivät

Työllistää noin 500 eläkealan osaajaa

Elo pähkinänkuoressa
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SUOMALAISISTA YRITYKSISTÄ JOKA KOLMAS JA YRITTÄJISTÄ YLI 
40 % HOITAA TYÖELÄKEVAKUUTUKSENSA ELOSSA

424 500 TyEL-vakuutettua 31.12.2017

45 100 TyEL-vakuutusta 31.12.2017

84 000 YEL-vakuutettua 31.12.2017

227 000 eläkkeensaajaa 31.12.2017

Maksutulo 3 511 milj. € vuodessa 31.12.2017

Maksettavat eläkkeet * 3 444 milj. € vuodessa 31.12.2017

* Eläkkeet ja muut korvaukset
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Mukana VKD-kampanjassa, vuodesta 2015 –
sitoudumme hyvän kesätyön periaatteisiin.

v. 2016 palkinto –
Innovatiivisin kesätyökäytäntö
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Kesäunelmat Elossa 

• Kesätyöhakemuksia vuosittain n. 700-900 kpl 

• Tarjoamme kesätöitä n. 20-30 nuorelle

− Pääasiassa 2-4. vuoden opiskelijoita, mutta mukana myös 
opiskelunsa vasta aloittaneita! 

− Kesän jälkeen tarjolla tuntitöitä usealle kiinnostuneelle! 

• Kesätöitä tarjolla laajasti ympäri taloa 

− mm. Elon tukitoiminnoissa (HR, viestintä, markkinointi) sekä 
pääprosesseissa (eläke- ja vakuutuspalvelut, sijoitustoiminta) 

• Monipuoliset koulutustaustat: 

− Kauppa-, yhteiskunta-, ja valtiotieteet, liiketalouden 
tradenomit, vakuutustieteet jne.
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KESÄHESSUT KEHITTÄÄ!
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Miten osallistaa kesähessuja ja luoda heille mahdollisuus vaikuttaa asioihin? 

Mistä saada uusia ja tuoreita ideoita Elon toiminnan kehittämiseksi?  

Verkostoituminen ja tutustuminen talon muihin kesähessuihin? 

Esimiesten ja johdon sitouttaminen? 

Näin syntyi –
Kesähessut kehittää
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Kesähessut kehittää
– ohjelman sisältö 

• Ei valmiiksi räätälöity, vaan ohjelma kasvaa ja kehittyy kesätyöntekijöiden 
näköiseksi

• Kesätyöntekijät saavat tilaisuuden kertoa ajatuksistaan,  ideoistaan ja 
toiveistaan pitkin kesää 
→ Kehitysehdotuksia ja –ideoita Elon kehittämiseksi

→ Todellisia case-tehtäviä liiketoiminnasta 

• Kesätyöntekijät pääsevät verkostoitumaan keskenään säännöllisten 
tapaamisten yhteydessä 
→ yhteishenki ja yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa 

Sillä tuoreet silmät näkevät sen, mitä me emme enää välttämättä näe!

Uudet, raikkaat näkökulmat ja kehitysideat käyttöön. 
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Tästä kesä koostui: 
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• Tapaamiset  
− Osallistujina uudet ja mahdollisuuksien puitteissa 

myös edelliskesän kesähessut
− Esimiehille etukäteisinfoa
− Tapaamiset eri teemojen ympärillä (1,5 tuntia ja 

noin 2 kertaa kuukaudessa)
− Rennompi neuvotteluhuone tapaamiselle
− Päätöstilaisuus elokuussa

• ”Kesäblogit” Elon intranetissä 

− Julkaisuja  säännöllisesti – yksin tai pareittain 
− Erilaisia blogiteemoja – esim. oma opiskelutausta, 

tulevaisuuden osaamistarpeet, yrityskulttuuri, 
palaverikäytännöt

• Yammer-ryhmä 
− Kesätyöntekijöitä kannustettiin aktiivisuuteen 

Yammerissa mallina muille elolaisille
− Yammer toimii Elossa kevyenä 

keskustelukanavana ja yrityskulttuurin 
nostattajana ja rakentajana

• Some-tiimit, #kesäunelmatelossa
− Instagram, Facebook & Twitter tiimit 
− Kuvia, kesätyöntekijäesittelyitä – työnantajakuvan 

rakentamista & tunnettuuden lisäämistä niin 
Elosta kuin eläkealasta!
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Tapaamisten teemoja

• Tervetuloa- ja päätöstilaisuus 
− Tutustumista, odotuksia ja toiveita kesälle ja kesän päätteeksi 

yhteenvetoa kesästä ja Kesähessu-tapaamisista 

• Workshopit ajankohtaisteemoista
− mm. digitalisaatio, tulevaisuuden työ Elossa, asiakaskokemus 

• Case-tehtävät
− mm. Elon uusien toimitilasivustojen ja Elo-talon 

tilasuunnittelun ideointia ja kehittämistä

• Elon some-viestinnän kehittäminen ja aktivoiminen 
− Kesähessujen some-tiimit – sisällöntuotantoa kesän ajan 

• Elon intranetin (Elonet) ja Elo.fi-sivuston kehittäminen 
− Elolaisen, asiakkaan ja työnhakijan näkökulmista

• Elon työnantajakuva (työsuhteen alussa ja lopussa)
− Nyky- ja tahtotila, rekrytointiprosessi  - mitä voisi kehittää? 

• Oma kehittyminen & kehittymissuunnitelman laatiminen 
− Tulevaisuuden uraa/opintoja ajatellen

• Elon excursio
− Tutustuminen taloon kahden iltapäivän aikana kunkin yksikön 

kesähessun opastamana! 

• Työnantajakuvatutkimus 
− Elon tulosten työstöä & kehityskohteiden tunnistamista 

• Vierailija-puheenvuoroja liiketoiminnasta 
− mm. Elon Talent-ohjelmasta 
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Esimerkkejä, 
Elossa käyttöön…
• Intranetin uudistus 

− Sivustojen käytettävyys elolaisen näkökulmasta

• Elo.fi-sivujen rakenne 
− Käytettävyys ja ilme asiakkaan näkökulmasta

• Toimitilasivustot 
− Sivuston toimintoihin ja tulevaan layoutiin ideoita 

• Elon some-kanavat
− Aktiivisuus kanavissa lisääntynyt kesän myötä! 

• Elon työnantajakuva (työsuhteen alussa ja lopussa)
− Nyky- ja tahtotila, rekrytointiprosessi  - mitä voisi kehittää? 

• Elon excursio
− Alun perin toteutettu kesätyöntekijöiden toiveesta/tarpeesta
− → otettu käyttöön myös uusien elolaisten tervetulotilaisuudessa! 

• Elo-talon tilasuunnittelu 
− Tulevaisuuden työtilat – mitä nuoret kaipaavat? 

• Rekrytointi- ja perehdytysprosessi 
− Tulevalle kesälle valittu v. 2017 kesän kehityskohteiden pohjalta painopisteet 

(mm. palautteenanto, perehdytys), jotka esillä kesän ajan. 
− Esimiehiä sparrataan ja tuetaan teemoihin liittyen 

• Palaute & kehitysideat
− Esim. Elo-talon ravintola- ja liikuntatilat, palaverikäytännöt
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• HR vastasi tapaamisten etukäteissuunnittelusta ja sisällöstä

− Koordinointivastuu tapaamisista HR:n kesätyöntekijällä 

− Ei lyödä tapaamisten aiheita ja työskentelymuotoja liikaa lukkoon, vaan annetaan ohjelman kasvaa 
kesätyöntekijöiden näköiseksi. Mikä toimii jollekin ryhmälle, ei toimi kaikille. 

• Johdon ja esimiesten sitouttaminen 

− Ohjelman esittely johtoryhmälle ja toimitusjohtajan julkinen tuki hankkeelle.  

• Kehitysideoiden koostaminen &  esittely johtoryhmälle kesän lopussa 

− Kehitysidean laajuus & toteutettavuus – mihin ideoihin sitoudutaan? millä aikataululla? 

• Kehitysideoiden jatkojalostus 

− Ideat kulkevat mukana arjessa 

Mitä kannattaa ottaa 
huomioon?

MUKAVIA HETKIÄ 
KESÄHESSUJEN 

OSALLISTAMISEN 
PARISSA! ☺

ELO SUOSITTELEE!
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Millainen Elo on 
kesätyöpaikkana?
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KIITOS 

ja mukavaa keväänjatkoa! 

#kesäunelmatelossa
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https://www.elo.fi/
https://www.linkedin.com/company/elo-mutual-pension-insurance-company
https://twitter.com/elotyoelake
https://www.facebook.com/unelmatelossa
https://www.youtube.com/user/tyoelakeyhtioelo
https://www.instagram.com/unelmatelossa/

