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Tervetuloa töihin
HOK-Elantoon
Mukava saada sinut joukkoomme!
HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi
alueensa tärkeimmistä työllistäjistä. Meillä on yli 300 toimipaikkaa ja töissä yli 6000 työntekijää. Työntekijöistämme
huolehdimme vastuullisesti ja annamme heille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä eri tehtävissä. HOK-Elanto tukee
työntekijöiden työkyvyn ja työvireen säilymistä koko heidän
työuransa ajan.
HOK-Elannon huikea tiimi koostuu moniosaajista, joilla on
asenne kohdallaan ja halu palvella asiakkaitamme hymyssä
suin. Työkaveriksemme voi päästä harjoittelun, kesätyön tai
perinteisen työnhaun kautta.
Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden kasvaa ja
kehittyä palvelualan ammattilaiseksi. Meillä kartutat työkokemusta, joka luo sinulle erinomaisen pohjan edetä urallasi.
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Mitä me HOK-Elannossa teemme?
Toiminta-ajatuksenamme on tarjota asiakasomistajillemme päivittäiseen elämään keskeisesti liittyviä tuotteita, palveluja ja etuja.
Päätoimialamme ovat vähittäiskauppa ja ravintolatoiminta.
Meille tärkeitä asioita, perusarvoja, ovat:

Olemme
asiakasta
varten

Kannamme
vastuuta ihmisistä
ja ympäristöstä

Uudistamme
jatkuvasti
toimintaamme

Toimimme
tuloksellisesti

HOK-Elannon eettiset periaatteet
1. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme
2. Toimimme voimassa olevien säännösten ja sopimusten mukaan
3. Suojaamme yrityksen omaisuutta ja käytämme sitä asianmukaisesti
4. Suojaamme luottamuksellisen tiedon
5. Noudatamme hyvää hallintotapaa
6. Viestimme avoimesti
7. Kilpailemme reilusti
8. Olemme lahjomattomia

Lisätietoja löydät: www.hokelanto.fi
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Toimipaikat ja toimialue

HYVINKÄÄ

MÄNTSÄLÄ

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

JÄRVENPÄÄ

NURMIJÄRVI
TUUSULA

KERAVA

VANTAA
ESPOO

HELSINKI

Polttonestekauppa ja autonpesu

Hautaus- ja lakipalvelut

Ravintolat, pubit, baarit ja kahvilat
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Pelisääntöjä
Nämä pelisäännöt on luotu meidän kaikkien yhteisen
turvallisuuden varmistamiseksi ja kaikki työntekijämme ovat
sitoutuneet noudattamaan samoja pelisääntöjä.

Tervetuloa työvuoroon!
Työvuorot

Työaika ja kulkureitit

Työvuorot suunnitellaan asiakaspaineiden ja kuormien saapumisten mukaan.

Saapuminen työpaikalle ja poistuminen työpaikalta tapahtuu
aina henkilökunnan kulkureittiä
pitkin.

Työvuorosi näet Mobiiliellistä, johon pääset kirjautumaan samoilla tunnuksilla kuin Workplaceen.
Työvuorotoiveet tulee esittää
Mobiiliellin kautta. Selvitä oman
toimipaikkasi aikataulut ja käytännöt perehdyttäjältäsi!

Työvuoro alkaa ja päättyy työpisteessä työvuorolistan mukaisena
ajankohtana, työvaatteet päällä.

Olet toimipaikan
käyntikortti!

Pieniä tärkeyksiä

Iloisuus, reippaus ja ystävällisyys asiakkaita ja työkovereita
kohtaan on ”must”!

Aloita työsi aina hyvällä mielellä,
koska fiilis tarttuu! Näin viestit
positiivisuutta itsellesi, työkavereillesi sekä asiakkaille.

Työvaatteet
Varmista esimiehesi kanssa, että
sinulla on riittävä määrä sopivan
kokoisia työvaatteita huomioiden
sinun työtehtäväsi.

Meillä on paljon erilaisia työntekijöitä, työtehtäviä ja tilanteita.
Olemme kaikki erilaisia ja arvostamme sitä. Avoin keskustelu ja joustavuus helpottavat
yhteistyötä.

Muistathan, että työvaatteiden
pesusta ja huollosta huolehtii
Lindström, joten työvaatteita ei
saa viedä kotiin pestäväksi tai
korjattavaksi.

Pulmatilanteet ratkotaan ensisijaisesti omassa työryhmässä,
yhdessä esimiehen kanssa.
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Sisäinen viestintä

ainoastaan painavasta syystä ja
vastuuhenkilön luvalla. Musiikin
kuuntelu omista laitteista
työvuorossa on kielletty.

HOK-Elannossa käytetään
sisäisen viestinnän välineinä
Workplacea ja Workchattiä.
Jokaisella työntekijällä on omat
tunnukset, jotka saat omalta
esimieheltäsi.

Shhhhhh!
Vaitiolovelvollisuus
ja turvallisuus

Hanki tietoa ja auta muita

Nyrkkisääntönä on, että kaikki
yrityksen, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät
asiat ovat luottamuksellisia, eikä
niitä saa koskaan luovuttaa tarpeettomasti ulkopuolisille. Tämä
koskee myös kuormakuskeja ja
remonttimiehiä. Ole tarkkaavainen, mitä puhut, kun näkö- tai
kuuloetäisyydellä on asiakkaita
tai muita ulkopuolisia. Muista
myös nämä asiat käyttäessäsi
radiopuhelinta.
Mahdolliset viranomaiskyselyt
ohjataan aina esimiehille hoidettaviksi. Viranomaisten pitää
aina todistaa henkilöllisyytensä
tiedustellessaan asiakkaita tai
yritystä koskevia tietoja.
Toimipaikan takatiloihin, henkilökunnan tiloihin tai pukuhuoneisiin ei saa päästää ketään
ulkopuolisia. Henkilökunnalla on
oikeus ja velvollisuus tarkistaa
takatiloissa liikkuvien ihmisten
henkilöllisyys ja oleskelun syy.
Toimipaikan ollessa suljettuna ulkopuolisia ei saa päästää sisään
mistään syystä.

Tiedottamiseen kuuluu myös aktiivinen tiedon etsiminen. Ole itse
aktiivinen ja ota selvää asioista.
Seuraa tiedotteita ja ilmoitustaulua, lue ja noudata ohjeita.
Työvuoroon tullessasi selvitä, mitä erityistä tänään on
tiedettävä. Tietoa saat myös
päivittäisistä keskusteluista
kollegoiden kanssa sekä palavereista. Workplacessa eri ryhmien
seuraaminen on suositeltavaa,
koska sieltä saat paljon ajankohtaista tietoa. Äläkä epäröi
radiopuhelimen käyttöä, sen
avulla saat nopean vastauksen
kollegoiltasi.

Puhelimet
Henkilökohtaiset puhelut tulee
hoitaa omalla ajalla. Omien
kännyköiden käyttö on sallittua
työaikana vain tauoilla, sekä
asiakaspalvelutilanteissa. Oman
puhelimen käyttöä ei kuitenkaan
velvoiteta.
Välttämättömiä puheluita voi
soittaa tai vastaanottaa työajalla
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Paljasta ammattilaisen piirteesi!
Asiakaspalvelijan olemus on osa ammattitaitoa:
•
•
•
•
•
•

Huolehdi, että sinulla on sovitun mukainen työasu, joka on
siisti, puhdas, ehjä ja nimikyltillä varustettu.
Pidä huoli, että jalassasi on asianmukaiset työkengät.
Käytäthän polvipehmusteita ja käsineitä.
Laita hiukset siististi ja kiinni, jos ne ovat pitkät.
Pidä kädet puhtaana ja kynnet siistinä.
Huolehdithan henkilökohtaisesta hygieniasta, raikkaasta
olemuksesta sekä vältät voimakkaita tuoksuja.

Ruokailu ja tauot
Tauot ovat tärkeitä, mutta ne eivät saa haitata asiakaspalvelua.
Taukokäytäntö tarkentuu toimipaikassasi.
•
•
•
•
•

Tupakointi on sallittu ainoastaan taukojen aikana sille varatussa
paikassa.
Asiakastiloissa ei syödä (edes purukumia).
Vesipullo voi olla mukana työvuoron aikana.
Tauko-ostokset on oltava aina maksettuna ennen niiden
nauttimista tai viemistä taukotiloihin.
Työpäivää ei voi lyhentää jättämällä tauot pitämättä.

TAUKOJA on työpäivän aikana seuraavasti:
Työaika alle 4 tuntia

ei taukoja

Työaika alle 6 tuntia

yksi 12 min tauko

Työaika 6 tuntia

kaksi 12 min taukoa

Työaika yli 7 tuntia
			

kaksi 12 min taukoa
ja yksi 30 min ruokatauko

Työaika yli 9 tuntia
			
			

kaksi 12 min taukoa,
yksi 30 min ruokatauko ja 		
yksi lyhyt ylimääräinen tauko
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Sairauspoissaolot ja tapaturmat
Jos sairastut, soita viipymättä sovitulle esimiehelle. Sovi
ensimmäiset poissaolopäivät esimiehen kanssa ja tee
niistä omailmoitus-hakemus Pecussa /Workdayssa.
Soita työterveyshuoltoon, jos
esimies näin ohjaa, tai vointisi
huononee, tai sairautesi jatkuu:
puh. 09 4246 8922 (24/7).
Seuraavista poissaolopäivistä
tarvitset todistuksen joko
hoitajalta (max kolme päivää) tai
lääkäriltä.
Maksutta voit käydä hoitajan vastaanotolla sovituilla
työterveysasemilla, sekä arkisin
päiväaikaan sovituilla lääkäreillä.
Muut käynnit maksetaan itse.
Ilmoita sairausloman kesto
sekä mahdollisen muokatun
työn kesto ja rajoitteet viipymättä esimiehellesi. Vie todistus
hänelle heti työhön palattuasi.

tekee tapaturmailmoituksen
S-Turvassa.
Jos tapaturma sattuu
vapaa-ajalla, soita viipymättä
esimiehelle, jos se vaikuttaa
työvuoroihin. Tee tapaturmailmoitus itse netissä. Saat
tekstiviestinä vakuutustodistuksen, jonka näytät hoitolaitoksen
vastaanotossa. Hakeudu ensihoitoon omalle työterveysasemalle, kiireellisissä tapauksissa
lähimpään hoitolaitokseen.
Jos tarvitset neuvontaa
hoidon suhteen tai maksusitoumuksen toista käyntiä tai
tutkimusta varten, ota yhteys
LähiTapiolan TerveysHelppiin,
puh. 020 61000.
Tarkemmat ohjeet henkilökunnan ilmoitustaululla ja
sPointissa.

Tapaturman sattuessa
Jos tapaturma sattuu työpaikalla
tai työmatkalla, soita viipymättä sovitulle esimiehelle. Hän
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Yleiseen turvallisuuteen
liittyvät ohjeet
On tärkeää, että tunnet työtäsi koskevat ohjeet ja toimit
niiden mukaisesti.
Ohjeistuksia ovat mm. kassaohjekansio, pelastussuunnitelma sekä
henkilöstöturvallisuus- ja muut oppaat. Päivittäistä toimintaa seurataan ja valvotaan eri tavoin. Valvonnan keinoja ovat mm. tekninen valvonta (esimerkiksi kassajärjestelmä ja kameravalvonta) ja koeostot.
Vartiointitoiminta puolestaan ehkäisee ja auttaa selvittämään järjestyshäiriöitä ja uhkatilanteita.
Henkilökunnalle tehdään säännöllisesti poistumistarkastuksia. Huolehdi siis että sinulla on maksukuitti tallessa kaikista ostamistasi tuotteista myymälästä poistuessasi. Myös esimiehellä ja vartiointiliikkeen
edustajalla on oikeus pyytää kuitti nähtäväkseen.

•

Tiedätkö miten hälytät apua?

•

Missä on alkusammutusvälineet?
Miten niitä käytetään?

•

Missä ovat hätäpoistumistiet?

•

Missä on ensiapukaappi?
Mitä sieltä löytyy?
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Työturvallisuudesta huolehditaan yhdessä!
Työntekijän velvollisuudet

Tapaturmien tutkinta

Laki velvoittaa työntekijää noudattamaan työantajan antamia
määräyksiä ja ohjeita, huolehtimaan järjestyksestä ja siisteydestä sekä omasta että muiden
työntekijöiden turvallisuudesta.

Työpaikalla sattuneet tapaturmat
tutkitaan yhdessä. Miksi näin
tapahtui, miten riski voidaan
ennalta ehkäistä, mitä konkreettisesti tehdään? Pysähtyminen asian äärelle ja pohdinnan
raportointi auttaa ehkäisemään
työtapaturmia jatkossa.

Työntekijän on myös viipymättä
ilmoitettava havaitsemistaan
työympäristön vaaratekijöistä ja
poistettava ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet, mikäli
vain osaa ja siihen kykenee.

Yhteistoiminta
Avoin keskustelu ja joustavuus
helpottavat yhteistyötä. Pulmatilanteet ratkotaan ensisijaisesti
omassa työryhmässä, yhdessä
esimiehen kanssa.
Tarvittaessa saat apuja ja
neuvoja luottamusmiehiltä ja
työsuojeluvaltuutetuilta. Heidän
yhteystietonsa löydät toimipaikan ilmoitustaululta.
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Turvallisuustoiminta
ja poikkeustilanteet
Turvallisuus kuuluu meille kaikille
Uhkaava asiakastilanne

Oma käyttäytymisesi voi lisätä tai vähentää tilanteen
vakavuutta. Muista siis seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•

Rauhallisuus ja asiallisuus: muista, että olet asiakaspalvelijan roolissa ja yrityksen edustaja.
Kuunteleminen: anna asiakkaan purkaa enimmät paineet ottamatta heti kantaa.
Järjestä asiakkaalle ”kunniallinen” perääntymistie:
varo asiakkaan nolaamista.
Mikäli tilanteessa on väkivallan uhka, kutsu epäröimättä paikalle
esimies ja ota yhteys vartijaan tai poliisiin.
Pidä etäisyyttä uhkaavaan asiakkaaseen mahdollisen hyökkäyksen varalta.
Älä ota asiakkaaseen fyysistä kontaktia.
Älä leiki sankaria.

Sähkökatkos
Pysy rauhallisena jatka
myyntityötä ja palvelua
ja odota lisäohjeita.
Mikäli tyhjennyskäsky
tulee, ohjaa asiakkaat
rauhallisesti ulos.
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Palohälytys!
Kun palokellot soivat ja kauppa evakuoidaan
turvallisuussyistä.
•
•
•

Ohjaa asiakkaat varapoistumisteihin. Vain näitä
reittejä pääsee ulos.
Vastaa omasta osastostasi huolehtimalla, että se
on tyhjä sekä asiakkaista että henkilökunnasta.
Mene henkilökunnalle määriteltyyn kokoontumispaikkaan ja odota kokoontumispaikalla lisäohjeita
tai lupaa poistua.

Ryöstön sattuessa
Kassan ryöstö on harvinainen, mutta aina vaarallinen
tilanne, koska siihen liittyy väkivallan uhka.
Älä missään nimessä ryhdy väittelemään ryöstäjän
kanssa tai leikkimään sankaria.
•
•
•
•

Säilytä malttisi.
Tottele rauhallisesti.
Pidä kädet näkyvissä, älä tee nopeita liikkeitä.
Avaa kassalaatikko ja anna rahat, kertoen ryöstäjälle
kokoajan mitä teet.

•
•
•
•

Paina ryöstönappia vasta ryöstäjän poistuttua paikalta.
Kirjaa ylös tuntomerkit, katso pakoreitti ja -tapa.
Sulje myymälä ja suojaa tapahtumapaikka.
Tiedota tapahtuneesta esimiehellesi ja huolehdi
jälkihoidosta.
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Tärkeintä
on pysyä
rauhallisena
ja antaa
ryöstäjälle,
mitä hän
haluaa.

Myymälätyön
ergonomiaohje

Hyvä ergonomia auttaa sinua
jaksamaan!
Ergonomian tarkoituksena on muokata työtä ja työympäristöä niin, että
se vastaa ihmisen luontaisia ominaisuuksia ja rajoituksia. Tavoitteena on
turvallisuus, terveys ja hyvinvointi.
Ergonomia ei ole ikäkysymys, sillä
kaikenikäiset hyötyvät hyvästä ergonomiasta. Vähemmän kuormittavien
työtapojen avulla voimme helpottaa
työstä aiheutuvaa fyysistä kuormitusta ja näin vähentää myös liikuntaelimistön rasitusta.
Työtapojen muuttaminen vaatii
sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä, mutta
se kannattaa! Työhyvinvointi on
myös oikeista työtavoista ja itsestä
huolehtimista!
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Nostaminen ja siirtäminen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Mene lähelle taakkaa ja ota tukeva
ote taakasta.
Koukista polvia ja kallista vartaloa
eteenpäin selkä suorana.
Älä pyöristä tai koukista selkää.
Tee nosto vahvoilla jalkalihaksilla.
Nosta hallitusti, älä tempaise.
Noston jälkeen pidä taakka lähellä
vartaloa.
Käännä jalat ja vartalo siirrettävän
tason suuntaan, näin vältät selän
kiertoliikkeen.
Pyydä apua, kun nostat korkealta tai
raskaampia taakkoja.
Paras apuväline on työpari!

Hyllyjen täyttö:
•
•

Katse kenkiin!

Työskennellessäsi alahyllyillä
vaihtele asentoa ja pyri pitämään
selkä suorana.
Polvillasi ollessa käytä polvipehmustetta. Näin suojaat polven rakennetta
vahingoittumiselta.

Työkengillä on iso vaikutus jalkojen kautta
kehosi tukirakenteiden toimintaan. Hyvät
työkengät parantavat työturvallisuutta.
Valitse työkengät, joiden avulla vaalit
kehosi terveyttä!
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Apuvälineillä helpotusta työhön:
•
•

Jousitetun tasokärryn avulla työskentelytason saa pidettyä hyvällä
korkeudella.
Ylähyllyjä täyttäessä hae parempi
työskentelykorkeus porrasjakkaran
tai norsunjalan avulla.

Muistathan huolehtia riittävästä liikunnasta,
levosta ja säännöllisistä ruokailuista. Näiden avulla
jaksat ja palaudut työn fyysisestä kuormituksesta
paremmin.
Hyvä fyysinen kunto auttaa sinua työssäsi sekä
tukee terveyttäsi!

17

Paras paikka elää
Me haluamme tehdä oman osuutemme, jotta Suomesta tulisi entistäkin
parempi paikka elää. Suurena toimijana meillä on vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja ennen kaikkea, millaisen perinnön jätämme jälkeemme.
Vastuullisuusohjelmamme tukee YK:n jäsenvaltioiden yhteisesti sopimia
kestävän kehityksen tavoitteita ja olemme sitoutuneet ohjelmassamme kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissaan ja noudattamaan YK:n
yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaista huolellisuutta
kielteisten ihmisoikeusvaikutusten ennaltaehkäisemiseksi.
Lue lisää: s-ryhma.ﬁ/vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme kolme päätavoitetta kuvaavat
sen, millaisen maailman me haluamme rakentaa – yhdessä.
Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia
- yhdessä askel kerrallaan
•

Haluamme tukea ruokavaliota, joka muodostuu kestävästi
tuotetusta, kasvispainotteisesta ruoasta, joka edistää myös
terveyttä.

•

S-mobiilissa voi tsekata esim. oman ruokakorin ravintoarvot ja
hiilijalanjäljen sekä paljonko hedelmiä ja vihanneksia on tullut
ostettua.

•

Tarjoamme kattavan lähikauppaverkoston ja tuemme asiakkaidemme päästöttömämpää liikkumista Alepan toimiessa
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkipyörien pääyhteistyökumppanina.

•

Eläinten hyvinvoinnin edistämisessä lähtökohtanamme ovat viisi vapausperiaatetta. Ne liittyvät
oikean ruokavalioon, fyysiseen ja henkiseen
hyvinvointiin sekä oikeuteen lajityypilliseen
käytökseen.
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Kohti kestävää kasvua - luonnonvaroja kunnioittaen
•

Tavoitteenamme on olla hiilinegatiivinen 2025 ja siihen pääsemme mm.
investoimalla kiinteistöjen ja kylmälaitteiden energiatehokkuuteen ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

•

Olemme matkalla kohti kiertotaloutta ja kierrätysasteemme on nyt 75 %.

•

Matkaamme myös kohti ruokahävikin puolittamista ja etsimme avoimesti
uusia ratkaisuja hävikin selättämiseksi.

•

Kaikesta myymästämme ruoasta 80% on kotimaista ja HOK-Elanto
onkin Suomen suurin luomukauppias.

•

Kuluttajaosuuskuntana on tärkeää tukea myös asiakasomistajiemme
kierrätystä, ja valikoimiin on tullut yhä enemmän uusiutuvista materiaaleista valmistettuja pakkauksia ja kierrätysratkaisuja.

Kohti yhdenvertaista maailmaa - eriarvoisuutta poistaen
•

Eettisten periaatteidemme mukaisesti arvostamme ja kunnioitamme
toisiamme. Toimimme työssämme syrjimättömästi emmekä valikoi asiakkaitamme epäasiallisin perustein.

•

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista niin omassa toiminnassa kuin
arvoketjussakin.

•

Avoimuus ja läpinäkyvyyden edistäminen on meille tärkeää ja siksi esimerkiksi kerromme tuotteiden valmistuspaikan ja pääraaka-aineen alkuperämaan laajemmin kuin vaatimukset edellyttävät.

19

Hyvä työasento

– mukavuutta kassatyöskentelyyn
Kassatyön ergonomiaohje
Kassalla työskennellessäsi on tärkeää, että vaihdat työskentelyasentoa mahdollisuuksien mukaan. Istut, seisot ja muutat
työskentelysuuntaa eri kassalla. Vaihtelevat työtavat kuormittavat kehoa monipuolisesti ja vältät yksipuolista kuormitusta.
Työtuolin säädöt
•
•
•
•
•

Tuolin korkeus: jalat ovat tukevasti tuella,
90-asteen kulma polvissa.
Istuin: tuolin etureuna ei kosketa polvitaivetta.
Istuin tulee olla hieman eteen kallistettuna, sillä
näin luontainen lannenotko säilyy paremmin.
Ristiselän tuki on lannenotkon kohdalla, selkätuki tiivisti selkää vasten.
Istu reilusti tuolin perällä ja ota tukea selkänojasta.

Kassatason korkeus:
•

Korkeus istuessa: tuki kyynärvarsille pöydästä,
taso hieman kyynärpään alapuolella.

Istuessa selkään kohdistuva rasitus
on suurempi kuin seistessä, mutta
saatat kaivata jaloille elpymistä
hyllyttämisen vastapainoksi.
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Muista tauottaa työtäsi ja
pitää siten huolta itsestäsi työn
ohessa!
Kassatyö seisten

Seisten työskennellessäsi on enemmän tilaa liikkua ja käsien
asento asiakaspalvelutilanteessa on ergonomisesti hyvä.
Seisten työskennellessäsi pystyt käyttämään koko kehoa
hyväksesi tuotetta käsitellessäsi.
Suuret ja painavat tuotteet skannataan ostoskärryissä.
Ota seisten työskennellessäsi mahdollisimman tukeva asento
jalat hieman harallaan käyntiasennossa. Tästä sinulla on hyvä
mahdollisuus vaihtaa jalkojen asentoa ja liikkua kevyesti.

Vaihtele työasentoa:
•
•

Seisten ulottuvuus on parempi ja välilevyn
kuormitus pienempi.
Seisten on helpompi käsitellä painavampia
tuotteita.
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Työliikkeet
•

•
•
•

Työskentele pöydän lähellä ja kyynärpäät lähellä vartaloa sekä istuessa
että seistessä. Näin niskahartiaseutu kuormittuu vähemmän.
Säilytä ranteen keskiasento.
Saata ja liu’uta tuote rullien avulla.
Pyri välttämään turhaa nostamista
ja puristamista.

Lepuuta käsiä työvaiheiden välillä.

Vältä turhaa kurottelua!
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Tärkeät
työyhteisötaidot
Työyhteisötaidoilla tarkoitetaan kaikilta vaadittavia vuorovaikutusja käyttäytymistaitoja. Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa
siihen, miten työyhteisö toimii! Alla olevan kukan terälehtiin on kirjattu
tärkeät työyhteisötaidot. Pidetään yhdessä huolta työilmapiiristä.

Hyvästä
ilmapiiristä
huolehtiminen

Ymmärrys
yhteisten
pelisääntöjen
merkityksestä

Vuorovaikutustaidot

Työyhteisötaidot

Ristiriitojen
ratkaisutaidot
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Palautteen
antaminen ja
vastaanottaminen

Ammatillisuus
ja empaattisuus

Kassaperehdytys
Pvm

Kassaohjeistus
Asiakaspalvelu, tervehtiminen, hymy
Tilityslaput & kassapohja (+kansi)
Kassapisteen laitteet, painikkeet ja muut välineet
Kassan avaus ja sulku, myyjänumerot ja salasanat
Tuotteiden skannaus, käsin näppäily
Korjaukset
Kuitin keskeytys
S-Etukortin käsittely ja henkilökunta-alennus
S-Pankin nostot ja panot
Korttimaksut, käsin näppäily
Laskutusasiakkaat
Maksusitoumukset
Lahjakortit (laskevasaldoinen ja kiinteäarvoinen)
Ikärajavalvonta ja omavalvontakoodit
Alkoholin myyntiaika
Kassajonot
Pullokuitit ja manuaaliset pullonpalautukset
Vaitiolovelvollisuus kassatyössä
Aikaviiveboksi
Kassapöydän puhtaanapito

Pvm

Jaettu materiaali
Kassaohjeet
Vastuut ja velvollisuudet

24

Vastuut
ja velvollisuudet

Jokainen työvuorossa oleva henkilö
on vastuussa rahavarojen, kassakaapinavainten tms. ohjeiden mukaisesta ja huolellisesta käsittelystä ja
säilyttämisestä. Vastuu sisältää korvausvelvollisuuden, mikäli huolellisuutta ja annettuja ohjeita ja sovittuja pelisääntöjä ei ole noudatettu.
Jokainen on vastuussa siitä kassasta, jossa työskentelee. Rahojen
lisäksi kassahenkilö vastaa myös
kaikista tositteista, jotka vaikuttavat
tilitykseen.
Kassahenkilö on vastuussa, jos
kassasta tai rahatilityksestä puuttuu
rahaa tai muita tositteita ohjeiden
laiminlyönnin tai huolimattomuuden
takia.
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1. Perehdytyspäivä
Pvm

HOK-Elanto
HOK-Elanto ja S-ryhmä
Ketjujen liikeideat

Pvm

Omistajuus, S-Pankki
Omistajuus ja liittyminen
Omistajan edut
Bonus ja Bonuksen kertyminen
S-Pankki, pankkisalaisuus ja huolellisuus

Pvm

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelun perusperiaatteet HOK-Elannossa
Tervehtiminen
Tarjoamme apua, ratkaisemme asiakkaan tarpeet ja ongelmat
Reklamaatiot
Asiakaspalvelu osana hyllytystyötä

Pvm

Tuotteen tie ja hyllytyksen lyhyt oppimäärä
Hyllytystyön merkitys toimipaikan tulokseen ja palveluun
Turvallinen hyllytystyö
Tuotteiden hyllyttäminen ja hyllyjen siistiminen sovitulla tavalla
Hyllynreunaetiketin sisältö
Tuotteen tunnistaminen ja tuotteen paikan löytäminen
Päiväykset ja hyllytysjärjestys
Hyllytystyövälineet
Omavalvonta pähkinänkuoressa
Tilausjärjestelmät
Saatavuusmittaus
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Pvm

Pelisääntöasioita
Työvaatteet ja oma hygienia
Henkilökunnan pysäköinti
Työajat
Oma-aloitteisuus ja ahkeruus
Ruokailu ja tauot
Sairastuminen, työterveyshuolto
Oman puhelimen käyttö
Työvuorotoiveet
Henkilöstöedut
Vaitiolovelvollisuus, some
Palkanmaksu
Omien tietojen muuttuminen
Työtapaturmat
Yhteistoiminta (luottamusmiehet, työsuojelu)

Pvm

Turvallisuus
Hankalat asiakastilanteet
Sähkökatkos
Palohälytys

Pvm

Jaetut materiaalit
Asiakasomistajuus
S-ryhmän henkilöturvallisuusopas
Henkilöstöetulehti
Perehdytysvihkonen
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Myymälässä
tapahtuva perehdytys
Pvm

Oma toimipaikka
Tärkeimmät puhelinnumerot
Työkavereiden ja toimipaikan esittely kävelykierroksena
Henkilökunnan pysäköinti ja työvuoron tulo- ja poistumisreitti
Tauot ja sosiaalitilat
Omat ostokset ja ohjeet
Takatilat ja siisteys

Pvm
Avaimet, kulkulätkät, kulkuluvat
Takaovien/myymälän välisten ovien lukitukset
Työasut ja niiden huolto, nimikyltit
Sitoumus ikärajavalvottavien tuotteiden myynnistä
Toimipaikan oma viestintä
Viikkotiedote, viestivihko
Radiopuhelimet
Pvm

Turvallisuus
Poistumistiet, alkusammutuskalusto
Kokoontumispaikka
Ensiapukaappi
Myymälän ergonomiset apuvälineet
Tämän myymälän tyypillinen asiakas on .......
(ongelmaryhmät ja niiden kanssa toimiminen)
Ilmoitustaulun turvallisuusohjeet
STurvan käyttö
Pelastussuunnitelman tiivistelmä
Turvallisuuden pelisäännöt
Kuka on vuoron vastuuhenkilö?

Pvm

Työvuorot
Työvuorosuunnittelun aikataulut
Työvuorolistojen julkaisu, työvuorotoiveet
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Pvm

Kassatyö käytännössä omassa toimipaikassa
Kassapisteen oheislaitteet (setelitunnistin, HSL-pääte, hihnan painikkeet)
Kassalipas, pohjakassa ja kansi
Aikaviiveboksi
Ryöstöpainike ja sen käyttäminen, vartijakutsu
Tupakkakone/-teline
Puhelin
Ruuhka-apupainike
Kuulutus-/hälytyskäytännöt
Kuittien ja tositteiden säilytys kassalla
Pikakoodit, tupakkalistat
Omavalvontakoodit
Veikkauksen myyntikoodit
Oheismyyntituotteiden käsittely (Prepaid, HSL, postimerkit jne.)
Peliautomaatit (käynnistys/sammutus, ikärajavalvonta/kaukosäädin)

Pvm

Häiriötilanteet
Toiminta sähkökatkon sattuessa
Myymälävarkausepäily
Mitä teet kun kassalla ei ole asiakkaita
Kassapisteen siisteys, kärryt/korit, hävikki-/jääneet tuotteet

Pvm

Vuoron lopetus
Rahojen tilitys ja käsittely
Kuittien tilitys ja käsittely

Pvm

Kassaohjekansio
Kassaohjeen läpikäynti
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Myymälässä
tapahtuva perehdytys
Pvm

Toimipaikan hyllytysperehdytys
Asiakaspalvelu hyllyttäessä
Turvallinen hyllytystyö
Tuotteiden hyllyttäminen ja hyllyjen siistiminen
Tuotteen tunnistaminen (EAN) ja tuotteen paikan löytäminen
Päiväykset ja hyllytysjärjestys
Hyllytystyövälineet (turvaveitsi, pumppukärry, hyllytyskorokkeet, hanskat)
Omavalvonta (kylmäketju)
Siisteys ja virheelliset/rikkinäiset tuotteet
Tuote ei mahdu hyllyyn
Tuotteelle ei löydy paikkaa hyllystä
Roskien/jätteiden lajittelu

Pvm

Otathan myös nämä haltuun
Mobiilielli
Workplace
Workchat
PeCu
OmaTerveys
Omaposti
sPoint
S-mobiili

30

Perehdytyksen
tarkistussivu

Varmistathan,
että sinulla on rasti
kaikissa tarkistuslistan kohdissa.

Pvm
Perehdytyspäivä konttorilla
Kassaperehdytyspäivä konttorilla
Suoritukset ennen toimipaikkaperehdytystä
Ikärajapassi
Veikkauksen pelimyyjäksi -koulutus
PeCussa suoritettavat verkkokoulutukset
PCI-passi
Tietosuoja tutuksi
HOK-Elannon omavalvonta myymälässä
mAjokortti
Koulutusohjelma:
HOK-Elannon perehdytys (market), HOK-Elanto
• HOK-Elannon perehdytys
• Myymälätyöntekijöiden turvallisuus
• Virettä duuniin työyhteisötaidot
Luettu toimipaikassa
Kassaohjekansio
Pelastussuunnitelma
Pvm

Palautekeskustelut esimiehen kanssa
1. Palautekeskustelu päällikkö + työntekijä (2 vko)
2. Palautekeskustelu päällikkö + työntekijä (1,5 kk)
3. Palautekeskustelu päällikkö + työntekijä (3 kk)
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Omavalvonta
pähkinänkuoressa
varaisessa laadussa tai merkinnöissä
havaitaan turvallisuuteen vaikuttavia
poikkeamia. Esimerkiksi kylmälaitteiden
hälytysten tai laiterikkojen yhteydessä on
aina mitattava tuotteiden lämpötiloja ja
arvioitava niiden myyntikunto. Toimenpiteet tulee aina kirjata.

Laki velvoittaa kauppaa toteuttamaan
omavalvontaa, jolla se itse valvoo ja
varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden ja huolehtii vaaratekijöiden
hallinnasta.
Käytännössä omavalvontaan kuuluvat tekemiset on kuvattu omavalvontasuunnitelmaan, joka löytyy myymälän
omavalvontakansiosta. Elintarvikkeiden
omavalvonnan lisäksi se sisältää myös
kuvauksen ikärajavalvottavien tuotteiden
myynnistä.

Omavalvonnan ymmärtäminen on osa
uuden työtekijän perehdyttämistä. Perehdytysmateriaalina toimii PeCusta löytyvä
”HOK-Elannon omavalvonta myymälässä” -verkkokoulutus. Perehtyminen varmistetaan koulutuksessa olevalla testillä.

Valvomalla lämpötiloja, olosuhteiden
siisteyttä tai kalusteiden oikeanlaista
täyttöä varmistetaan myytävien elintarvikkeiden turvallisuus. Omavalvonta
sisältyy jokaisen elintarvikkeita myymälässä käsittelevän työntekijän päivittäisiin
työtehtäviin.

Omavalvonnasta vastaa toimipaikan
päällikkö. Hänen tehtävä on huolehtia
omavalvontaan liittyvästä opastuksesta
toimipaikoilla sekä valvoa, että omavalvontaan kuuluvaa seurantaa tehdään,
joka tulee olla myös osoitettavissa kaupan toimintaa valvoville viranomaisille.

Omavalvontaan kuuluu myös reagointi
silloin, kun tuotteen lämpötilassa, aistin-
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Sanakirja
Kauppa-Suomi-Kauppa
AOP asiakasomistajapalvelut
Appari apulaispäällikkö
Asiakaspolku myymälän kuntomittaus, joka tehdään asiakkaan
näkökulmasta
Aukotus, aukkomittaus, kolo-invis,
reikämittaus, saatavuusmittaus kirjataan järjestelmään ne tuotteet, jotka ovat
päässeet loppumaan hyllystä

Nonfood ei syötävät teolliset tuotteet
Norsu hyllytyksessä apuna käytetty
lisäjalka
Näppäri myymälävaras
Palletti pieni puualusta
Palveluplussa asiakaspalvelun
mittaus (Mystery Shopping)
Papi palvelupiste
PeCu HR-järjestelmä, josta löytyy mm.
työsopimus sekä verkkokoulutukset.
PeCussa ylläpidät omia yhteystietojasi
Pikkolo radiopääte, jolla tehdään mm.
tilauksia, hyllynreunaetikettejä yms. taustajärjestelmään välitettäviä toimintoja
Pumppu lavojen ja pallettien siirtelyyn
käytettävä apuväline

Dolly juomien toimituseräkoko
Eikut einekset
Elli työvuorosuunnittelujärjestelmä
Enari, EAN tuotteen viivakoodi
Essu esillepanosuunnitelun järjestelmä
Hevi hedelmät ja vihannekset
Hyllykartta tuotteiden hyllytysohje
Häviköinti myyntikelvottomien tuotteiden kirjaaminen järjestelmään

Reila S-ryhmän rahanlaskentakeskus
Rullakko metallihäkki jossa tavarat tulevat myymälään
Ryhmis ryhmäpäällikkö

Inex S-ryhmän tavarantoimittaja

sPoint S-ryhmän yhteinen intranet
verkossa

KAMU Pikkolon korvaava radio-pääte,
jolla tehdään mm. tilauksia, hyllyreunaetikettejä.
Kemppari kemikaliotuotteet (kosmetiikka, hiustenhoitotuotteet yms.)
KV kassavastaava

TES Työehtosopimus
Tijä tilausvastaava
Tahti raportointijärjestelmä
Tvs työvuorosuunnittelu
TiPi automaattitilaus järjestelmä
Tuhti järjestelmä josta ajetaan hintalaput, valikoimakirjat ja hyllykartat

LaLa-kortti ladattava lahjakortti
Lastis lastauslaituri
L3L Laadun kolmiloikka

VV vuorovastaava

Massi rahanlaskentajärjestelmä
Mobiilielli työvuoroportaali
MYP myyntipäällikkö

Workplace/Workchat sisäisen viestinnän välineet
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Mitä sun mobiilista löytyy?
Useimmat palvelut toimivat myös selainpohjaisesti tietokoneella.
Sähköiset vermeet tulevat vauhdikkaasti paperisten tiedotteiden ja lippulappusten tilalle. Lataa puhelimeen Play Kaupasta tai App Storesta, tai käytä
nettiselaimella tietokoneelta.

S-mobiili

Mobiili-Elli (Ortec ESS)

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Omat ostot, Bonukset ja henkilökunta
alennukset
Ostojen kotimaisuusaste ja hiilijalanjälki
Sähköiset kuitit ja takuukuitit
Edut ja kupongit
S-Pankin pankkipalvelut

Omat työvuorolistat
Työaika- ja vapaatoiveet
(Lisätyövuorokutsut)
Korvaa Dooriksen
sok-hok-elanto.ortecapps.com/ortecworkforce-scheduling/employees/

Workchat (Workplace Chat)

Workplace

•
•
•
•
•

•
•

Työryhmän chat-keskustelut
Yksityisviestittely
Nopeat kysymykset
Salasananvaihtomuistutukset
Workplace > Keskustelut

•
•
•
•

Oman toimipaikan tiedonkulku
Oman talon ja koko S-ryhmän
uutiset
Työtä koskevat muistutukset,
ohjeet ja tiedotteet
Keskustelut eri ryhmissä
Kommentit, jaot ja tykkäykset
sok.workplace.com

Workday (PeCu)

sPoint

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Omat työsuhdetiedot
Yhteystietojenmuutokset
Pankkitilinmuutos*
Verkkokoulutukset
pecu.sok.fi
*vain nettiselaimella

Yhteiset ohjeet
Perehdytysaineistot
Henkilöstöedut
Yhteystiedot
Oikotiet eri sovelluksiin
bit.ly/spoint_sryhma

Koronavilkku
•

Terveystalo, Oma Terveys
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Omat terveystiedot
Oma Suunnitelma ja
ohjausvideot
Kiireettömät viestit
työterveyshoitajalle
Yhteystietojen muutokset
Vastaaminen Terveyskyselyyn
Edut työterveysasiakkaille
terveystalo.com/OmaTerveys

Tieto mahdollisesta
korona-altistumisesta
Toimintaohjeet
koronavilkku.fi/

OmaPosti
•
•
•
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Sähköinen
palkkalaskelma
S-ryhmän sähköiset
kirjeet
omaposti.fi

Somessa saa
suositella!
Uusi hok-elantolainen tapa näkyä sosiaalisessa mediassa tiivistyy selkeään ydinviestiin: Saa suositella! Koko
S-ryhmän tasolla viestintä elää vahvaa murroskautta ja yhteiset pelisäännöt kaipaavat ajoittain päivitystä.
HOK-Elannolla on pitkään
puhuttu verkon pelisäännöistä,
some-etiketistä sekä henkilökunnan some-presenssistä.
Ohjeet ovat olleet pitkiä ja niiden
sanoma on ollut selkeä – älä
puhu työasioista verkossa, älä
someta, älä osallistu. Nyt suunta
on käännetty.

Maailmaan mahtuu mielipiteitä, eikä somen tarkoituksena ole
voittaa keskusteluita tai käännyttää muita. On tärkeää kuunnella
toisia, tuoda oma näkökantansa
esiin ja päästä aitoon vuorovaikutukseen.
Arkijärki kädessä
Tärkeintä on pitää arkijärki
mukana. Somessa pätevät
ihan samat työelämän säännöt
kuin työpaikallakin. Asiakkaita,
omaa työnantajaa, työyhteisöä
ja kilpailijoita pitää kohdella kunnioituksella eikä työsalaisuuksia
tai luottamuksellisia tietoja saa
jakaa julkisesti.
Arkijärki on hyvä pitää
mielessä, ei kuvata esimerkiksi takatiloja tai someteta niin
että oma työyhteisö häiriintyisi.
Omalta esimieheltä kannattaa
kysäistä, jos joku asiaan liittyvä
askarruttaa.
HOK-Elanto haluaa olla paras työpaikka ja tarjota parasta
palvelua. Jos koet, että olemme
tällä matkalla jo riittävän pitkällä,
viestimme on yksinkertainen:
saa suositella!

Rohkeutta, asennetta, tyyliä
Hok-elantolainen tapa somettaa
tiivistyy kolmeen asiaan, rohkeuteen, asenteeseen ja tyyliin.
Somessa saa käydä keskustelua omasta työstä ja
omaan työhön liittyviä asioita
saa jakaa. Muista laittaa persoona peliin, kerro asioista rohkeasti
omalla tyylilläsi. Vältä turhaa
korporaatiojargonia. Käytä niitä
kanavia jotka koet omaksesi, on
se sitten kuva-, teksti- tai videopohjainen palvelu.
Aitoa intoa ja vuorovaikutusta
Kehoitamme innostamaan
innostumalla: kertomalla asioista,
joiden aiheet tunnet hyvin ja joista olet innoissasi! Luo sisältöjä,
joita haluaisit itsekin lukea.
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Asenne ratkaisee!

36

