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MARKET-AKATEMIAN AIKAKAUSI
Tänään paremmin kuin eilen. Ylpeä omasta osaa-
misesta ja kaupasta. Useimmat meistä haluavat 
kehittyä työssään ja edetä urallaan. Ehkä myös 
sinä? Mietitkö koskaan, että olisipa hienoa, jos 
työnantaja vielä tukisi sinua ponnisteluissasi? 
Tai parhaassa tapauksessa tarjoaisi aikaa ja 
resursseja osaamisen kehittämiseen? Nyt se on 
totta. Olemme luoneet oppimisen kotipesän meille 
kaikille S-ryhmän marketkaupan työntekijöille. 
Sen nimi on Market-Akatemia. Akatemia alleviivaa 
henkilöstön ja osaamisen merkitystä erinomaisen 
asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Akatemian 
kanssa lähdetään liikkeelle pienin ja hallituin 
liikkein tunnistamalla tarjonnan pääkohderyhmä, 
eli keskijohdon edustajat. Strategian mukaisten 
teemojen sävyttämä tarjonta kohdennetaan 
erityisesti keskijohdolle, jonka tärkein rooli akate-
miaan osallistujana on viedä akatemian tarjoa-
mat opit käytännön johtamisen kautta kentälle. 
Jokainen toimialalla työskentelevä kuitenkin 
tekee tärkeää työtä ja myymälässä asiakkaiden 
keskellä olemme jatkuvassa testissä mm. laadun 
ja palvelun tason osalta. Niinpä Market-Akatemia 
tulee varmasti koskettamaan meitä kaikkia, olipa 
se sitten mAjokortin kautta, valmennuksena tai 
muina osaamisen kehittämisen keinoina.    
Tervetuloa mukaan Akatemian aikakaudelle! 

Maailma ympärillämme muuttuu ja kehittyy 
jatkuvasti, ja meitä haastetaankin nyt 
enemmän kuin koskaan. Maailma kehittyy, 
samoin kilpailevat yritykset rinnallamme, 
ja meidän tulee olla jatkuvasti askel edellä 
kaikessa tekemisessämme. S-ryhmällä on 
vakaa kilpailuasema sekä etu osuuskauppa-
toiminnassa. Asemamme säilyttäminen alati 
muuttuvilla markkinoilla vaatii meiltä kuitenkin 
jatkuvaa uudistumista ja uudistamista. Kaiken 
tekemisemme keskiössä ovat asiakkaat, ja 
haluammekin parantaa myymäläkokemusta 
sekä tarjota aina vaan laadukkaampaa 
palvelua. Tänään paremmin kuin eilen, on 
meille monille tuttu lause. Se tarkoittaa 
jatkuvaa parantamista, ja kannustaa meitä 
päivä päivältä parempiin tuloksiin. 

Osaaminen on nykypäivänä laaja-alaista, 
joten uskomme, että jatkuva oman osaa-
misen kehittäminen on avain menestykseen. 
Markkina- ja asiakasymmärryksellä 
mahdollistetaan liiketoiminnan kasvu ja 
selkeä päätöksenteko, ja keskiöön nousee 
myymälän suorituskyky. 

Tavoitteena on juurruttaa laadun kolmiloikka 
osaksi arkea, nostaa johtajuutta uudelle 
tasolle sekä hyödyntää digitalisaation 
tuomia mahdollisuuksia. Näin varmistetaan 
myymälätyön osaaminen ja tarpeen 
mukainen työtuntien käyttö. Market-
Akatemian tavoitteena on tukea työntekijöitä 
jatkuvan kehittymisen polulla ja tuoda 
saatavilla olevat mahdollisuudet yksiin 
kansiin. 

MARKET-AKATEMIA

Sampo Päällysaho
päivittäistavarakaupan
 johtaja

Virpi Viinikainen
käyttötavarakaupan
johtaja

m = Market-Akatemia on marketkaupan suo-
rituskyvyn parantamiseen tähtäävä, strategia-  
ja  ihmislähtöinen osaamisen kehittämisen 
kotipesä.
A  = asiakaskokemus ja sen jatkuva paran-
taminen on Market-Akatemian lähtökohta ja 
perimmäinen tavoite. Aina.
k  = kauppa-, kortteli-, kylä- ja kaupunki-
kohtaisen kilpailun voittamisen kautta saa-
vutetaan marketkaupan ilmaherruus – tämä 
edellyttää vahvaa osaamista jokaisessa 
myymälässä.
a  = ammattitaidon jatkuva kehittäminen 
keskellä muuttuvaa toimintaympäristöä on 
akatemiaa parhaimmillaan.
t  = tinkimätön toimeenpano tavoitteiden 
saavuttamiseksi ihmisten kanssa ja kautta. 
e = erinomainen, erilainen, ennennäkemätön, 
edelläkävijä. Olemalla kaikkia näitä,  yllätämme 
ja ilahdutamme työntekijöitä ja asiakkaita. 
m = monipuolinen kattaus valmennusta, 
toimeenpanon tukea ja yhteisiä keskustelu-
tilaisuuksia. 
i   = ihminen ja ihmiset ovat akatemian juttu, 
sillä ilman ihmisiä ei ole liiketoimintaa – ihmiset 
kaiken keskiössä.
a  = avoimella, asiantuntevalla, ajanhenkisellä, 
ja arvostavalla otteella, onnistumme yhdessä   
tänään paremmin kuin eilen.2 3



Voimanlähteenä potkurille toimii marketkaupan kilpailustrategia, jonka ohjelmat 
määrittelevät Akatemian vuositeemat. Teemat muodostavat potkurin lavat, joilla 
saamme tarvittavaa työntöä toimeenpanoon ja hallitun etenemisen jatkuvan 
osaamisen kehittymisen väylällä.    

Market-Akatemian teemat vuonna 2021 ovat:   

Laadun kolmiloikka ja jatkuva parantaminen: Hienosti alkanut matka jatkuu ja nyt 
onkin tärkeää, että pidämme kiinni pitkäjänteisesti laadun kriittisistä tekemisistä ja 
parannamme yhä myymälöiden suorituskykyä. Laadun Kolmiloikka on hyvin tehty 
perustus.

Myynnin johtaminen: Tähtäämme asiakkaan kokemuksen parantamiseen ja 
myynnin kasvuun ottamalla laajasti käyttöön sekä PT- että KT-kauppaan yhtenäisen 
myynnin johtamisen mallin. Toimintaa ja tekemistä kaikissa ketjuissa ohjaa tavoit-
teellisuus, intohimoinen ote myyntiin sekä työkaluna yhteinen kaupallinen kalenteri, 
ja keskiössä tietysti asiakas.  

Uudistuvat liikeideat ja konseptit: Uudistumisen, kaupallisuuden ja jatkuvan 
verkostokehittämisen näkökulmasta työpöydällämme on nyt liikeidean muutoksia 
kuin myös konseptiin tulevia päivityksiä. Alueilla mm. S-market-uudistukset jatkuvat 
ja SALE-uudistukset ovat käynnistymässä.  Akatemia tukee näiden kaikkien 
toimenpanoa.

MARKET-AKATEMIAN POTKURI AJAA 
MARKETKAUPAN OSAAMISTA ETEENPÄIN 
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ESIMIES
Esimiehellä tarkoitetaan 

myymälässä toimivaa henkilöä, joka 
vastaa myymälän tai osaston tuloksesta, henkilöstöstä 

ja ketjutoimintamalleista liikeidean mukaisesti.

KESKIJOHTO
Keskijohdon edustaja 

työskentelee alueosuuskaupassa vastaten 
suuryksikön tai myymäläjoukon tavoitteiden 

toteutumisesta ja tuloksellisesta 
johtamisesta liikeideoiden ja strategian 

mukaisesti.

MARKETJOHTO
Marketkaupan johtaja vastaa alueosuuskaupan eri 

ketjujen ja liiketoiminta-alueen tuloksesta, toiminnasta ja 
kehittämisestä.

MYYJÄ / TYÖRYHMÄ
Myyjällä tarkoitetaan myymälähenkilöstön 

edustajaa, joka omalla toiminnallaan 
vastaa tuotteiden 

saatavuudesta, tuoreudesta, 
hintojen oikeellisuudesta sekä 
sujuvasta asiakaspalvelusta 

ennakoivalla otteella. 

ASIANTUNTIJA
Asiantuntijalla tarkoitetaan alueosuuskaupassa 

työskentelevää henkilöä, joka tukee oman vastuualueen 
asiantuntijuuden kautta  liiketoimintaa ja 

tavoitteiden toteutumista.

VASTUUMYYJÄ
Vastuumyyjällä tarkoitetaan myyjää, jolla on jokin 

vastuualue/-alueita, joista hän vastaa ja saa siihen liittyen 
palkanlisää. Esimerkiksi myyntialuevastaava, tiiminvetäjä, 

apulaispäällikkö, kassa-vastaava, saatavuusvastaava ja kakkonen.
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MARKETJOHTO

Marketjohto vastaa strategian toimeenpanon 
johtamisesta oman alueosuuskaupan alueella. 
Tätä tehdään tiiviissä yhteistyössä osuuskaupan 
keskijohdon ja SOK:n Marketkaupan ketjun 
kanssa. Yhteisen näkemyksen ja tahtotilan 
vahvistaminen strategian johtamisessa onkin 
merkityksellistä oman alueen sekä koko kauppa-
ryhmän suorituskyvyn parantamisessa 
tulevaisuudessa. Jatkuvaa vuoropuhelua, 
yhteistä näkemystä ja tahtotilaa rakentavat mm. 
seminaarit, Teamsit ja muut yhteiskehittämisen 
foorumit.

Market-Akatemian tarjontaan tuodaan jo tutuiksi 
tulleet Marketjohdon seminaarit, jotka pidetään 
kolme kertaa vuodessa. Seminaarien lisäksi 
järjestetään 4-6 kertaa PT- ja KT-kaupan 
Teams-tapaamisia, joissa käsitellään 
strategian toimeenpanon johtamisen kannalta 
tärkeimpiä asioita yhdessä keskijohdon kanssa. 
Kyseiset Teamsit ovat yhteisfoorumeita, jonne 
ovat marketjohdon lisäksi tervetulleita myös 
ryhmäpäälliköt, prismajohtajat sekä Prisman 
myyntipäälliköt. PT-Teamsissa käsitellään kaikkia 
marketketjuja koskevia päivittäistavarakaupan 
ajankohtaisia asioita. KT-Teamsissa pääpaino on 
Prisman KT-kaupassa, mutta esillä on myös 
muiden ketjujen käyttötavarakauppaan 
liittyviä ajankohtaisia asioita. Kunkin Teams-
tapaamisen agenda ilmoitetaan ennen kyseessä 
olevaa tapahtumaa. Näiden yhteisten 
virtuaalisten tapaamisten tavoitteena on luoda 
organisaatiorajat ylittävää näkemystä, tahtotilaa 
ja keskustelua tärkeimpien toimeenpantavien 
asioiden osalta osana marketkaupan 
kilpailustrategiaa.   
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Keskijohdolle rakennettujen omien valmennus-
jaksojen sekä teema-Teamsien lisäksi keskijohdon 
edustajilla on mahdollisuus osallistua koko kauppa-
ryhmän toimialoja koskettaviin PT- ja KT-Teamseihin. 
Kyseiset Teamsit ovat yhteisfoorumeita, jonne ovat 

marketjohdon lisäksi tervetulleita myös ryhmä-
päälliköt ja prismajohtajat sekä Prisman myynti-

päälliköt. PT-Teamsissa käsitellään kaikkia market-
ketjuja koskevia päivittäistavarakaupan 

ajankohtaisia asioita. KT-teamsissa pääpaino on 
Prisman käyttötavarakaupassa, mutta niissä käsi-
tellään myös muiden ketjujen KT-kauppaan liittyviä 

ajankohtaisia asioita. Kunkin Teamsin agenda 
ilmoitetaan ennen kyseessä olevaa tapahtumaa. 
Näiden yhteisten Teamsien tavoitteena on luoda 
organisaatiorajat ylittävää näkemystä, tahtotilaa ja 
keskustelua tärkeimpien toimeenpantavien asioiden 

osalta osana marketkaupan kilpailustrategiaa. 

Kaiken kaikkiaan keskijohto on toimeenpanon 
johtamisen osalta erittäin tärkeässä solmukohdassa, 

ja valmennuksiin sekä yhteisiin tilaisuuksiin 
osallistuminen on tärkeää koko johtamisketjun 

varmistamiseksi. Tutustuthan myös muiden 
kohderyhmien valmennuksiin, jotta tiedät, 

minkälaista tukea akatemia tarjoaa eri tasoille.

KESKIJOHTO
Marketkaupassa keskijohdolla on strategian 
toimeenpanon johtamisen ja siten koko verkoston 
suorituskyvyn parantamisen kannalta keskeinen 
rooli ja merkitys. Keskijohdon roolin merkittävyys on 
luonnollisesti otettu huomioon Market-Akatemian 
valmennustarjonnassa - keskijohto on Akatemian 
pääkohderyhmä vuonna 2021. Valmennus-
tarjottimella näkyy Laadun kolmiloikka -matkalla 
opittu systematiikka, niin tarjottimen kokoon-
panossa kuin myös valmennusten sisällöissä. 

S-market-, Sale-, Alepa- ja ABC-markettien ryhmä-
päälliköille valmennuksia on tarjolla alueellisina 
toteutuksina kaksi kertaa vuodessa. Valmennukset 
toteutetaan kahdessa yhden päivän kestoisessa 
jaksossa keväällä ja syksyllä, eli ryhmäpäälliköille on 
yhteensä tarjolla neljä valmennuspäivää. Vuoden 
aikana yhtenä merkittävänä teemana tulee olemaan 
tavoitteellinen myynnin johtaminen, jonka toimeen-
panomalli nojaa Laadun kolmiloikasta tuttuun 
johtamismalliin. Valmennuspäivien lisäksi ryhmä-
päälliköille järjestetään vuoden aikana 4-6 
teemallista Teamsia. Näissä Teema-Teamseissa 
käsitellään strategian toimeenpanon johtamisen 
kannalta tärkeimpiä aiheita.

Sekä ryhmäpäälliköiden että prismajohtajien 
valmennuksissa tärkeänä osana on jakaa parhaita 
onnistumisia, hyviin suorituksiin johtaneita 
toimintatapoja sekä oppia omista ja kollegan 
virheistä. Onhan “mokaaminen” usein oppimisen 
tavoista paras.
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ESIMIES
Esimiehet ovat eturintamassa toteuttamassa 
marketkaupan kilpailustrategiaa. Laadukkaalla 
esimiestyöllä, jatkuvalla parantamisella ja 
kustannustehokkuudella eturintaman 
toteutukseen saapuvassa uudessa 
kilpailustrategiassa on mukana jotain tuttua ja 
jotain täysin uutta. Laadun Kolmiloikasta tuttu 
jatkuvan parantamisen kulttuuri on hyväksi ja 
tärkeäksi todettu aspekti myymälätyötä, ja 
kulttuurin juurruttamista jatketaan hyvän ja 
tavoitteellisen johtamisen kautta osaksi yksilön 
arkea. Varmistaaksemme kilpailukyvyn hinnoissa, 
tulee yksiköidemme toiminnan olla 
kustannustehokasta. 

Saavutamme strategiset tavoitteet laadukkaalla 
esimiestyöllä, jatkuvalla parantamisella ja 
kustannustehokkuudella sekä tekemällä oikeita 
asioita oikea-aikaisesti, yhdessä osaavan 
henkilökunnan kanssa. Pitämällä huolen siitä, että 
esimiestyömme on laadukasta ja 
toimeenpanomme tehokasta, olemme tänään 
yhdessä parempia kuin eilen.  

Vuoden 2021 Market-Akatemian tarjonnassa 
esimiehille näkyvät akatemian vuoden pääteemat. 
Valmennuksissa keskitytään kilpailustrategian 
toimeenpanoa tukeviin teemoihin unohtamatta 
laadukasta esimiestyötä.  

Tutustuthan myös muiden kohderyhmien 
valmennuksiin, jotta tiedät, minkälaista tukea 
Market-Akatemia tarjoaa eri tasoille. 
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Jatkuvan parantamisen hengessä Hevi- ja 
Ruokatorivalmentajille järjestetään yksi valmennus-
päivä kaksi kertaa vuodessa, yksi keväällä ja yksi 
syksyllä. Lisäksi uusille Hevi- ja Ruokatori-
valmentajille järjestetään yksi valmennuspäivä 
syksyllä

Vastuumyyjiin kuuluvat myös mAjokortin myymälä-
perehdyttäjät. Myymäläperehdyttäjän rooliin kuuluu 
myymälätyön kriittisten työtehtävien osaamisen 
varmistaminen ja tasalaatuisten hyllyväli-inssien 
järjestäminen työntekijöille. mAjokortin myymälä-
perehdyttäjille pidetään yhden päivän Teams-
valmennus. Näitä valmennuksia tullaan 
järjestämään säännöllisesti kuluvan vuoden aikana. 

Ruokatorien vastuumyyjille järjestetään yksi 
valmennuspäivä, jossa kärkenä on vahvasti myynti-
työn ohjaaminen ja tavoitteellinen toiminta 
Ruokatorilla. Ruokatorien henkilöstölle ja vastuu-
myyjille on tarjolla lisäksi Kalamestarivalmennus. 
Tässä noin puolen vuoden valmennusohjelmassa 
vahvistetaan palvelutiskihenkilöstön arjen kala-
osaamista liiketoiminnan, myynnin, asiakaspalvelun 
ja käsittelyn sekä valmistuksen saralla.

VASTUUMYYJÄ
Vastuumyyjien tehtävänä on roolista 
riippumatta työskennellä päivittäin asiakas-
rajapinnassa. Heidän roolinsa Market-Akatemian 
vuoden 2021 teemojen toimeenpanon 
toteuttajina, ja toteutusta ohjaavina henkilöinä 
on koko lopputuloksen kannalta merkittävä.  

Vastuumyyjille on koottu Market-Akatemian 
valmennustarjottimelle eri vastuuroolien 
mukaisia, ja Market-Akatemian teemoja tukevia 
valmennuksia, jotka tukevat ja oivalluttavat 
vastuumyyjiä osaamisen ja jatkuvan 
kehittymisen polulla. Valmennukset toteutetaan 
osittain lähivalmennuksina sekä ketterinä 
verkkovalmennuksina.  

Vastuumyyjien valmennukset on jaettu 
vastuualueittain, jotta jokainen vastuumyyjä 
pääsee valmennuksessa kerryttämään oman 
osaamis- ja vastuualueensa tietotaitoa. Hevi- ja 
Ruokatorivalmentajille on tarjolla valmennus, 
jonka tarkoituksena on tukea valmentajien 
ammatillista kehitystä sekä auttaa heitä 
onnistumaan paremmin työssään työntekijöiden 
tukena toimimisessa, ja myymälöitä uudistavien 
konseptien sekä asiakaskokemuksen ja myynnin 
johtamisen toimeenpanoissa. 
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MYYJÄ
Myymälähenkilöstö toimii Market-Akatemian 
vuositeemojen toimeenpanon viimekäden 
toteuttajina ja tässä onnistuakseen heidän 
tulee osata omassa työssään myymälän 
kriittiset tehtävät. Myyjät vaikuttavat omalla 
panoksellaan ja osaamisellaan merkittävästi 
asiakaskokemuksen syntymiseen ja 
kotiutettuun myyntiin. 
Olette tärkeässä roolissa!  

Myymälähenkilöstön osaamisen kehittämiseksi 
ja kasvattamiseksi on tarjolla useita verkko-
koulutuksia, joita voidaan kohdentaa henkilön 
tarpeen mukaan. Osaamista voidaan helposti 
myös täydentää ja päivittää uusilla verkko-
koulutuksilla tai jatkossa muilla osaamisen 
kehittämisen keinoilla. Verkkokoulutukset 
löytyvät PeCusta. 

Laadukkaan myymälätyön perehdyttämiseen ja 
osaamisen varmistamiseen on luotu uusi malli: 
mAjokortti. Se koostuu digitaalisista teoria-
osuuksista, käytännön työssäoppimisesta, 
hyllyväli-insseistä ja mAjokokeesta. mAjokortin 
eri vaiheet suoritetaan osittain itsenäisesti 
sekä työpaikan perehdyttäjän ja mAjokortin 
myymäläperehdyttäjän kanssa sovitusti. 
Jokaisen ketjun mAjokortti-koulutusohjelma 
löytyy PeCusta.  
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ASIANTUNTIJA
Asiantuntijoilla on tärkeä rooli kilpailustrategian 
toimeenpanon tukemisessa omassa alue-
osuuskaupassa. Roolissaan asiantuntijat tukevat 
oman vastuualueensa asiantuntijuuden kautta 
liiketoimintaa arjessa ja sen myötä auttavat liike-
toimintaa toteuttamaan asettamansa tavoitteet. 
Asiantuntijoiden tekemä työ näkyy asiakkaille 
suoraan parempana asiointikokemuksena 
myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Asiantuntijuutensa kautta asiantuntijat lisäksi 
selkeyttävät myymälähenkilöstön työskentelyä 
eri vaiheissa.   

Market-Akatemia kehittää myös 
asiantuntijoiden osaamista eri menetelmin 
kilpailustrategian kautta tulevien tarpeiden 
mukaisesti. Vuonna 2021 osaamista kehitetään ja 
yhteistä ymmärrystä kirkastetaan mm. valmen-
nusten avulla. Parhaiden käytänteiden 
jakaminen valmennuksissa on tullut tutuksi mal-
liksi aiemmissakin marketkaupan valmen-
nuksissa ja tätä hyväksi todettua mallia 
jatketaan myös asiantuntijoiden 
valmennuksissa.  

Asiantuntijoille järjestetään kevään 
aikana erilliset Tilanhallinnan valmennuspäivä 
sekä Tilausvastaavien valmennuspäivä. 
Molemmissa valmennuksissa 
tavoitteena on yhteisen ymmärryksen 
kirkastaminen, toimivien ja parhaiden 
käytäntöjen jakaminen yli osuuskaupparajojen 
sekä kuvata tulevaisuuden tärkeimpiä 
muutoksia tilanhallinnan ja tilaamisen 
osa-alueilla. 
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Esitteen kuvat: Piia Pippuri, Nea Lilja, Nina Kaverinen, Lari Lappalainen, Leena Koskela ja Anssi Vuohelainen.

Market-Akatemian valmennuskalenteri päivittyy neljännes-
vuosittain. Käy tutkailemassa sinulle suunnattuja 

Market-Akatemian valmennuksia Jollas.fi-nettisivuilta 
ja PeCun Oppiminen-osiosta. 

Liity myös Market-Akatemian Workplace-ryhmään, niin saat tiedon 
ajankohtaisista päivityksistä ja uusista valmennuksista.  

HUOM! Valmennuksiin osallistuminen tapahtuu aina 
alueosuuskaupan käytäntöjen mukaisesti ja sopimalla 

ensin esimiehen kanssa osallistumisesta. 

Lisätietoja valmennuksista saat Market-Akatemian 
sähköpostin kautta: marketakatemia@sok.fi

Joni Hokkanen
valmentaja, projektipäällikkö

joni.hokkanen@sok.fi 
010 768 6003

VALMENNUSKALENTERI JA 
ILMOITTAUTUMINEN

HERÄSIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?
?

2120



LUE LISÄÄ

www.jollas.fi
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