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”Myös yhteiskunta hyötyy hyvästä taloudellisesta
tuloksesta. S-ryhmän maksamat tuloverot vuonna
2006 olivat 79 miljoonaa euroa, vuonna 2005
tuloverokertymä oli 89,6 miljoonaa.”

TalouDELLINEN VASTUU
”Vuonna 2006 S-ryhmän myynti Suomessa ja Baltiassa
oli yhteensä 9 777 miljoonaa euroa. Kasvua tässä on
edelliseen vuoteen 13,4 prosenttia, mikä on merkittävästi toimialan keskimääräistä kasvua parempi. Baltian
liiketoimintojen osuus oli 190 miljoonaa, missä kasvua
on 12,7 prosenttia.”

S-RYhmän vähittäismyynti
Liiketoiminta-alueittain 2006
Maatalouskauppa 11 %

Marketkauppa 57 %

Auto- ja autotarvikekauppa 9 %
Hotelli- ja ravintolakauppa 7 %

Päivittäistavarakaupan MArkkinaosuudet
Muut yksityiset 14,8 %
(-4,6%)

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 4 %

S-ryhmä 39,9 %

Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa 12 %

(+4,0%)

Tradeka Oy 11,9 %
(+1,1)

K-ryhmä 33,4 %
(-0,5%)

”S-ryhmän 22 alueosuuskaupalla sijoitetun
pääoman tuottoprosentti vuonna 2006 oli keski
määrin 12,3 %. Vuonna 2005 se oli 13,0 %.”
>> Asiakas ja omistaja – ei hullumpi homma
>> Aina lähellä

”S-ryhmän markkinaosuus oli vahvassa kasvussa myös
vuonna 2006. Ryhmä kiri etumatkaa kilpailijoihin ja saavutti ennätyksellisesti 39,9 prosentin markkinaosuuden.
”S-ryhmän vuotuiset investoinnit kohosivat menneenä vuonna 532 miljoonaan euroon, kun vastaava luku
edellisenä vuonna oli 315 ja vuonna 2003 noin 323
miljoonaa euroa. Vuoden 2006 investoinnit vastaavat
suuruusluokaltaan noin 90 keskikokoisen S-marketin
rakennus- ja käynnistämiskustannuksia”.
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Asiakas ja omistaja –
ei hullumpi homma

”S-ryhmä on maksanut asiakasomistajilleen 2000-luvulla yhteensä
yli miljardi euroa Bonusta.”

”S-ryhmän asiakasomistajien määrä on ollut viime
vuodet tasaisessa kasvussa. Uusia jäseniä ryhmään
liittyi vuoden 2006 aikana 127 300. Vuoden lopussa
S-ryhmällä oli asiakasomistajia yhteensä 1 620 331.
Tämä tarkoittaa sitä, että noin 67 prosenttia Suomen
kotitalouksista on asiakasomistajia”.
”S-ryhmän niin sanottu bonusmyynti, eli myynti asiakasomistajille oli menneenä vuonna 6 121
miljoonaa. Kotimaan myynnistä bonusmyynnin osuus
oli 64 prosenttia. Samaan aikaan S-ryhmä maksoi
asiakasomistajilleen Bonusta vuonna 2006 noin
232 miljoonaa euroa. Keskimäärin jokaiselle asiakas
omistajalle on siis menneen vuoden aikana maksettu
ostohyvitystä 147 euroa, puhtaana käteen”.

<< Taloudellinen vastuu
>> Aina lähellä
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S-ryhmän asiakasomistajamäärä
1 750 000

”S-ryhmän toimipaikkojen määrä nousi vuoden 2006
loppuun mennessä 1475 yksikköön. Kasvua edellisen
vuoden lukuun oli 83 yksikköä. Palvelut on pyritty sijoittamaan kattavasti ja asiakkaiden kannalta toimivasti ympäri
Suomen. Asiakasomistajien keskimääräinen kauppamatka
linnuntietä lähimpään S-ryhmän omaan päivittäistavarakauppaan onkin vain 2,5 kilometriä”.
”S-ryhmä kasvoi viime vuonna myös yritysostoin.
Kilpailuviraston hyväksyttyä S-ryhmän Spar-kaupat, on
osuuskaupoille siirtynyt yhteensä 80 entistä Sparia.
Valtaosa Sparien työntekijöistä siirtyi S-ryhmään suoraan
vanhoina työntekijöinä. Myös Holiday Club kylpylähotellit
tulivat vuonna 2006 S-ryhmän merkin alle. Uusia ässäläisiä on perehdytetty ja koulutettu tasaisesti koko kuluneen
vuoden ajan”.
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”Noin 67 prosenttia suomalaisista tietää,
että asiakasomistajuus kannattaa.
S-ryhmän osuuskauppojen jäsenmäärä
kasvoi myös vuonna 2006.”

”Osuuskauppojen omavaraisuusaste
keskimäärin vuonna 2006 oli 53,9 %.
Vuonna 2005 se oli keskimäärin 52,7 %.
Alueosuuskauppojen kesken vaihteluväli
omavaraisuusasteessa on 25,4
prosentista aina 69,6 prosenttiin.”

<< Taloudellinen vastuu
>> Asiakas ja omistaja – ei hullumpi homma
”Alueosuuskaupoittain sijoitetun
pääoman tuotot vaihtelivat vuonna
2006 noin 5,1 prosentista aina
18,2 prosenttiin.”

Myynnin jakautuminen
SOK-yhtymä 15,8 %

ympäristövastuu

Osuuskaupat 84,2 %
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”Kesäaikana S-ryhmä työllistää
aktiivisesti nuoria kesätyöntekijöitä
ja Tienaa -harjoittelijoita eri puolella
Suomea. Ympäri vuoden järjestetään
myös erilaisia työharjoittelupaikkoja
palvelualojen opiskelijoille.”

Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö

Henkilömäärän jakautuminen
Liiketoiminta-alueittain 2006

Oppimista, työhyvinvointia, turvallisuutta ja tasa-arvoa
tukevien johtamisjärjestelmien kehittäminen on
S-ryhmässä osa jokapäiväistä työtä, jolla pyritään
toteuttamaan yhteisiä arvoja ja strategioita. Periaatteena on se, että s-ryhmäläisyys on paitsi yhdistävä tekijä,
myös ylpeydenaihe. Ässäporukassa on hyvä tehdä työtä!

Maatalouskauppa 11 %

Auto- ja autotarvikekauppa 4,7 %
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 4 %

Marketkauppa
45,5 %

Hankintatoiminta 6,9 %
Liikennemyymäläja polttonestekauppa 14,3 %

”S-ryhmä työllisti vuonna 2006 noin
6000 henkilöä enemmän edelliseen vuoteen
verrattuna. Vuoden 2006 lopussa S-ryhmän
henkilöstömäärä oli 34 045 (28 092).
Ulkomailla s-ryhmäläisiä työskenteli
1282 (1095) henkilöä.”

Hotelli- ja ravintolakauppa 18,6 %

”Suurin osa s-ryhmäläisistä työskentelee
marketkaupan (45,5%) hotelli- ja ravintolakaupan (18,6%) sekä liikennemyymälä ja poltto
nestekaupan liiketoiminta-alueella (14,3%).
Myynti- ja palveluhenkilöstö muodostaa
henkilöstöstä 80 prosenttia.”

”Lähes yhdeksän kymmenestä (87,3%)
s-ryhmäläisestä toimii vakituisessa
työsuhteessa. Kokoaikaisten työsuhteiden
osuus lisääntyi 3,4 prosenttiyksikköä
vuonna 2006.”

>> S-ryhmän naiset ja miehet
>> Koulutus ja työhyvinvointi
>> Sidosryhmätyö
>> Yhdessä eteenpäin
>> Vastuunsa tuntevaa tuontikauppaa

TYÖSUHTEIDEN LAATU
Osa-aikaiset 57,8 %

ympäristövastuu

Kokoaikaiset 42,2 %

Määräaikaiset 12,7 %



Vakituiset 87,3 %
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”S-ryhmän työntekijöiden joukossa suurimman
ikäryhmän muodostavat 25 – 34 vuotiaat,
joiden osuus oli noin 27 prosenttia.
55 vuotiaita ja sitä vanhempia oli
yhteensä 11,0 (10,5) prosenttia.”

”Vuoden 2006 lopussa naisten osuus s-ryhmäläisistä oli 70,6 prosenttia. Sukupuolijakauma
vaihtelee kuitenkin suuresti liiketoimintaalueittain. Johdossa työskentelevistä noin
neljäsosa on naisia. Perhevapailla (sis. äitiysvapaat, isyysvapaat, vanhempainvapaat ja
hoitovapaat) s-ryhmäläisiä oli vuoden
2006 päättyessä 1522 henkilöä.”

Ikäjakauma
60 v tai yli. 3,4 %
55–59 v. 7,6 %

Alle 20 v. 6,5 %
20–24 v. 19,6 %

45–54 v. 15,2 %

35–44 v. 20,9 %

Sukupuolijakauma
Miehet 29,4 %

25–34 v. 26,9 %

Naiset 70,6 %

<< Sosiaalinen vastuu | Henkilöstö
>> Koulutus ja työhyvinvointi
>> Sidosryhmätyö
>> Yhdessä eteenpäin
>> Vastuunsa tuntevaa tuontikauppaa
”S-ryhmäläisten noin 34 000 ihmisen
joukko muodostaa lukuisia erilaisia
ja eri kokoisia työyhteisöjä. Työyhteisöjen
hyvinvointi nähdään osana S-ryhmän
sosiaalista pääomaa, jonka turvaamiseen
ja kasvattamiseen kohdistetaan
jatkuvaa huomiota. Työhyvinvointi
syntyy ennen kaikkea toimivasta
tavasta tehdä työtä.”

Sukupuolijakauma toimiryhmittäin
Naiset
Johto 24,9
Ylemmät toimihenkilöt
ja asiantuntijat 59,6
Toimipaikan / tulosyksikön
53,6
päälliköt ja esimiehet
Konttorihenkilöstö 93,2
Myynti- ja palveluhenkilöstö 73,2

Miehet
75,1
40,4
46,4
6,8
26,8
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oppia ja hyvää
työfiilistä

Henkilömäärän jakautuminen
toimiryhmittäin
Ylemmät toimihenkilöt
ja asiantuntijat 4,8 %

”Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan, että S-ryhmän henkilöstöllä on riittävä
osaaminen hoitaa työnsä nyt ja tulevaisuu
dessa. S-ryhmässä kannustetaan henkilöstöä
sisäiseen liikkuvuuteen, hakemaan uusia haasteita toisista toimipaikoista ja jopa toisilta
toimialoilta. Henkilöstön kehitystarpeet selvi
tetään vuotuisissa kehityskeskusteluissa.”
”Jollas Instituutti toteuttaa suurimman
osan S-ryhmän koulutuksista. Valmennuspäiviä toteutui vuonna 2006 noin 1650
(1300) eli 350 päivää enemmän vuoteen
2005 verrattuna. Valmennuksiin osallistui
noin 18200 (17 500) opiskelijaa.”

ympäristövastuu

Toimipaikan / tulosyksikön päälliköt ja
esimiehet 10,0 %
Konttorihenkilöstö 3,6 %

Johto 1,3 %
Myyntija palveluhenkilöstö
80,3 %

Työhyvinvointi Keskiarvot
asteikolla 1–5
	Alueosuuskauppa työnantajana 3,95 3,78
Toiminnan tavoitteisuus 3,84 3,75 	Ei sisällä
	Esimiestoiminta 3,74 3,73 SOK:n
tytäryhtiöiden
Kehittyminen ja oppiminen 3,59 3,56 tietoja.

>> S-ryhmän miehet ja naiset
<< Sosiaalinen vastuu | Henkilöstö
>> Sidosryhmätyö
>> Yhdessä eteenpäin
>> Vastuunsa tuntevaa tuontikauppaa

”Noin kahden vuoden välein järjestettävä
valtakunnallinen Sinulle Asiakas -koulutus
on avoin kaikille s-ryhmäläisille. Osallistujamäärä on vaihdellut viime vuosina
10 000 –20 000 välillä.”
”S-ryhmän Turvapassi -koulutus on Suomen
Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä toteutet
tava päivän pituinen turvallisuuskoulutus,
jolla pyritään aktivoimaan s-ryhmäläisten
konkreettisia turvallisuuteen liittyviä
käytännöntaitoja. Maaliskuun loppuun
mennessä Turvapassin oli suorittanut
4 707 s-ryhmäläistä.”

”Työhyvinvoinnin mittaamisessa käytetään
S-ryhmätasoista työyhteisötutkimusta.
Tulokset on jaettu neljään pääkohtaan:
SOK / alueosuuskauppa työnantajana,
toiminnan tavoitteisuus, esimiestoiminta
sekä kehittyminen ja oppiminen. Vuoden
2006 keskiarvotulokset paranivat
jokaisella osa-alueella.”
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Yhteistyö on voimaa!
”S-ryhmä saa kansalaisjärjestöiltä tietoa
oman toimintansa kehittämiseksi ja voi samalla taloudellisin panoksin olla varmistamassa
järjestöjen toimintaedellytyksiä. S-ryhmä toimii
kannattajajäsenenä monissa yleishyödyllisissä
yhteisöissä. S-ryhmän järjestöyhteistyö näyttäytyy parhaimmillaan Suomen Punaisen Ristin
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa
solmittujen valtakunnallisten yhteistyösopimusten kautta.”

S-ryhmän toimintaa leimaa paitsi verkostomainen
yritysrakenne, myös tahto tehdä yhteistyötä laajasti
– osana suomalaista yhteiskuntaa. S-ryhmässä korostetaan luottamuksellisten ja läpinäkyvien yhteistyöverkostojen merkitystä. Suuren toimijan vastuu tiedostetaan.
Paras lopputulos syntyy aina yhteispelillä. S-ryhmän
toimintaan vaikuttavat muiden muassa valtakunnalliset
ja paikalliset viranomaiset ja päätöksentekijät, asiakkaat,
EU-viranomaiset, kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt, alan
yhteistyöelimet, kansainväliset järjestöt sekä koti- ja
ulkomaiset kilpailijat.

”SOK hyväksyttiin tammikuussa 2003 jäseneksi Finnish Business & Society-yhdistykseen,
joka perustettiin 4. marraskuuta vuonna 2002
ja jonka perustajajäseniin kuuluvat Helsingin
Osuuskauppa (nykyinen Helsingin Osuuskauppa
Elanto) ja Inex Partners Oy. Yhdistyksen tarkoituksena on yritysten, julkisen sektorin sekä
kuluttajien ja kansalaisten välisen verkoston
avulla edistää yritysten vastuullisuutta.”

>> S-ryhmän miehet ja naiset
>> Koulutus ja työhyvinvointi
<< Sosiaalinen vastuu | Henkilöstö
>> Yhdessä eteenpäin
>> Vastuunsa tuntevaa tuontikauppaa

”S-ryhmän kansainvälinen yhteistyö
näkyy vahvimmillaan aktiivisena toimintana
Euroopan kuluttajaosuuskuntien yhteenliittymä Euro Coopissa. Voidaan sanoa,
että vuonna 1957 perustettu Euro Coop on
jäsenmaidensa kuluttajaosuustoiminnallisten
yritysten silmät ja korvat EU:n lainsäädäntöä
koskevissa asioissa. Järjestön keskeisin tehtävä
on seurata EU lainsäädäntöä ja vaikuttaa
siihen siltä osin, kun se koskee unioniin
kuuluvien maiden kuluttajia.”

”S-ryhmä on vahvasti mukana Suomen Kaupan
Liiton (KL) ja Päivittäistavarakauppa (PTY)
ry:n toiminnassa. Lainsäädäntöön ja elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen toimiala- ja keskusjärjestöjen kautta on tärkeä osa viranomaissuhteita. Paikallistasolla yhteistyötä
tehdään kuntien kanssa erityisesti
kaavoitusasioissa.”
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”S-ryhmä on vahvasti mukana Mannerheimin
Lastensuojeluliiton koulunaloituskampanjassa,
jonka kautta jaettiin viime syksynä harrastuspussukat 61 000 ekaluokkalaiselle.”

Yhdessä eteenpäin
”S-ryhmä mahdollisti 100-vuotisjuhlavuotensa lahjoituksella vuonna 2004 Mannerheimin
Lastensuojeluliiton vanhemmille tarkoitetun
neuvontapalvelun – Vanhempainnetin – perustamisen. Vanhempainnetissä vastattiin vuonna
2006 286 nettikirjeeseen. S-ryhmän lahjoitusvaroin järjestettiin myös 27 Yhdessä vanhempana tilaisuutta 25 paikkakunnalla eri
puolilla maata. Tapahtumiin osallistui
2200 vanhempaa.”

”S-ryhmä on tukenut menestyksekästä
Suomen Freestylemaajoukkuetta vuodesta
1998. Tuki ei ole suuntautunut kuitenkaan
pelkästään huipulle, vaan S-ryhmän omia
lapsille ja nuorille tarkoitettuja S-Freestyle Campseja on järjestetty vuosittain ympäri
Suomen ja vuoden 2006 aikana näitä freestyle
kouluja järjestettiin 13 hiihtokeskuksessa.
Innokkaita laskijoita on ollut yli 350 ja suoritus
kertoja eli laskuja laskettu yli 2500. Campseilta on noussut noin 150 laskijaa kotimaiseen
kilpailusarja Freestyle Winter Touriin. Moni
nykyisen maajoukkueen laskijoista on aloittanut
uransa juuri S-Freestyle Campseillä.”

”S-ryhmän nimikkohanke yhteistyössä
Suomen Punaisen Ristin kanssa on jäsenhankinta. Vuonna 2006 SPR sai 5498 uutta jäsentä.
Suomen Punaisen Ristin toiminnan perustana
ovat jäsenet. Henkilöjäsenet ovat SPR:n
päätöksentekijöitä, tukijoita ja toimijoita.
Jäsenyyden kautta tuetaan SPR:n vapaa
ehtoisten tekemää työtä – meillä ja muualla.”

>> S-ryhmän miehet ja naiset
>> Koulutus ja työhyvinvointi
>> Sidosryhmätyö
<< Sosiaalinen vastuu | Henkilöstö
>> Vastuunsa tuntevaa tuontikauppaa

SPONSOROINTIYHTEISTYÖ yhteensä 2 770 039 e

Yhteiskunnallinen
toiminta
21,7 %

Kulttuuri
18,5 %

Muun taloudellisen tukemisen jakauma kohteittain
yhteensä 4 299 454 e		
Korkeakouluyhteistyö 5,4 %
Tuki-ilmoitukset 9,5 %

Hyväntekeväisyys 3,3 %

Tavaralahjoitukset 9,4 %

Jäsenmaksut 30,5 %		

Tuki poliittisille
puolueille 0,3 %		
Urheilu 59,8 %
Tapahtumamarkkinointi 41,6 %
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Vastuunsa tuntevaa
hankintaa
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”Inex Partnersissa on myös otettu käyttöön
kaikkia tavarantoimittajia koskevat minimi
vaatimukset. Sosiaalisen vastuun osalta kaikilta
toimittajilta edellytetään minimivaatimuksena
seuraavien periaatteiden noudattamista: lapsityövoiman käytön kielto, ihmisoikeuksia rikkovan
vanki- ja pakkotyövoiman käytön kielto, oikeus
muodostaa yhdistyksiä ja kuulua ammattiliittoon, työntekijöitä ei syrjitä, työympäristön
turvallisuus ja työntekijöiden kohtelu, työehdot.
Riskimaiden osalta edellytetään lisäksi sitoutumista BSCI-malliin eli auditoinnin toteuttamista tietyllä aikavälillä (2/3 riskimaiden ostoista
kolmen vuoden kuluessa)”.

Ei ole samantekevää, millaisissa olosuhteissa S-ryhmän
kaupoissa myytävät tavarat tuotetaan. Euroopan alueella
lainsäädäntö takaa usein asialliset tuotanto-olosuhteet,
mutta toisella puolella maapalloa käytännöt ja olosuhteet
eivät aina ole yhtä hyvällä mallilla. S-ryhmän hankintayh
tiöt vastaavat siitä, että asiakkaana voit luottaa S-ryhmän
toimipaikoissa myytäviin tuotteisiin. Ne ovat turvallisia
käyttää ja ne on valmistettu asianmukaisissa olosuhteissa.
Molemmat S-ryhmän hankintayhtiöstä ovat sitoutuneet
noudattamaan Keskuskauppakamarin Vastuullisen
tuontikaupan periaatteita.

”S-ryhmän käyttötavaroiden hankintayhtiö
Intrade Partners Oy on aloittanut Aasian ja ItäEuroopan maiden tavarantoimittajien kanssa
sosiaalisen vastuullisuuden BSCI-mallin (lisätietoa: www.bsci-eu.org) mukaisen auditointiprosessin. Auditoinnissa kiinnitetään huomiota
mm. työoloihin, palkkaukseen ja lapsityövoiman
käyttöön. Auditoinneissa mukana olevien tava
rantoimittajien ostovolyymi kattaa lähes 50
prosenttia pukeutumisen, jalkineiden, kodin
tekstiilin ja lelujen kokonaisostoista näissä
maissa.”

>> S-ryhmän miehet ja naiset
>> Koulutus ja työhyvinvointi
>> Sidosryhmätyö
>> Yhdessä eteenpäin
<< Sosiaalinen vastuu | Henkilöstö

”S-ryhmälle päivittäistavaroita hankkiva Inex
Partners Oy on liittynyt vuoden 2007 alussa mukaan elintarvikkeiden sosiaalisen vastuun BSCImalliin. Auditointivaade koskee noin 10 prosenttia Inexin tavarantoimittajista 15 eri maassa.
Riskimaita ovat Aasian, Afrikan ja Latinalaisen
Amerikan maat sekä Euroopassa Romania ja
Bulgaria.”
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”S-ryhmän marketkaupan
valikoimissa oli vuonna
2006 yli 600 erilaista
luomutuotetta.”

Ympäristövastuu
Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on tänä päivänä
osa normaalia liiketoimintaa S-ryhmässä. Monissa asioissa ympäristölainsäädäntö asettaa normit toiminnalle,
mutta edelläkävijyyteen pyrkivälle yritykselle tämä
on vain minimitaso. Aidoimmillaan hyvin hoidetut ympäristöasiat tuottavat lisäarvoa niin yritykselle itselleen,
sen asiakkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille,
kuin ympäristöllekin. Esimerkiksi energia-asioissa tämä

tarkoittaa halvempaa sähkölaskua yritykselle, miellyttävämpiä asiointi- ja työskentelyolosuhteita toimipaikoissa
sekä pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä globaalilla
tasolla. Ympäristövastuullisuus ei siis millään tavalla
ole ristiriidassa tehokkuuden kanssa vaan on itse
asiassa yhä merkittävämpi osa prosessien
tehokkuutta ja suhteellista kilpailuetua.

Reilut valikoimat

”ABC-liikennemyymälät siirtyivät joulukuussa
2006 käyttämään pelkästään Reilun kaupan
kahvia. Kahvia kuluu vuositasolla 200 000
kiloa. Reilun kaupan kahvia juodaan myös
Coffee House -kahvilaketjussa, Chicos- ja
Rosso-ravintoloissa sekä Holiday Club
-kylpylähotelleissa.”

”Reilun kaupan banaaneja myytiin
S-ryhmän kaupoissa vuonna 2006
yli 2,6 miljoonaa kiloa.”
”Käyttötavarapuolella ympäristömerkittyjä
tuotteita valikoimissa ovat Pohjoismainen
Joutsenmerkki (194 tuotetta), EU-kukka
(33 tuotetta) ja puutarhakalusteissa
tms. puuta sisältävissä tuotteissa oleva
FSC-sertifikaatti (40 tuotetta). Lisäksi
noin 430 tekstiili-valikoimatuotteella
oli Öko-Tex 100 -standardin mukainen
tuoteturvallisuusmerkki.”

>> Sähköä ilmassa
>> Riskit hallinnassa
>> Maalla ja merellä
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”S-ryhmän marketeissa
myytävien muovikassien
tekemiseen kuluu vuositasolla
yli 2 miljoonaa kiloa muovia”.

SÄHKÖÄ ILMASSA
”S-ryhmä kulutti vuonna 2006 noin 900 gigawattituntia sähköä. Tämä on noin prosentti
koko Suomen sähkönkulutuksesta. S-ryhmän
kuluttama sähkö vastaa noin 45 000 sähkö
lämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.”

”S-ryhmän toiminnassa kului vuonna 2006
lämpöä noin 380 gigawattituntia ja vettä
noin 1,8 miljoonaa kuutiota. S-ryhmän
kiinteistöjen ympäristövaikutteiset kus
tannukset, sisältäen sähkön, lämmön,
veden ja jätehuollon kustannukset,
olivat vuonna 2006 yhteensä noin
82 miljoonaa euroa.”

”Suomalaiset palauttavat pulloja ja tölkkejä
ahkerasti kauppoihin. Vuonna 2006 pantillisten
lasi- ja muovipullojen palautusaste oli yli
95 prosenttia ja alumiinitölkkien
noin 90 prosenttia.”

”S-ryhmän liiketoiminnan käytössä oli
vuoden 2006 lopussa yhteensä noin
2,7 miljoonaa lämmitettyä bruttoneliötä
eli noin 270 hehtaaria. Näistä osuuskauppojen osuus oli 78,7 ja SOK-yhtymän
21,3 prosenttia.”

S-ryhmän toimipaikoissa
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S-ryhmän Kiinteistöt ja toimitilat

”Radisson SAS Seaside sai vuonna
2006 ensimmäisenä helsinkiläisenä
hotellina Joutsenmerkin. Joutsenmerkityssä
hotellissa työskennellään ympäristön hyväksi seitsemällä toiminta-alueella, jotka ovat
energian- ja vedenkulutus, kemikaalien
käyttö, raaka-aineiden ja kulutustarvik
keiden käyttö, sisustus- ja kalustus
hankinnat sekä jätteet ja kuljetukset.”

Toimistot 1,4 %
Ravintolat 4,2 %
Erilliset
varastot
6,8 %
Hotellit
17,0 %

Yhteensä 270 ha
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Muut 1,1 %
Myymälät 69,5 %
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”S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä oli
vuonna 2006 yhteensä 163 asiakkaiden
lajittelemille hyötykäyttöön meneville
jätejakeille tarkoitettua ekopistettä”.

Riskit hallinnassa
”Vuonna 2000 voimaan tulleen uuden
ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupia oli vuoden 2006 lopussa kaikkiaan
261 S-ryhmän polttonesteen myyntipaikalla. Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haettiin ympäristölupa tai
tehtiin ilmoitus yhteensä 15 toimipaikassa.
Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset S-ryhmässä vuonna 2006
olivat yhteensä n. 550 000 euroa.
Varauksia tulevaan kunnostukseen
on kirjattu yhteensä n. 110 000 euroa.”
”Vuoden 2006 lopussa polttonestehöyryt
otettiin talteen kaikkiaan 207 S-ryhmän
toimipaikassa. S-ryhmän laskennalliset
bensiinin myynnin VOC-päästöt vuonna
2006 olivat yhteensä reilut 500 tonnia.”

ympäristövastuu
ympäristövastuu

S-ryhmän maahantuomat ja kotimaan
markkinoille saattamat pakkaukset
Metalli 3,9 %

Muu 0,3 %

Muovi 8,4 %

Kuitu 41,4 %

Lasi 10,2 %
Puu 35,8 %
Yhteensä
43 800
tonnia.

”S-ryhmän kauppojen takatiloissa pyörii melkoinen
jätekaruselli. Jätteitä lajitellaan neljään eri pääjakeeseen – kaatopaikkajätteeseen, pahviin sekä
bio- ja energiajätteeseen. Pahvin- ja muun pakkausjätteen osuus on suuri, usein jopa 40 prosenttia
kaikesta jätteestä.”
<< Ympäristövastuu | Reilut valikoimat
>> Sähköä ilmassa
>> Maalla ja merellä

”S-ryhmä oli mukana Kiinteistö- ja Rakennusalan ympäristökilpailussa mukana kahdella
hankkeella: Suur-Seudun Osuuskaupan
Lohjan Prisma pääsi ympäristöhankkeiden
sarjassa loppukilpailuun. Toinen kisaan
osallistunut hanke liittyi Prisma-ketjun
ympäristöluokitukseen. Ympäristöluokituksella saadaan tietoa kiinteistön ympäristövaikutuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Luokituksen mukaan kaikki Suomen
Prismat ovat keskitasoa parempia kiinteistöjä, joissa esimerkiksi sisäilman laatu ja
jätehuolto ovat hyvällä tasolla.”

Kiinteistöjen ympäristövaikutteiset kustannukset
Vesi 5,8 %
Sähkö 64,2 %
Jäte 10,6 %
Lämpö 19,5 %

Yhteensä 82 miljoonaa euroa
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Maalla ja merellä
”Inex Partners osallistui vuonna 2006
kotimaan kuljetusten osalta Motivan koulu
tukseen kuljetusketjun energiakatselmuksen
toteuttamiseksi. Vuonna 2007 toteutetaan
neljä loppujakelua hoitavien kuljetusliikkeiden
ympäristö- ja laatuauditointia. Lisäksi testa
taan loppujakelun päästöjen laskentaa kahden
loppujakelua hoitavan kuljetusliikkeen kanssa.”

”Päivittäistavaroiden hankintayhtiö Inex
Partnersin kansainvälisistä tuontikuljetus
tonneista valtaosa tapahtuu autokuljetuksina
Euroopasta. Lämpötilasäädeltyjä thermo
kuljetuksia näistä on yli 60 prosenttia.
Muista maanosista tapahtuvat kuljetukset
ovat pääosin merikuljetuksia.”
”Logistiikassa ympäristönäkökohdat huomioi
daan valitsemalla optimaaliset kuljetusreitit,
kuljettamalla täysiä kuormia ja käyttämällä
nykyaikaiset ympäristövaatimukset täyttävää
kalustoa. Euroopan autokuljetusten kuljetus
ketjun auditointi on käynnistetty yhteistyössä
kuljetusliikkeiden kanssa. Auditoinnin eräänä
tavoitteena on selvittää autokuljetuksiin
liittyviä ympäristövaikutuksia.”

<< Ympäristövastuu | Reilut valikoimat
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>> Riskit hallinnassa
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