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Vastuullisuudessa
on aina vara parantaa
S-ryhmä on yritysverkosto, jonka toiminnan tarkoituksena on
tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakas
omistajille. Osuustoiminnallinen yritysmuoto ja asiakasomisteisuus ovat lähtökohtia S-ryhmän vastuulliselle toiminnalle.
Jokapäiväisen toiminnan on täytettävä odotukset, joita asiakasomistajat ja muut sidosryhmät S-ryhmän yrityksille asettavat.
S-ryhmän päivittäisessä päätöksenteossa otetaan huomioon
taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristönäkökulma.
Vastuullisen toiminnan lähtökohtana ovat kansainvälinen ja
kansallinen lainsäädäntö sekä erilaiset sopimukset, julistukset ja
ohjeet. Lakien noudattaminen on perustaso, jonka lisäksi vastuullisuus vaatii sitoutumista toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
Vastuullinen toiminta on toimintaympäristössä tapahtuvien
muutosten havainnointia, avointa viestintää ja vuoropuhelua,
jatkuvaa uudistumista sekä kehittymistä. Toteutamme vastuullisuutta yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön, tavaran- ja palveluntoimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.
S-ryhmässä vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa
normaalia jokapäiväistä työtä. Vastuullisuuden näkökulmat ovat
erilaisin painotuksin mukana kaikissa valinnoissa ja päätöksissä,
joita ryhmässä tehdään.

S-ryhmän arvot:
Olemme asiakasta varten
Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
Toimimme tuloksellisesti
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Taloudellinen tulos
on vastuun kivijalka
S-ryhmälle vuosi 2007 oli taloudellisesti menestyksekäs. Ryhmän vähittäismyynti nousi
10,5 miljardiin euroon ja siinä oli lisäystä 7,9
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Päivittäistavarakaupassa S-ryhmän markkina-asema vahvistui edelleen ja ryhmän
markkinaosuus nousi 41 prosenttiin.
Myynnin kasvu ylitti markkinoiden kasvun
myös viime vuonna.
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S-ryhmän vähittäismyynti
liiketoiminta-alueittain 2007
Marketkauppa 57 %
Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa 12 %

S-ryhmän investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat 591 miljoonaa euroa.
Vuoden 2007 investoinnit vastaavat suuruusluokaltaan 118 keskikokoisen ABCliikennemyymälän rakennus- ja käynnistämiskustannuksia.
Myös yhteiskunta hyötyy S-ryhmän hyvästä taloudellisesta menestyksestä.
S-ryhmän maksamat tuloverot vuonna 2007 olivat 84,1 miljoonaa euroa,
vuonna 2006 tuloverokertymä oli 79
miljoonaa euroa. Osuuskauppojen
osuus tuloverokertymästä oli 62,5
miljoonaa euroa.

9777 10544

Tavaratalo- ja
erikoisliikekauppa 4 %
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa 8 %
Auto- ja
autotarvikekauppa 8 %
Maatalouskauppa 11 %

Myynnin jakautuminen
SOK-yhtymä 16,2 %

Osuuskaupat 83,8 %

S-ryhmän 22 alueosuuskaupalla
sijoitetun pääoman tuottoprosentti
oli vuonna 2007 keskimäärin 11,6
prosenttia. Tuottoprosentit vaihtelivat osuuskaupoittain 7,1 prosentista 16,4 prosenttiin.
Osuuskauppojen omavaraisuusaste oli vuonna 2007 keskimäärin
59,7 prosenttia. Vuonna 2006
se oli 53,9 prosenttia. Oma
varaisuusaste vaihtelee
osuuskaupoittain 27,9
prosentista aina 80,7
prosenttiin.

Päivittäistavarakaupan
markkinaosuudet
S-ryhmä 41,0 %

K-ryhmä 33,9 %

muutos
+0,5 %

+1,1 %

-1,7 % +- 0 %
Muut
yksityiset 13,1 %

Tradeka Oy
11,9 %
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	Asiakas ja omistaja
		 – kannattava yhdistelmä
S-ryhmän asiakasomistajien määrä on ollut viime vuodet tasaisessa
kasvussa. Uusia jäseniä ryhmään liittyi vuoden 2007 aikana 110 730.
Vuoden lopussa S-ryhmällä oli asiakasomistajia yhteensä 1 707 274.
Tämä tarkoittaa sitä, että noin 70 prosenttia Suomen kotitalouksista
on asiakasomistajatalouksia.
S-ryhmän niin sanottu bonusmyynti eli myynti asiakasomistajille
oli 6 779 miljoonaa euroa vuonna 2007. Kotimaan myynnistä
bonusmyynnin osuus oli 66 prosenttia, ja S-ryhmä maksoi asiakas
omistajilleen Bonusta noin 263 miljoonaa euroa. Keskimäärin jokai
selle asiakasomistajalle on siis vuoden 2007 aikana maksettu osto
hyvitystä 154 euroa, puhtaana käteen.
S-ryhmän toimipaikkojen määrä nousi vuoden 2007 loppuun mennessä 1 518 yksikköön. Kasvua edellisvuodesta oli 43 yksikköä. Suurin
osa uusista toimipaikoista syntyi marketkaupan ja liikennemyymäläja polttonestekaupan liiketoiminta-alueille.
Kaikki S-ryhmän palvelut on pyritty sijoittamaan kattavasti ja asiakkaiden kannalta toimivasti ympäri Suomen. Asiakasomistajien keski
määräinen kauppamatka linnuntietä lähimpään S-ryhmän omaan
päivittäistavarakauppaan onkin vain 2,4 kilometriä.
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Ulkomaat 1 293
(3,6 )

Suomi 34 606
(96,4 )
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Henkilöstö
S-ryhmä on koko Suomen kattava palvelualan yritys, jonka toiminta
on myös lähialueilla tulevaisuudessa merkittävää. Noin 36 000
ihmisen joukko muodostaa lukuisia erilaisia työyhteisöjä, joiden
hyvinvointi ja osaaminen on korvaamattoman tärkeää. S-ryhmässä
esimiestyö ja johtaminen perustuvat tuloksen tekemiseen ihmisten
kautta ja heidän kanssaan.

TYÖSUHTEIDEN LAATU (%)

Määräaikaiset 12,3

Vakituiset 87,7

S-ryhmäläiset
S-ryhmä on suuri suomalainen työnantaja. Vuoden 2007 lopussa aktii
visessa työsuhteessa oli 35 899 henkeä (34 045). Edelliseen vuoteen
verrattuna s-ryhmäläisten määrä lisääntyi siis noin 2 000 hengellä.
S-ryhmän alueosuuskaupat ovat usein alueensa suurimpia työllistäjiä.
Lähes yhdeksän kymmenestä (87,7%) s-ryhmäläisestä toimii vakituisessa työsuhteessa. Kokoaikaisten työsuhteiden osuus pysyi samana
(43,8%) kuin vuonna 2006.
Kesäaikana S-ryhmä työllistää aktiivisesti nuoria kesätyöntekijöitä ja
Tienaa-harjoittelijoita eri puolella Suomea. Ympäri vuoden järjestetään
erilaisia työharjoittelupaikkoja palvelualojen opiskelijoille.
Suurin osa s-ryhmäläisistä työskentelee marketkaupan (48,6%), matkailu- ja ravitsemiskaupan (20,0%) sekä liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liiketoiminta-alueella (7,9%). Myynti- ja palveluhenkilöstö
muodostaa henkilöstöstä 81 prosenttia.
Vuoden 2007 lopussa naisten osuus s-ryhmäläisistä oli 71,3 prosenttia. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin suuresti liiketoimintaalueittain. Naisten osuus johtotehtävissä toimivista oli 30,6 prosenttia.
Perhevapailla (sis. äitiysvapaat, isyysvapaat, vanhempainvapaat ja
hoitovapaat) s-ryhmäläisiä oli vuoden päättyessä 1 408.
S-ryhmän työntekijöiden joukossa suurimman ikäryhmän muodostavat 25–34 vuotiaat, joiden osuus oli noin 27 prosenttia. 55-vuotiaita ja
sitä vanhempia oli yhteensä 11 prosenttia.

Kokoaikaiset
43,8
Osa-aikaiset 56,2

Henkilömäärä
toimiryhmittäin (%)
Johto 1,7
Ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat 5,0

Toimipaikan /
tulosyksikön
päälliköt ja
esimiehet 9,0

Henkilömäärä liiketoiminta-alueittain (%)
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Matkailu- ja
ravitsemiskauppa 20,0

Myynti- ja
palveluhenkilöstö 81,0

Konttorihenkilöstö 3,3

Sukupuolijakauma (%)
Miehet
28,7

Naiset
71,3

S-ryhmän palveluksessa viihdytään
pitkään. Vakituisesta henkilöstöstä
seitsemän vuotta tai pidempään
kestäneitä työsuhteita oli lähes 40
prosentilla. Suurin osa (40,7%) henkilökunnasta on ollut työsuhteessa kuitenkin 1–6 vuotta, mikä kuvastaa osaltaan
S-ryhmän nuorekasta ikäjakaumaa.
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Henkilöstö
Hyvinvointi
S-ryhmäläiset työskentelevät lukuisissa erilaisissa ja eri kokoisissa
työyhteisöissä. Työyhteisöjen hyvinvointi ja monimuotoisuus nähdään
osana S-ryhmän sosiaalista pääomaa, jonka turvaamiseen ja kasvattamiseen kohdistetaan jatkuvaa huomiota. Työhyvinvointi syntyy ennen
kaikkea toimivasta tavasta tehdä työtä.
Työhyvinvoinnin mittaamisessa käytetään S-ryhmätasoista työyhteisötutkimusta. Tulokset on jaettu neljään pääkohtaan: SOK / alueosuuskauppa työnantajana, toiminnan tavoitteisuus, esimiestoiminta sekä
kehittyminen ja oppiminen. Työyhteisötutkimuksen tulokset näet alla
olevasta kuviosta.

Työsuhteiden kesto
%

(vakituiset)
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Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan, että S-ryhmän hen
kilöstöllä on riittävä osaaminen hoitaa työnsä nyt ja tulevaisuudessa.
S-ryhmässä kannustetaan henkilöstöä sisäiseen liikkuvuuteen, hakemaan
uusia haasteita toisista toimipaikoista ja jopa toisilta toimialoilta. Henkilöstön kehitystarpeet selvitetään vuotuisissa kehityskeskusteluissa.
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Jollas Instituutti toteuttaa suurimman osan S-ryhmän koulutuksista.
Valmennuspäiviä toteutui vuonna 2007 noin 1 800 (1 650) eli 150 päivää
enemmän vuoteen 2006 verrattuna. Valmennuksiin osallistui noin 21 900
(18 200) opiskelijaa.
S-ryhmä on tutkitusti houkutteleva, luotettava ja ihmisläheinen työnantaja.
Alueosuuskaupat ja yhtiöt toimivat yhä aktiivisemmin yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa. Lisäksi S-ryhmän oma kenttäkoulutusohjelma kouluttaa vastavalmistuneita ammatti- ja tiedekorkeakoululaisia haasteellisiin
esimies- ja asiantuntijatehtäviin ryhmän eri liiketoiminta-alueille.
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Sidosryhmätyö

Yhdessä eteenpäin
S-ryhmä uskoo yhteistyön voimaan. 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 on ollut vuodesta 2003
alkaen jäsenenä Finnish Business &
Society -yhdistyksessä, 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 kansainvälinen yhteistyö
näkyy vahvimmillaan aktiivisena toimintana Euroopan kuluttajaosuuskuntien yhteenliittymässä Euro Coopissa.
Voidaan sanoa, että vuonna 1957
perustettu Euro Coop on jäsenmaidensa kuluttajaosuustoiminnallisten
yritysten silmät ja korvat EU:n
lainsäädäntöä koskevissa asiois
sa. Järjestön keskeisin tehtävä
on seurata EU-lainsäädäntöä ja
vaikuttaa siihen siltä osin, kun se
koskee unioniin kuuluvien maiden
kuluttajia.
S-ryhmä saa kansalaisjärjestöiltä tietoa oman toimintansa
kehittämiseksi ja voi samalla
taloudellisin panoksin olla
varmistamassa järjestöjen
toimintaedellytyksiä. S-ryhmän
yritykset toimivat kannattaja
jäsenenä monissa yleishyödyllisissä yhteisöissä ja
vuonna 2007 niiden maksamat
jäsenmaksut kohosivat 1,4
miljoonaan euroon.
S-ryhmän järjestöyhteistyö
näyttäytyy parhaimmillaan
Suomen Punaisen Ristin ja
Mannerheimin Lastensuojelu
liiton kanssa solmittujen
valtakunnallisten yhteistyö
sopimusten kautta.
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Sidosryhmätyö
Sidosryhmäyhteistyö
yhteensä 2 899 000 e
Yhteiskunnallinen
toiminta 25,5 %

Urheilu 56,5 %

S-ryhmä tuki MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanjaa. MLL jakoi ekaluokkalaisille lahjaksi yhteensä 61 000
harrastuspussia. Kampanjan teema
on Koulu alkaa – lapsuus jatkuu ja se
muistuttaa vanhempia pienten koululaisten hyvinvointia ja terveyttä tukevista asioista. HOK-Elannon alueella
kampanjaan liittyi MLL:n ja HOKElannon yhdessä järjestämä kaikille
avoimien vanhempainiltojen sarja,
jonka aiheina olivat oppimisen tukeminen, mediakasvatus sekä lahjakkuus
ja luovuus.

Kulttuuri 18 %

S-ryhmä mahdollisti 100-vuotisjuhlavuotensa lahjoituksella
vuonna 2004 Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) vanhemmille
tarkoitetun neuvontapalvelun – Vanhempainnetin – perustamisen.
Vuonna 2007 Vanhempainpuhelimeen ja -nettiin tuli yhteensä 1 567
yhteydenottoa, joista nettiviestejä oli 727. Yhteydenottojen määrä
nousi 13,5 prosenttia vuodesta 2006. Nettiviestien määrä kasvoi
lähes 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhteydenottojen määrä
vuonna 2007 on Vanhempainpuhelimen ja -netin historian suurin.
Lähes 90 prosenttia Vanhempainpuhelimeen ja -nettiin yhteyttä
ottavista oli äitejä. Tyypillisin soittaja oli 30–39-vuotias äiti, joka oli
huolestunut omasta jaksamisestaan. Vanhempainnettiin puolestaan
kirjoittivat eniten 20–29-vuotiaat pienten lasten äidit.

Suomen Punaisen Ristin toiminnan
perustana ovat jäsenet. S-ryhmän
nimikkohanke yhteistyössä SPR:n
kanssa onkin jäsenhankinta. Vuonna 2007 SPR sai 6 030 uutta jäsentä. Henkilöjäsenet ovat SPR:n
päätöksentekijöitä, tukijoita ja
toimijoita. Jäsenyyden kautta
tuetaan SPR:n vapaaehtoisten
tekemää työtä – meillä
ja muualla.

Jouluna 2007 SOK ohjasi
perinteisesti joulumuistamisiin
käyttämänsä varat lasten ja
nuorten ympäristökasvatukseen Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä lippu
-ohjelman kautta. Vihreä lippu
-ohjelmassa on mukana 180
päiväkotia ja koulua ja se
tavoittaa tällä hetkellä yli
40 000 lasta, nuorta ja aikuista. Viestinnällinen yhteistyö
Vihreän lipun kanssa on jatkunut myös vuonna 2008 muun
muassa Yhteishyvä-lehden
kautta.
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HANKINNASSA
VASTUU PUNNITAAN
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 tapa toimia eivät aina ole yhtä hyvällä mallilla.
S-ryhmän hankintayhtiöt vastaavat siitä, että asiakkaana voit luottaa S-ryhmän toimipaikoissa myytäviin tuotteisiin. Ne ovat turvallisia
käyttää ja ne on valmistettu asianmukaisissa olosuhteissa.
Molemmat S-ryhmän hankintayhtiöt, Inex Partners
Oy ja Intrade Partners Oy, ovat sitoutuneet
noudattamaan Keskuskauppakamarin
Vastuullisen tuontikaupan periaatteita ja
ovat lisäksi mukana eurooppalaisessa
BSCI-auditointimallissa.

S-ryhmälle päivittäistavaroita hankkiva
Inex Partners liittyi vuoden 2007 alussa
Business Social Compliance Initiative
(BSCI) sosiaalisen laadunvalvonnan
järjestelmään, jonka tavoitteena on
työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle
sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten
tekemää tavarantoimittajien valvontaa.
Yhteistyön tavoitteena on varmistaa,
että kuluttajille tarjottavat tuotteet on
valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti
hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.
Inex on kartoittanut omat tavarantoimittajansa ja ostonsa riskimaista ja
asettanut tavoitteeksi, että vuoden
2008 loppuun mennessä riskimaiden
tavarantoimittajista 15 on auditoitu
BSCI-mallin mukaisesti. Inex toteuttaa BSCI-auditointimallia Aasian,
Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Espanjan Almerian alueen hankinnoissa. Toiminta käynnistyi vuonna 2007
ja Inexin tavarantoimittajia osallistui
muun muassa Espanjassa ja EteläAfrikassa tavarantoimittajille järjestettyihin infotilaisuuksiin. Inexin
Thaimaan tavarantoimittajista
kolme on auditoitu BSCI-vaatimusten mukaisesti ja kahdella
tavarantoimittajalla prosessi
on käynnissä. Nämä kattavat
noin 80–90 prosenttia Inexin
Thaimaan ostoista.
Myös S-ryhmän käyttötavaroiden hankintayhtiö Intrade Partners Oy on mukana Aasian ja
Itä-Euroopan maiden tavarantoimittajien kanssa sosiaalisen
vastuullisuuden BSCI-mallin
mukaisessa auditointiprosessissa. Auditoinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa
työoloihin, palkkaukseen ja
lapsityövoiman käyttöön.
Auditoinneissa mukana olevien
tavarantoimittajien ostovolyymi
kattaa tällä hetkellä 46 prosenttia pukeutumisen, jalkineiden,
kodintekstiilin ja lelujen kokonaisostoista riskimaissa.
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TURVALLISTA – TOTTAKAI!
S-ryhmän omien merkkien ja itse maahantuomien tuotteiden turvallisuus varmistetaan ja laatu tutkitaan tarkkaan ennen tuotteiden
valikoimiin hyväksymistä ja myös niiden ollessa jo valikoimissa.
Useat kotimaisten toimittajien uutuuselintarvikkeet arvioidaan samoin aistinvaraisesti ennen valikoimiin hyväksymistä. Vuonna 2007
hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partnersissa tutkittiin yhteensä
4 227 näytettä.
Kun kysymyksessä on täysin uusi valikoimiin tuleva oma merkki
tai Inex Partnersin maahantuontivastuulla oleva tuote, ensimmäisestä varastoon tulevasta erästä otetaan aina näytteet tutkittaviksi.
Tuote lähtee jakeluun vasta, kun tutkimuksin on varmistettu, että se
täyttää sovitut vaatimukset. Valikoimissa olevia tuotteita tutkitaan
vuosittaisen riskiperusteisen omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Esimerkiksi liha- ja kalajalosteita tutkitaan useita kertoja vuodessa,
non-food-tuotteita harvemmin. Vuonna 2007 omavalvonta-analyy
sejä tehtiin 8 905 kappaletta.
Asiakkaan ääni on laadunvarmistustyössä tärkeä. Kuluttajapalaut
teita seurataan tarkkaan ja niistä saatua informaatiota käytetään
hyväksi tuotekehityksessä ja toimittajavalinnassa. Vuonna 2007
Inex Partnersin Kuluttajapalvelu vastaanotti ja käsitteli 9 567
kuluttajapalautetta.

Kansainvälisessä käyttötavarakaupassa tuoteturvallisuuden varmistamiseksi edellytetään kaikilta tavarantoimittajilta, että heidän tuotteensa täyttävät vähintään kyseiselle tuotealueelle asetetut Suomen
ja EU:n lainsäädännön vaatimukset. Oman maahantuonnin osalta
ostoehtosopimuksiin on lisäksi liitetty tuotealuekohtaisia laatuvaatimuksia. Alkuperämaassa näiden laatuvaatimusten täyttyminen
varmistetaan laboratoriokokeilla ja visuaalisilla tarkastuksilla. Lisäksi Intrade Partners teettää Suomessa maahantulon yhteydessä
pistokoeluonteisia laatutarkastuksia. Kaikki kuluttajareklamaatiot
rekisteröidään tavarantoimittajittain. Reklamaatiot käsitellään tavarantoimittajan kanssa ja saatu reklamaatiotilasto vaikuttaa tavarantoimittajan arviointiin.
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Omavalvonta takaa laadun
Elintarvikemyymälän omavalvonta on laadunvarmistusta, jolla
varmistetaan elintarvikelainsäädännön määräysten noudattaminen osana myymälän perustoimintaa. Omavalvontasuunnitelmassa valvottavia osa-alueita ovat tavaran vastaanotto, myymälän
lämpötilavalvonta, myymälässä valmistettava ruoka ja myymälässä
pakatut elintarvikkeet, asiakasvalitukset, jotka liittyvät tuotteiden
myyntikelpoisuuteen, päiväyksiin, laatuun, pakkausmateriaaleihin ja
hintamerkintöihin sekä myymälän ja henkilöstön hygieniaan
liittyvät tekijät.
Omavalvonta toimii, kun se on hyvin suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty sitä toteuttamaan. Myymälöiden omavalvontasuunnitelmien
rungot tehdään yleensä keskitetysti ketjuissa, ja ne sopeutetaan
myymälässä paikallisiin tarpeisiin. Päivittäistavarakaupan henkilöstöstä suuri osa on osa-aikaisia, eikä kaupan alan töihin tulevilla
useinkaan ole elintarvikealan kokemusta. Tällöin kauppa huolehtii
työntekijöidensä kouluttamisesta elintarvikeasioissa. Osa koulutuksesta annetaan kaupan koulutuslaitoksissa ja osa myymälässä
työhön perehdyttämisen yhteydessä. Liha- ja kalamestarit osallistuvat omia tuoteryhmiään koskeville kursseille. Omavalvontaa tehdään
myös matkailu- ja ravitsemisalalla sekä varastointi- ja logistiikka
toiminnassa.

S-ryhmän toimipaikoissa on turvallista asioida
Vuoden 2007 lopussa 453 toimipaikalla oli Suomen Kaupan Liiton
Turvasuojattu-merkintä. Turvasuojattu-merkinnän tarkoituksena on
ilmaista toimipaikan asiakkaille, henkilöstölle, sidosryhmille sekä
rikollista toimintaa suunnitteleville henkilöille, että merkinnän saanut
liike on panostanut kokonaisturvallisuutta parantaviin ja rikollisuutta
ennaltaehkäiseviin toimiin. Turvasuojattu-tarkastus toimii työvälineenä toimipaikan turvallisuuden kohottamisessa ja siinä huomioidaan
palo-, rikos-, henkilö-, toimitila- sekä tietoturvallisuuteen liittyviä
näkökohtia.
S-ryhmän Turvapassi-koulutus on Suomen Punaisen Ristin kanssa
yhteistyössä toteutettava päivän pituinen turvallisuuskoulutus, jolla
pyritään aktivoimaan s-ryhmäläisten konkreettisia turvallisuuteen liittyviä käytännöntaitoja. Maaliskuun loppuun mennessä Turvapassin
oli suorittanut 7 369 s-ryhmäläistä.
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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
edullisempaa 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.

S-ryhmän käytössä olevat
bruttoneliöt tilatyypeittäin
Muut 1 %
Toimistot 1 %

Myymälät 72 %

Ravintolat 4 %
Erilliset varastot 6 %
Hotellit 16 %

kiinteistöjen Ympäristövaikutteisten
kustannusten jakautuminen
Sähkö 68 %
Vesi 5 %
Jäte 10 %
Lämpö 17 %

S-ryhmän liiketoiminnan käytössä oli
vuoden 2007 lopussa yhteensä noin
2,9 miljoonaa lämmitettyä bruttoneliötä
eli noin 290 hehtaaria. Näistä osuus
kauppojen osuus oli 80 ja SOKyhtymän 20 prosenttia.
S-ryhmän kiinteistöjen ympäristövaikutteiset kustannukset olivat vuonna
2007 yhteensä noin 95 miljoonaa euroa. Summa sisältää sähkön, lämmön,
veden ja jätehuollon kustannukset.
S-ryhmässä kulutettiin sähköä
vuonna 2007 yhteensä noin 960
gigawattituntia, mikä vastaa noin
48 000 sähkölämmitteisen oma
kotitalon vuotuista kulutusta.
Lämpöä kului noin 400 gigawattituntia ja vettä noin 1,9 miljoonaa
kuutiota.
S-ryhmä pyrkii lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Esimerkiksi helmikuussa 2008
avatussa Sale Korsnäsissa
hyödynnetään uutta tekniikkaa. Lämmitysjärjestelmässä
hyödynnetään kylmälaitteiden
lämmön talteenoton lisäksi
kalliolämpöpumpputekniikkaa.
Vuonna 2007 suoritettiin Kilon
logistiikkakeskuksessa Motivamallin mukainen energiakatselmus. Katselmuksen mukaan
logistiikkakeskuksen sähkön,
lämmön ja veden kulutukset
ovat erinomaisella tasolla.
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Ympäristöriskit

Kierrätys kannattaa

Vuonna 2000 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain mukaisia
ympäristölupia oli vuoden 2007 lopussa kaikkiaan 279 S-ryhmän
polttonesteen myyntipaikalla. Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haettiin ympäristölupa tai tehtiin ilmoitus yhteensä 10 toimipaikassa. Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset S-ryhmässä
vuonna 2007 olivat yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. Varauksia
tulevaan kunnostukseen on kirjattu yhteensä noin 800 000 euroa.

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä
oli vuonna 2007 yhteensä 186 asiak
kaiden lajittelemille hyötykäyttöön
meneville kierrätysmateriaaleille
tarkoitettua ekopistettä.

Vuoden 2007 lopussa polttonestehöyryt otettiin talteen kaikkiaan
249 toimipaikassa. S-ryhmän laskennalliset bensiinin myynnin
VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) vuonna 2007 olivat
yhteensä noin 550 tonnia.

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä
olevien UFF:n ylläpitämien vaate
keräyspisteen kautta kerättiin vuonna
2007 yhteensä 681 tonnia vaatteita,
mikä on noin 10 prosenttia UFF:n
Suomessa keräämästä määrästä
S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevien palautusautomaattien kautta otettiin vuonna 2007
vastaan yli 230 miljoonaa juoma
tölkkiä. Tämä tarkoittaa yli 3 500
tonnia uudellenkäyttöön
ohjautuvaa alumiinia.
S-ryhmän maahantuomat ja itse
kotimaan markkinoille saattamat pakkaukset vuonna 2007
olivat yhteensä 48 800 tonnia.

Pakkaukset materiaaleittain
Lasi 6 %
Metalli 4 %
Muovi 14 %

Puu 39 %

Kuitu 37 %
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Reilut valikoimat
S-ryhmän toimipaikkojen valikoimissa oli vuonna 2007 yhteensä
180 Pohjoismaisella Ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä merkittyä
tuotetta. Eurooppalaisella EU-kukalla merkittyjä tuotteita oli 73. Näillä kahdella ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita myytiin yhteensä
lähes 68 miljoonalla eurolla. Lisäksi tekstiilipuolella 678 tuotteella oli
Öko-Tex -standardin mukainen tuoteturvallisuusmerkki.
Päivittäistavarakaupassa luomutuotteiden ketjuvalikoimassa oli 166
erilaista tuotenimikettä ja luomua myytiin S-ryhmässä yhteensä yli
30 miljoonalla eurolla (luvussa eivät ole mukana alueosuuskauppojen tuoretuoteostot omalta toimialueeltaan). Reilun kaupan tuotteita
S-ryhmän valikoimissa oli yhteensä 35 ja Reilun kaupan myynti kipusi lähes seitsemään miljoonaan euroon. Suurimpana yksittäisenä
tuotteena olivat banaanit lähes viiden miljoonan euron myynnillään.
ABC-liikennemyymälät siirtyivät joulukuussa 2006 käyttämään pelkästään Reilun kaupan kahvia. Kahvia juotiin vuonna 2007 yhteensä
20 miljoonaa kuppia. Reilun kaupan kahvia juodaan myös Coffee
House -kahvilaketjussa, Chicos- ja Rosso-ravintoloissa sekä Holiday Club -kylpylähotelliketjussa. Lisäksi Reilun kaupan viiniä tarjoillaan talon viininä Holiday Club –kylpylähotelleiden ravintoloissa sekä
HOK-Elannon Chicos –ravintoloissa.
FSC-sertifikaatti kertoo, että puu on tuotettu luontoa säästävin
menetelmin ja puunhankintayhtiö huolehtii työntekijöidensä sosiaali
turvasta ja työturvallisuudesta. S-ryhmän valikoimissa FSC-merkki
on 61 trooppista puuta sisältävässä tuotteessa.

S-ryhmän Kodin Terra, Prisma ja
S-Rautamarket -ketjuissa päätettiin
vuoden 2007 alkupuolella luopua
trooppisesta puusta valmistettujen
parkettien myynnistä. Trooppisten
puulajien osuus S-ryhmän parkettimyynnistä on ollut noin 10 prosenttia.
Käytännössä päätös tarkoittaa,
että muun muassa Merbau-, Jatoba-,
Sapelimahonki- ja Rosewood-par
ketit poistuvat S-ryhmän valikoimista. Uudet ostot on lopetettu, mutta
mahdolliset varastot myydään pois.
Korvaavia tuotteita löytyy esimerkiksi lattialaminaateista ja värjätyistä
lautaparketeista.
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Kuljetuksia ympäristöä kunnioittaen
Kuljetusten energiankulutus ja päästöt ilmakehään ovat logistiikkaan
liittyviä tärkeimpiä ympäristönäkökohtia. S-ryhmän päivittäistavaroiden hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partners Oy edellyttää kuljetus
yrityksiltä sitoutumista toimintansa ympäristöasioiden jatkuvaan
parantamiseen. Inex toteuttaa vuosittain kuljetusliikeauditointeja
sopimuksissa sovittujen ympäristö- ja laatuvaatimusten todentamiseksi. Ympäristöasioiden osalta auditoinnissa kartoitetaan ympäristöasioiden tavoitteita, seurantaa ja raportointia sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Näitä ovat muiden
muassa taloudellisen ajotavan koulutukset, kuormien täyttöasteen
seuranta ja reittien optimointi. Lisäksi käydään läpi Inexin ajoissa
käytettävä kalusto ja niiden luokitus.
Vuonna 2007 auditoitiin neljä kuljetusliikettä. Yhtenä painopisteenä ympäristöasioissa oli Inexin ajettujen kilometritietojen ja poltto
aineen kulutustietojen selvittäminen. Auditointien kautta selvitettiin
muun muassa Etelä-Suomen loppujakelun kilometritiedot ajoneuvotyypeittäin ja sitä kautta tehtiin pilottilaskenta hiilidioksidipäästöistä.
Vuonna 2008 kuljetusliikeauditoinnit laajennetaan koskemaan myös
tuontikuljetuksia.
Päästöjen vähentäminen ja toimintojen kehittäminen edellyttää
ympäristövaikutusten mittaamista. Inexin kotimaan kuljetusten
päästöjen laskenta aloitettiin vuonna 2007. Laskelmassa mukana
ovat Etelä-Suomen loppujakelusta sekä Kilon logistiikkakeskuksesta lähtevien suoratoimitusten ja terminaaleihin menevien runkokuljetusten hiilidioksidipäästöt. Runkokuljetusten ja suoratoimitusten
osalta Inex kerää tunnusluvut omista tietojärjestelmistään ja käyttää
laskemissa VTT:n päästökertoimia. Vuonna 2007 Etelä-Suomen
loppujakelun hiilidioksidipäästöt olivat 8 212 tonnia. Kilon logistiikkakeskuksesta lähtevien suoratoimitusten ja runkokuljetusten
hiilidioksidipäästöt olivat puolestaan 6 943 tonnia.

Inexin ja kuljetusliikkeen
yhteistyöllä pyritään päästöjen
laskentaa tehostamaan niin,
että Inexin kotimaan ja tuontikuljetusten ympäristötunnusluvut
saadaan raportoitua kokonaisuudessaan vuoden 2008 aikana.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta:

Marketkauppa
Vuonna 2007 S-ryhmän päivittäistavarakaupassa myytiin kauppakasseja noin 127,6 miljoonaa kappaletta. Kasvua oli edellisvuoteen
verrattuna 17 prosenttia. S-ryhmän myymien muovikassien valmistamiseen kului muovia noin 2,7 miljoonaa kiloa.
Uusiomateriaalista valmistettuja muovikasseja oli noin 47 prosenttia
koko kassivolyymistä (vuonna 2006 noin 40%). Biokassien myynti
nelinkertaistui vuodesta 2006 vuoteen 2007. Uusi biohajoava kassi
tuli myyntiin joulukuussa 2007 ja sen myynti alkoi heti lupaavasti.

S-ryhmän päivittäistavarakaupassa
myydyt kassit vuonna 2007 (%)
Muovikassit 96,4
Kangaskassit 0,1

Biokassit

Biokassit 0,8
Paperikassit 2,2

2007
2006

Prisma-hypermarketketju on luokiteltu Rakennus ja kiinteistöalan
Promise-ympäristöluokituksella. Ympäristöluokituksella saadaan
tietoa kiinteistön ympäristövaikutuksista ja niihin vaikuttavista
tekijöistä. Luokituksen mukaan kaikki Suomen Prismat ovat hyviä
kiinteistöjä esimerkiksi sisäilman laadun ja jätehuollon osalta.
Vuoden 2007 alusta S-ryhmän marketeissa yhtenäistettiin hinnan
alennuskäytäntöä niin, että kaikki parasta ennen -päiväystään
lähestyvät tuotteet myydään 50 prosentin alennuksella. Uudistuk
sella pyritään vähentämään kaupoissa syntyvää elintarvikejätettä.
S-ryhmän kauppojen takatiloissa pyörii melkoinen jätekaruselli.
Jätteitä lajitellaan vähintään neljään eri jakeeseen – kaatopaikka
jätteeseen, pahviin sekä bio- ja energiajätteeseen. Pahvin- ja
muun pakkausjätteen osuus on suuri, usein jopa 40 paino
prosenttia kaikesta jätteestä.

Energiansäästölamput ovat kestävä valinta kodin valaistukseen silloin kun valoja käytetään pitkään
yhtäjaksoisesti. Energiansäästölamppujen myynti kasvoi S-ryhmän marketeissa yli 50 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen 2007.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta:

Matkailu- ja
ravitsemistoiminta
Kaikkien Suomen seitsemän Radisson SAS Hotellin asiakkaat voivat
hyvittää yöpymisensä ja matkojensa aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt CarbonNeutral®-järjestelmän avulla. Tämän mahdollistaa
Rezidorin ainutlaatuinen yhteistyö The CarbonNeutral Companyn
kanssa. The CarbonNeutral Company on mitannut Rezidorin toiminnasta aiheutuvat kasvihuonepäästöt polttoaineista energiankulutukseen, jätteisiin ja matkustamisen päästöihin. Syntyneet päästöt
kompensoidaan lahjoittamalla rahaa hankkeisiin, joilla estetään
vastaavaa määrää hiilidioksidia syntymästä muualla. Kohteita ovat
esimerkiksi tuulivoimalaprojekti Intiassa, energiatehokkuushanke
Jamaikalla sekä metaanin talteenottohankkeet Yhdysvalloissa.
Suomen Radisson SAS Hotelleissa on vuoden 2007 aikana muun
muassa lahjoitettu puuntaimia hyväntekeväisyysjärjestölle, koulutettu henkilökuntaa kierrättämään ja järjestetty energiansäästöviikko
asiakkaille. Ravintoloiden uudet lasten ruokalistat on tapana testauttaa päiväkotiryhmillä maistuvuuden varmistamiseksi.
S-ryhmän hotellit, Sokos Hotellit, Holiday Club -kylpylähotellit ja
Radisson SAS Hotellit, lahjoittivat jouluna 2007 joulumuistamisiin
varaamansa rahat Mosambikissa – Chimoion kaupungissa – hyväntekeväisyysvaroilla toimivan koulun toiminnan tukemiseen. Suurimmalta osalta koulua käyvistä lapsista puuttuu koti, paikka jossa
nukkua ja kerrata kuluneen päivän oppeja ja tapahtumia. S-ryhmän
hotellien avustuksella rakennettiin lapsille koti koulun yhteyteen.
Sokos Hotelleille on määritetty rakennuttamisen ja korjausrakennuttamisen ympäristötavoitteet. Rakennuttamisessa ja korjausrakennuttamisessa käytetään ympäristön kannalta parasta ja taloudellisesti
tarkoituksenmukaista teknologiaa ja osaamista. Lisäksi rakentamisessa pyritään minimoimaan ympäristöriskit. Ketjussa on myös
käytössä hankintojen ympäristöohje, joka ohjaa hankintatilanteissa
huomioimaan myös ympäristöominaisuuksia.
S-ryhmän ravintolat vaihtoivat syksyllä 2007 käyttämänsä syväpaistoöljyn transrasvahapottomaan vaihtoehtoon. Rasvakoostumukseltaan suhteellisesti terveellisempää öljyä kuluu syväpaistossa vuosittain yli 500 000 litraa.

Sokos Hotels -ketjulla on
dokumentoidut ympäristötavoitteet. Ympäristöasiat
ovat osa hotellien jokapäiväistä
johtamista. Jokaisessa hotellissa
on nimetty ympäristövastaava ja
vastaaville järjestetään ketjun
yhteisiä valmennuspäiviä.
Radisson SAS Seaside Hotel sai
ensimmäisenä helsinkiläishotellina
oikeuden käyttää Pohjoismaista
Ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä kesällä 2006. Joutsenmerkki
on osoitus systemaattisesta ym
päristöasioiden hoitamisesta
ja ympäristöystävällisen
toiminnan jatkuvasta
kehittämisestä.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta:

liikennemyymälä- ja
Polttonestekauppa
ABC-ketju siirtyi käyttämään 2000-luvun alussa ulkovalomainoksissaan LED-tekniikkaa. Loisteputkitekniikkaan verrattuna sen sähkönkulutus on huomattavasti pienempää. Lisäksi LED-valot ovat
kestäviä ja pitkäikäisiä, jolloin huoltokustannuksissa saadaan aikaan
merkittäviä kustannussäästöjä. Uudenlaista tekniikkaa käytetään
myös korkeissa mainostorneissa eli pyloneissa. Niissä loisteputket
on korvattu elohopeahöyrylampuilla. Kestävä, harvoin huoltoa tarvitseva ja taloudellinen tekniikka on säästänyt koko ABC-ketjun tasolla
jo satoja tuhansia euroja.
Vuoden 2008 alusta Suomessa voimaan tullut laki asettaa polttonesteiden myyjille velvoitteen myydä tietyn määrän biopolttoaineita.
ABC-ketju on myynyt vuoden alusta bensiiniä, johon on sekoitettu
säädösten mukainen määrä etanolia. Kesällä 2008 hankintayhtiö
North European Oil Trade Oy (NEOT) alkaa välittää ABC-ketjulle etanolia, joka valmistetaan jätteistä. St1 Biofuelsin valmistama etanoli
on ympäristötaseeltaan yksi parhaista. Kun etanolia valmistetaan
jätteistä, ympäristöön ei vapaudu hiilidioksidia muiden valmistus
menetelmien tavoin. Sen lisäksi hyötykäyttöön menevä jäte ei aiheuta kaatopaikkakäsittelyssä syntyviä metaanipäästöjä. ABC-ketju
osallistuu myös aktiivisesti biopolttoaineita koskevaan tutkimustyöhön. Näin taataan uusien menetelmien kaikinpuolinen turvallisuus ja
kehitetään tulevaisuuden toimintamalleja, joilla jopa ylitetään lakien
vähimmäisvaatimukset.
ABC-ketju otti vuoden 2007 alusta ainoaksi myynnissä olevaksi kahvituotteekseen Reilun kaupan kahvin. Vuonna 2007 ABC:illä nautittiin 20 miljoonaa reilua kahvikupillista. Kahvi on Reilun kaupan suurin tuote, ja ABC sen suurin myyjä Suomessa. Nauttimalla kahvinsa
ABC:llä kuluttaja voi osaltaan vaikuttaa positiivisesti kehitysmaissa
elävien ihmisten elämään. Reilun kaupan merkki takaa oikeuden
mukaisen korvauksen kehitysmaiden viljelijöille ja työntekijöille.
ABC-ketju on merkittävä suomalainen työllistäjä. Ketju kasvaa
10–15 yksikön vuosivauhtia, ja yksi liikennemyymälä työllistää pitkän
aukioloaikansa ja laajan palvelutarjontansa vuoksi yleensä useita
kymmeniä ihmisiä. ABC:t toimivat usein haja-asutusalueilla pienissä
kunnissa, joten niiden merkitys paikallisena työllistäjänä on monessa
tapauksessa hyvinkin suuri. Välittömän työllistämisen lisäksi ABCliikennemyymälän välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä. Liikennemyymälä on suuri paikallisten palveluiden ostaja, mutta lisäksi se
parantaa monissa tapauksissa merkittävästi toimintaympäristönsä
palvelutarjontaa ja aktivoi tätä kautta muuta liiketoimintaa.

Asiointimukavuuden ja
turvallisuuden takaamiseksi
ABC-yksiköissä on paljon
erilaisia valonlähteitä. Sen
vuoksi on tärkeää, että
käytössä on uudenaikainen,
energiaa säästävä ja tehokas
valaistustekniikka.
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Autokauppa
Peugeot on S-ryhmän maahantuontimerkki. Peugeotin Blue
Lion -ympäristöstandardi auttaa kuluttajaa tekemään ekologisia
valintoja. Standardin saadakseen Peugeot-mallin on alitettava
130 g/km CO2-päästöraja ja auton on oltava 95-prosenttisesti
kierrätettävä. Lisäksi auton tulee olla valmistettu tehtaalla,
jolla on ISO 14001 -standardi.
Blue Lion on jatkoa Peugeotien vuosia jatkuneelle kehitystyölle
ympäristön hyväksi. Jo 1990-luvun alkupuolella Peugeot valmisti ensimmäisen maakaasukäyttöisen autonsa, ja vuonna 2000
se otti ensimmäisenä autonvalmistajana maailmassa käyttöön
hiukkassuodattimen.

Tavaratalokauppa
Sokos sai syksyllä 2007 Suomessa yksinmyyntioikeuden Naturaline-luomupuuvillamallistoon. Naturaline on luonnonmukaisesti
ja vastuullisesti tuotettujen, ihoystävällisten puuvillatuotteiden
merkki. Kaikki Naturaline-vaatteet ja -tekstiilit on valmistettu
luomupuuvillasta laatu- ja SA8000-standardeja noudattaen.

S-Pankki
S-ryhmä teki suomalaista taloushistoriaa avaamalla jatkona
satavuotiselle säästökassatoiminalle syksyllä 2007 ensimmäisen
suomalaisen kauppapankin. Maanlaajuinen S-Pankki on avoinna
silloin kun S-ryhmän toimipaikatkin ja verkkopankki on käytettävissä kellon ympäri. S-Pankki toimii S-ryhmän toimipaikoissa,
joita on Suomessa yhteensä yli 1 500. Näin taataan palvelut myös
niillä seuduilla, joilla muita pankkipalveluita ei ole tarjolla. Monet
S-Pankin palveluista ovat asiakasomistajille ilmaisia ja muutkin
palvelut on hinnoiteltu edullisesti. S-Pankilla on Suomalaisen
Työn liiton avainlipputunnus ja lisäksi se sai Joulupukin virallisen
pankin arvonimen vuoden 2007 lopussa.
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Maatalous-, rauta- ja puutarhakauppa

Liiketoiminta lähialueilla

Hankkija-Maatalouteen kuuluvassa Suomen Rehussa tuotekehityksen yksi keskeinen painopistealue on eläinten hyvää
terveydentilaa, vastustuskykyä ja suolistoterveyttä edistävien
ruokintaohjelmien kehittäminen. Kun kotieläimet voivat hyvin,
ne myös tuottavat hyvin ja tuotannon kannattavuudelle on luotu hyvät edellytykset. Oman tutkimustoiminnan tuloksena tuotteistettu Progut on patentoidulla menetelmällä tuotettu hiiva
peräinen valmiste, jolla eläinten suoliston terveyttä edistämällä
on voitu parantaa sekä tuotantotuloksia että parantaa ravinteiden hyväksikäyttöä maidon-, lihan ja kananmunantuotannossa.

Tallinnassa toimiva Sokos Hotel Viru
antaa käytettyjä tekstiilejä, teknisiä
laitteita ja kalusteita Narvan nuorisokeskukselle. Keskus tarjoaa nuorille
tietoa ja oppimismahdollisuuksia.
Käytettyjä tekstiilejä on lahjoitettu myös esimerkiksi sairaaloille ja
laitoksiin.
Tallinnassa toimii viisi Prismaa,
joiden liiketoiminnasta vastaa AS
Prisma Peremarket. Prisma Peremarket tekee yhteistyötä Pelgulinnan lastensairaalan säätiön
kanssa. Tallinnan Prismojen erityisillä lastenpäivillä lahjoitetaan
yksi kruunu jokaisesta ostoksesta
säätiön toiminnan tukemiseen.
Perinteenä on myös, että joulukortteja ei lähetetä ja näin säästyneet rahat lahjoitetaan myös
sairaalan säätiölle.
Sokos Hotel Viru ja Prisma
Peremarket ovat tukeneet
myös hyväntekeväisyysprojektia, joka kulkee nimellä
Little Mothers. Projektin
tavoitteena on kannustaa
alaikäisiä äitejä jatkamaan
koulunkäyntiä. Tallinnan
Prismojen ja Sokos Hotel
Virun yhteistyöllä nuorille
äideille on rakennettu erityinen opiskeluhuone, jossa on
lastenhoitomahdollisuudet. .

Suomen Rehun ISO-VILJA® -kehitystoiminnassa on ollut vuodesta 1996 alkaen mukana 300–400 maatilaa. Tiloilta kerätyn
aineiston perusteella on löydetty viljasadon määrään, laatuun ja
ympäristövaikutuksiin vaikuttaneita tekijöitä ja kehityskohteita.
Oikea-aikaiset ja tarpeeseen nähden oikein mitoitetut viljely
toimenpiteet ovat parantaneet sadon määrää, mutta ennen
kaikkea ne ovat parantaneet ravinteiden kotiuttamisastetta ja
viljelyn tuottavuutta. Esimerkiksi pelloissa sitoutuneena olevan
fosforin määrää on vuosi vuodelta saatu sidotuksi enemmän
satoon ja näin parannettu ympäristön tilaa.
Suomen Rehu on ollut mukana Foodchain-hankkeessa, jossa
tutkittiin hunajamarinoitujen broilerifilesuikaleiden ympäristövaikutuksia koko toimintoketjussa pellolta pöytään. Hankkeessa löydettiin käytännön keinoja tilojen rehutuotannon ja kasvatuksesta aiheutuvien ympäristöpäästöjen vähentämiseksi.
Mittatikku-esitystavalla pystyttiin kuvaamaan tuotteiden keskimääräisestä päiväkulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Hankkeen työ jatkuu blogikeskustelussa, jossa kuluttaja
innostetaan osallistumaan ruuan vastuullisuuskeskusteluun.
Multasormen koko kesäkalustevalikoima on valmistettu joko
FSC-sertifioitua viljeltyä tai kotimaista puuta käyttäen. Ketjun
myynnissä olevia puutarhakalusteita ei ole valmistettu tropiikin
luonnonmetsien eli sademetsien puista. Lisäksi S-Rautamarket
ketjussa on luovuttu trooppisesta puusta valmistettujen parkettien myynnistä. Myös S-ryhmän muut ketjut noudattavat
samoja periaatteita kesäkaluste- ja parkettimyynnissään.
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S-ryhmän vastuullisuus
lukuina 2005–2007
Taloudellinen vastuu

2005

2006

2007

Asiakasomistajia (jäseniä) 1 534 710 1 621 060 1 707 274
Vähittäismyynti, milj. €

8 464

9 777

10 544

Bonusmyynti, milj. €

5 331

6 121

6 779

Maksettu Bonusta, milj.€

194

232

263

Investoinnit, milj. €

315

558

591

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. €

398

341

317

Osuuskauppojen lukumäärä

41

39

36

Toimipaikkojen lukumäärä Suomessa

1 392

1 488

1 526

Sosiaalinen vastuu | Henkilöstö
Taulukoiden luvut perustuvat vuoden viimeisen päivän
tilanteeseen. Työsuhteiden laatujakaumat sisältävät
ainoastaan Suomen henkilöstön tiedot.
Henkilömäärä

2005

2006

2007

Alueosuuskaupat

22 705

25 149

26 721

Paikallisosuuskaupat

335

333

289

SOK-yhtymä

5 052

8 563

8 889

S-ryhmä

28 092

34 045

35 899

VAkituisten
työntekijöiden
lähtövaihtuvuus (%)*

2005

2006

2007

Alueosuuskaupat

16,0

21,8

19,9

Työsuhteiden laatu (%)

2005

2006

2007

Vakituiset

87,2

87,5

87,7

Määräaikaiset

12,8

12,5

12,3

Kokoaikaiset

38,8

43,4

43,8

Osa-aikaiset

61,2

56,6

56,2

Sukupuolijakauma (%)

2005

2006

2007

Naiset

74,0

70,6

71,3

Miehet

26,0

29,4

28,7

Työyhteisötutkimuksen tulokset
(keskiarvot asteikolla 1-5)**
2005

2006

2007

Alueosuuskauppa
työnantajana

3,78

3,95

3,96

Toiminnan tavoitteisuus

3,75

3,84

3,83

Esimiestoiminta

3,73

3,74

3,75

Kehittyminen ja oppiminen

3,56

3,59

3,64

*) Ei sisällä SOK:n tytäryhtiöiden tietoja.
Koulutus

2005

2006

2007

Jollas Instituutin
valmennuspäivät

1 300

1 650

1 800

Jollas Instituutin
opiskelijamäärät

17 500

18 200

21 900
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Ympäristövastuu Taulukko sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
Kiinteistöt

2005

2006

2007

Bruttoala [milj. brm ]

2,4

2,7

2,9

Ympäristövaikutteiset kustannukset [milj. €]

69

82

95

Sähkönkulutus [GWh]

844

900

960

Lämmönkulutus [GWh]

333

380

400

Vedenkulutus [milj. m ]

1,6

1,8

1,9

Asiakkaille tarjotut kierrätyspalvelut

2005

2006

2007

Asiakkaille tarjotut ekopisteet [kpl]

110

163

186

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin
UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet [t]

615

tieto ei
saatavilla

681

Palautetut alumiinitölkit [milj. kpl]

63,3

122,4

231,2

Pakkaukset

2005

2006

2007

Maahantuodut ja kotimaan markkinoille saatetut pakkaukset [t]*

5 650

43 800

48 800

2

3

*) Inex Partners tullut vuonna 2006 mukaan S-ryhmän raportointiin
Tuotteet

2005

2006

2007

Joutsenmerkityt tuotteet valikoimissa [kpl]

103

194

180

Joutsenmerkittyjen tuotteiden myynti [milj. €]

tieto ei
saatavilla

49,8

67,2

Öko-Tex -tuotteet valikoimissa [kpl]

450

426

678

Öko-Tex -tuotteiden myynti [milj. €]

tieto ei
saatavilla

8,3

10,8

EU-kukalla varustetut tuotteet valikoimissa [kpl]

49

33

73

EU-kukalla varustettujen tuotteiden myynti [milj. €]

tieto ei
saatavilla

1,0

1,5

tieto ei
tieto ei
saatavilla saatavilla

166

Luomutuotteet valikoimissa [kpl]**
Luomutuotteiden myynti [milj. €]

23,0

23,9

28,8

Reilun kaupan tuotteet valikoimissa [kpl]***

18

31

35

Reilun kaupan tuotteiden myynti [milj. €]***

4,3

5,6

6,7

FSC-metsäsertifikaattituotteet valikoimissa [kpl]

17

40

61

FSC-metsäsertifikaattituotteiden myynti [milj. €]

1,1

0,7

1,7

tieto ei
37 800
90 300
saatavilla
**) Sisältää vain valtakunnallisen ketjuvalikoiman tuotteet.
***) Sisältää vain marketkaupan tiedot.

Myydyt energiansäästölamput [kpl]***

Ympäristöriskit

2005

2006

2007

Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun [kpl]

212

261

279

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut
ympäristöluvat ja tehdyt ilmoitukset [kpl]

15

15

10

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset [milj. €]

0,41

0,55

1,6

Polttonestehöyryn talteenotto tankkauksen yhteydessä [kpl]

165

207

249

Bensiinin myynnin VOC-päästöt [t]

470

500

550

