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S-ryhmän vastuullisuuskatsaus 2008
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Mitä vastuullisuus sinulle merkitsee?
Kysymys heitettiin ilmaan, kun avasimme verkossa Kerro meille -kyselyn,
jolla kartoitimme S-ryhmän henkilöstön
ja asiakasomistajien ajatuksia yritysten
vastuullisuudesta.
Saimme mainion määrän oivallisia
pohdintoja. Vastuullisuuteen liittyvässä
yli 17 000 näkemyksessä on pureksittavaa pitkäksi aikaa. Vastaukset antavat
meille hyvää osviittaa eritoten uuden
vastuullisuusohjelmamme rakentamiseen. Sinun mielipiteesi siis vaikuttaa!
Mitä sinusta vastuullisuus on? Onko
se luotettavaa laatua, ympäristöystävällisyyttä vai ehkä ennemminkin huokeita
hintoja? Suositko lähellä tuotettua vai
onko Reilu kauppa sinun valintasi?
Me S-ryhmässä ajattelemme, ettei
oikeita tai vääriä vastauksia ole, sillä
vastuullisuutta on ennen kaikkea oikea
asenne. Meille se on asioiden tekemistä
aina vähän paremmin, osana normaalia
arkista työtä. Me, lähes 38 000 s-ryhmäläistä teemme työtämme reilulla meiningillä, koko ajan oppien ja kehittyen.

Muuttuvassa, monimutkaisten verkostojen maailmassa, on vain harvoja
helppoja päätöksiä. Aidosti vastuullisten
valintojen tekeminen vaatii vaivannäköä.
Haastetta lisää edelleen se, että myös
ne lähtökohdat, joiden varassa vastuullisuutta puntaroidaan ja päätöksiä
tehdään, muuttuvat jatkuvasti.
S-ryhmä on mukana muutoksessa.
Päämääränämme on toimia niin, että
voit luottaa tarjoamiimme tuotteisiin ja
palveluihin kaikissa tilanteissa. Katso
tämän vastuullisuuskatsauksen sivuilta
esimerkkejä siitä, mitä kaikkea se meille
tarkoittaa.
Luodaan yhdessä yhteistä hyvää.

Leena Olkkonen
Henkilöstöjohtaja
SOK

Vastuullisuus näkyy jokapäiväisissä teoissa. Vastuullisuus on tekoja, vastuuttomuus on tekemättä jättämisiä.
S-ryhmässä tehdään jatku
vasti paljon hyviä asioita.
Mielestäni S-ryhmässä on
paljon hienoja ihmisiä ja
osaamista ja heidän teoistaan
ja suorituksistaan tulisi puhua
enemmän. Tekemisestä viestiminen on osa vastuullisuutta.
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Mikä on S-ryhmä?
S-ryhmä on merkittävä suomalainen,
osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja
sen tytäryhtiöistä sekä 22 alueosuuskaupasta ja 10 paikallisosuuskaupasta.
Jäsenet eli asiakasomistajat omistavat
osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n.

Asiakasomistajan
ykkösvalinta
S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena
on tuottaa palveluja ja etuja asiakas
omistajille.
Ryhmän päämääränä on tarjota
asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laaja toimipaikkaverkosto. Toiminnan lähtökohtina
ovat asiakkaan palvelutarpeet ja arjen
helpottaminen.
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S-ryhmän liiketoiminta
Toiminnan selkärankana ovat arvot:

Olemme
asiakasta
varten.

Kannamme
vastuuta
ympäristöstä
ja ihmisistä.
U ud is ta m m e
ja tk uv as ti
to im in ta am m e.

To im im m e
ti .  
tu lo k s e ll is e s

S-ryhmän liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa,
auto- ja autotarvikekauppa sekä maatalouskauppa.
S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu
valtakunnallisiin ketjuihin. SOK tuottaa
keskitetysti yhteiset palvelutoiminnot. Kun ketjutoimintaan yhdistetään
alueosuuskauppojen hyvä paikallinen
markkina- ja asiakastuntemus, syntyy
tehokas s-ryhmäläinen liiketoimintamalli.
Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä
on kansainvälistä liiketoimintaa Venäjällä
ja Baltian maissa, joissa harjoitetaan
marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitse
miskauppaa. Pietarissa toimii kolme
Sokos Hotellia ja Tallinnassa yksi. Prismoja on viisi Tallinnassa, kaksi Venäjällä
ja yksi Latvian Riiassa. Vuonna 2009
Prisma laajenee Liettuan Vilnaan.
S-ryhmällä oli viime vuoden lopussa
Suomessa 1 554 toimipaikkaa. Baltiassa
toimipaikkoja oli seitsemän ja Venäjällä
viisi.
S-ryhmässä työskentelee 37 735
palvelualan ammattilaista.
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Osuuskauppa levittää elinvoimaa
•

S-ryhmän juuret ovat syvällä maakunnissa. Kun asiakasomistajat kautta maan asioivat ryhmän valtakunnallisissa ketjuissa, tukevat he samalla
oman alueensa elinvoimaisuutta.

Alueellisten tuotteiden tarjontaa täydentävät Pirkanmaallakin paikalliset
pientuottajat. Kymmenet pienleipomot toimittavat kukin leivonnaisiaan
yhteen, kahteen tai kolmeen myymälään.
Läheltä pirkanmaalaisasiakkaita
tulee myös merkittävä osa perunoista, porkkanoista ja sipuleista sekä
kesällä mansikoista.
– Kuluttajien arvomaailma on
selvästi muuttunut meilläkin. Muiden
suomalaisten tavoin he haluavat nyt
suosia yhä enemmän alueellista ja
paikallista tuotantoa, ja viimeisten
viiden vuoden aikana olemme selvästi
lisänneet paikallista tarjontaa, ryhmä- ja valikoimapäällikkö Jyrki Halme
kertoo.
Paikallisten tuotteiden suosiota
seurataan nyt Pirkanmaalla tarkalla
silmällä. Jos kysyntä kasvaa, niin
alueosuuskauppa vastaa varmasti
kysyntään.

• S-ryhmä koostuu 22 alueosuuskaupasta, niiden omistamasta
SOK:sta ja kymmenestä paikallisosuuskaupasta. Kukin osuuskauppa
tekee itsenäisiä päätöksiä siitä, miten
ne parhaiten palvelevat omistajiaan ja
oman alueensa etua.

•

Helsingissä pääkonttoriaan pitävän
SOK:n tehtävä on tarjota osuuskaupoille tukea ja valmiita ketjumaisia
toimintamalleja. Suuresta osasta
S-ryhmän liiketoimintaa vastaavat
osuuskaupat omalla alueellaan.

•

Pirkanmaalaiset lihajalostusalan
ylpeydet, Savupoikien, Tapolan, Veljekset Mattilan ja Wigrenin makkarat
ovat hyvin edustettuina S-ryhmän
valtakunnallisessa ketjutarjonnassa.
Mutta erityisen laajalti manselaistalojen tuotteita on tarjolla Pirkanmaan
Osuuskaupan valikoimissa.

•

Puunjalostusteollisuuden alamäestä kärsinyt Kajaani sai
arvokkaan joululahjan, kun
SOK päätti joulukuussa
perustaa Palveluässä-

yksikölleen uuden toimipisteen
kaupunkiin. Ensimmäisen
vuoden aikana Kajaaniin on
luvassa 30 uutta taloushallinnon
työpaikkaa. Parin vuoden sisällä
tavoitteena on ainakin sadan
henkilön työllistäminen.

•

S-ryhmän osuuskaupoilla oli viime
vuoden lopussa 1,8 miljoonaa asiakas
omistajaa. Osuustoimintaperiaatteen
mukaisesti jokainen jäsen omistaa
osuuskaupastaan yhtä suuren siivun
ja jokaisella on sen vaaleissa
käytössään yksi ääni.
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Kukaan ei voi vallata osuuskauppoja,
eikä voitonmaksimointi ole niiden
toiminnassa tärkein arvo. Päätökset
tehdään pitkällä tähtäimellä ja osuuskaupan kvartaali onkin 25 vuotta.
Vuonna 2008 S-ryhmän osuuskaupat
palauttivat Bonuksena asiakasomistajilleen yli 300 miljoonaa euroa. Loppu
kertyneestä tuotosta investoidaan uusiin palveluihin. Viime vuonna S-ryhmä
käytti investointeihin 709 miljoonaa
euroa eli 118 miljoonaa edellisvuotta
enemmän.

•

S-ryhmän investoinnit työllistävät
vuosittain tuhansia rakentajia.
Lisäksi ne loivat viime vuonnakin
yli 1 800 uutta, pysyvää työpaikkaa – kaikkialle Suomeen.

•

Vuonna 2008 S-ryhmän alueosuuskaupat maksoivat tuloveroja yhteensä
57,8 miljoonaa euroa. Alueellisen
osuuskaupan menestys merkitsee
paljon kunnille ympäri maan.
Kunnat, joiden alueella on osuuskaupan toimintaa ja henkilöstöä,
saavat osansa niiden maksamista veroista.
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• Talouden taantuman aikana pitkäjänteisesti toimivien osuuskauppojen
merkitys korostuu. Koska laskusuhdanne iskee päivittäistavarakauppaan
muita aloja lievemmin, osuuskaupat
tuottavat kunnille yhteisöverotuottoa silloinkin, kun muut verolähteet
hiipuvat.
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• Osuuskauppojen menestys leviää
laajalle eteenpäin niiden toimialueilla.
Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa osti vuonna 2008 oman
maakuntansa palveluita ja tuotteita
yli kahdeksalla miljoonalla eurolla.
PKO osti muun muassa energiaa,
kiinteistöjen hoitoa ja siivousta, koneiden ja kaluston huoltoa sekä mainontaa ja tietoliikenteen osaamista.
Myös Pohjois-Karjalan lapset,
nuoret, liikunta ja kulttuuri ovat
alueosuuskaupan mielessä.
Viime vuonna PKO tuki alueellisia hankkeita, seuroja ja
yhdistyksiä 250 000 eurolla.
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Toiminnassa huomioidaan
talous, ihmiset sekä ympäristö. Ensisijaisesti yrityksen
on huolehdittava kannattavuudestaan.
Jos yritys voi huonosti, niin
huonosti voivat myös sen
asiakkaat, työntekijät ja koko
ympäristö. Päätöksiä tehtäessä
on mietittävä, mikä vaikutus
päätöksellä on talouden ohella
kuluttajille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille ym. sidosryhmille.
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Asiakas & omistaja – toimiva yhtälö
•

Toisin kuin usein luullaan, S-ryhmällä ei
ole kanta-asiakasjärjestelmää. Asiakas
omistajuus kytkeytyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon ja Bonus-järjestelmä osuustoiminnalliseen palkitsemisen
periaatteeseen. Osuustoiminnallinen
palkitseminen erottaa S-ryhmän kilpailijoista merkittävällä tavalla. Osuuskauppojen tulee osuustoiminnallisen yritysmuodon periaatteiden mukaan tuottaa
palveluja ja palkita jäseniään – yli 1,8
miljoonaa asiakasomistajataloutta
– palvelujen käytön suhteessa. Yksi
palkitsemismuodoista on ostohyvitys
eli Bonus jota vuonna 2008 maksettiin
yhteensä yli 300 miljoonaa euroa.

•

Kun osuuskaupan asiakasomistajat
ovat tyytyväisiä ja käyttävät palveluita,
syntyy uutta menestystä. Osa palveluihin käytetystä rahasta palautetaan suoraan asiakasomistajille ja osa investoidaan uusien palvelujen rakentamiseen
ja olemassa olevien kehittämiseen.
Raha ei mene kenenkään ulkopuolisen
hyödyksi, vaan koituu kaikkien asiakasomistajien hyväksi.

• Mitä hyötyä asiakasomistajajärjestelmästä on asiakkaalle?
Miltä kuulostaa miljoona euroa Bonusta, suomalaisille, ympäri maata, jokaisena kaupan aukiolopäivänä?
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•

Entä mitä hyötyä siitä on kaupalle?
Asiakastieto auttaa kehittämään palvelu- ja etutarjontaa juuri sellaiseksi, kuin
asiakkaat toivovat. Lisäksi kohdennettu
markkinointi säästää kustannuksia ja on
tehokkaampaa.

•

Koska osuuskaupan asiakasomistajia
on kohta kaksi miljoonaa, kukaan ei
voi tuntea kaikkia henkilökohtaisesti.
Siksi pidämme tärkeänä arkista kanssa
käymistä ja vuorovaikutteisuutta.
Kehitämme osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joilla asiakasomistajat
voivat osallistua, ottaa kantaa ja antaa
palautetta oman kauppansa toiminnasta. S-kanavalla ja Yhteishyvä.fi -sivus
tolla näitä palveluja voi jo kokeilla.

•

•

S-ryhmän asiakasomistajien määrä on
ollut viime vuodet tasaisessa kasvussa.
Uusia jäseniä liittyi osuuskauppoihin
vuoden 2008 aikana 109 332. Vuoden lopussa S-ryhmällä oli yhteensä
1 797 653 asiakasomistajaa. Tämä
tarkoittaa sitä, että noin 73 prosenttia
Suomen kotitalouksista on asiakas
omistajia.
S-ryhmän bonusmyynti, eli myynti
asiakasomistajille oli vuonna 2008
noin 7 690 miljoonaa euroa. Kotimaan
myynnistä bonusmyynnin osuus oli
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66 prosenttia. S-ryhmä maksoi asiakas
omistajilleen Bonusta eli ostohyvitystä
vuonna 2008 noin 307 miljoonaa euroa.
Keskimäärin jokaiselle asiakasomistajalle on siis vuoden 2008 aikana maksettu ostohyvitystä 170 euroa, puhtaana käteen. Uutena etuna maksettiin nyt
ensimmäistä kertaa myös S-Etukortilla
maksetuista ostoista kertyvää maksu
tapaetua. Sen määrä kohosi vuoden
2008 aikana 2,9 miljoonaan euroon.

• S-ryhmän toimipaikkojen lukumäärä
kipusi vuoden 2008 loppuun mennessä 1 566 yksikköön. Kasvua edellisen
vuoden lukuun oli 40 yksikköä.
Suurin osa uusista toimipaikoista oli päivittäistavarakauppoja
ja liikennemyymälöitä. Myös
kansainvälinen verkosto kasvoi:
vuodenvaihteessa Baltiassa oli
seitsemän toimipaikkaa
ja Venäjällä viisi.

• Kaikki S-ryhmän palvelut
on pyritty sijoittamaan asiakkaiden kannalta toimivasti ympäri Suomen. Asiakasomistajien
keskimääräinen kauppamatka
linnuntietä lähimpään S-ryhmän
omaan päivittäistavarakauppaan on
vain 2,5 kilometriä.
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Pitää huolta asiakkaiden
eduista pitkällä tähtäyksellä.
Asiakkaan tarpeet ja mielipiteet otetaan huomioon
ensin, sitten sopeutetaan ja
kehitetään omaa toimintaa
niin, että asiakas on tyytyväinen. Olemme vastuussa
asiakasomistajille siitä, mitä
heille tarjoamme ja miten.
Niin ympäristön, tulevaisuuden, taloudellisen tuloksen
kuin heidän oman elämänsä
paremman laadun suhteen.
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S-ryhmäläinen reilu meininki
•

Henkilöstö on yrityksen voimavara,
•
moottori, jonka pitää toimia erilaisissa
olosuhteissa ja erilaisilla tehoilla. Siksi
yrityksen moottoria on huollettava sään
nöllisesti, jotta se ei alkaisi piiputtaa.

• S-ryhmä on koko Suomen kattava palvelualan yritys. Ässäläisiä on jo lähes
38 000. S-ryhmässä uskotaan, että
hyvinvoiva henkilöstö tuottaa hyvää
palvelua. S-ryhmässä panostetaankin
laadukkaaseen esimiestyöhön, osaamisen kehittämiseen ja monimuotoisuuden johtamiseen, jotka osaltaan
tuottavat työhyvinvointia ja sitouttavat
henkilökuntaa yritykseen.

•

S-ryhmä on merkittävä suomalainen
työllistäjä. Vuoden 2008 lopussa aktiivisessa työsuhteessa oli 37 735 henkeä.
Henkilöstömäärä oli kasvanut noin
kahdella tuhannella edelliseen vuoteen
verrattuna. S-ryhmän alueosuuskaupat
ovat usein alueensa suurimpia työn
antajia.

•

Henkilöstön osaaminen nyt ja tulevaisuudessa on tärkeää. Jollas Instituutti
on S-ryhmän oma ammatillinen erikois
oppilaitos, joka tarjoaa valmennus- ja
koulutuspalveluita kaikille S-ryhmän
ketjuille ja henkilöstöryhmille sekä
yhteistyökumppaneiden henkilöstölle.
Vuonna 2008 valmennuspäiviä toteutui
2 002 ja valmennuksiin osallistui noin
44 700 opiskelijaa. Lisäksi eJollasverkkokoulutuksiin avattiin lähes
28 000 käyttäjätunnusta.
Työhyvinvointi syntyy ennen kaikkea
toimivasta tavasta tehdä työtä. Suuri
osa työssä selviytymisen ongelmista
on ratkaistavissa työpaikalla toteutet
tavissa olevin keinoin. Työpaikan hyvinvointi lähtee aina työpaikan perustyön
organisoinnista.
Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon sekä Jollas Instituutin yhteistyönä
syntyneen varhaisen tuen mallin tarkoituksena on auttaa esimiestä puuttumaan työpaikan ongelmiin ajoissa
yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.
Varhain havaitut ongelmat ovat aina
helpoiten korjattavissa.
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•

Lähes 38 000 s-ryhmäläisen joukko
muodostaa lukuisia erilaisia ja monimuotoisia työyhteisöjä. S-ryhmässä
monimuotoisuuden johtamisella tarkoitetaan kaikkea erilaisuutta huomioivaa
johtamiskulttuuria.
Monimuotoisuuden johtamista
edistetään monin eri keinoin johdon
ja esimiesten sekä kouluttajien ja HRverkoston valmennuksissa ja koulutuksissa. Yrityskohtaisten monimuotoisuussuunnitelmien avulla asetetaan
yksityiskohtaisia toimenpiteitä edistämään henkilöstön tasa-arvoista kohtelua ikään, kulttuuritaustaan, sukupuoleen tai toimintakykyyn katsomatta.

•

S-ryhmässä on hyvä kehittyä palvelualan ammattilaiseksi. S-ryhmä tekee
tavoitteellista ja vuorovaikutteista
kumppanuusyhteistyötä oppilaitosten
kanssa osallistumalla opetussisältöjen
ja työssäoppimisen kehittämiseen.
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S-ryhmä tarjoaa nuorille ennakkoluulottomasti työssäoppimis-, työharjoittelu- ja työelämään tutustumispaikkoja.
S-ryhmän toimipisteet vastaanottavat
kesätyöntekijöitä, taksvärkkiläisiä,
Tutustu työelämään ja tienaa -työn
tekijöitä sekä opintojensa ohella
työskenteleviä nuoria.
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Vastuullinen työnantaja on
avoin ja rehellinen. Henkilöstöön liittyvistä asioista tieto
aina ensin henkilöstölle ja
sitten vasta muille tahoille.
Otetaan henkilöstö mukaan
päätöksentekoon ja heitä
koskeviin asioihin. Henkilöstön
osaamista kehitetään aktiivisesti ja palkitaan kannustavasti.
Työhyvinvointiin panostetaan.
Yrityksen tulisi ymmärtää, ettei
työhyvinvointi liity vain toimintakykyyn ja terveyteen vaan ennen
kaikkea itse työn sisällön mielekkyyteen. Osaamista tulisi hyödyntää täysivaltaisemmin.
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Yhteistä hyvää
• Vastuullisuusyhteistyötä
harjoitetaan S-ryhmässä
myös alueellisesti.
Monet alueosuuskaupat
tukevat paikallista toimintaa. Muun muassa
Turun Osuuskauppa tekee
yhteistyötä junioriliikunnan kanssa. TOK maksaa
kaikkien mukaan ilmoittautuneiden juniorijääkiekossa
tai -jalkapallossa mukana
olevien asiakasomistaja
perheiden kuukausittain
kerryttämästä Bonuksesta
viiden prosentin lisäbonuksen
seuran osoittamalle tilille.
Mukana on kaikkiaan
22 seuraa ja yli 1 600
junioriperhettä.

•

•

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.
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 saa kansalaisjärjestöiltä tietoa
oman toimintansa kehittämiseksi ja
voi samalla taloudellisin panoksin olla
varmistamassa järjestöjen toiminta
edellytyksiä. S-ryhmä toimii kannattajajäsenenä monissa yleishyödyllisissä
yhteisöissä ja sen maksamat jäsen
maksut kohosivat vuonna 2008 lähes
1,6 miljoonaan euroon.

•

S-ryhmän vastuullisuusyhteistyö koskettaa monin eri tavoin jokaisen asiakas
omistajan elämää. S-ryhmä tukee monipuolisesti asiakasomistajia kiinnostavia
kulttuurin ja viihteen kohteita. Urheiluun
ja liikuntaan liittyvän yhteistyön painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta.
Yhteiskunnallisiin projekteihin osallistumalla tuetaan sosiaalisesti vastuullista
toimintaa.

johdanto
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• Lasten ja nuorten turvallisuus sekä
ongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää.
S-ryhmä on mukana Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjassa. Vuonna 2008
koulutiensä aloittaville ekaluokkalaisille jaettiin MLL:n toimesta yhteensä
57 000 harrastuspussia. Kampanjan
teemana oli Koulu alkaa – lapsuus
jatkuu. Sillä muistutetaan vanhempia
pienten koululaisten hyvinvointia ja
terveyttä tukevista asioista.

• S-ryhmä edistää suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Jo vuosia jatkuneen yhteistyön kohteena on
erityisesti SPR:n jäsenhankinta. Jäsenten avulla ylläpidetään vapaaehtois- ja
auttamistoimintaa eri puolilla Suomea.
S-ryhmän tuki mahdollistaa muun
muassa jäsenhankintakampanjoinnin.
SPR:n paikallisosastoilla on myös
mahdollisuus käyttää S-ryhmän toimipaikkaverkostoa toimintansa esittelyyn
ja uusien jäsenten rekrytointiin.

A s i a k a s o m i s ta j u u s
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|

Henkilöstö

Liikunnan riemu luo onnistumisen
kokemuksia. Iloinen toiminta kavereiden ja perheen kanssa tuottaa nuorille
turvallisuuden tunnetta. S-ryhmä tukee
Luisteluliiton Ice Skating Tour -luistelu
kampanjaa, joka sai viime kaudella
45 000 luistelijaa liikkeelle 55 eri paikkakunnalla. Ice Skating Tourin tapahtumat järjestetään yhteistyössä kohdekuntien liikunta- ja koulutoimen kanssa.
Lapset, nuoret ja aikuiset voivat osallistua tapahtumapäivinä järjestettäviin
koululaisluisteluihin tai koko perheen
luisteluiltoihin.

• Taiteen ja kulttuurin tukeminen on yksi
merkittävä osa SOK:n vastuullisuus
toimintaa. SOK:n taidekokoelma on
yksi vanhimmista suomalaisten yritysten omistamista taidekokoelmista.
Nykyään tätä suomalaisen kulttuurin
tukemisen perinnettä pidetään yllä
kartuttamalla SOK:n taidekokoelmaa
vuosittain kotimaisella taiteella sekä SGallerian toiminnalla. Ässäkeskuksessa
sijaitsevassa S-Galleriassa taiteilijat
voivat järjestää näyttelyjä veloituksetta.
Näyttelyohjelmaan pyritään valitsemaan
tyylillisesti ja tekniikaltaan erilaisia näyttelyitä. Valinnoissa pyritään suosimaan
erityisesti nuoria aloittelevia taiteilijoita.

|

h a n k i n ta

|

T u r va l l i s u u s

• S-ryhmän joululahjoitukset suuntautuivat vuonna 2008 erityisesti lasten,
nuorten ja vammaisten hyväksi työtä
tekevien hyväntekeväisyysjärjestöjen
toiminnan tukemiseen. SOK:n hallintoneuvosto lahjoitti käyttörahastostaan
yhteensä 25 000 euroa Non Fighting
Generation ry:lle, Lions Liitto ry:n Lions
Guest -ohjelmalle, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n Vihreä lippu
-ohjelmalle, Kirkon Ulkomaanavun
Toisenlainen lahja -kampanjalle, Maanpuolustuksen tuki ry:lle sekä Invalidiliitto ry:n Kiinni elämässä -kampanjalle.
Lisäksi lahjoitusvaroja ohjattiin Da Vinci
-leikkausrobotin hankintaan.
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Vastuullinen yritys on
mukana yhteiskunnallisissa
(ei poliittisissa), yleishyödyllisissä asioissa tukemassa ja
kannustamassa nuorisoa
sekä tapahtumissa, jotka
edesauttavat ja kannustavat
terveisiin elämäntapoihin.
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Mikä on riskimaa?

• BSCI-luokituksen mukaan
riskimaita ovat Euroopassa Armenia, Azerbaidzhan,
Valko-Venäjä, Bulgaria,
Georgia, Moldova, Romania, Venäjä, Ukraina sekä
Almerian alue Espanjassa,
kaikki Latinalaisen Amerikan maat, Afrikassa kaikki
muut alueet Etelä-Afrikkaa
lukuun ottamatta sekä
Aasian maat Japani ja
Singapore poislukien.

•

Vastuunsa
tuntevaa
hankintaa
•

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 hankinta
yhtiöt vastaavat siitä, että asiakkaana
voit luottaa S-ryhmän toimipaikoissa
myytäviin tuotteisiin. Molemmat S-ryhmän hankintayhtiöstä ovat sitoutuneet
noudattamaan Keskuskauppakamarin
Vastuullisen tuontikaupan periaatteita
ja ovat lisäksi mukana eurooppalaisessa BSCI-auditointimallissa.

•

S-ryhmälle päivittäistavaroita hankkiva
Inex Partners Oy sekä käyttötavaroiden
hankintayhtiö Intrade Partners Oy ovat
mukana Business Social Compliance
Initiative (BSCI) sosiaalisen laadunvalvonnan mallissa. Järjestelmän
tavoitteena on työolojen parantaminen
kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle. Samalla se selkeyttää ja
yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön
tavoitteena on varmistaa, että kulutta
jille tarjottavat tuotteet on valmistettu
sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttä
vissä tuotanto-olosuhteissa.
Tällä hetkellä S-ryhmän päivittäistavarakaupan riskimaiden toimittajista
13 on auditoitu joko SA 8000 tai
BSCI-standardin mukaisesti. Käyttötavarahankinnan puolella vuonna 2008
kaikista vaatteiden, kodin tekstiilien,
kenkien, laukkujen ja lelujen ostoista
67 prosenttia tuli BSCI-prosessissa
olevilta tavarantoimittajilta. Tavoitteena on nostaa osuutta kuluvan vuoden
aikana edelleen.

•

Kun maailma muuttuu, muuttuvat myös
hankinnan kriteerit. Hankintayhtiöt
päivittävät ostoehtosopimusten tuotelaatukriteeristöä paitsi lainsäädännön
muuttuessa, mutta myös laiminlyöntejä
epäiltäessä. Esimerkiksi alkuvuonna
2009 Intrade Partnersin tuotelaatukriteeristöön lisättiin erityismaininta siitä, ettei
untuvatuotteissa käytettäviä höyheniä/
untuvia saa ottaa elävistä linnuista.

•

EU:n kemikaaliasetus REACH astui
voimaan 1.6.2007. Asetuksen tärkein
tarkoitus on suojella ihmisen terveyttä ja
ympäristöä kemikaalien käytöstä aiheutuvaa riskiä vastaan. Lisäksi asetuksen
mukaan erityistä huolta aiheuttavaa
ainetta sisältävän esineen valmistaja on
tiedotusvelvollinen esineen sisältämistä
aineista toimitusketjussa.
S-ryhmän hankintayhtiöt ovat selvittäneet roolinsa asetuksen suhteen ja
REACH–asetuksen velvoitteet on liitetty
osaksi ostoehtosopimuksia.
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Takuulla turvallista
• Kaupan, teollisuuden ja viranomaisten toimiva yhteistyö varmistaa, että
kaikki asiakkaiden ostamat tuotteet
ovat turvallisia ja terveellisiä käyttää. Jos valmistusvirheitä tai muita
puutteellisuuksia ilmenee, vedetään
tuotteet pois myynnistä. S-ryhmän
päivittäistavarakaupassa tehtiin laatuvirheen tai turvallisuuspuutteen takia
vuonna 2008 yhteensä 49 takaisin
vetoa.

• Kansainvälisessä käyttötavarakaupassa tuoteturvallisuuden varmistamiseksi
edellytetään kaikilta tavarantoimittajilta, että heidän tuotteensa täyttävät
vähintään ko. 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 loppuun tavarantoimittajan kanssa ja saatu reklamaatiotilasto
vaikuttaa tavarantoimittajan arviointiin.

• Myös päivittäistavaramyymälöissä
varmistetaan myytävien tuotteiden
laatua. 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 liittyen
tuotteiden myyntikelpoisuuteen,
päiväyksiin, laatuun, pakkausmateriaaleihin ja hintamerkintöihin
sekä myymälän ja henkilöstön
hygieniaan liittyvät tekijät.
Myös matkailu- ja ravitsemis
alan toimipaikoilla on omat
omavalvontasuunnitelmansa,
samoin varastointi- ja
logistiikkatoiminnassa.

• Omavalvonta toimii, kun se on
hyvin suunniteltu ja henkilöstö perehdytetään sitä toteuttamaan. Myymälöiden omavalvontasuunnitelmien
rungot tehdään yleensä keskitetysti
ketjuissa ja ne sopeutetaan myymälässä paikallisiin tarpeisiin.

Ensimmäisenä tulee mieleen
luotettavuus, suhteessa asiakkaisiin, ympäristöön, työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin. Vastuullinen yhtiö ei pyri
hankkimaan voittoa hinnalla
millä hyvänsä, vaan kehittää
toimintaansa ympäristön ja
sen toimijoiden ehdoilla. Vastuullisuutta ei ole strategiaan
kirjattu ympäristöohjelma tai
kehityskeskustelu kerran vuodessa, se on enemmän arjessa
näkyviä pieniä yksinkertaisia
tekoja ja sanoja.

• Päivittäistavarakaupan
henkilöstöstä suuri osa on
osa-aikaisia eikä kaupan töihin
tulevilla useinkaan ole elintarvike
alan kokemusta. Tällöin kauppa
huolehtii työntekijöidensä kouluttamisesta elintarvikeasioissa. Osa
koulutuksesta annetaan kaupan
koulutuslaitoksissa ja osa myymälässä työhön perehdyttämisen
yhteydessä. Liha- ja kalamestarit
käyvät tyypillisesti omia tuote
ryhmiään koskevia kursseja
kaupan koulutuslaitoksissa.

johdanto

|
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• S-ryhmä on kiinnostunut
asiakkaiden turvallisuus
kokemuksista. Vuosina
2007 ja 2008 toteutettiin
yhteistyössä Suomen
Gallupin kanssa noin 1 500
asiakkaalle suunnattu
turvallisuusmielikuvakysely, jossa selvitettiin
asiakkaiden tuntemuksia
S-ryhmän turvallisuudesta
ja tärkeimmistä kehityskohdista. Kumpanakin vuonna
S-ryhmä saavutti kaupan
toimijoista parhaan arvosanan
asiakkaiden turvallisuusmielikuvassa. Tärkeimpinä turvallisuusasioina asiakkaat nostivat
esille maksutapahtuman luotettavuuden ja tuoteturvallisuuden.
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S-ryhmän omien merkkien ja itse
maahantuomien tuotteiden turvallisuutta 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 2008 Inex
Partnersissa tutkittiin yhteensä 4 788
tuotenäytettä.
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 kun taas non-food-tuotteita
harvemmin. Vuonna 2008 omavalvonta-
analyysejä tehtiin 10 469 kappaletta. 
Lisäksi Inexissä suoritettiin viime vuon
na yhteensä 35 tavarantoimittajien toimintaan kohdistuvaa laatuauditointia.
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•

Asiakkaan ääni on laadunvarmistustyössä tärkeä. Kuluttajapalautteita
seurataan tarkkaan ja niistä saatua
informaatiota käytetään hyväksi tuotekehityksessä ja toimittajavalinnassa.
Vuonna 2008 Inexin Kuluttajapalvelu
vastaanotti ja käsitteli 11 288 kuluttajapalautetta.

•

S-ryhmän toimipaikoissa on turvallista
asioida. Tästä kertoo Suomen Kaupan
liiton Turvasuojattu-merkintä, joita oli
vuoden 2008 maaliskuun loppuun mennessä 658 S-ryhmän toimipaikassa.
Turvasuojattu-merkinnän tarkoituksena
on ilmaista asiakkaille, henkilöstölle,
sidosryhmille sekä rikollista toimintaa
suunnitteleville, että kyseinen liike on
panostanut aktiivisesti turvallisuutta
parantaviin ja rikollisuutta ennaltaehkäiseviin toimiin. Turvasuojattutarkastus käsittää 34-kohtaisen
vaatimusluettelon, joka toimii
työvälineenä toimipaikan
turvallisuuden kohottamisessa ja ottaa huomioon
palo-, rikos-, henkilö-,
toimitila- ja tietoturvallisuuteen liittyviä näkökohtia.
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S-ryhmä panostaa merkittävästi henkilökunnan turvallisuuskouluttamiseen.
Keskeisenä keinona ovat Suomen
Punaisen Ristin kanssa toteutetut
Turvapassi-koulutukset. Vuodesta 2005
lähtien toteutettu Turvapassi-hanke on
päivän pituinen koulutusmuoto, jolla
pyritään aktivoimaan s-ryhmäläisten
konkreettisia turvallisuuteen liittyviä
taitoja kuten ensiapua, alkusammutusta
ja uhkatilanteiden kohtaamista. Turvapassiin sisältyy myös lyhyempi hätä
ensiapukoulutus. Vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä Turvapassin
oli suorittanut 10 448 s-ryhmäläistä.
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Ympäristö ja energia
• Kuljetusten energiankulutus ja päästöt
ilmakehään ovat logistiikan tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. S-ryhmän
päivittäistavaroiden hankinta- ja
logistiikkayhtiö Inex Partners edellyttää kuljetusyrityksiltä sitoutumista
toimintansa jatkuvaan parantamiseen
ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Inex toteuttaa vuosittain kuljetusliikeauditointeja kuljetusliikkeen
toiminnan tason todentamiseksi.
Ympäristöasioiden osalta auditoinnilla
kartoitetaan kuljetusliikkeen sitoutumista ympäristöpäämäärien saavuttamiseen, tehtyjä toimenpiteitä sekä
ympäristöpäämäärien saavuttamiseen
liittyviä tavoitteita ja haasteita. Näitä

ovat muun muassa kuljettajille järjes
tetyt taloudellisen ajotavan koulutukset, kuormien täyttöasteen seuranta
ja reittien optimointi sekä polttoaineen
kulutuksen seuranta. Lisäksi käydään
läpi Inexin ajoissa käytettävän kaluston
taso kuten esimerkiksi luokitus sekä
moottorien euroluokitus.

•

Vuonna 2008 Inex Partnersissa auditoitiin neljä kuljetusliikettä, auditoinneista
kaksi tehtiin kotimaan kuljetusliikkeisiin
ja kaksi kansainvälisiä tuontikuljetuksia
tekeviin liikkeisiin. Auditointien yhtenä
painopistealueena ympäristöasioiden

osalta oli Inexin kuljetusten kilometritietojen ja polttoaineen kulutustietojen
selvittäminen. Näiden tietojen saatavuus on tärkeää, sillä Inexillä on laadittu
vuoden aikana työvälineet kuljetusten
päästötietojen systemaattiseen keräämiseen ja hiilidioksidipäästöjen
laskemiseen. Laskennalla selvitetään
jatkossa vuosittain kaikkien Inexin sopimushallinnan piiriin kuuluvien kuljetusten hiilidioksidipäästöt. Ensimmäinen
näin laaja päästölaskenta tullaan tekemään vuoden 2009 kuljetuksista.

Vastuullinen yritys toimii siten, että siitä jäävä ekologinen
jalanjälki olisi mahdollisimman
pieni ja vihreä. Aika hyvin jo
osataan jätteiden lajittelu ja
kierrätys, mutta nyt tulisikin
keskittyä siihen, kuinka saataisiin vähennettyä jätettä ja esim.
tilauspäiviä, jotta kuorma-auto
ei kaasuttelisi niin usein
meidän vuoksemme.
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Vastuullinen yritys kantaa huolta
ympäristöstä. Se pyrkii pienentämään hiilidioksidipäästöjään
sekä energian kulutustaan.
Se luopuu liiketilojen yö
valaistuksesta, mikäli ei ole
sitä jo tehnyt. Vastuullinen
yritys ei tuhlaa energiaa liiketilojen jäähdyttämiseen, vaan
sijoittaa kylmätarvikkeet
erilliseen kylmäalueeseen.
Lisäksi se edistää luomutuotteiden myyntiä sekä
Reilua kauppaa.
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S-ryhmän liiketoiminnan käytössä oli
vuoden 2008 lopussa yhteensä noin 3,5
miljoonaa bruttoneliötä (br-m2) eli noin
345 hehtaaria. Näistä osuuskauppojen
osuus oli 82 ja SOK-yhtymän
18 prosenttia.
S-ryhmän kiinteistöjen ympäristövaikutteiset kustannukset, sisältäen sähkön,
lämmön, veden ja jätehuollon kustannukset, olivat vuonna 2008 yhteensä
noin 101 miljoonaa euroa.

• S-ryhmässä kulutettiin sähköä vuonna
2008 yhteensä noin 1 089 gigawatti
tuntia, mikä vastaa noin 51 000 sähkö
lämmitteisen omakotitalon vuotuista
kulutusta. Lämpöä kului noin 393 gigawattituntia ja vettä noin 1,9 miljoonaa
kuutiota.

• S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä
oli vuonna 2008 yhteensä 192 eko
pistettä, jotka olivat tarkoitettu asiak
kaiden lajittelemille, hyötykäyttöön
meneville jätejakeille.

• S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä
olevien UFF:n ylläpitämien vaatekeräyspisteiden kautta kerättiin vuonna 2008
yhteensä 829 tonnia vaatteita, mikä
on yli 10 prosenttia UFF:n Suomessa
keräämästä määrästä.
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• S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevien palautusautomaattien
kautta otettiin vuonna 2008 vastaan yli 330 miljoonaa tölkkiä.
Tämä tarkoittaa yli 5 100 tonnia kierrätykseen ohjautuvan alumiinin määränä.

• Lisäksi S-ryhmän toimipaikoissa otettiin vuonna
2008 vastaan 71,5 miljoonaa
pantillista kierrätysmuovipulloa,
mikä vastaa 2194 tonnia kierrätysmuovia.

• S-ryhmän maahantuomat ja itse
kotimaan markkinoille saattamat
pakkaukset vuonna 2008 olivat
yhteensä 49 500 tonnia.

• Syksyllä 2008 tuli voimaan direktiivi,
joka laajensi akkujen ja paristojen
tuottajanvastuuta niin, että käytetyt
paristot ja akut voi palauttaa myös
kauppoihin. Vastaanottovelvoite on
kaikilla kaupoilla, kioskeilla ja huolto
asemilla, joiden valikoimaan akut
tai paristot kuuluvat. S-ryhmän
toimipaikkoihin palautettiin vuoden 2008 loppuun mennessä 1 870 kg akkuja ja
paristoja.
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Vuonna 2000 voimaan tulleen uuden
ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupia oli vuoden 2008 lopussa
kaikkiaan 334 S-ryhmän polttonesteen
jakeluasemalla.

•

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haettiin ympäristölupa tai tehtiin ilmoitus yhteensä 12 kohteessa.
Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset S-ryhmässä vuonna 2008
olivat yhteensä noin 800 000 euroa.
Varauksia tulevaan kunnostukseen kirjattiin yhteensä noin 550 000 euroa.

•

Polttonestehöyryt otettiin talteen kaikkiaan 272 toimipaikassa vuoden 2008
aikana. S-ryhmän laskennalliset ben
siinin myynnin VOC-päästöt vuonna
2008 olivat yhteensä noin 612 tonnia.

Henkilöstö

Luontoystävälliset
valikoimat

Ympäristöriskit

•

|

•

S-ryhmän toimipaikkojen valikoimissa oli vuonna 2008 yhteensä
234 Pohjoismaisella Ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä
merkittyä tuotetta. Eurooppalaisella EU-kukalla merkittyjä
tuotteita oli 91. Näillä kahdella
ympäristömerkillä merkittyjä
tuotteita myytiin yhteensä
lähes 64 miljoonalla eurolla.
Lisäksi tekstiilipuolella 595
tuotteella oli Öko-Tex
-standardin mukainen
tuoteturvallisuusmerkki.

•

FSC-sertifikaatti kertoo,
että puu on tuotettu luontoa säästävin menetelmin
ja puunhankintayhtiö huolehtii työntekijöidensä sosiaaliturvasta ja työturvallisuudesta. S-ryhmän valikoimissa FSC-merkki on 84
trooppista puuta sisältävässä tuotteessa vuonna 2008.

•

Energiansäästölamput ovat kestävä
valinta kodin valaistukseen silloin kun
valoja käytetään pitkään yhtäjaksoisesti. Energiansäästölamppuja myytiin
S-ryhmän toimipaikoissa lähes 300 000
kappaletta vuonna 2008.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta

Marketkauppa
S-ryhmässä päivittäistavarakauppaa
harjoitetaan neljässä eri ketjussa.
Prisma on koko perheen hypermarket,
joka tarjoaa laajan päivittäistavaravalikoiman lisäksi myös kattavasti
käyttötavaroita. S-market on supermarketkokoluokan ketju, joka yli
400 toimipaikallaan on S-ryhmän
suurin ruokakaupan ketju. Salelähimyymälät toimivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja Alepa on
pääkaupunkiseutulaisten oma
edullinen lähikauppaketju.
Lisäksi liiketoiminta-alueeseen kuuluu
Kodin Terra, joka on S-ryhmän asumisen tavaratalo. Sen valikoimiin
kuuluvat kodin sisustamiseen, remontointiin ja rakentamiseen sekä
kasvien ja puutarhan hoitoon liittyvät
tuoteryhmät. Kodin Terroja on tällä
hetkellä neljä, ja ketju laajenee
lähivuosina voimakkaasti.

• Kaikki S-ryhmän Prismat, Salet, S-mar-

• Päivittäistavarakaupassa luomutuot-

ketit ja Alepat ovat mukana SOK:n allekirjoittamassa energiapalveludirektiivin
edellyttämässä Kaupan Liiton energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä
9 prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

teiden ketjuvalikoimassa oli 209 erilaista tuotenimikettä. Luomua myytiin
S-ryhmässä yhteensä yli 50 miljoonalla
eurolla. Reilun kaupan tuotteita
S-ryhmän valikoimissa oli yhteensä
81, ja Reilun kaupan myynti kipusi yli
10 miljoonaan euroon. Suurimpana
yksittäisenä tuotteena olivat banaanit,
joka ostettiin S-ryhmän kaupoista
lähes 3,7 miljoonaa kiloa.

• Vuonna 2008 S-ryhmän päivittäistavarakaupassa myytiin kauppakasseja
noin 133 miljoonaa kappaletta. Kasvua
oli edellisvuoteen verrattuna reilut
4 prosenttia. Uusiomuovista valmistettuja kasseja oli noin 43 prosenttia koko
kassivolyymistä. Biokassien myynti
kasvoi voimakkaasti ja niiden osuus
nousi 2,2 prosenttiin koko kassimyynnistä. Suhteellisesti eniten
kasvoi kuitenkin puuvillaisten
kestokassien myynti. Niitä
myytiin viime vuonna yli
250 000 kappaletta.

•

Vuoden 2007 alusta S-ryhmän marketeissa yhtenäistettiin hinnanalennus
käytäntöä niin, että kaikki parasta
ennen -päiväystään lähestyvät tuotteet
myydään 30–50 prosentin alennuksella.
Uudistuksella pyritään vähentämään
syntyvää elintarvikejätettä. Uudistus
on kannattanut: S-ryhmän päivittäistavarakaupan poisheittohävikki väheni
vuoden 2008 aikana noin miljoona
kiloa vuoteen 2007 verrattuna. Tämä
vastaa lähes kolmen tuhannen henkilön
vuotuista jätemäärää. Kahden viime
vuoden aikana S-ryhmän päivittäistavarakaupan poisheittohävikki on
vähentynyt lähes 25 prosenttia.
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• Syksyllä 2008 S-ryhmän
marketeihin saapui kolme
MSC merkittyä Rainbowkalatuotetta. Samalla
luovuttiin ylikalastetun
yellowfin-tonnikalalajin käytöstä Rainbow-tonnikalatuotteissa. Suomessa vielä
harvinainen MSC-merkki
takaa, että tuote noudattaa kestävän kalastuksen
periaatteita. Tämä tarkoittaa
muun muassa sitä, ettei käytetty kalalaji kuulu ylikalastettujen lajien joukkoon. Samoin
merkki on lupaus siitä, että
kalastus ei ole vahingoittanut
meren ekosysteemiä.

• Myymätön tai myytäväksi kelpaamaton
tuote on rasite paitsi kaupalle, myös
ympäristölle. Elintarvike voi jäädä
myymättä monesta syystä. Se voi
vanhentua, rikkoontua, tai sen laatu ei
enää vastaa toivottua. S-ryhmässä on
määritelty toimenpiteet jokaisen tekijän
minimoimiseksi. Hyvä tilaus-toimitusketjun hallinta takaa tuotteiden kiertonopeuden niin, että päiväystuotteista
ei synny hävikkiä. Helposti rikkoontuvien tuotteiden pakkauksia on kehitetty
yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa
niin että tuote kestää logistisen ketjun
eikä näin päädy jätteeksi ennen aikojaan. Hedelmien ja vihannesten laatua
arvioidaan systemaattisesti. Varastojen
kiertonopeutta ja lämpötilan hallintaa
kehitetään jatkuvasti, jotta tuotteet
säilyisivät tuoreina ja hyväkuntoisina
mahdollisimman pitkään.

•

Rainbow ja X-tra ovat S-ryhmän ruokakaupoissa myytäviä asiakasomistajan
omia merkkejä.Omien merkkien kehittämisessä otetaan huomioon terveellisyyteen, turvallisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia. Omien
merkkituotteiden koostumusta on

mahdollista muuttaa, jos jonkin ainesosan korvaaminen tai muokkaaminen
parantaa tuotteen laatua ja ympäristöystävällisyyttä. Vuonna 2008 kaikissa
Rainbow-chipseissä, Rainbow-ranskanperunoissa ja -lohkoperunoissa käytetty palmuöljy vaihdettiin auringonkukkaöljyksi. Rainbow- ja X-tra-tekstiilien
pesujauheet ja Rainbow- ja X-tra-konetiskitabletit muutettiin fosfaatittomiksi
vuoden 2008 aikana. Myös konetiskijauheet muuttuvat fosfaatittomiksi
toukokuussa 2009.

•

S-ryhmä toi syyskuussa 2008 tuotevalikoimaansa maailmalla palkitut ja
kiitetyt biohajoavat Nature Babycare
-vauvanvaipat ja -lastenhoitotarvikkeet.
Uudet vaipat vähentävät ympäristökuormitusta, sillä Nature Babycare
-vaipat koostuvat yli 60-prosenttisesti
biohajoavista raaka-aineista – toisin
kuin perinteiset kertakäyttövaipat.
Nature Babycare vaipat on tavallisen
muovin asemasta päällystetty kompos-

toitavalla biologisella maissikalvolla,
joka hengittää ja tuntuu siksi mukavammalta vauvan iholla. Päällyste
kangas on valmistettu luonnollisen
puun kloorittomasta TCF-massasta
ja pehmustekerros täysin uusiutuvasta materiaalista.

•

S-ryhmän Kodin Terra, Prisma ja 
S-Rautamarket -ketjuissa on luovuttu
trooppisesta puusta valmistettujen parkettien myynnistä. Trooppisten puulajien osuus S-ryhmän parkettimyynnistä
on ollut noin 10 prosenttia.
Käytännössä päätös tarkoittaa, että
muun muassa Merbau-, Jatoba-, Sapeli
mahonki- ja Rosewood-parketit 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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Kodin Terrassa myytävät tuulilasinpesunesteet eivät sisällä terveydelle myr
kyllistä metanolia. Monet valmistajat
ovat siirtyneet etanoli- tai isopropanolipohjaisiin tuotteisiin, jotka ovat ominaisuuksiltaan yhtä hyviä ja myrkyttömiä.
Metanolipohjaisten tuulilasinpesunesteiden myrkyllisyydestä huolimatta niitä
käytetään yhä edullisemman hinnan
vuoksi. Metanolia sisältävät tuulilasinpesunesteet tunnistaa pulloon merkitystä pääkallon kuvasta.

•

Agriketjuissa ja Kodin Terroissa myytävistä perusrakennustarvikkeista vähintään 95 prosenttia on valmistettu
Suomessa.

•

Kaikki S-ryhmän ketjuvalikoimissa
olevat kovapuukalusteet ovat FSCsertifioituja. Markkinoilla olevista sertifikaateista FSC (Forest Stewardship
Council) pääsee lähimmäksi puutuotteiden kestävyyden takaamista. Kun
puussa on FSC-merkki, se on tuotettu
luontoa säästävin menetelmin, ja puunhankintayhtiö huolehtii työntekijöidensä
sosiaaliturvasta ja työturvallisuudesta.
FSC on ainoa Maailman Luonnonsuojeluliiton (WWF) suosittelema puun
sertifiointijärjestelmä.

•

|

h a n k i n ta

|

T u r va l l i s u u s

Tiesitkö, että yksi neliö asuinrakennuksessa kuluttaa saman verran
lämmitysenergiaa kuin yksi A+
luokiteltu jääkaappi?
Energiatehokkuusvaatimukset rakentamisessa kiristyvät 30–40 prosentilla
lähivuosina. Tehokas eristäminen on
luotettavin ja helpoin tapa vähentää
energiankulutusta varsinkin vanhoissa
taloissa, joissa lisäeristeiden valmistukseen käytetty energia saadaan takaisin
muutamassa vuodessa vähentyneenä
lämmitysenergian kulutuksena. Kodin
Terrojen ja Agriketjujen valikoimissa
on yli 60 erilaista rakennuseristettä,
joista yksi esimerkki on Isover-lasivilla.
Isover-lasivillan raaka-aineena on kotimainen kierrätyslasi. Suomen suurimpana kierrätyslasin käyttäjänä Isoveria
valmistava Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy käyttää kierrätyslasia vuodessa
45 000 tonnia, joka vastaa yli tuhatta
täyttä rekallista keräyslasia. Lasivilla
tuotteilla on hyvä ympäristötase eli
ne säästävät enemmän energiaa kuin
niiden tuotantoon sitoutuu.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta

Tavaratalo- ja
erikoisliikekauppa
S-ryhmä toimii tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa
kahdella ketjulla. Sokos-ketjuun kuuluu 21 tavara
taloa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi
kosmetiikan ja naisten aluspukeutumisen ketju
Emotion on rantautunut erityisesti monille pienemmille paikkakunnille. Emotion-myymälöitä
oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 15 kappaletta
ja ketju laajenee edelleen.

Sokos-tavaratalot
• Suomen 21 Sokos tavaratalon valikoimissa on useita ympäristömerkittyjä
tuotteita, muun muassa Reilun kaupan tekstiilituotteita sekä EU-kukalla
ja Joutsenmerkillä merkittyjä tuotteita.
Sokos on myös Naturaline-tuotesarjan
ainoa myyjä Suomessa. Naturaline on
luonnonmukaisesti ja vastuullisesti
tuotettujen, ihoystävällisten puuvillatuotteiden merkki. Kaikki Naturalinevaatteet ja -tekstiilit on valmistettu luomupuuvillasta vaadittuja standardeja
noudattaen. Sokoksen valikoimissa oli
vuonna 2008 noin 50 erilaista Naturaline-tuotetta. Sokos-tavarataloissa oli
myynnissä myös 53 erilaista ympäristöystävällisesti viljellystä ja kehrätystä
pellavalangasta valmistettua Masters
of Line -merkin pellavatuotetta.

•

Luonnonkosmetiikka on nouseva trendi.
Sokoksissa myytävä ranskalainen
Themis-tuotesarja on ensimmäinen
eurooppalainen luonnonkosmetiikkasarja, joka täyttää sekä Cosmebion
että Reilun kaupan laatuvaatimukset.
Raaka-aineita ostetaan useilta eri
Reilun kaupan tuottajilta Afrikasta,
latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta.
Reilun kaupan merkki voidaan myöntää kosmetiikkatuotteille tai muille niin
sanotuille yhdistelmätuotteille, joiden
kuivapainosta yli puolet (tai poikkeus
tapauksissa vähintään 20 prosenttia)
tulee Reilun kaupan raaka-aineista ja
loput muista raaka-aineista. Themis
tuotteet eivät sisällä parabeeneja eivätkä keinotekoisia väriaineita. Tuotteita
ei ole testattu eläinkokein. Sokoksissa
on myynnissä lisäksi useita muita
luonnonkosmetiikkasarjoja, kuten
Melvita ja L’Occitane.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta

S-ryhmä harjoittaa Suomessa
hotellitoimintaa kolmen eri hotelliketjun kautta. Kattavin niistä on
Sokos Hotels -ketju yhteensä 46
hotellillaan ympäri Suomen. Kansainvälisen Radisson Blu -ketjun hotelleja
on 7 ja Holiday Club Spa Hotelleja 8.
S-ryhmällä on jo yli 250 ravintolaa.
Vanhin brändeistä on Rosso, muita
tunnettuja valtakunnallisia ravintolaketjuja ovat muun muassa Fransmanni,
Amarillo, Sevilla ja Torero.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
• Tampereen tunnettu maamerkki,

•

Radisson Blu -ketjun Seaside-hotellilla on ollut jo kolme vuotta arvostettu
pohjoismainen Joutsenmerkki. Myös
kaikki muut Suomen kuusi Radisson
Blue -hotellia saavat ympäristömerkin kesällä 2009. Joutsenmerkityssä
hotellissa työskennellään ympäristön
hyväksi seitsemällä tärkeällä toiminta-alueella, joita ovat energian- ja
vedenkulutus, kemikaalien käyttö,
raaka-aineiden ja kulutustarvikkeiden
käyttö, sisustus- ja kalustushankinnat
sekä jätteet ja kuljetukset.

•

Joutsenmerkki määrittelee sisustuksen ja kalustuksen hankintojen
kriittistä tutkimista, mikä Radisson
Blu:ssa merkitsee, etteivät sisustusmateriaalit sisällä halogenoituja
muoveja (esim. PVC:tä). Mitään
tekstiilejä ei ole käsitelty halogenoiduilla palonestoaineilla. Kalusteissa
ei käytetä uhanalaisten puiden listalla
olevia materiaaleja. Myös yhteistyökumppaneilta hankitaan ainoastaan
todistetusti eettisesti ja ympäristö
ystävällisesti tuotettuja kalusteita.

Sokos Hotel Ilves muuttui vihreäksi
helmikuussa 2009. Koko 17 000
neliömetrin jäähdytys hoidetaan jatkossa Tammerkosken koskikylmällä.
Hotellin jäähdytysjärjestelmässä kiertävä vesi viilennetään koskivedellä
täysin ekologisesti. Koskeen palaava
vesi on suodatettua ja aiempaa
puhtaampaa. Hotelli on ainoa hotelli
Suomessa, jossa hyödynnetään
koskijäähdytystä.

• Koko maassa toimiva 13 kaupunkipubin ketju Public Corner aloittaa
yhteistyön Laitilan Wirvoitusjuoma
tehtaan kanssa Kievari-kausiolut
sarjalla. Pubit valitsivat uuden
yhteistyökumppaninsa vastuullisuusnäkökulmasta. Laitilan
Wirvoitusjuomatehdas käyttää
juomatuotantoon tuulisähköä.
Tuontioluisiin verrattuna Laitilan tehtaan tuotteet kuljetetaan asiakkaille läheltä eli
niiden hiilijalanjälki on normaalia pienempi. Saman
tehtaan Kukko-oluita,
Oiva-siidereitä ja limonaadeja myydään myös
S-ryhmän päivittäis
tavarakaupoissa.
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• Radisson Blu -hotelleissa tutkitaan tarkkaan energian- ja vedenkulutusta. Päivittäisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa
noin puoleen hotellin energiankulutuk
sesta. Toimintayksiköissä noudatetaankin Responsible Business -vastuullisuusohjelmaa. Gold point plus -kantaasiakasohjelman puitteissa asiakkaat
voivat mm. hyvittää yöpymisen ja matkojen aiheuttamat kasvihuonepäästöt
CarbonNeutral-järjestelmän avulla.
Lähes kaikkialla on asennettuina energiansäästölamput. Radisson Blu -ketju
osallistui maaliskuussa 2009 Earth Hour
-tapahtumaan sammuttamalla valot
kaikista yksiköistään tunnin ajaksi.

• Jätteiden määrään ja kuljetuksiin kiinnitetään huomiota. Kaikki S-ryhmän
hotellien paperiset asiakastuotteet,
kuten avainkorttikotelot ja palautelaput
ovat FSC-metsäsertifikaatti-tuotteita.
S-ryhmän hotellit käyttävät sertifioituja
asiakastuotteita ainoina hotelliketjuina
Suomessa.
Myös ravintoloiden painotuotteissa,
muun muassa ruokalistoissa, on käytössä EU-kukka- ja Joutsenmerkittyjä
materiaaleja.

• Alihankkijoita hotellien ja ravintoloiden
tuote- ja palveluhankinnoissa kilpailutettaessa käytetään kriteerinä ympäristöystävällisyyttä sekä sosiaalisesti
ja eettisesti kestävää kehitystä tukevia
valintoja.

• S-ryhmän MaRa-liiketoiminta on pystynyt vähentämään pakkausmateriaalin
määrää. Esimerkiksi säilykepurkit ovat
vähentyneet pussipakkauksen myötä
ja kastikkeissa on siirrytty tetrapakkauksiin. Muun pakkausjätteen määrää
pyritään vähentämään yhteistyössä
teollisuuden kanssa. MaRa-toimialan
yksiköt myös vastaanottavat vapaa
ehtoisesti asiakkaiden paristoja.
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• S-ryhmän MaRa-toimiala

• Kaikki S-ryhmän hotellit ovat mukana
SOK:n allekirjoittamassa energiapalvelu
direktiivin edellyttämässä MaRa ry:n
energiatehokkuussopimuksessa, jonka
tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä
9 prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

|

•

Kierrätys on olennainen osa hotellien
jokapäiväistä toimintaa. Hotelleissa on
noin 10 erilaista keräyspistettä posliinista metallin keräämiseen.
Kansainvälisen Rezidorin hotelleista
Suomen Radisson Blu -hotelleissa syn-

tyy vähiten lajittelematonta sekajätettä.
Suomen Radisson Blu -hotelleissa
lajittelematonta sekajätettä kertyy 0,5
kiloa yöpymistä kohden. Keskimäärin
Radisson Blu -hotelleissa syntyy sekajätettä 1,7 kiloa per yöpyminen.

• Radisson Blu Seasidessa vesijohtoveden painetta tasattiin 2008. Vedenkulutus väheni reilusti, eikä paineen muutos tuntunut asiakastyytyväisyydessä.
Säästöjä kertyy jatkossa noin parikymmentätuhatta euroa vuosittain. Vastaavanlaisia toimenpiteitä otetaan käyttöön
myös muissa S-ryhmän hotelleissa.
Keskimäärin Radisson Blu -hotelleissa
vettä kuluu 461 litraa/yöpyminen. Suomen yksiköt kuluttavat kansainvälisen
Rezidor-ketjun hotelleista keskimäärin
vähiten vettä, noin 200 litraa/yöminen.
Radisson Blu Vaasassa kulutus on 
saatu jopa 160 litran tasolle.

on keskittänyt lähes kaikki
tuotetilauksensa hankinta
yhtiö Meira Novalle. Tilaustehokkuus on hyvä verrattuna HoReCa-alan yleiseen
tasoon, jopa Euroopan mittakaavassa. Vuonna 2008
S-ryhmän MaRa-toimialan
tilausmäärä oli 42 miljoonaa
kiloa eli 3,5 miljoonaa kiloa
kuukaudessa ja 165 000
kiloa päivässä. Tavaravirtoja on keskitetty jo vuosia.
Aiemmin muun muassa liha,
maitotuotteet ja hevi-tuotteet
ostettiin suoraan toimittajilta,
jolloin ravintoloiden takapihoilla
kävi jopa 120 autoa viikossa.
Nyt kuljetuksia on saatu vähentymään 2–3 Meira Novan
kuljetukseen sekä muutamaan
erikoiskuljetukseen viikossa.
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• Ravintolaketjut elävät
sesongeista. Yksin Rossoketju työllistää noin 200
kausityöläistä. Jokaisessa
Radisson Blu -hotellissa
on jatkuvasti harjoittelijoita
ja taksvärkkityöntekijöitä.
Ketju haluaa tarjota alasta
kiinnostuneille opiskelijoille
todellisen paikan nähdä hotellin toimintaa ja osallistua
päivittäiseen työntekoon.
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• Joutsenmerkki määrittää myös
kemikaalien, raaka-aineiden ja kulutustarvikkeiden käyttöä. Radisson Blu
-ketju käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita, kemikaaleja
ja annostelujärjestelmiä. Hygieniatuotteiden tyhjät pakkaukset kierrätetään
energiajakeena.
Kaikki Sokos Hotellien ja Radisson
Blu -hotellien pesuaineet ovat Allergia
liiton testaamia ja hyväksymiä. Lähes
kaikki Radisson Blu -hotelleissa käytettävät siivousaineet ja -tarvikkeet ovat
Joutsen- tai ympäristömerkittyjä.

• Henkilökunnan työvirettä tuetaan
kaikissa S-ryhmän hotelleissa.
Radisson Blu on järjestänyt ”pyörällä
töihin” -kampanjoita ja henkilökunnan
liikuntatapahtumia sekä terveellisiä
ruokaviikkoja.

• Vastuullisuuspäivän yhteydessä
Radisson Blu -hotellit lahjoittavat
päiväkodeille tuotteita päiväpeitteistä
leluihin. Lapset pääsevät myös tutus
tumaan hotellielämään ja samalla
käydään läpi käytös- ja pöytätapoja
ruokaillessa. Myös sotaveteraanit huomioidaan heille järjestetyillä brunsseilla
ja kahvitilaisuuksilla.

|

h a n k i n ta

|

T u r va l l i s u u s

|

• Radisson Blu -hotellit lahjoittavat
käyttämättömät yksittäispakatut
shampoo-, hoitoaine- ja vartalovoide
pakkaukset vähävaraisille. Hygieniapakkauksia lahjoitetaan vuodessa jopa
80 000 kappaletta. Kuluneet pyyhkeet
kierrätetään uudelleen siivousliinoina.
Ketju lähettää myös löytötavarat
tietyn ajan jälkeen esimerkiksi Pelastusarmeijalle ja Punaiselle Ristille.

• S-ryhmän ravintolapuolella laaditaan
ruokien reseptit tarkkaan. Jokaisesta annoksesta tehdään kortit, joiden
mukaan arvioidaan hankintakalenteriin esimerkiksi viikon tilausmäärät.
Suunnitelmallisuus, annospakkausten
oikeat koot ja menekin onnistunut
ennustaminen ovat johtaneet ruoka
hävikin vähentymiseen. Keittiön
puolella ruokahävikkiä vähennetään
raaka-aineiden tehokkaalla käsittelyllä
(mm. kuorintatavoilla) ja First-In-FirstOut-periaatteella. Hotelliaamiaisten
kohdalla suurin hävikki muodostuu
asiakkaiden jättämistä ruoantähteistä,
joita pyritään pienentämään oikealla
tarjottavan ajoituksella ja tarjonnan
määrällä. Tavoitteena on pyrkiä vain
muutaman prosentin hävikkiin.
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• Maku, puhtaat raaka-aineet ja terveellisyys ovat päivän sanoja. Rosso
vastasi vuoden 2009 alussa asiakas
toiveisiin nostamalla listalleen runsas
kuituisia tuotteita ja lisäämällä pizzojen,
pastojen ja leipien terveydelle positiivisia ominaisuuksia. Samalla jaetaan
infoa annosten koostumuksesta
ja ravitsemussisällöstä.

•

Radisson Blu -hotellien ravintoloissa
tarjotaan vuoden 2009 alusta Smartruokaa. Annokset kootaan raakaaineista, joilla on terveyttä edistäviä
vaikutuksia. Tarjolla on antioksidantteja,
täysjyvää ja hyvänlaatuisia rasvoja
kiedottuina herkullisiin buffet-pöydän
makuihin.
Lähiruoka merkitsee Radisson
Blu -ketjussa suomalaista ruokaa eli
vihanneksia, paikallisten leipomoiden
leipää, hiutaleita ja myllyjen tuotteita.
Radisson Blu -hotelleissa paikallisesta hanavedestä puhdistetaan vieraille
vettä Nordaq FRESH-järjestelmällä.
Radisson Blu -hotellien aamiaisella
on tarjolla aina vähintään kahdeksaa
luomutuotetta. Henkilökunta osaa
hotelleissa kertoa luomun taustoista
ja tarjolla olevasta luomuvalikoimasta.

A s i a k a s o m i s ta j u u s

|

Henkilöstö

• Sokos Hotel Ilveksen
kulinaarista käyntikorttia,
Ravintola Masuunia vetää
Heikki Ahopelto. Niemisäätiön tunnustuspalkinnon
saanut keittiömestari edistää
suomalaista ruokakulttuuria
ja on vahva lähiruoan puolestapuhuja. Merkittävä osa
ravintolan raaka-aineista tulee
lähiseudun tuottajilta. Ravintolan makumaailmaa on etsitty
yhteistyössä lähialueiden pientuottajien kanssa, joilta Masuuniin
tulee muun muassa juustoa, lihaa
ja makkaraa.
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• S-ryhmän ravintoloiden
asiakasomistajapunaviininä
tarjotaan vuonna 2009 Reilu
kauppa -sertifioitua viiniä.
Argentiinalaisen viinin tuotannossa viljelijät ja työntekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen.
Asiakasomistajapunaviinejä
myydään vuosittain noin
150 000 pulloa eli volyymit
ovat suuret.
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Vastuullisuusuutisia liiketoiminta-alueilta

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
S-ryhmän liikennemyymäläja polttonestekauppaa hoitaa
97 ABC-liikennemyymälän,
255 ABC-automaattiaseman
ja 15 ABC-Delin muodostama
verkosto. ABC-Deli toimii
vain pääkaupunkiseudulla ja
Porvoossa. Lisäksi S-ryhmässä
toimii 20 polttonesteitä myyvää
toimipaikkaa, jotka eivät kuulu
ABC-ketjuun.

•

Kaikki ABC-liikennemyymälät ovat
mukana SOK:n allekirjoittamassa
energiapalveludirektiivin edellyttämässä
Öljy- ja kaasualan keskusliiton energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 9
prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

•

Esimerkkinä rakentamisen energiatehokkuudesta toimii vuoden 2008
lopulla avattu Osuuskauppa Oslan ABC
Kuninkaantie Pernajassa, joka lämpiää
hakelämmityksellä eli täysin uusiutuvalla energialla. ABC Kuninkaantien
liikennemyymälää kutsutaankin
”vihreän lämmön taloksi”.

•

ABC-mittarikentän suunnittelussa
ja rakentamisessa kiinnitetään huomiota siihen, että rakentaminen on
laadukasta, tehokasta ja rakentamisen ympäristötavoitteet saavutetaan.
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa avasi viime kesänä liikennemyymälän Kristiinankaupunkiin.
Uuden liikennemyymälän pihan täyttöja rakennekerroksissa käytettiin pohjatuhkaa, jota syntyy läheisessä Pohjolan
Voiman kivihiilivoimalasta jätteenä.
Pohjatuhka on yleisesti käytetty pihan
rakennusmateriaali, joka ominaisuuk
siltaan vastaa soraa.

• ABC-ketjussa on vuoden 2008 aikana panostettu rakentamisessa ja
ylläpidossa elinkaariajatteluun sekä
energiatehokkuuden parantamiseen.
Lähtökohtana on kiinteistön koko
elinkaaren tarkastelu tontin hankinnasta aina rakennuksen kuviteltuun
purkuun saakka. Esimerkiksi ABCjakeluasema on hyvin pitkälti kierrätyskelpoinen. Ongelmajätettä syntyy
mittarikatoksen valaistuksessa, jossa
käytetään toistaiseksi loisteputkia ja
-lamppuja. Ympäristöystävällisempää
ja energiatehokkaampaa valaistus
tapaa haetaan koko ajan.

johdanto

|

Alueellisuus

• Auton peseminen ABC
CarWash-autonpesussa on
arkipäivän ekoteko. Ympäristön kannalta on parempi
vaihtoehto pestä auto autopesussa kuin omalla pihalla.
Kadulla ja omalla pihalla
pestäessä kemikaaleja ja
epäpuhtauksia joutuu hallitsemattomasti ympäristöön.

|
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|

Henkilöstö

ABC-ketjun polttoaineista neljä prosenttia on lain määräämää biopoltto
ainetta. ABC-ketjun käyttämät biokomponentit, kuten kaikki polttonesteetkin,
hankitaan oman hankintayhtiön, North
European Oil Traden kautta. Hankintayhtiö NEOT täyttää biovelvoitteen
pääosin brasilialaisella sokeriruoko
etanolilla. Kotimaisen tuotannon pikkuhiljaa lisääntyessä on yhä suurempi osa
biokomponentista kuitenkin kotimaista
elintarviketeollisuuden ja kaupan bio
jätteistä tehtyä etanolia.

• Reilun Kaupan kahvia myydään ABC
-liikennemyymälöiden marketeissa,
vaikka Kulta Katriina korvasikin
Reilun kahvin ravintoloissa asiakkaiden toivomuksesta. Valikoimissa on
myös Reilun Kaupan annoshunaja ja
Norqvistin Reilu Luomuinen musta
tee sekä Norqvistin Reilu Luomuinen
vihreä tee. Kesällä myyntiin tulevat
Finlaysonin Reilusta froteesta
valmistetut pyyhkeet.
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• ABC-liikennemyymälöissä ja -Deleissä
kiinnitetään paljon huomiota siisteyteen ja hygieniaan. Ketjussa on tehty
vedettömän siivouksen pilotti, joka perustuu mikrokuitusiivousmenetelmään.
Uudella menetelmällä siivouksessa
käytetty veden ja pesuaineiden määrä
on vähentynyt huomattavasti hygie
niasta tinkimättä.

• ABC-ketjun henkilökunnalle järjestetään useita koulutuksia liittyen muun
muassa energiatehokkuuteen ja omavalvontaan. Myös tilojen käyttäjille
ja vuokralaisille kerrotaan järkevästä
energiankäytöstä.
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Maatalouskauppa
Maatalous-, kone-, rauta- ja
puutarhakauppaa harjoittavat
S-ryhmässä Agrimarket-, S-Rautamarket- ja Multasormi-ketjut.
Pääosin valtakunnallista liiketoimintaa harjoittaa SOK:n
tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy,
jonka lisäksi neljällä osuuskaupalla
on omaa maatalouskauppaa.

• Hankkija-Maatalouden rehuteollisuuden

Farmarin Sulavia Valmisannoksia ei
tarvitse avata, vaan ne sekoitetaan
sellaisenaan seosrehuvaunussa.
Valmis annos hajoaa rehuseokseen
kokonaisuudessaan, joten pakkausjätettä ei synny. Hankkija-Maatalous
hakee sulaville valmisannoksille
kansainvälistä patenttia.

tuotteet jaetaan suoraan tehtaalta tiloille. Kun rehujen toimitusketjussa ei ole
ylimääräisiä välikäsiä ja vaiheita, hygienia paranee huomattavasti. Myös
logistiikkaketju tehostuu, kun rehut
kuljetetaan suoraan maatiloille.

• Rehun valmistuksessa noudatetaan tiukkaa omavalvontaa: rehun
raaka-aineista, kuten soijasta,
otetaan useita näytteitä jo satamassa ja valmiit rehut testataan
vielä ennen maatiloille kuljettamista. Rehuteollisuuden käyttämä soija säilytetään omassa
varastossaan ennen tehtaalle
rahtaamista.

• Hankkija-Maatalouden rehuteollisuus on kehittänyt
lehmien seosrehuruokinnan
avuksi kolme vitamiinien ja
erikoisrehujen valmisannosta. Valmiiden annosten
avulla on helppo varmistaa, että lehmät saavat
juuri tarvitsemansa
määrän vitamiineja.

•

Hankkija-Maataloudella on omat
erilliset varastot kasvinsuojeluaineille.
Näin kasvinsuojeluaineita ei pääse
esimerkiksi viemäriverkostoon.

•

Kauppapaikkojen suunnittelussa
kiinnitetään huomiota uusiutuvan
energian käyttöön. Esimerkiksi EteläPohjanmaan Osuuskaupan Alajärven
S-Rautamarket lämmitetään pelleteillä.

• Agrimarket-ketjun myymälähenkilökunnan työvaatemalliston uudistuksen
yhteydessä käyttämättömät vanhan
malliston vaatteet lahjoitettiin
hyväntekeväisyyteen.

• Multasormen koko kesäkalustevalikoima on valmistettu joko FSC-sertifioitua
viljeltyä tai kotimaista puuta
käyttäen. Ketjun myynnissä
olevia puutarhakalusteita
ei ole valmistettu tropiikin
luonnonmetsien eli sade
metsien puista.
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Auto- ja
autotarvikekauppa
• Syksyllä 2008 tuli voimaan

•

direktiivi, joka laajensi
akkujen ja paristojen
tuottajanvastuuta niin,
että käytetyt ajoneuvoakut
voi palauttaa myös autokauppoihin. Automaa ohjaa
kierrätykseen myös
vanhat autonrenkaat.

S-ryhmän autokaupan palveluja tarjoavat SOK:n tytäryhtiöt Automaa Oy ja 11
alueosuuskauppaa. Palveluihin kuuluvat
uudet autot, vaihtoautot, varaosa- ja
tarvikemyynti, huolto- ja korjaustoiminta
sekä autokaupan rahoitus. S-ryhmällä on
17 eri automerkin edustukset. S-ryhmän
oma maahantuontimerkki on Peugeot,
jota tuo maahan SOK:n tytäryhtiö Maan
Auto Oy.

• Peugeotin Blue Lion -ympäristöstandardi auttaa kuluttajaa tekemään
ekologisia valintoja. Alle 130g/km hiilidioksidia tuottavat Peugeotit saavat Blue
Lion -ympäristötunnuksen, jonka edellytyksenä on myös se, että autot ovat 95prosenttisesti kierrätettäviä ja että
ne on valmistettu ISO 14001
-sertifioidussa tehtaassa.

•

Muutama vuosi sitten päätettiin, että
Euroopassa myytävien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt pitäisi
saada vapaaehtoisesti alle 140 g/km
vuoden 2008 loppuun mennessä.
Peugeot alitti säädetyn rajan keski
määräisten hiilidioksidipäästöjen ollessa 138,1 g/km ja sijoittuu Euroopassa
hiilidioksidipäästöjen vähäisyydessä
henkilöautojen kärkeen. Joka kuudes
Euroopassa myyty 120 g/km CO2
-päästöt alittava auto on Peugeot.

• Peugeotin uuden
sukupolven sähkö
autot tulevat myyntiin
vuoden 2010 lopulla. PSA
Peugeot Citroën -yhtymä on
tällä hetkellä maailman suurin
sähköautojen valmistaja, sillä se on
myynyt tähän mennessä yli 10 000
sähköautoa, joista suuri osa on
Peugeot 106 Electric -sähköautoja.
Yhtymä suunnittelee myös monikäyttöisiä plug-in-hybridejä, joissa akkua
ladataan pienellä ja taloudellisella
polttomoottorilla.

• Sähköautojen kehitystyön ohella PSA
Peugeot Citroën -yhtymä kehittää
polttoaineen kulutusta vähentävää
Stop & Start -tekniikkaa. Tällainen teknologia tulee laajalti tarjolle
Peugeoteihin vuodesta 2010 alkaen.
Dieselhybridien kehitystyö edistyy
myös hyvää vauhtia ja tekniikka tuodaan asiakkaiden saataville vuonna
2011 markkinoille tulevassa Peugeot
3008 HYbrid 4:ssä.
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S-Pankki
• S-Pankilta saa palvelut säästämiseen,
maksamiseen ja omien hankintojen
rahoittamiseen. Asiakkaita on yli
2 miljoonaa, joista 650 000 käyttää
verkkopankkia. Pankkiin luotetaan,
sillä talletuksia tehdään kuukausittain
keskimäärin 68 miljoonaa euroa.
Yhteensä talletuskanta oli noin 2
miljardia euroa vuoden 2008 lopussa.

•

S-Pankki on SOK:n sataprosenttisesti
omistama tytäryhtiö. Pankki on siis
täysin suomalaisessa omistuksessa.
Sen palvelut on räätälöity auttamaan
asiakasomistajien päivittäistä
raha-asioiden hoitoa.

•

S-Pankilla on pankkialan tehokkaimmat
jakelukanavat. Pankkipalvelut tuodaan
lähelle, jolloin taataan pankkipalvelut
myös niillä paikkakunnilla, joissa perinteistä pankkikonttoria ei ole. S-Pankki
toimii yli tuhannessa S-ryhmän toimipaikassa ympäri Suomen. Käteistä voi
nostaa ja tallettaa kaupan kassalla,
jolloin säästyy sekä aikaa että vaivaa.
Pankkiasiat voi hoitaa aina kaupan
aukiolon aikaan, kesällä jopa sunnuntaisin. Arki helpottuu, kun sekä pankkiasiat että Bonukset saa yhdellä kortilla.
Asiakasomistajille peruspankkipalvelut
ovat vielä ilmaisia. Verkkopankin kautta
pankkipalvelut saavuttavat asiakkaat
kotisohvallakin.

•

S-Pankin asiakkailla on käytössään
NetPosti. Se säästää luontoa, aikaa
ja rahaa. Asiakas voi tilata perinteisen
paperilaskun sijaan samannäköisen
sähköisen laskun NetPostiinsa. Kun
verkkopankkiin tilaa myös muita sähköisiä asiakirjoja, kuten palkkalaskelmat
tai takuukuitit, säästää paperia vuodessa jo ison pinon. Arkiset asiat hoituvat
sujuvasti, nopeasti ja turvallisesti.
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Kansainvälinen liiketoiminta
Sokos Hotellit Pietarissa

• SOK:lla toimii Pietarissa kolme Sokos
Hotellia. Hotelleissa hyväntekeväisyys
kohdistuu paikallisiin lastenkoteihin,
kouluihin ja lähistöllä sijaitseviin lastentarhoihin. Kun Sokos Hotel Olympic
Garden avautui, kunnosti hotelli viereisen lasten leikkipuiston. Vastapäisen
koulun toimintaa hotelli tuki koulutarvikelahjoituksella sekä maalauttamalla
koulun julkisivun. Myös yksittäisiä paperi-, vihko-, kansiolahjoituksia on tehty
Vasilyn saaren lähikoululle. Lapset ovat
Pietarin hotellien suosikkikohde, sillä
joulunaikaan Sokos Hotel Vasilievskyn
Rovaniemeltä tuoma Joulupukki kiersi
Vasilin saaren kouluja, lastentarhoja ja
vammaisten lastenkoteja vieden leluja
ja iloisia joulutervehdyksiä pienille.
Talvitapahtumassa puolestaan pakkasukko ja -neito viihdyttivät paikallisia
perheitä.

• Venäjän Sokos Hotelleissa noudatetaan
ekologisuutta liinavaatteiden ja pyyhkeiden puhdistuksessa ja matalasesonkien aikaan energiaa säästetään sulkemalla kerroksia. Hotellit myös siivoavat
ympäristöään talkoilla. Viimeksi siivoustalkoot on järjestetty Olympic Gardenin
puistossa.

Hotellit haluavat myös tarjota oppimis
paikkoja ja tekevät harjoittelijayhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja
suomalaisten hotellialan koulujen
kanssa. Pietarin kaikista Sokos
Hotelleista tuli vuoden 2009
alussa savuttomia työpaikkoja.
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Latvian Prismat

•

SOK:lla toimii Latviassa kaksi Prisma
-hypermarketia. Kolmas avataan
2011. Riian Prismojen henkilökunta
on vakuutettu maan lailliset velvoitteet ylittävällä vakuutuksella. Ainoana
marketkaupan toimijana Prismoissa on
käytössä kannelliset ja ovelliset pakastinkalusteet sekä kiinteistöjen lämmön
talteenottojärjestelmät. Energiansäästö
on noin 20 prosenttia. Latvian Prisma
järjesti jouluna useiden lastenkotien
yhteisen juhlan, jossa viihdyttiin ruoan
ja lahjojen parissa. Lisäksi paikallisille
lastenkodeille on annettu alennuksia
jouluruokaostoksista.

Toiminta Tallinnassa

•

Tallinnassa toimii 5 Prismaa, joiden
liiketoiminnasta vastaa AS Prisma
Peremarket. Kuudes Prisma aukeaa
Narvaan vuonna 2010. Sokos
Hotel Viru on toiminut Tallinnan
keskustassa jo vuodesta 1972.

•

Prisma Peremarketin hyväntekeväisyyden painopisteenä hyväntekeväisyystyössä ovat lapset. Prisma
Peremarket jatkaa monivuotista yhteistyötään Pelgulinna lastensairaala-

järjestöjen kanssa. Vuoden aikana
Prismoissa järjestettiin kaksi lastenpäivää, jolloin asiakkaiden ostoista
kertyneitä varoja lahjoitettiin sairaalalle.
Peremarket ohjasi myös kaikki joulukorttirahat samaan kohteeseen. Prisma
oli mukana tukemassa Viron poliisin
tekemää opetuselokuvaa, jossa nuorille
kerrottiin varastamisen seurauksista.

•

Prisma Peremarket kerää ja lajittelee
jätteensä ja tuotepakkaukset sekä kierrättää 60 prosenttia paperi- ja muovijätteestään: hypermarketit käyttävät myös
vihreää energiaa.

• Sokos Hotel Virussa on käytössä
Green Key -ympäristömerkki, joka
pyrkii vähentämään energiankäyttöä
ja jätteen määrää ja edistämään kestävää turismia. Hotellin ravintoloissa
suositaan paikallisesti tuotettua ruokaa.
Tämän vuoden alusta hotellissa uudelleenkäytetään shampoo- ja saippuapakkauksia.
Sesonkiaikojen ulkopuolella Sokos
Hotel Virun kuten muidenkin S-ryhmän
hotellien käyttämättömissä kerroksissa
tai rakennusten siivissä vähennetään
lämmitystä ja suljetaan valaistus ja
ilmastointi. Hotellissa on käytössä
myös vettä säästävät hanat ja suihkut sekä energiansäästölamput.
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Taloudellinen vastuu

Sosiaalinen vastuu / henkilöstö

2006
2007
2008
Asiakaomistajia (jäseniä) 1 621 060 1 707 274 1 797 653
S-ryhmän
vähittäismyynti, milj. €
9 777
10 544
11 821
Bonusmyynti, milj. €
6 121
6 779
7 690
Maksettu Bonusta, milj. €
232
263
307
Investoinnit, milj. €
558
591
709
Tulos ennen
satunnaisia eriä, milj. €
341
318
250
Osuuskauppojen lukumäärä
39
36
34
Toimipaikkojen
lukumäärä Suomessa
1 488
1 526
1 553

Taulukoiden luvut perustuvat vuoden viimeisen päivän tilanteeseen.
Mukana laskennassa on S-ryhmän Suomen henkilöstö.
Henkilömäärä
2006
2007
2008
Alueosuuskaupat 25 149 26 721 27 500
Paikallisosuuskaupat
333
289
267
SOK-yhtymä
8 563
8 889
9 346
S-ryhmä 34 045 35 899 37 113

Sosiaalinen vastuu / sponsorointi
2006
2007
2008
Sponsorointi yhteensä (€) 2 770 000 2 899 000 3 846 000
Urheilun osuus (%)
60
57
59
Kulttuurin osuus (%)
18
18
21
Yhteiskunnallisen
toiminnan osuus (%)
22
25
20

Vakituisten työntekijöiden
lähtövaihtuvuus (%)*
2006
Alueosuuskaupat
21,8
*) Sisältää vain alueosuuskauppojen henkilöstön.

2007
19,9

2008
21,3

Työsuhteiden laatu (%)
Vakituiset
Määräaikaiset

2006
87,5
12,5

2007
87,7
12,3

2008
88,3
11,7

Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

43,4
56,6

43,8
56,2

45,7
54,3

Sukupuolijakauma (%)
Naiset
Miehet

2006
70,6
29,4

2007
71,3
28,7

2008
71,9
28,1

2006
3,95
3,84
3,74
3,59

2007
3,96
3,83
3,75
3,64

2008
3,98
3,90
3,86
3,71

2006
1 650
18 200

2007
1 800
21 900

2008
2 002
44 700

Työyhteistötutkimuksen tulokset
(keskiarvot asteikolla 1-5)**
Alueosuuskauppa työnantajana
Toiminnan tavoitteisuus
Esimiestoiminta
Kehittyminen ja oppiminen
**) Ei sisällä SOK:n tytäryhtiöiden tietoja.
Koulutus
Jollas Instituutin valmennuspäivät
Jollas Instituutin opiskelijamäärät
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Ympäristövastuu
Taulukko sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
Kiinteistöt
2006
Bruttoala [milj. brm2]
2,7
Ympäristövaikutteiset
kustannukset [milj. €]
82
Sähkö [GWh]
900
Lämpö [GWh]
380
Vesi [milj. m3]
1,8
Asiakkaille tarjotut kierrätyspalvelut
Asiakkaille tarjotut ekopisteet [kpl]
S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet [t]
Palautetut alumiinitölkit [milj. kpl]
Palautetut kierrätysmuovipullot (milj. kpl)

2007
2,9

2008
3,4

95
960
400
1,9

101
1 089
393
1,9

2006
163

2007
186

2008
192

tieto ei
saatavilla
122,4

681
231,2

829
331,9

ei kerätty

ei kerätty

71,5

Pakkaukset
Maahantuodut ja kotimaan markkinoille
saatetut pakkaukset [t]

Ympäristöriskit
Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun [kpl]

2006

43 800

2007

43 600

2008

49 463

|
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|
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Tuotteet
2006
Joutsenmerkityt tuotteet
valikoimissa [kpl]
194
Joutsenmerkittyjen
tuotteiden myynti [milj. €]
49,8
Öko-Text -tuotteet
valikoimissa [kpl]
426
Öko-Text -tuotteiden
myynti [milj. €]
8,3
EU-kukalla varustetut
tuotteet valikoimissa [kpl]
33
EU-kukalla varustettujen
tuotteiden myynti [milj. €]
1,0
Luomutuotteet
tieto ei
valikoimissa [kpl]** saatavilla
Luomutuotteiden
myynti [milj. €]
23,9
Reilun kaupan
tuotteet valikoimissa [kpl]***
31
Reilun kaupan
tuotteiden myynti [milj. €]***
5,6
FSC-metsäsertifikaattituotteet valikoimissa [kpl]
40
FSC-metsäsertifikaattituotteiden myynti [milj. €]
0,7
Myydyt energiansäästö70 546
lamput [kpl]***

|

luvut

2007

2008

180

234

67,2

61,7

678

595

10,8

11,2

73

91

1,5

2,2

166

201

28,8

50,8

35

62

6,7

9,5

61

84

1,7

1,5

210 208

292 328

**) Sisältää vain market-kaupan valtakunnallisen
ketjuvalikoiman tuotteet.
***) Sisältää vain marketkaupan tiedot. Vuosien 2006 ja 2007
luvut tarkentuneet viimevuotisesta katsauksesta.

2006

2007

2008

261

279

334

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut ympäristöluvat
ja tehdyt ilmoitukset [kpl]

15

10

12

Jätteet

Pilaantuneiden maiden
kunnostuskustannukset [milj. €]
Polttonestehöyryn talteenotto [kpl]
Bensiinin myynnin VOC-päästöt [t]

0,55
207
500

1,6
249
550

0,8
272
612

Syntynyt jätemäärä (t)
hyötykäyttöaste (%)

2006
tieto ei
saatavilla
tieto ei
saatavilla

2007

2008

78 000

91 000

63

65

