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S-ryhmän
vastuullisuuskatsaus 2010
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Ihmiseltä ihmiselle
S-ryhmä ja osuuskaupat syntyivät reilut sata vuotta sitten vastatakseen ihmisten tarpeeseen hankkia
laadukkaita tuotteita ja palveluja edulliseen hintaan.
Yhteistoiminta sai muodokseen osuustoiminnan, joka
on ennen kaikkea yhdessä yrittämistä. Kaikki osuuskunnan jäsenet omistavat yhtä suuren osan yrityksestä
ja toiminnasta kehitysinvestointien jälkeen syntyvä
mahdollinen ylijäämä jaetaan heidän keskenään tasan.
Välikäsiä ei ole, vaan toiminnan tulos hyödyttää suoraan paikallista yhteisöä.
Osuustoiminnan arvoihin on alusta saakka kuulunut
paitsi omaehtoisuus myös omavastuisuus – yksilön
oma vastuu toiminnastaan ja sen seurauksista. Yhtä
lailla arvoihin kuuluvat yhteiskuntavastuu sekä vastuu
ihmisistä ja ympäristöstä. Osuustoiminnan kvartaali on
neljännesvuosisata. Se tarkoittaa sitä, että toimimme
ja investoimme pitkäjänteisesti. Voi siis todeta, että
osuustoiminta on lähtökohtaisesti vastuullista toimin
taa kohti kestävää kehitystä.
Jaloinkaan arvopohja ei kuitenkaan takaa yrityksen
vastuullisuutta, jos yrityksessä työskentelevät ihmiset
eivät näitä arvoja ymmärrä tai noudata. Arvot ja ennen
kaikkea niiden tulkinta myös muuttuvat ajassa. Siksi
arvoista ja niiden tulkinnasta tässä hetkessä ja muuttuvassa toimintaympäristössä olisi käytävä jatkuvaa keskustelua niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Tänään S-ryhmä on kansanliike, johon kuuluu yli 75
prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Osuuskaupoilla on lähes kaksi miljoonaa omistajaa, osuuskaupan jäsentä. S-ryhmän yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ja merkitys ihmisten arjessa kasvaa – samalla kasvaa
meidän vastuumme asiakasomistajiamme ja suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.
Emme suhtaudu tähän vastuuseen kevyesti. Tiedämme, että meidän on ansaittava asiakasomistajiemme luottamus ja paikkamme suomalaisessa yhteiskunnassa joka päivä, jokaisessa asiakaskohtaamisessa.
Tähän tarvitaan sanoja, mutta ennen kaikkea tekoja.
Tarvitaan aitoa vuorovaikutusta, keskustelua ja kritiikkiäkin. Vain se haastaa meidät toimimaan paremmin.
Tutustu vastuullisuuskatsaukseemme ja lue, mitä
olemme saaneet aikaan vuoden 2010 aikana.
Yhteinen kehitystyömme jatkuu!

Suso Kolesnik on johtaja,
joka vastaa S-ryhmän
vastuullisuudesta ja
maineenhallinnasta

ps. Jatkuvasti päivittyvää tietoa vastuullisuusasioista löydät
<S-kanavan verkkosivuilta>, Yhteishyvä fi:n <Vastuullisen kuluttamisen –osiosta>
ja vinkkejä omiin valintoihin <Vastuullisen kuluttamisen oppaasta>.
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Mikä on S-ryhmä?

S-ryhmän liiketoiminta

S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 22 alueosuuskaupasta ja yhdeksästä
paikallisosuuskaupasta. Jäsenet eli asiakasomistajat
omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat
keskusliike SOK:n. Muita omistajia ei osuuskaupoilla
tai SOK:lla ole.
Koska S-ryhmän osuuskaupat ovat osuustoiminnallisia yrityksiä, palautuu niiden synnyttämä taloudellinen menestys aina viime kädessä asiakasomistajille.
Tämä tapahtuu joko investointeina uusiin toimipaikkoihin ja palveluihin tai suorina rahallisina etuina kuten
Bonuksena, maksutapaetuna, osuuspääoman korkona
ja ylijäämäpalautuksena.
S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa
palveluja ja etuja asiakasomistajille.
Ryhmän päämääränä on tarjota asiakasomistajilleen
kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laaja
toimipaikkaverkosto. Toiminnan lähtökohtina ovat
asiakkaan palvelutarpeet ja arjen helpottaminen.

S-ryhmän liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa,
liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, tavarataloja erikoisliikekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa,
auto- ja autotarvikekauppa sekä maatalouskauppa.
Liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin,
joita alueosuuskaupat toteuttavat.
S-ryhmän valtakunnalliset ketjubrändit ovat market
kaupassa Prisma, S-market, Sale ja Alepa sekä
tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa Sokos ja Emotion.
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittavaan ABC-ketjuun kuuluu yli sata liikennemyymälää.
Valtakunnallisia hotelliketjuja ovat Sokos Hotels ja
Radisson Blu Hotels. S-ryhmän tarjonta ravintolapuolella ulottuu tunnetuista ketjubrändeistä yksilöllisiin
ravintoloihin ympäri Suomen.
Agrimarket on maatalouskaupan valtakunnallinen ketju. S-Rauta- ja Multasormi-ketjut palvelevat
asiakasomistajia rauta- ja puutarhakaupassa.
Kodin Terra on S-ryhmän asumisen tavaratalo. Ketju
on kasvanut ripeästi viime vuosina ja vuoden 2010
lopussa Suomessa oli 11 Kodin Terraa.
Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä on kansainvälistä liiketoimintaa Venäjällä ja Baltian maissa, jossa
harjoitetaan marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa. Pietarissa toimii kolme Sokos Hotellia ja
Tallinnassa yksi. Prismoja on seitsemän Virossa, kuusi
Venäjällä, kaksi Latviassa ja kaksi Liettuassa.
S-ryhmällä oli vuoden 2010 lopussa 1 636 toimipaikkaa, joista 1 614 oli Suomessa, 13 Baltiassa ja
9 Venäjällä.
S-ryhmässä työskenteli vuoden 2010 lopussa
39 646 palvelualan ammattilaista.

Toiminnan selkärankana ovat arvot:
•
•
•
•

Olemme asiakasta varten.
Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme.
Toimimme tuloksellisesti.
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Vastuullisuuden
organisointi ja johtaminen
S-ryhmässä vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat osa
arjen toimintaa ja normaalia johtamista. Yhdessä laaditut ja vastuullisuustyötä ohjaavat vastuullisuusperiaatteet on laadittu S-ryhmän arvojen pohjalta ja kaikki
s-ryhmäläiset ovat sitoutuneet toimimaan periaatteiden
mukaisesti. Uutena vastuullisuuteen liittyvänä ohjeistona julkistettiin keväällä 2011 eettiset periaatteet. Ne
on hyväksytty käyttöön SOK-yhtymässä, mutta niiden
käyttöönottoa suositellaan myös kaikille osuuskaupoille.
Vastuullisuusperiaatteita viedään käytäntöön toimialakohtaisilla vastuullisuusohjelmilla, jotka on valmisteltu toimialakohtaisissa vastuullisuustyöryhmissä ja
hyväksytty toimialakohtaisissa ohjausryhmissä. Toimi
alojen vastuullisuusohjelmissa seurataan jatkuvasti
muun muassa energiatehokkuuteen, jätteiden ja pakkausmateriaalin määrän vähentämiseen ja ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoimiin liittyviä tunnuslukuja.
Työnjaosta SOK:n ja osuuskauppojen välillä voidaan
karkeasti todeta, että kaikki S-ryhmätasoiset ja muuten
merkittävät vastuullisuuslinjaukset valmistellaan SOK:lla
ja ne hyväksytään yhteisissä päätöksentekoelimissä,
kuten ohjausryhmässä, toimialahallituksessa ja SOK:n
hallituksessa.
Toimialakohtaisissa vastuullisuustyöryhmissä keskustellaan pienemmistä asioista ja linjauksista, jotka viedään ketjuohjausten ohjeiden välityksellä sekä osuuskauppojen että tytäryhtiöiden toimeenpantaviksi.
S-ryhmätasoinen vastuullisuuskatsaus kertoo koko
S-ryhmän tasolla tehdyistä vastuullisuuslinjauksista ja
niiden toimeenpanosta. Juridisesti itsenäisinä yrityksinä
osuuskaupat myös raportoivat omasta vastuullisuus
toiminnastaan osana vuosiesitteitään ja verkkosivujaan.

|

Sosiaalinen vastuu

S-ryhmän alueosuuskaupat
Andelslaget Varuboden*, Kirkkonummi
Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki
Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki
Jukolan Osuuskauppa, Nurmes
Keskimaa Osk, Jyväskylä
Koillismaan Osuuskauppa, Kuusamo
Osuuskauppa Arina, Oulu
Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti
Osuuskauppa Keula, Rauma
Osuuskauppa KPO, Kokkola
Osuuskauppa Maakunta, Kajaani
Osuuskauppa Osla Handelslag*, Porvoo
Osuuskauppa PeeÄssä, Kuopio
Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli
Osuuskauppa Ympyrä, Hamina
Osuuskauppa Ympäristö, Kouvola
Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
Satakunnan Osuuskauppa, Pori
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Salo
Turun Osuuskauppa, Turku
*fuusiossa 30.6.2011 syntyy
Osuuskauppa Varuboden-Osla
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Kasvua alueiden ja asiakasomistajien hyväksi
Talouden taantuma alkoi taittua Suomessa loppuvuonna 2010. Taloustilanteen kirkastuminen näkyi
myös S-ryhmässä. S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi
edellisvuodesta 6,1 prosenttia yhteensä 10,5 miljardiin euroon. S-ryhmän tulos ennen satunnaisia eriä
oli 296 miljoonaa euroa. S-ryhmä jakoi Bonusta 331,1
miljoonaa euroa ja investoi uusiin palveluihin ja toimipaikkoihin 600 miljoonaa euroa. Vaikka investointien
määrä oli edellisvuotta pienempi, loivat S-ryhmän
alueosuuskaupat silti 1 500 uutta työpaikkaa ympäri
Suomea.
S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi 6,4 prosenttia vuonna 2010. Tähän sisältyivät Prismojen,
S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin
Terrojen sekä muiden market-toimipaikkojen päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit. Kasvu oli voimakkainta Kodin Terrassa. Myös Prisma-ketjun käyttö
tavarakauppa kehittyi vuoden aikana hyvin.
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kasvoi 13,6 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna.

Liikennemyymälöiden ravintolakauppa kasvoi, mutta
liikeaikalain muutoksesta johtuen marketkauppa ei
yltänyt aivan edellisvuoden myynnin tasolle.
Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti heikkeni
0,3 prosenttia. Sokos-ketjussa uudistus- ja laajennushankkeet jatkuvat.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan vähittäismyynti kasvoi edellisvuodesta 3,8 prosenttia, mihin vaikutti niin
vilkastunut ravintolakauppa kuin lisääntynyt kotimaan
matkustus. S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan
ketjuihin kuuluvat mm. Sokos Hotels, Radisson Blu
Hotels sekä lukuisat ravintolaketjut.
S-ryhmän autokauppa vilkastui 3,7 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Maatalouskaupan myynti laski
puolestaan 0,6 prosenttia. Kysynnän heikkeneminen,
alhainen investointitaso ja hintaheilahtelut koettelevat
yhä alaa.
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Osuuskauppa palkitsee omistajaansa
S-ryhmän alueosuuskaupat ovat osuustoiminnallisia
yrityksiä, mikä tarkoittaa sitä, että osuuskaupat ovat
jäseniensä eli asiakasomistajiensa omistamia. Muita
omistajia, kuten esimerkiksi ulkomaalaisia sijoittajia,
ei ole.
Koska S-ryhmä on sataprosenttisesti suomalaisten
asiakasomistajakotitalouksien omistama, ei ryhmässä
kiertävä raha mene kenenkään ulkopuolisten hyödyksi. S-ryhmän taloudellinen menestys koituu lopulta
kaikkien asiakasomistajien hyväksi joko uusina palveluina ja toimipaikkoina tai suorina rahallisina etuina
kuten Bonuksena, maksutapaetuna, osuuspääoman
korkona ja ylijäämäpalautuksena.
Arvoltaan suurin osuustoiminnallisen yritysmuodon
mahdollistama rahallinen etu on ostohyvitys eli Bonus.
Sitä maksettiin asiakasomistajille vuonna 2010 yhteensä 331,1 miljoonaa euroa eli lähes miljoona euroa

joka päivä. S-Etukortin käyttöön perustuvaa maksu
tapaetua maksettiin 4,3 miljoonaa euroa, ylijäämäpalautusta 23,3 miljoonaa euroa ja osuuspääoman
korkoa 12,4 miljoonaa euroa. Kun rahalliset edut lasketaan yhteen, sai kukin asiakasomistaja vuonna 2010
keskimäärin 197 euron arvosta rahallisia etuja.
S-ryhmän omistajajoukkoon on liittynyt viime
vuosina uusia jäseniä tasaiseen tahtiin. Vuoden 2010
aikana S-ryhmän alueosuuskauppoihin liittyi peräti
102 841 uutta asiakasomistajaa. Eniten uusia jäseniä
saivat HOK-Elanto, Pirkanmaa, Hämeenmaa ja Arina.
Vuoden lopussa S-ryhmällä oli yhteensä 1 933 857
asiakasomistajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 77
prosenttia Suomen kotitalouksista on asiakasomistaja
talouksia. Kahden miljoonan asiakasomistajan rajan
uskotaan rikkoutuvan vuoden 2011 aikana.
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Paremmat valikoimat entistä lähempää
S-ryhmään syntyi 38 uutta toimipaikkaa vuonna 2010, ja
niiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1 636. Todellisuudessa uusia rakennettiin enemmänkin, kun monia
vanhoja toimipaikkoja korvattiin osuuskauppojen asiakasomistajia paremmin palvelevilla. Rakentamisen lisäksi
osuuskaupoissa on laajennettu ja remontoitu kymmeniä
vanhoja toimipaikkoja. Uusien, ajanmukaisten tilojen ansiosta myös valikoimia on voitu laajentaa.
Eniten toimipaikkojen määräänsä kasvattivat marketkaupan ketjut, siis Sale ja Alepa, S-market, Prisma ja
Kodin Terra.
Osuuskaupat perustivat uusia Saleja muun muassa
Läyliäisiin, Mikkeliin ja Savonlinnaan, kun taas Oulaisissa,
Tervajoella, Tervolassa ja Utajärvellä vanhojen myymälöiden tilalle avattiin uudet. Täysin uusia S-marketteja syntyi
esimerkiksi Liperiin, Mustasaareen ja Nousiaisiin, vanhoja
korvattiin uusilla puolestaan muun muassa Kauhavalla,
Kemiönsaaressa, Mäntyharjulla ja Rantasalmella.
Kotimaan Prismojen määrä kasvoi kuuteenkymmeneen vuonna 2010, kun Forssassa avattiin uusi Prisma ja
neljä Euromarketia siirtyi Prisma-ketjuun. Kodin Terrojen
määrä lisääntyi puolestaan viidestä yhteentoista. Eniten
toimipaikkoja eli 12 hävisi maatalouskaupan saralta, kun
Hankkija-Maatalous päätti luopua rautakaupasta ja keskittyä maatalous-, kone- ja puutarhakauppaan.
S-ryhmän palvelut on pyritty sijoittamaan asiakkaiden
kannalta mahdollisimman toimivasti ympäri Suomea.
Asiakasomistajan keskimääräinen kauppamatka linnuntietä lähimpään S-ryhmän omaan päivittäistavarakauppaan oli vuonna 2010 vain 2,42 kilometriä. Etäisyys on
laskenut tasaisesti viime vuodet: neljä vuotta aiemmin
etäisyys oli 5,8 prosenttia pidempi eli 2,57 kilometriä.

Johdanto

|

Mikä on S-ryhmä

|

Ta l o u d e l l i n e n va s t u u

|

Sosiaalinen vastuu

|

Hyvinvointia koko alueelle
Alueosuuskaupan hyvästä menestyksestä pääsevät
nauttimaan sen jäsenten eli asiakasomistajien lisäksi
koko muukin alue. S-ryhmän alueosuuskaupat ovat
kukin omalla alueellaan merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia, ja osallistuvat siten suomalaisen yhteiskunnan palvelujen kustantamiseen omalla vahvalla
panoksellaan.
Alueosuuskaupat luovat taloudellista hyvinvointia
myös hyödyntämällä muiden yritysten palveluita esimerkiksi paikallisten tuottajien elintarvikkeita myydessään tai paikallisten rakennusliikkeiden palveluita
käyttäessään.
Esimerkiksi S-ryhmän keskisuuriin osuuskauppoihin kuuluva Osuuskauppa KPO jakoi vuonna 2010
noin 90 000 asiakasomistajalleen Bonusta eli ostopalautusta yhteensä 18,2 miljoonaa euroa. Lisäksi
jäsenet saivat osuuspääomalleen 20 prosentin koron,
mikä tuottaa heille yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Palkkoja KPO maksoi 38,8 miljoonaa euroa noin 1600
työntekijälleen, jotka maksavat niistä kunnallisveroa
omille kotikunnilleen. Alueosuuskaupan maksamat erilaiset verot olivat vuonna 2010 kuusi miljoonaa euroa.
KPO:n maksamasta 1,7 miljoonan euron yhteisöverosta hyötyvät kolmen maakunnan asukkaat, sillä
osuuskaupalla on toimipaikkoja Keski-Pohjanmaan
lisäksi Pohjanmaan maakunnassa ja muutama myös
Pohjois-Pohjanmaan puolella.
Osuuskauppojen investoinnit tukevat pitkälti paikallisia yrityksiä. Esimerkiksi maaliskuun lopussa 2011
avattua Ylivieskan Prisma rakennettiin lähes täysin
pohjalaisin voimin, ja se työllisti lähes sata rakentajaa. Lisäksi KPO osti vuoden 2010 aikana lähes 1 500
pohjalaisen yrityksen palveluja.
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Vastuu-uutisia
• S-ryhmä liittyi alkuvuonna 2011 Päivittäistavara
kauppa ry:n vetämään Elintarvikealan mikroyritysten
valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on helpottaa pientuottajien tuotteiden pääsyä
päivittäistavarakauppojen valikoimiin. Hankkeessa
pientuottajat saavat koulutusta tärkeimmissä kilpailutekijöissä sekä tietoa uudesta tuotekortista, jonka
tarkoituksena on nopeuttaa liikesuhteiden solmimista
pientuottajien ja kaupan toimijoiden välillä.
• SOK perusti alkuvuonna 2011 yhdessä muiden elin
tarvikealan toimijoiden kanssa Pro Luomu -järjestön,
jonka tarkoituksena on edistää luomutuotteiden
kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä tunnistaa ja
ratkoa luomuketjun keskeisiä pullonkauloja. Luomutuotteiden kysyntä on S-ryhmässä selvässä kasvussa.
• Suomen suurin ravintolaketju ABC uudisti ruokalistansa loppuvuodesta 2010. Uusi lista on jaettu viiteen eri
makumaailmaan klassikoista alueellisiin erikoisuuksiin. ABC:n Talon erikoiset -makumaailman annokset
on suunniteltu niin, että jokainen yli sadasta ABCliikennemyymälästä voi tarjota omaan lähiympäristöön
sopivaa ruokaa. Tällöin ABC käyttää mm. paikallisesti
tuotettuja leipomo- ja vihannestuotteita.
• S-ryhmän alueosuuskaupat aloittivat ruoan verkkokaupan pilotoinnin vuonna 2010 Turussa, Helsingissä,
Oulussa ja Kuopiossa. Myös Sokoksen kauneuden
verkkokauppa avasi ovet loppuvuodesta. Verkkokauppa tekee pääsystä S-ryhmän palveluihin entistä
tasapuolisempaa kaikille asiakasomistajille.
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Henkilöstö
on S-ryhmän
tärkein voimavara

Suomalainen yhteiskunta on kovaa vauhtia muuttumassa teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi. Kauppa ja muut palvelualat osoittivat työllistämällä
ja investoimalla taantumankin aikana, että Suomen
tulevaisuus nojaa yhä vankemmin yksityiseen palvelusektoriin. Kauppa työllistää noin 310 000 ihmistä
ja matkailu- ja ravintola-ala 130 000. Kauppa on
Suomen eniten työllistävä toimiala, ja tulevaisuudessa
nimenomaan palvelusektori on se alue, jolla työpaikat
lisääntyvät. Kaupan alan vaikuttavuus yhteiskunnassa
kasvaa ja vaikuttavuuden rinnalla kasvaa vastuu myös
alalla toimivasta henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista.
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Merkittävä alueellinen työllistäjä
S-ryhmä tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä ja työuria. Uusia ja erilaisia haasteita löytyy ryhmän
eri yrityksistä, osuuskaupoista ja ulkomailta. Kaikkiaan
S-ryhmässä työskentelee 39 500 ammattilaista ja
S-ryhmä onkin Suomen suurimpia yksityisiä työllistäjiä. Venäjällä ja Baltiassa on jo yli 2 000 s-ryhmäläistä
eli Suomen ulkopuolellakin S-ryhmä työllistää ihmisiä
jo ison osuuskaupan verran.
Palveluala on naisvaltainen ala. S-ryhmän henkilöstöstä yli kolme neljäsosaa on naisia. Henkilöstön
keski-ikä on 35 vuotta. Noin 87 prosenttia työntekijöistä on vakituisessa työsuhteessa. Osa-aikatyö on
kaupan- ja palvelualalla yleistä ja noin 36 prosenttia
S-ryhmän työntekijöistä on kokoaikaisessa työ
suhteessa.
Vaikka osa-aikatyö sopii työntekijälle hyvin monissa
erilaisissa elämäntilanteissa, kuten opiskeluaikana,
S-ryhmän tavoitteena on tarjota omalle henkilökunnalle mahdollisimman paljon työtunteja. Tavoitteena on,
että mahdollisimman moni saisi pääasiallisen toimeentulonsa S-ryhmästä. Tähän päästään muun muassa
joustavalla työnkierrolla eri toimipaikkojen välillä ja
tehokkaalla työvuorosuunnittelulla.
S-ryhmässä kannustetaan työntekijöiden liikkumiseen eri toimialojen välillä. Jos esimerkiksi ABCliikennemyymälä ei pysty tarjoamaan työntekijälle
täysiä tunteja, voi hän saada lisää tunteja esimerkiksi
osuuskaupan toisesta liikennemyymälästä, S-marketista tai Prismasta. Työntekijöiden joustava liikkuminen
osuuskaupan toimipaikkojen välillä on kaikkien etu.
Osa-aikainen työntekijä saa lisää työtunteja ja työvoimaa kaipaava yksikkö lisävahvistusta. Osuuskaupan
työntekijöiltä löytyy paljon yhteistä osaamista: S-Etukortti ja osuuskaupan tavat ovat tuttuja ja esimerkiksi
päivittäistavarakaupan kassajärjestelmät samoja.
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Palveluala tutuksi nuorille
S-ryhmä haluaa olla palvelualan halutuin työnantaja
ja osaajan valinta. Nykyisten työntekijöiden huomioimisen lisäksi S-ryhmässä tehdään paljon töitä, jotta
ryhmä olisi houkutteleva työpaikka myös tulevaisuuden työntekijöille.
S-ryhmä on yksi nuoria eniten työllistävä yritysryhmä Suomessa. Kaikista S-ryhmässä työskentelevistä
yli neljännes on alle 25-vuotiaita. S-ryhmään tullaan
töihin taksvärkin, työelämään tutustumisen, opiskeluun liittyvän työssäoppimisen tai työharjoittelun
kautta. Siitä polku johtaa usein ilta-, viikonloppu- ja
kesätöihin. Hyvien kokemusten myötä syttyy usein
kipinä alan opintoihin tai vakituiseen työskentelyyn
S-ryhmässä.
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S-ryhmän tavoitteena on tehdä palvelualaa tutuksi
nuorille. Oppilaitosyhteistyö on osa henkilöstön kehittämis- ja esimiestyötä. Yhteistyötä tehdään kaikkien
kouluasteiden kanssa, mutta painopiste on ammattiin
opiskelevissa. Yksi S-ryhmän yhteistyökumppaneista
on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Se koordinoi
elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaa, joka on S-ryhmälle
yksi tapa tehdä palvelualan ammatteja ja mahdollisuuksia tutuksi opetushenkilöstölle, koulujen johdolle,
kuntien päättäjille, opettajaksi opiskeleville ja nuorille.
S-ryhmä myös palkitsee ammattikorkeakouluopiskelijoita parhaista työharjoitteluista alueellisilla ja valtakunnallisilla Praxis-stipendeillä
Vuonna 2010 S-ryhmässä työskenteli lähes 6 000
kesätyöntekijää ja ensiaskeleita työelämään otti yli
5 000 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijaa.
Pitkin vuotta S-ryhmä tarjosi tuhansia TET työelämään
tutustumis-, taksvärkki-, työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja koululaisilla ja ammattiin opiskeleville.
Tulevaisuuden kykyjä ja esimiehiä S-ryhmä valmentaa omien rekrytoivien koulutusohjelmien, S-Traineen
ja S-Päällikön, kautta. Koulutusohjelmien tavoitteena
on varmistaa osaamispotentiaalin riittävyys esimiestehtävien sekä liiketoiminnan toimipaikkojen kehittämisen ja johtamisen osalta pitkällä aikavälillä koko
S-ryhmässä. Viime vuonna valmennuksiin osallistui
12 S-Traineeta ja 15 S-Päällikköä.
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Investointeja osaamiseen

Hyvinvoinnilla tuloksiin

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein
voimavara. S-ryhmässä työntekijöistä pidetään huolta
ja heidän osaamiseensa panostetaan. Säännöllisten
kehitys- ja tuloskeskusteluiden lisäksi S-ryhmässä
on luotu yhteinen malli työyhteisöjen erilaisten osaamisalueiden tunnistamiseen sekä osaamistarpeiden
kartoittamiseen. Työyhteisöjä kannustetaan säännöllisesti kartoittamaan, millaista osaamista työryhmässä
jo on, mitä pitäisi hankkia lisää ja mistä pitäisi ehkä
oppia pois.
S-ryhmän oman oppimis- ja valmennuskeskus
Jollas Instituutin tehtävänä on kehittää s-ryhmäläisten
osaamista siten, että liiketoiminta voi menestyä ja
tuottaa laadukkaita palveluita S-ryhmän asiakasomistajille ja muille S-ryhmän asiakkaille. Mahdollisuus
kehittymiseen ja kouluttautumiseen kuuluu kaikille
s-ryhmäläisille. Vuonna 2010 noin 19 000 s-ryhmäläistä osallistui Jollas Instituutin järjestämiin valmennuksiin ja valmennuspäiviä kertyi kaikkiaan 1800.
Esimiesten valmentaminen on tärkeää, koska toimivalla esimiestyöllä varmistetaan osaltaan henkilöstön
motivoituminen ja hyvinvointi. Kaikki esimiesvalmennukset tähtäävät esimiestyön laadun kehittämiseen
ja varmistamiseen antamalla uusia välineitä tämän
tärkeän työn tueksi. Vuonna 2010 osaamisen johtamisen mallia vietiin Jollaksen avulla useisiin osuuskauppoihin. Tavoitteena on, että se on käytössä kaikissa
osuuskaupoissa vuoteen 2015 mennessä.

S-ryhmässä toimitaan niin, että henkilökunta viihtyy ja
jaksaa työssään, työilmapiiri yksiköissä on hyvä, oikeudenmukainen ja kannustava. Työhyvinvoinnin ja työ
kyvyn edistäminen ovat tärkeitä
asioita niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmasta.
Sairauspoissaolot, tapaturmat ja työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat yritykselle merkittäviä kustannuksia.
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden s-ryhmäläisten
määrä laski vuonna 2010 94:stä 75:een
Työhyvinvointia lisätään laadukkaalla esimiestyöllä,
joustavilla työaikajärjestelyillä ja mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan työhön. Työntekijöitä kannustetaan
hyvään työhön myös kilpailukykyisellä rahallisella palkitsemisella, kattavilla henkilöstöeduilla sekä mahdollisuuksilla työssäoppimiseen.
Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen kiinnitetään
huomiota: esimerkiksi työyhteistötutkimukset tehdään
joka vuosi kaikissa S-ryhmän yrityksissä. S-ryhmän
alueosuuskaupat saivat työyhteisötutkimuksissa vuonna 2010 keskimäärin hyvän arvosanan 3,97 asteikolla
1–5. Vuonna 2008 vastaava luku oli 3,86 ja vuonna 2009
3,96. SOK:n arvosana vuonna 2010 oli 3,73.
S-Työvirekilpailussa menestyneitä, hyviä työyhteisöjä
palkitaan vuosittaisen S-ryhmän Työhyvinvointiseminaarin yhteydessä. Vuonna 2010 S-Työvirepalkinnot jaettiin
S-market Kiuruvedelle, Savonlinnan Sokokselle ja Seinäjoen Amarillo/Fransmannille.
S-ryhmässä edistetään työyhteisöjen monimuotoisuutta ja painotetaan kaikkien työntekijöiden tasapuolista ja samanarvoista kohtelua. S-ryhmän 39 500 osaajasta jokainen on erilainen suhteessa toiseen. Esimerkiksi
eri kulttuuritaustaisten työllistymistä helpotetaan ennakkoluulottomalla asenteella ja hyvällä perehdytyksellä.
Tällä hetkellä S-ryhmässä on työntekijöitä yli 50 eri kansalaisuudesta. Toimintakyvyltään vajaakuntoisia työntekijöitä harkitaan työntekijöiksi aina, kun työn vaativuus ja
työntekijän työkyky ja osaaminen kohtaavat.
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Vastuu-uutisia
• Vuonna 2010 S-ryhmässä käyttöön otettu Tempusjärjestelmä helpottaa tarjoamaan työntekijöille
lisätyötä ja säästää sekä esimiesten että henkilös
tön aikaa. Kutsu vapaaseen työvuoroon lähtee
tekstiviestinä kaikille sellaisille työntekijöille, jotka
voivat työvuorojärjestelmän tietojen mukaan kyseisen vuoron tehdä. Järjestelmä on tasapuolinen,
sillä viesti tavoittaa kaikki samaan aikaan, toisin
kuin puhelinsoitot. Työntekijä puolestaan pystyy
lukemaan tekstiviestin vaikkapa lenkkipolulla
tai luennolla ja vastaamaan siihen joko
tekstiviestillä tai mobiililinkin kautta.
• Vuonna 2010 aloitettiin yhdessä Eläke-Tapiola kanssa kaksivuotinen työhyvinvointihanke. Sen tarkoituksena on rakentaa S-ryhmän yrityksille ja toimialoille sopivia, käytännöllisiä keinoja työhyvinvoinnin
ja työkyvyn johtamiseen. Yrityksissä on jo erilaisia
työhyvinvointia vahvistavia käytäntöjä, joita edelleen
kehittämällä saadaan lisää toimivia työkaluja sekä
sujuvan työn että hyvinvoinnin edistämiseen. Parhaimmillaan työn tulokset pienentävät esimerkiksi
työkyvyttömyysriskiä ja poissaolokustannuksia.

• Käyttötavarakaupan ketjuohjaus yhteistyössä Jollas
Instituutin kanssa on panostanut vuoden 2010
aikana käyttötavarakaupan valmennusten kehittämiseen, sillä käyttötavaramyynnin merkittävä kasvattaminen on yksi S-ryhmän keskeisimpiä strategisia
tavoitteita. Kova tavoite edellyttää muiden tekemisten ohella vahvaa panostusta kaikkien käyttötavarakaupassa työskentelevien s-ryhmäläisten
osaamisen kehittämiseen. Keväällä 2011 käynnistyvät Sokos-, Emotion- ja Prisma-ketjujen konsepti
valmennukset. Kuluvan vuoden aikana koko käyttö
tavarakaupan henkilöstö käy läpi myös erillisen
myyntikoulutuksen.

• S-ryhmä ja Taksvärkki ry ovat tehneet yhteistyötä jo
kolmena lukuvuotena. Taksvärkki-yhteistyö on hyvä
esimerkki siitä, miten vastuullisuus ja liiketoiminnan
tarpeet voivat aidosti kohdata. Perinteikäs ja toimiva päivätyökeräys osallistaa nuoria ajattelemaan
globaalisti ja vastuullisesti. S-ryhmän toimipaikat
ovat sitoutuneet palkkaamaan mahdollisuuksien
mukaan aktiivisia nuoria töihin Taksvärkkipäivän
ajaksi. Näin S-ryhmä haluaa auttaa Taksvärkkikeräykseen osallistuvia nuoria löytämään hyödyllistä ja kiinnostavaa työtä keräyspäiväksi. Taksvärkkityöpäivä on monelle nuorelle ensimmäisen
kokemus työelämästä.

• Yksi käytännön esimerkki esimiestyön kehittämisestä vuoden 2010 aikana on S-marketpäälliköiden
työnkuvan muokkaaminen. Päälliköiden ajankäyttöä tutkittiin ja toimenkuvaa kirkastettiin siten, että
marketpäällikön tehtävänä on huolehtia asiakkaista
ja ohjata tiimiä päivittäisessä työssä. Hallinnolliset
tehtävät tehdään alueosuuskaupan konttorilla ja
ketjuohjauksessa.

• Taitaja 2010 ammattitaidon SM-kilpailut järjestettiin
vuonna 2010 Oulussa. S-ryhmä on ollut tapahtuman pääyhteistyökumppani jo useana vuotena.
Kumppanuus merkitsee sitä, että S-ryhmä osallistuu kisalajien valmisteluun ja tuomarointiin. Valtakunnallisena, kiertävänä ja vuosittain toteutettavana tapahtumana Taitaja on tärkeä osa S-ryhmän
oppilaitosyhteistyötä. Kisatoteutukseen osallistumalla S-ryhmä syventää ammattiopettajien, alan
opiskelijoiden ja toimipaikkojen ammattilaisten
yhteydenpitoa ja käytännön yhteistyötä. Tätä kautta
kehitetään myös opetussisältöjä ja työssäoppimista
ja edesautetaan nuorten työllistymistä palvelualan
ammatteihin.
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Turvallinen ympäristö on perusoikeus
Turvallinen työ- ja asiointiympäristö on työntekijöiden
ja asiakkaiden perusoikeus. S-ryhmässä turvallisen
työ- ja asiointiympäristön varmistamiseen liittyy niin
tapaturmien ennaltaehkäisy kuin erilaisten vaara- ja
läheltä piti -tilanteiden tunnistaminen ja välttäminen.
Ennaltaehkäisyssä keskeistä on henkilöstön turvallisuusosaamisen jatkuva kehittäminen ja työhön liitty
vien vaarojen säännöllinen tarkastelu.
S-ryhmän toimipisteiden turvallisuutta seurataan
omavalvonnalla ja ulkopuolisilla tarkastuksilla. Yhteensä 606 S-ryhmän toimipaikalla on Kaupan liiton
myöntämä Turvasuojattu-merkintä. Merkinnän saavuttamiseksi toimipaikan on täytettävä 34-kohtainen
vaatimusluettelo, joka pitää sisällään palo-, rikos-,
henkilö-, toimitila- ja tietoturvallisuuteen liittyviä näkökohtia. S-ryhmän vakuutusyhtiöt tarkastavat lisäksi
S-ryhmän kaikkien toimipisteiden turvallisuuden joka
kolmas vuosi.
S-ryhmässä sattuu hieman alle 2 500 työtapaturmaa vuodessa, tapaturmataajuuden ollessa noin 40
työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Näistä
tapaturmista 80 prosenttia tapahtui työssä ja 20

prosenttia työmatkoilla. Työssä sattuvat tapaturmat
ovat yleisimmin yläraajan venähdyksiä, kulkuväylillä
liukastumisia ja kompastumisia tai haavoja ja muita
pinnallisia vammoja. Ammattitaudit ovat harvinaisia.
Sattuneista tapaturmista 1 prosentti oli vakavia eli
yli 3 kuukauden poissaolon työstä aiheuttavia.
S-ryhmä on toteuttanut Suomen Punaisen Ristin
kanssa vuodesta 2004 lähtien Turvapassi-koulutuksia,
jotka parantavat henkilöstön turvallisuusosaamista.
Turvapassi antaa S-ryhmäläisille toimintavalmiuksia
niin ensiapu- ja alkusammutustilanteisiin kuin uhkaa
vien asiakkaiden kohtaamiseen.
Yhteensä noin 2230 S-ryhmäläistä hankki vuonna
2010 Turvapassin 64 järjestetyssä koulutuksessa.
Kaikkiaan Turvapassi-koulutuksen käyneiden määrä
on jo 14 554. S-ryhmässä on järjestetty myös ensiapukoulutusta, johon vuonna 2010 osallistui 357 henkilöä.
Ensiapukertaus-koulutuksen on suorittanut yhteensä
1039 S-ryhmäläistä. Turvapassin lisäksi henkilöstön
turvallisuusosaamista lisätään S-ryhmän omissa sisäisissä valmennuksissa sekä henkilöstölle suunnattujen
verkko-oppimisaineistojen avulla.
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Hallittua hankintaa
S-ryhmän hankintayhtiöt vastaavat siitä, että asiakkaana voit luottaa S-ryhmän toimipaikoissa myytäviin
tuotteisiin riippumatta siitä, missä tuotteet on valmistettu. Etenkin kaukomailta tavaraa hankittaessa on
tärkeää varmistaa, että tuotteet ovat paitsi asiakkaalle
turvallisia käyttää, ne myös valmistetaan olosuhteissa,
jotka vastaavat vastuulliselle toiminnalle asetettuja
kriteerejä.
SOK on mukana eurooppalaisessa Business Social
Compliance Initiative -auditointimallissa. BSCI-järjestelmän tavoitteena on työolojen parantaminen riskimaissa kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle.
Riskimaihin kuuluvat suuri osa Afrikan, Aasian, Eteläja Väli-Amerikan maista sekä tietyt maat Euroopassa.
Samalla se selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää
tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena
on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on
valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä
tuotanto-olosuhteissa.
BSCI-järjestelmässä on mukana yli 600 eurooppalaista yritystä. S-ryhmässä auditoinnit ovat edenneet
ripeästi ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tällä
hetkellä tilanne on se, että S-ryhmän käyttötavara

kaupan riskimaista tehdyistä S-ryhmän oman maahantuonnin ostoista jo 67 prosenttia tehdään BSCI-järjestelmässä mukana olevilta tavarantoimittajilta. Vuonna
2009 vastaava prosenttiluku oli 64 prosenttia.
Päivittäistavarakaupan puolella BSCI-malli otettiin
käyttöön käyttötavarakauppaa myöhemmin, mistä
johtuen päivittäistavarakaupassa auditoitujen tavarantoimittajien prosenttiluku on pienempi. Suunta on silti
nouseva ja eteneminen auditoinneissa ripeää. Vuonna
2010 jo 54 prosenttia omien merkkien ja itse maahantuotujen tuotteiden riskimaista tehtävistä päivittäistavaraostoista tehtiin BSCI-auditoiduilta tavarantoimittajilta. BSCI-auditointeja tehdään tavoitteellisesti joka
vuosi. Vuonna 2010 auditointi toteutettiin 9 päivittäistavarakaupan tavarantoimittajalle.
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Tuoteturvallisuus on taattava
S-ryhmän omien merkkien ja itse maahantuomien
tuotteiden turvallisuus varmistetaan ja laatu tutkitaan
tarkkaan ennen tuotteiden valikoimiin hyväksymistä
ja myös niiden ollessa jo valikoimissa.
Käyttötavarakaupan puolella hankintayhtiö Inex
Partners on laatinut oman tuonnin tavarantoimittajille
laatukriteeristön niistä ehdoista, jotka tuotteiden tulee
täyttää, ennen kuin ne voidaan hyväksyä S-ryhmän
valikoimiin. Lisäksi lähetyseristä tehdään säännöllisesti pistokokeita laadun täyttymisen varmistamiseksi.
Käyttötavaroiden turvallisuuden valvonnasta Suomessa vastaavat ensisijaisesti Tulli sekä Turvallisuusja kemikaalivirasto TUKES. Suurin osa valvonnasta
keskittyy erilaisten kemikaalien ja haitta-aineiden
esiintymisen valvontaan. Tuotteita tutkitaan myös turvallisuuspuutteiden, kuten irtoavien osien tai vaarallisten narujen ja nyörien osalta.
Hankintayhtiö Inex Partnersissa tehdään myös
omaa testausta viranomaisten suorittaman lakisää
teisen valvonnan lisäksi. Esimerkiksi tekstiileistä testataan värinkestot ja ulkonäkö pesun jälkeen, leluissa
tarkkaillaan varoitustekstien kattavuutta. Näin voidaan
varmistua tuotteiden laadusta, turvallisuudesta ja
terveellisyydestä kuluttajalle. Vuonna 2010 S-ryhmän
käyttötavarakaupassa ei oman tuonnin osalta esiintynyt yhtään niin vakavaa tuotevirhettä, että tuote olisi
pitänyt vetää kokonaan pois markkinoilta.
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Turvallista ruokaa
Elintarviketurvallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeä osa päivittäistavarakaupan toimintaa. Kattavalla lakisääteisellä omavalvonnalla varmistetaan,
että ketjun jokainen porras huolehtii omalta osaltaan
elintarvikkeiden laadun varmistamisesta esimerkiksi
oikeiden säilytyslämpötilojen ja kylmäketjun osalta.
Vastaava omavalvonnan toimintamalli on käytössä
myös ravintolapuolella.
Valikoimiin tulevien uusien elintarvikkeiden laatu
varmistetaan ja tuotteet arvioidaan aistinvaraisesti jo
ennen niiden hyväksymistä valikoimiin. Vuonna 2010
hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partnersissa tutkittiin
yhteensä 5118 päivittäistavaran tuotenäytettä.
Myös kaikki täysin uudet valikoimaan tulevat omat
merkit ja Inex Partnersin maahantuontivastuulla olevat
tuotteet tutkitaan ennen kaupan hyllylle pääsyä. Ensimmäisestä varastoon tulevasta erästä otetaan aina
näytteet, ja tuote lähtee jakeluun vasta, kun tutkimuksin on varmistettu sen täyttävän sovitut vaatimukset.
Valikoimissa olevia tuotteita tutkitaan vuosittaisen

riskiperusteisen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi liha- ja kalajalosteita tutkitaan useita
kertoja vuodessa, non-food tuotteita hieman harvemmin. Vuonna 2010 omavalvonta-analyysejä tehtiin 8
650 kappaletta. Lisäksi suoritettiin kattava auditointi 54
tavarantoimittajalle.
Hankinnan ja logistiikan lisäksi omavalvontaa
toteutetaan myös jokaisessa päivittäistavarakaupan
toimipaikassa. Myymälän omavalvonta on olosuhdevalvontaa. Esimerkiksi lämpötilavalvonnan osalta se
merkitsee sitä, että kaikkien säilytystilojen lämpötiloja
seurataan säännöllisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tuotteiden laatua seurataan aistinvaraisesti myyntipäivän aikana ja mikäli tuotteen laatu on
jostain syystä heikentynyt, tuote poistetaan myynnistä.
S-ryhmän ruokakaupoissa on vuoden 2010 aikana
kiinnitetty erityistä huomiota omavalvonnan systemaattisen toteuttamisen valvontaan. Ohjeistuksia on kehitetty ja myymälöitä on kannustettu ottamaan käyttöön
yhteiskäyttöinen omavalvonnan tietopankki, josta

viranomaiset pääsevät suoraan tarkastelemaan yksittäisten myymälöiden omavalvontakirjauksia.
Ennaltaehkäisevä toiminta on elintarviketurvallisuudessa olennaista, mutta toimintamallien täytyy olla
kunnossa myös virheiden varalta. Vuoden 2010 aika
otettiin käyttöön S-ryhmän päivittäistavarakaupassa
oma vakavia tuotevirheitä koskeva toimintamalli. Sen
tavoitteena on, että vakavissa tuotevirhetapauksissa
tiedonkulku on mahdollisimman nopeaa ja yhteistyö
viranomaisten kanssa aiempaa sujuvampaa.
Asiakkaan ääntä kuullaan aktiivisesti laadunvarmistustyössä. Kaikki reklamaatiot ja tuotepalautteet
käsitellään tarkkaan ja viestiä viedään eteenpäin tavarantoimittajille ja valmistajille. Päivittäistavarakaupan
omien merkkien valmistuksessa kuluttajapalautteista
saatua infoa käytetään hyväksi myös tuotekehityksessä ja tavarantoimittajien valinnassa. Vuonna 2010
Inexin Kuluttajapalvelu vastaanotti ja käsitteli 14 257
kuluttajapalautetta.
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• S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupassa siirrytään kevään 2011 aikana käyttämään kassakuittipaperia, joka ei sisällä bisfenoli A-nimistä kemikaalia.
Bisfenoli A (BPA) on kemikaali, jota käytetään
yleisimmin polykarbonaattimuovin valmistuksessa.
Kassakuittien valmistuksessa kemikaalia on käytetty tulostusjäljen parantamiseen. Keskustelua BPAjäämien aiheuttamista mahdollisista haittavaikutuksista erityisesti kuitteja työssään paljon käsitteleville
kassahenkilöille on käyty Suomessa ja Euroopassa
pitkin viime vuotta. Suomen viranomaiset eivät kuitenkaan ole antaneet asiasta ohjeistuksia. Kassakuittipaperi vaihtuu uuteen S-ryhmän toimipaikoissa
vaiheittain. Uusi paperi saadaan ensimmäisissä
myymälöissä käyttöön maaliskuun alkupuolella.

Vastuu-uutisia
• 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-ryhmä on selvittänyt roolinsa asetuksen vaatimuksen suhteen. REACH–asetuksen velvoitteet on
ohjeistettu myymälähenkilökunnalle ja vaatimukset
on liitetty osaksi hankintayhtiön ostoehtosopimuksia.

• Kestovaippayhdistys ry myönsi Vuoden 2010
kestovaippateko –kunniakirjan S-ryhmälle. Palkinto
luovutetaan vuosittain henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka on toiminut esimerkillisesti edistämällä
kestovaippojen käyttämistä ja tekemällä kestovaippoja tunnetuksi. Yhdistyksen mukaan palkinto päätettiin antaa S-ryhmälle, sillä se tukee kestovaippojen helppoa saatavuutta ja lisää kestovaippojen
näkyvyyttä pitämällä yllä monipuolista kestovaippavalikoimaa päivittäistavarakaupoissaan. S-ryhmän
kestovaippavalikoimat ovat tällä hetkellä kattavat
ja myynti on kehittynyt positiivisesti. Kestovaippojen myynti kasvoi S-ryhmässä noin 36 prosenttia
vuodesta 2009 vuoteen 2010. Eniten myydään reilu
vuosi sitten lanseerattua Rainbow-kestovaippaa,
joka on valmistettu perulaisesta Reilun kaupan
värjäämättömästä luomupuuvillasta.
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Yhteistyötä ja vuoropuhelua
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 yhteis
pelillä. 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 yritykset käyvät jatkuvaa vuoropuhelua
monien yleishyödyllisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Suuri osa keskustelusta tähtää siihen. S-ryhmä
saa kansalaisjärjestöiltä tärkeää asiantuntijatietoa
oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Osa yhteistyöstä on puhtaasti vastikkeetonta, asiantuntijoiden
vuoropuheluun perustuvaa tiedonvaihtoa. Tällaista
yhteistyötä tehtiin vuonna 2010 muun muassa WWF:n,
Greenpeacen ja Puhtaat vaateet -kampanjaan osallistuneiden järjestöjen kanssa. Tärkeää on toki myös
taloudellinen tuki, jonka avulla vahvistetaan etenkin
monen pienen järjestön toimintaedellytyksiä. S-ryhmä
toimii kannattajajäsenenä monissa yleishyödyllisissä
yhteisöissä ja sen maksamat suorat jäsenmaksut kohosivat vuonna 2010 lähes 1,5 miljoonaan euroon.
Myös kansainvälinen vaikuttaminen on S-ryhmän
agendalla. Vahvimmillaan se näkyy 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.
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Monenlaista toimintaa kumppanuuksien kautta
S-ryhmä jakaa sponsorointivastuunsa kolmeen eri
ryhmään: kulttuuriin, urheiluun ja yhteiskunnalliseen
toimintaan. Tavoitteena on ohjata urheilun pariin 50
prosenttia noin neljän miljoonan euron tukisummasta.
Neljäsosa ohjataan kulttuuriin ja neljäsosa yhteiskunnalliseen toimintaan. Vuonna 2010 S-ryhmän rahallinen erilaisiin yhteistyökumppanuuksiin ohjaama tuki
kohosi 12,5 miljoonaan euroon.
Kulttuurin tukemisessa on siirrytty pois korkeakulttuurin piiristä lähemmäs tavallista kulttuurinkuluttajaa
palvelevaa tarjontaa. Jatkossa yksittäisiä tapahtumia
tuetaan S-ryhmätasoisesti vain, jos ne ovat valtakunnallisesti kattavia ja potentiaalisesti kaikki suomalaiset
tavoittavia laajoja tapahtumia. Myös asiakasomistajien
hyödynnettävissä olevan edun on oltava merkittävä.
Vuodesta 2004 asti urheiluun suunnatun tuen
määrää on S-ryhmän sponsoroinnissa kevennetty.
Erityisesti tämä koskee huippu-urheilua. Sen sijaan
jatkossa panostetaan voimakkaasti lasten ja nuorten
liikuntaan ja urheiluun.
Yksi esimerkki lasten ja nuorten liikunnan tukemisesta on S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhteistyö,
joka tähtää uusien lasten lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen eri puolelle Suomea. Tavoitteena on lisätä
lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta. Kolmivuotisen yhteistyösopimuksen aikana pyritään rakentamaan sata monitoimikenttää suomalaisten alakoulujen

pihoille. Niiden rahoituksesta osa tulee S-ryhmän alueosuuskaupoilta, osa kuntien normaalista liikuntapaikkarahoituksesta. Koulujen pihoilla olevat lähiliikuntapaikat tuovat liikunnalliset harrastukset helposti lasten
hyödynnettäviksi niin kouluaikana kuin vapaa-ajallakin.
Palloliiton yhteistyö näkyy myös esimerkiksi ABCliikennemyymälöissä. Niissä on tarjolla juniorijoukkueille suunniteltu Sporttimenu. Sporttimenun sisältö
on suunniteltu ravitsemuksellisesti mahdollisimman
tasapainoiseksi yhteistyössä ravitsemusasiantuntijan
kanssa.
S-ryhmä on ollut jo useiden vuosien ajan yksi
Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppaneista.
Arjen tasolla yhteistyö merkitsee SPR:n tärkeän työn
tuomista entistä lähemmäksi asiakasomistajaperheitä
ja S-ryhmän henkilökuntaa, siis yhteensä yli kahta miljoonaa suomalaista. S-ryhmä tukee SPR:n jäsenhankintaa, on mukana Nälkäpäiväkeräyksessä ja Punaisen
Ristin viikossa ja tarjoaa järjestölle näkyvyyttä sekä
tuotteiden myyntimahdollisuuksia toimipaikoissaan.
Viime vuonna 90 vuotta täyttänyt Mannerheimin
Lastensuojeluliitto on ollut S-ryhmän valtakunnallinen
yhteistyökumppani vuodesta 2004. S-ryhmän avustuksella MLL on kehittänyt vanhemmuuden tuen malleja, kuten Vanhempainnetin ja -puhelimen toimintaa.
Viime vuosina S-ryhmän tuki on kohdistunut Hyvä
alku koulutielle -kampanjaan, joka tavoittaa lähes

60 000 ensiluokkalaisen vanhempaa ja jakaa perheille tärkeää tietoa lasten hyvinvoinnista. Viime vuonna
koulunsa aloittaville lapsille jaettiin 58 832 selkäreppua. S-ryhmä tukee myös MLL:n verkkonuorisotyötä,
jolla pyritään kiusaamisen vähentämiseen.
S-ryhmä haluaa tarjota asiakasomistajilleen etuja,
jotka kannustavat monipuoliseen kulttuurin kuluttamiseen. Perheet ovat löytäneet Naantalin Muumimaailman sekä 60 vuotta täyttäneen Linnanmäen
huvipuiston, joka pystyi viime vuonna lisäämään lastensuojeluun ohjattua rahamääräänsä heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Lastensuojelutyöhön
luovutettava summa oli vuonna 2010 yli 3 miljoonaa
euroa.
Suomen Luisteluliiton, Ice Skating Tourin kanssa
tehty yhteistyö keräsi yli 60 eri puolilla pidettyyn tapahtumapäivään yli 50 000 luistelijaa.
Yksi vuoden kohokohdista kulttuurin tukemisen
saralla oli Helsingissä Ateneumissa järjestetty taidenäyttely Picasson teoksista. Näyttely löi koko Suomen
ennätykset laidalta ja viimeisinä päivinä Ateneumin
taidemuseossa järjestettyyn näyttelyyn jonotettiin.
Myös esimerkiksi Pori Jazz, Seinäjoen Tangomarkkinat ja Kaustisten musiikkijuhlat ovat kaikkien suomalaisten pitämiä musiikkitapahtumia, joissa S-ryhmän
tarjoamia asiakasomistajaetuja hyödynnetään laajasti.
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Vastuu-uutisia
• Koska vuosi 2011 on yleinen vapaaehtoistyön vuosi. S-ryhmän tiloissa hankitaan koko vuoden ajan lisää jäseniä mukaan hyödylliseen SPR:n toimintaan.
Lisäksi muutamilla alueosuuskaupoilla on yksittäisiä
hankkeita SPR:n kanssa. Yksi esimerkki hyvin toimivasta alueellisesta yhteistyöhankkeesta on pääkaupunkiseudulla toimivan Osuuskauppa HOK-Elannon
läksyhelppi. Läksyhelpissä vapaaehtoiset tarjoavat
apua peruskouluikäisten lasten ja nuorten läksyntekoon. Läksykerhotoiminta on kohdennettu erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille.
Läksyhelpin tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä
ja parantaa motivaatiota koulunkäyntiin.

• SOK:n hotellitoimintaa pyörittävä tytäryhtiö Sokotel
lahjoittaa joulumuistamisiin varatut rahat hyvään
tarkoitukseen. Mosambikin koulukodin rakentamisprojektin päätyttyä valittiin kohteeksi kotimainen
hyvä taho, Helsinkimission ylläpitämä Kotivuoren
lastenkoti. Kotivuori antaa eheyttävää hoitoa lastensuojelun pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitseville
12–17-vuotiaille lapsille. Kotivuoren lapsia muistettiin viime jouluna joulukalentereilla ja -herkuilla,
piparkakkutalolla ja joulukuusella. Jokaiselle lapselle jaettiin myös joulusukka täynnä lahjoja. Vuonna
2011 varat käytetään lastenkodin asukkien harrastus- ja kasvatusmenoihin.

• Fransmanni-ravintolat laittoivat keväällä 2011 alulle
hankkeen, joka korostaa yhteisten ruokailuhetkien
merkitystä perheiden hyvinvoinnille. Pöytätapoja lähestytään innostavana haasteena, joka auttaa lasta
nauttimaan ruokailutilanteista. Fransmannin hanke
tarjoaa työvälineitä sekä kodeille, kouluille että nuorille itselleen. Hankkeen tärkeänä osana on Fransmanni-ravintoloiden yhteistyö ala-asteen 6.-luokkalaisten kanssa. Kaikki Suomen 15 Fransmannia
valitsevat itselleen kummiluokan, jonka oppilaista
tulee hyvien pöytätapojen lähettiläitä. Kummiluokka
ruokailee Fransmannissa, jossa ravintolapäällikkö
opastaa ravintolaruokailussa. Myös koulun muut
oppilaat kuulevat luentoja hyvistä pöytätavoista.

• S-ryhmän ravintolat tekevät yhteistyötä Suomen
Liikunta ja Urheiluliiton kanssa. SLU on Rosson
yhteistyökumppani lasten liikuntaan ja ravintoon
liittyvässä viestinnässä. Vuonna 2011 aikana SLU
tuottaa kolme kertaa liikuntasisältöjä lapsiperheille Rosson-ketjun internet-sivuille, josta halukkaat
voivat etsiä liikunnallisia vinkkejä arkeen.
• Sokos Hotelleista kerätyt kierrätystavarat saavat
uuden elämän Globe Hopen tuotteina. Hotellien
keräämät 40 000 vanhaa muovikassia, 108 naisten
ja miesten pikkutakkia, 128 hametta, 110 naisten
ja miesten housua, 105 naisten ja miesten liiviä,
46 naisten ja miesten paitapuseroa ja 122 solmiota
käytetään materiaalina Globe Hopen tuotteissa.
Niistä teetetään mm. tietokonesuojia, pieniä olkakasseja, kosmetiikka- ja kenkäpusseja ja essuja.
Lisäksi vanhoista mainosmateriaaleista tehdään
asiakirjataskuja, muistivihkosuojia ja käyntikortti
koteloita.

• ABC Liikennemyymälät ovat nuorille mieluisia
ajanviettopaikkoja. Tästä syystä ABC ja Nuorten
Palvelu ry aloittivat vuoden 2010 lopussa nelivuotisen yhteistyöhankkeen. Yhteistyön avulla pyritään
lisäämään ABC-liikennemyymälöiden henkilöstön
osaamista kohdata nuoria osana jokapäiväistä
työtään. Vuorovaikutuksen lisääminen edistää molemminpuolista ymmärrystä ja ehkäisee jo sinällään
mahdollisia konfliktitilanteita liikennemyymälöissä.
Samalla myös yleinen asiointimukavuus ja -turvallisuus liikennemyymälöissä paranee. Hankkeessa
luodaan myös toimintamalleja, joiden avulla syrjäytyneitä nuoria voidaan aiempaa helpommin ohjata
tukiverkostoon. Yhteistyön kautta syntyviä moni
alaisia yhteistyömalleja pyritään hyödyntämään
myöhemmin myös muilla sektoreilla. Hankkeessa
on mukana 14 liikennemyymälää.
• ABC Viipurinportti valittiin vuoden 2010 ”Virkeät 24h
huoltoasemat” -kilpailun voittoon. Työterveyslaitoksen ”Virkeänä ratissa - ruoasta terveyttä tien päälle”
-hanke palkitsi 24 h auki olevia huoltoasemia, jotka
ovat ruokatarjonnassaan ja mainonnassaan huomioineet kuljettajien työkykyä edistävät sekä ajoterveyttä ylläpitävät ateriat. Palkittavien valinnassa kiinnitettiin huomiota myös työntekijän työhyvinvoinnista
huolehtimiseen, sekä henkilökunnan tietoon ja taitoon tarjota virkeyttä ylläpitäviä ruokavaihtoehtoja.
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Energiansäästö
avainasemassa
S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä energian säästämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi. S-ryhmän
tavoitteena on tehostaa kaikilla toimialoillaan energian
käyttöä keskimäärin kahdella prosentilla joka vuosi
vuoteen 2015 saakka. Tavoitteessa on pysytty: vuonna
2007 energian suhteellinen kulutus oli 469 kilowatti
tuntia bruttoneliömetriä kohden, kun taas vuonna
2010 vastaava luku oli 440. Luvut koskevat S-ryhmän
Suomen toimintoja.
S-ryhmässä kulutettiin sähköä vuonna 2010 yhteensä noin 1 230 gigawattituntia, mikä vastaa noin
61 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista
kulutusta. Lämpöä ja prosessihöyryä kului noin 579
gigawattituntia ja vettä noin 2 miljoonaa kuutiota.
S-ryhmän sähkön, lämmön ja prosessihöyryn tuotannon hiilidioksidipäästöt vuonna 2010 olivat reilut 440
000 tonnia. S-ryhmän kiinteistöjen ympäristövaikutteiset kustannukset, jotka sisältävät sähkön, lämmön,
veden ja jätehuollon kustannukset, olivat vuonna 2010
yhteensä noin 149 miljoonaa euroa.

S-ryhmän sähkönhankinnasta SOK-yhtymän ja
alueosuuskauppojen tarpeisiin vastaa keväällä 2010
perustettu S-Voima Oy. S-ryhmän sähkönhankinta perustuu tällä hetkellä kolmeen kivijalkaan: Kimppasähköön, TuuliWatti Oy:hyn ja osakkuuteen Fennovoiman
ydinvoimalahankkeessa. Kimppasähkö on S-ryhmätasoista sähköenergian yhteishankintaa sähkömarkkinoilta. TuuliWatti Oy on puolestaan vuonna 2009
perustettu teollisen tuulivoiman tuotantoon keskittynyt yritys, minkä energiayhtiö St1 Oy ja S-Voima Oy
omistamat tasaosuuksin. TuuliWatin osuus S-ryhmän
sähkönhankinnasta on toistaiseksi pieni, sillä TuuliWatilla on tällä hetkellä vain yksi toiminnassa oleva
tuulivoimala Porissa. TuuliWatti kasvattaa kuitenkin
lähivuosina merkittävästi kapasiteettiaan, ja S-ryhmän
tavoitteena onkin, että vuonna 2020 vähintään viidennes sen kuluttamasta sähköstä tuotettaisiin omalla
uusiutuvalla energialla, kuten tuulivoimalla.

SOK-yhtymä ja 20 osuuskauppaa ovat S-Voiman
kautta mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa.
S-ryhmälle on varattu noin kolmen prosentin sähköntuotanto-osuus Fennovoiman tulevassa ydinvoimalassa, mikä vastaa noin kolmasosaa S-ryhmän liiketoimintojen sähköntarpeesta. S-ryhmässä tiedostetaan,
että ydinvoima on teema, joka jakaa asiakasomistajakunnan mielipiteitä. Vaikka S-ryhmä panostaa vahvasti
energiansäästöön, energiatahokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön, ei se kuitenkaan voi
sanoutua irti ydinsähkön käytöstä. Kun eduskunta
1. heinäkuuta 2010 antoi luvan ydinvoiman lisärakentamiseen, lyötiin samalla lukkoon se perusrakenne,
johon energiantuotanto suomalaisessa yhteiskunnassa nojaa.
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Jäte rasittaa ympäristöä ja kauppaa
Tuote voi jäädä myymättä ja päätyä jätteeksi 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 hävikin määrä on mahdollisimman vähäinen. 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. Parasta ennen
-päiväystään lähestyvät tuotteet myydään alennuksella, jotta elintarvikejätteen määrä olisi mahdollisimman
pieni.
S-ryhmän työ hävikin minimoimiseksi on kantanut hedelmää. S-ryhmän päivittäistavarakaupan
poisheittohävikki väheni vuosien 2007–2009 aikana
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Kuljetusten päästöt laskivat
14 prosenttia. Vuoden 2010 aikana hävikki pysyi vuoden 2009 tasolla, mutta laskeva trendi pysähtyi. Syitä
hävikin vähenemisen pysähtymiseen analysoidaan ja
mietitään korjaavia toimenpiteitä, joilla hyvin alkanut
hävikin vähentyminen saadaan jatkumaan.
Silloin kun jätettä syntyy, on tärkeää saada jäte
hyötykäyttöön. Vuoden 2010 aikana Kilon logistiikkakeskuksessa syntyvä pakattu ja pakkaamaton biojäte
ohjattiin bioenergian tuotantoon. Osa osuuskaupoista
tekee vastaavanlaista yhteistyötä paikallisten bioenergian tuotantoon erikoistuneiden yritysten kanssa.
Jätepohjainen bioenergia ei lämmitä ilmastoa, eikä
sen tuotanto kilpaile ruoantuotannon kanssa.
Pakatun biojätteen hyötykäytön myötä Inex Partnersin toiminnassa syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste
oli vuonna 2010 86 prosenttia. Koko S-ryhmätasolla
kaikkien jätejakeiden yhteenlaskettu hyötykäyttöaste
oli vuonna 2010 yhteensä noin 70 prosenttia. Jätteen
hyötykäyttöaste on noussut viime vuodet tasaisesti,
sillä vuonna 2007 se oli vielä 63 prosenttia.

Kuljetusten energiankulutus ja päästöt ilmakehään
ovat logistiikan tärkeimpiä ympäristövaikutuksia.
S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinta- ja
logistiikkayhtiö Inex Partners Oy edellyttää kuljetusyrityksiltä sitoutumista toimintansa jatkuvaan parantamiseen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Inex
toteuttaa vuosittain kuljetusliikeauditointeja kuljetusliikkeen toiminnan tason todentamiseksi.
Auditoinneissa kartoitetaan muun muassa kuljettajille järjestetyt taloudellisen ajotavan koulutukset,
kuormien täyttöasteet, reittien optimointi, polttoaineen
kulutukset sekä kuljetuskaluston taso – esimerkiksi
moottorien euroluokitus. Vuonna 2010 auditoitiin
neljä kuljetusliikettä.
Vuonna 2010 Inexin kotimaan kuljetusten kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 27 990 tonnia.
Päästöt laskettiin kuljetettujen tonnien ja polttoaineen
kulutustietojen perusteella. Kuljetettua tonnia kohti
kasvihuonekaasupäästöt olivat 11,4 kiloa, missä on
laskua vuoden 2009 lukuihin verrattuna noin neljännes. Absoluuttiset päästöt laskivat yli 10 prosenttia.
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Vastuulliset valikoimat
S-ryhmä kehittää erilaisten ympäristömerkittyjen ja
eettisesti tuotettujen tuotteiden valikoimia tavoitteellisesti. Asiakkaiden odotukset ja toiveet ja toisaalta
toteutunut ostokäyttäytyminen vaikuttavat suoraan
tuotevalikoiman muodostamiseen. Luomutuotteiden
kysyntä on viimeisen vuoden ajan ollut selvässä kasvussa. S-ryhmän päivittäistavarakaupan ketjuvalikoimassa oli vuonna 2010 yhteensä 274 erilaista luomutuotetta. Luomua myytiin S-ryhmässä vuonna 2010
yhteensä yli 64 miljoonalla eurolla, missä on kasvua
edellisvuoteen noin yhdeksän prosenttia. Matkailu- ja
ravitsemiskaupassa luomutuotteita oli 32 ja myynti
noin 1,1 miljoonaa euroa.
Reilun kaupan tuotteita oli S-ryhmän päivittäis- ja
käyttötavarakaupan valikoimissa yhteensä 104 ja
niiden myynti kipusi viime vuonna 9 miljoonaan euroon. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa Reilun kaupan

tuotteita oli myynnissä 25 ja niitä myytiin 3 miljoonalla
eurolla.
S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimipaikkojen valikoimissa oli vuonna 2010 yhteensä 392
Pohjoismaisella Ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä
merkittyä tuotetta. Joutsenmerkittyjä tuotteita saadaan jatkuvasti lisää myös omien merkkien valikoimiin.
Keväällä 2010 lanseerattiin muun muassa Joutsenmerkityt Rainbow herkän ihon ja hiustenhoitotuotteet.
EU-kukalla merkittyjä tuotteita oli valikoimissa 154
kappaletta, näistä tuotteista suurin osa tekstiilipuolella. EU-kukka- ja Joutsenmerkkituotteita myytiin viime
vuonna yhteensä 116 miljoonalla eurolla, missä on
kasvua edellisvuoteen verrattuna 17 miljoonaa euroa. Lisäksi tekstiilipuolella 687 tuotteella oli Öko-Tex
-standardin mukainen tuoteturvallisuusmerkki.

S-ryhmässä myytävien kalatuotteiden hankintaa ja
valikoimia koskevat kriteerit laadittiin syksyllä 2009
ja niitä päivitetään WWF:n kalaoppaan uusimpien
kriteerien mukaisiksi vuoden 2011 aikana. Päivittäis
tavarakaupan ja ketjuravintoloiden valikoimiin ei
hyväksytä uhanalaisia, vaarantuneita tai ylikalastuksen
kohteena olevia kalalajeja. S-ryhmä ei myöskään hyväksy ympäristölle haitallisten kalastustapojen, kuten
dynamiitin tai myrkyllisten aineiden käyttöä kalojen
pyynnissä. Lisäksi ympäristömerkittyjen kalatuotteiden valikoimaa pyritään kasvattamaan. Kaikkiaan
ruokakauppojen valikoimissa on kymmenen MSCmerkittyä kalatuotetta.
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Huomio raaka-aineisiin
Vuonna 2010 S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa
myytiin yhteensä lähes 139 miljoonaa muovikassia.
Vaikka myytyjen muovikassien kokonaismäärä on kasvanut, on uusiomuovista valmistettujen kassien myynti
kasvanut huomattavasti neitseellisestä materiaalista
tehtyjä kasseja voimakkaammin.
Uusiomuovista valmistettujen kassien osuus
myydyistä muovikasseista oli noin 60 prosenttia.
Suurin prosentuaalinen kasvu, lähes 35 prosenttia,
on kestokassien myynnissä. Kestäviä ja monikäyttöisiä kestokasseja myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa
vuonna 2010 lähes puoli miljoonaa kappaletta. S-ryhmä lanseerasi ruokakaupoissa ilmaisen biohajoavan
hedelmä- ja vihannespussin syksyllä 2009. Pussien
kysyntä on kasvanut tasaisesti ja tällä hetkellä noin
3,5 prosenttia kaikista hedelmä- ja vihannespusseista
on biohajoavia.

S-ryhmän käyttötavarakaupan ketjuissa on lähdetty
tavoitteellisesti kasvattamaan ympäristömerkittyjen
tuotteiden tarjontaa kaikissa niissä tuoteryhmissä,
joihin erilaisten ympäristömerkkien kriteerejä voidaan
soveltaa. Esimerkiksi S-ryhmän oman House-merkin
osalta on sitouduttu siihen, että viidenneksessä kodin
tekstiilien, sisustamisen ja pukeutumisen tuotteita
käytetään valmistusmateriaalina joko Reilun kaupan
puuvillaa tai luomupuuvillaa.
S-ryhmän oman kosmetiikkamerkin We Care Iconin
pakkauksissa käytetään puolestaan aina mahdollisuuksien mukaan kierrätysmuovia eikä tuotteita pakata erillisiin kartonkipakkauksiin. We Care Icon -tuotteet
on valmistettu Euroopassa eikä niitä testata eläimillä.
We Care Icon -sarjan kosmetiikkaa ostamalla tukee
samalla myös WWF:n työtä Itämeren suojelun hyväksi.
Jokaisesta myydystä tuotteesta lahjoitetaan 5 senttiä
WWF:n Operaatio Merenneidolle.

Kaikki S-ryhmän ketjuvalikoimissa olevat kovapuukalusteet ovat FSC-sertifioituja. Kun puussa on FSCmerkki, se on tuotettu luontoa säästävin menetelmin ja
puunhankintayhtiö huolehtii työntekijöidensä sosiaaliturvasta ja työturvallisuudesta. FSC-tuotteiden myynti
vuonna 2010 oli 3,7 miljoonaa euroa. Trooppisesta
puusta valmistettujen parkettien myynnistä S-ryhmä
luopui kokonaan muutama vuosi sitten.
Palmuöljyn käyttöä on S-ryhmässä selvitetty erityisesti omien merkkien valmistuksen osalta. Öljypalmu
on maailman tuottavin kasvirasvan lähde, ja palmuöljy
tuotetuin kasvirasva. Palmuöljyn tuotantoon liittyy
kuitenkin huomattavia ympäristöongelmia, ja se uhkaa
maailman arvokkaimpia sademetsäalueita. Esimerkiksi
S-ryhmän oma merkki- kosmetiikkatuotteissa ei käytetä lainkaan palmuöljyä. Omalla merkillä myytävien
elintarvikkeiden osalta tiedetään nyt tuotteet, joissa
palmuöljyä käytetään. Osassa tuotteita palmuöljy
on mahdollisuuksien mukaan korvattu jollakin muulla öljyllä. Jos palmuöljyä ei ole mahdollista korvata,
korvataan öljy mahdollisuuksien mukaan sertifioidulla
palmuöljyllä. Vastuullisen palmuöljyn käyttö eri toimialoilla tullaan linjaamaan vuoden 2011 aikana. SOK
hyväksyttiin RSPO:n (Roundtable of Sustainable
Palm Oil) jäseneksi keväällä 2011.

Johdanto

|

Mikä on S-ryhmä

|

Ta l o u d e l l i n e n va s t u u

|

Sosiaalinen vastuu

Kattavat kierrätysmahdollisuudet
Kauppa on ottanut vastuulleen myös kierrätysmahdollisuuksien lisäämisen. On tärkeää, että mahdollisimman suuri osa kotitalouksissa syntyvistä jätteistä
löytää tiensä hyötykäyttöön. S-ryhmän toimipaikkojen
yhteydessä oli vuonna 2010 yhteensä 269 ekopistettä,
jotka on tarkoitettu asiakkaiden lajittelemille, hyötykäyttöön meneville pakkaus- ym. materiaaleille.
Toimiva juomapakkausten palautusjärjestelmä on
yksi suomalaisista ylpeydenaiheista. Kaupan ja juomateollisuuden yhteistyössä luoma palautusjärjestelmä
on tehnyt suomalaisista juomapakkausten kierrättämisen mallimaan. Pantillisten lasipullojen palautusaste
on pysynyt jo usean vuoden maksimiarvossaan, noin
100 %:ssa. Alumiinitölkkien palautusaste nousi 2010
kahdella prosenttiyksiköllä, 94 %:iin. Vuonna 2008
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Ympäristöriskien hallinta
kauppoihin tulleiden kierrätysmuovipullojen palautusaste nousi vuonna 2010 ensi kertaa yli 90 %:n. Huipputulos 92 % saavutettiin kolmessa vuodessa. Tölkkien kohdalla saman maagisen 90 % rajan ylittämiseen
meni kymmenen vuotta.
S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevien
juomapakkausten palautusautomaattien kautta otettiin
vuonna 2010 vastaan yli 457 miljoonaa tölkkiä ja yli
159 miljoonaa kierrätysmuovipulloa. Näin saatiin
talteen yli 6139 tonnia alumiinia ja yli 6 675 tonnia
kierrätysmuovia.
S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevien UFF:n
ylläpitämien vaatekeräyspisteiden kautta kerättiin
vuonna 2010 yhteensä 1 140 tonnia vaatteita.

Maaperään ja ilmaperään päätyvien päästöjen ehkäi
seminen ja tavoitteellinen vähentäminen on tärkeä
osa erityisesti polttonestekaupan ympäristövastuuta.
Ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupia oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 350 S-ryhmän polttonesteen jakeluasemalla ja neljällä rehutehtaalla. Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haettiin ympäristölupa
tai tehtiin ilmoitus yhteensä 14 toimipaikassa.
Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset
S-ryhmässä vuonna 2010 olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. S-ryhmän laskennalliset bensiinin myynnin
liuotin- eli VOC-päästöt olivat vuonna 2010 yhteensä
noin 695 tonnia.
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Vastuu-uutisia
• Uusiutuvien energialähteiden käytön
mahdollisuuksia kartoitetaan kaikissa
S-ryhmän uusissa rakennushankkeissa.
Esimerkiksi Inex Partnersin Sipoon Bastukärriin vuonna 2012 valmistuvaan käyttötavaroiden logistiikkakeskukseen on valittu
lämmitysmuodoksi maalämpö ja kylmimpien kuukausien ajaksi varalämmöksi
pellettilämmitys. Lähes täysin uusituvalla
energialla lämpiävän logistiikkakeskuksen
ilmastovaikutus on vain viidestoistaosa
kaukolämmön käyttöön verrattuna.
• Yhdeksi merkittäväksi uudeksi keinoksi energiansäästön saavuttamiseksi on
osoittautunut kiinteistöjen energian etähallinta, jonka piirissä on tällä hetkellä SOK:n
ja kahdeksan alueosuuskaupan noin 120
kiinteistöä. Etähallinnassa kiinteistöjen
taloteknistä toimivuutta seurataan SOK:lta
käsin. Tämän lisäksi kohteissa pidetään
säännöllisesti niin kutsuttuja kenttäkäyntejä. Toimintamalli on tuottanut tulosta: parhaimmissa tapauksissa energiankulutusta
on pystytty pienentämään jopa kymmenellä prosentilla. Myös kiinteistöjen mahdolliset viat ja puutteet tulevat kenttäkäynneillä
yleensä ilmi.

• SOK, Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Inex Partners Oy ovat mukana MTT:n Foodprint tools –tutkimushankkeessa. S-ryhmän oman kehityshankkeen tavoitteena on kehittää malli elintarvikkeiden
ympäristövaikutusten arvioimiseen. Mallin avulla halutaan vähentää päivittäistavarakaupan tuotteiden
ja toimitusketjun haitallisia ympäristövaikutuksia.
Kehittämishankkeessa pilotoidaan Foodprint toolstutkimushankkeessa kehitettyjä tiedonkeruu- ja
laskentamenetelmiä kahdella S-ryhmän päivittäistavarakaupan omalla merkkituotteella - Rainbow
rypsiöljyllä ja peruna-sipulisekoitus-pakasteella.
Vuoden 2010 aikana saatiin kuvattua esimerkkituotteiden koko tuotantoketju viljelyvaiheesta
myymälätoimintoihin. Varsinainen ympäristövaikutusten laskenta suoritetaan vuoden 2011 aikana.
Lopullinen malli, jota voidaan hyödyntää tuotteiden
ympäristölaskennassa laajemminkin, on tavoitteena
saada käyttöön vuoden 2012 aikana.
• S-ryhmä on mukana kehittämässä koko elintarvikeketjun vastuullisuustyötä osallistumalla myös muihin
MTT:n tutkimushankkeisiin. Climate Communication
–hankkeessa on kartoitettu vapaaehtoisia hiilimerkintöjä sekä tuotteiden ilmastovaikutuksista viestimistä. Vastuullisuuden konseptointi –hankkeessa on
haettu yhtenäistä määritelmää ja tavoitteita vastuullisuuden eri ulottuvuuksille.

• ABC-asemien E10-bensiinissä käytetty etanoli on
kestävällä tavalla tuotettua: etanolikomponentti
koostuu brasilialaisesta sokeriruokoetanolista ja
suomalaisesta ST1 Bio Fuelsin tuottamasta jäteetanolista, jonka osuus on noin kaksi prosenttia.
Jätteen hyötykäyttöön perustuva jäte-etanolin
osuus kasvaa jatkossa, kun sen tuotanto Suomessa lisääntyy. ABC:llä panostetaan myös energiansäästöön vaihtamalla kaikkiin ABC-liikenneasemien
mittarikenttiin LED-valot lähimpien vuosien aikana.
Vuonna 2011 LED-valot vaihdetaan noin 20 mittarikatokseen. LED-valon käyttö puolittaa energiakulutuksen.
• Sokos Hotel Flamingo Vantaalla, Sokos Hotel Aleksanteri Helsingin keskustassa, Sokos Hotel Tammer
Tampereella ja Sokos Hotel Tapiola Garden Espoossa saivat vuoden 2010 aikana yhteispohjoismaisen
Joutsenmerkin. Kaikki S-ryhmän Radisson Blu
-hotellit ovat Joutsenmerkittyjä majoituskohteita.
Hotellit pitävät esillä ympäristöasioita myös osallistumalla WWF:n Earth Hour –kampanjointiin.

Johdanto

|

Mikä on S-ryhmä

|

Ta l o u d e l l i n e n va s t u u

Taloudellinen vastuu
2008
2009
2010
Asiakaomistajia (jäseniä) 1 797 653 1 854 419 1 933 587
Vähittäismyynti,
milj. € (sis. alv)
11 821
11 687
Vähittäismyynti,
milj. € (alv 0 %)
10 465
Bonusmyynti, milj. €
7 690
8 035
8 432
Maksettu Bonusta, milj. €
307
316
333
Investoinnit, milj. €
709
658
600
Tulos ennen satunnaisia
eriä, milj. €
250
268
296
Osuuskauppojen
lukumäärä
34
32
31
Toimipaikkojen lukumäärä
Suomessa
1 553
1 581
1 614
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Sosiaalinen vastuu / henkilöstö
Henkilömäärä
Alueosuuskaupat
Paikallisosuuskaupat
SOK-yhtymä
S-ryhmä

2008
27 500
267
9 346
3 7113

2009 2010
28 556 30 010
141
88
9 032 9 406
37 729 39 504

Taulukoiden luvut perustuvat
vuoden viimeisen päivän tilanteeseen.
Mukana laskennassa on S-ryhmän
Suomen henkilöstö.

*) Vuoden 2008 ja 2009 luvut pitävät
sisällään S-ryhmän alueosuuskaupat, vuo2010
den 2010 luvut alueosuuskauppojen lisäksi
myös Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden
15,5

Vakituisten työntekijöiden
lähtövaihtuvuus (%)*

2008

2009

Alueosuuskaupat

21,3

12,9

Työsuhteiden laatu (%)*
Vakituiset
Määräaikaiset

2008
88,3
11,7

2009
83,9
16,1

2010
86,7
13,3

Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

45,7
54,3

33,5
66,5

35,7
64,3

Sukupuolijakauma (%)*
Naiset
Miehet

2008
72
28

2009
78,7
21,3

2010
76,1
23,9

Työyhteistötutkimuksen tulokset
(keskiarvot asteikolla 1-5)**
Alueosuuskauppa työnantajana
Toiminnan tavoitteisuus
Esimiestoiminta ja tasa-arvo
Kehittyminen ja oppiminen

2008
4,0
3,9
3,9
3,7

2009
4,1
4,0
4,0
3,8

2010
4,1
4,0
4,0
3,8

Koulutus
Jollas Instituutin valmennuspäivät
Jollas Instituutin opiskelijamäärät

2008
2 002
44 700

2009 2010
1 874 1 788
35 000 32 300

**) Luvut pitävät sisällään
S-ryhmän alueosuuskaupat
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Ympäristövastuu
Taulukko
sisältää
S-ryhmän
Suomen
toiminnot.

Kiinteistöt
Bruttoala [milj. brm2]
Ympäristövaikutteiset kustannukset [milj. €]
Sähkö [GWh]
Lämpö [GWh]
Vesi [milj. m3]

2008
3,4
101
1 089
393
1,9

2009
3,8
134
1 145
537
1,9

2010
4,1
149
1 229
579
2,0

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)

2008
192

2009
238

2010
269

829
332
72

1 040
407
138

1 140
457
159

Pakkaukset

2008

2009

2010

Maahantuodut ja kotimaan
markkinoille saatetut pakkaukset [t]
Ympäristöriskit
Ympäristöluvat polttonesteen
jakeluun [kpl]
Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen
haetut ympäristöluvat ja
tehdyt ilmoitukset [kpl]
Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset [milj. €]
Polttonestehöyryn talteenotto [kpl]
Bensiinin myynnin VOC-päästöt [t]

49 463

56 289

73 841

2008

2009

2010

334

323

350

12

13

14

0,8
272
612

2,0
310
667

1,7
320
695

Tuotteet
Joutsenmerkityt tuotteet
valikoimissa [kpl]
Joutsenmerkittyjen tuotteiden
myynti [milj. €]
Öko-Text -tuotteet
valikoimissa [kpl]
Öko-Text -tuotteiden
myynti [milj. €]
EU-kukalla varustetut
tuotteet valikoimissa [kpl]
EU-kukalla varustettujen
tuotteiden myynti [milj. €]
Luomutuotteet
valikoimissa [kpl]
Luomutuotteiden
myynti [milj. €]
Reilun kaupan tuotteet
valikoimissa [kpl]
Reilun kaupan tuotteiden
myynti [milj. €]
Metsäsertifikaattituotteet
(FSC) valikoimissa [kpl]
Metsäsertifikaattituotteiden
(FSC ) myynti [milj. €]

Jätteet
Syntynyt jätemäärä (t)*
hyötykäyttöaste (%)

2008

2009

2010

234

246

392

61,7

96,0

112,8

595

439

687

11,2

9,8

11,0

91

50

154

2,2

2,5

3,1

201

264

306

50,8

59,9

65,6

62

99

129

9,5

9,6

12,0

84

68

67

1,5

1,4

3,7

2008
2009
2010
91 000 102 000 110 000
65
66
70

*Osittain arvio

