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Pääjohtajalta

Asiakasomistajan ykkösvalinta
Mikä on osuuskaupan
toiminnan tarkoitus?

V

astaus on yksinkertainen: tuottaa palveluja ja etuja
omistajilleen, osuuskaupan jäsenille. Tarkoitus on
pysynyt samana reilut sata vuotta ja on edelleen S-ryhmän, alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän toiminnan vahva perusta. Se ohjaa kaikkea toimintaamme
toimipaikkainvestoinneista valikoimien muodostamiseen.
Vuonna 2007 toteutimme toiminta-ajatustamme menestyksekkäästi: toimipaikkaverkostomme kautta Suomen laajentui ja monipuolistui. Avasimme muun muassa
uusia Prisma-hypermarketteja ja paransimme lähikaupan
palveluja Sale- ja Alepa -ketjuissa. ABC-liikennemyymäläverkostomme Etelä-Suomessa vahvistui merkittävästi,
kun ensimmäisiä Esso-huoltamoita ryhdyttiin liittämään
ketjuun. Syksyllä 2007 avattu S-Pankki tarjoaa erittäin
kilpailukykyisesti peruspankkipalvelut asiakasomistajil
lemme kaikkialla maassa.
Asiakasomistajiemme lukumäärä on kasvanut viime
vuodet sadalla tuhannella vuosittain ja on nyt 1,7 miljoonaa. Peräti 70 prosenttia suomalaisista kotitalouksista
omistaa vihreän S-Etukortin. Maksoimme heille viime
vuonna 263 miljoonaa euroa Bonusta ostojen keskittä
misestä S-ryhmään.
Asiakasomistajiemme kulutustarpeet ohjaavat toimintaamme myös jatkossa. Tavoitteenamme on tarjota asiakas



omistajillemme mahdollisimman kattavasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka helpottavat arkea ja tekevät elämästä
tarvittaessa myös juhlaa. Kaikki edullisesti ja helposti.
Päämääränämme on olla asiakasomistajan ykkösvalinta.
Jotta pystymme koko ajan parantamaan palvelutarjontaamme, meidän on varmistettava toimintamme taloudellinen
kannattavuus. Kiristyvässä kilpailussa toimintamme uudistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa. Paikkamme suomalaisessa yhteiskunnassa ansaitsemme sillä, että kannamme
vastuumme ihmisistä ja ympäristöstä, kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
Kiitän lämpimästi S-ryhmän henkilöstöä toimintaajatuksen toteuttamisen eteen tehdystä työstä. Asiakas
omistajia kiitän luottamuksesta S-ryhmään ja sitoutumi
sesta palvelujemme käyttöön. Tahdomme olla luottamuksenne arvoisia myös tulevaisuudessa.
Helsingissä 14.2.2008
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Asiakasomistajuuden vetovoima
on valtava. Se on S-ryhmän
menestyksen peruspilari.
Lisää hohtoa asiakasomistajuuteen
tuo S-Pankki.

Asiakasomistajuus
kannattaa

L

Asiakasomistajille
maksettiin vuonna 2007
Bonusta 263 miljoonaa euroa.
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okakuussa 2007 toimintansa aloittanut S-Pankki teki
ensimmäisen kuukauden aikana suomalaista talous
historiaa keräämällä yli 100 miljoonaa euroa uusia talletuksia. Kun tammikuussa 2008 pankkitileillä oli jo yli miljardi
euroa, ei liene liioiteltua todeta, että S-Pankki sai aikaan
kansanliikkeen.
S-Pankki on Suomen ensimmäinen ja ainoa kauppapankki. Se jatkaa nykyaikaisella tavalla säästökassatoiminnan yli satavuotisia perinteitä. S-Pankin hyvän menestyksen salaisuus on yksinkertainen: asiakasomistajien saama
aito rahallinen hyöty. S-Pankki keskittyy tavallisen ihmisen
peruspankkipalveluihin, jotka se pystyy tarjoamaan erittäin
kilpailukykyisesti.
Kuten kaikki S-ryhmän toiminta, myös S-Pankin kilpailukyky perustuu kustannustehokkuuteen. Erillistä verkostoa ei ole tarvinnut rakentaa, eikä toimipisteisiin palkata
uutta henkilökuntaa. Yli sadan vuoden kokemuksella asiakasomistajien raha-asioiden hoito sujuu ammattitaitoisesti
ja turvallisesti olemassa olevassa myymäläverkostossa.
Vaikka suomalainen pankkilaitos on kansainvälisessä
vertailussa tehokas, S-ryhmän tapa toimia on omaa luokkaansa. S-Pankki on myös ylivoimainen saavutettavuudeltaan. Tämän mahdollistavat laajan verkoston lisäksi pitkät
aukioloajat ja toimiva verkkopankki
Asiakasomistajan pankkikori on yhtä houkutteleva
kuin S-ryhmän ostoskori. Siihen kuuluu ilmainen käyttötili, ilmainen verkkopankki, ilmainen Visa, hyvät korot,
pankkipalvelut ilman palvelumaksuja, kattava verkosto,
pitkät aukioloajat ja S-Etukortilla S-ryhmän toimipaikoissa
maksettaessa saatava maksutapaetu.

S-Etukortti on Suomen
arvostetuin palvelubrändi
S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmä on ainutlaatuinen
koko maailmassa. Sen mahdollistaa osuustoiminnallinen yritysmuoto, jossa omistajia ovat jäsenet eli asiakas
omistajat.
S-ryhmän koko toiminnan tarkoituksena on tuottaa
palveluja ja etuja asiakasomistajille. Tämä toiminta-ajatus 
ohjaa jatkuvasti niin asiakasomistajuuden kuin koko liiketoiminnan kehittämistä. Periaate on yksinkertainen ja
osuustoiminnan alkuperäisen ajatuksen mukainen: mitä
enemmän asiakasomistaja S-ryhmän palveluita käyttää, 
sitä enemmän hän hyötyy.
Osuustoiminnallisessa yrityksessä ei ole suuromistajia,
vaan jokaisella jäsenellä on omistuksesta yhtä suuri osuus.
Osuustoiminnallinen yritys ei siis palkitse omistamisesta,
vaan kuluttamisesta. S-ryhmän asiakasomistajuus ei ole
kanta-asiakasjärjestelmä eikä S-Etukortti ole kanta-asiakaskortti, vaan osuuskaupan jäsenkortti, jolla asiakasomistaja
saa kaikki jäsenyyteen ja palveluiden käyttöön liittyvät edut.
Omistajuus lunastetaan osuusmaksulla, jonka saa myös
takaisin, jos omistajuudesta haluaa luopua.
Tuoreimpien tutkimusten mukaan S-Etukortti on Suomen arvostetuin palvelubrändi. Se kattaa S-ryhmän koko
palvelutarjonnan ja on sateenvarjobrändi kaikille S-ryhmän
menestyville ketju- ja alueosuuskauppabrändeille. Lisäksi
S-Etukortti on S-ryhmän modernisti toimiva pankkikortti.
S-ryhmää johdetaan tiedon avulla. Tietoa ja ymmärrystä
tarvitaan asiakasomistajien tarpeista, odotuksista, palve
luiden käytöstä, asiakastyytyväisyydestä, kulutustottumuksista ja kulutusmahdollisuuksista. Kun tätä asiakastietoa
yhdistetään tutkimus- ja tilastotietoihin, asioita voidaan
tehdä paremmin.

Kaikki hyötyvät
Asiakasomistajuudesta hyötyvät kaikki sen piiriin kuuluvat.
Asiakasomistajat saavat kattavan, monipuolisen ja hintalaatusuhteeltaan hyvän palvelutarjonnan ja mahdollisuuden
kerryttää Bonusta. S-ryhmän kannalta toiminta-ajatus toteutuu,
asiakassuhteet vahvistuvat, asiakasomistajuuden arvostus kasvaa
ja liiketoiminta menestyy. S-ryhmän yhteistyökumppanit voivat
tehdä tarjontaansa ja palveluitansa tunnetuiksi kustannustehokkaalla tavalla.
Vuoden 1997 lopussa asiakasomistajatalouksia oli 582 000.
Nyt vuoden 2007 lopussa niitä on jo yli 1,7 miljoonaa. Uusia
asiakasomistajatalouksia on tullut vuosittain keskimäärin yli
100 000.
S-Etukortin ja asiakasomistajajärjestelmän arvostus on
kasvanut vuosi vuodelta. Tutkimusten mukaan kaiken kokoiset taloudet pitävät Bonusta reiluna tapana palkita ostojen
keskittämisestä. Myös muuta asiakasomistajuuteen liittyvää
etutarjontaa arvostetaan. Kaikkein tärkeintä asiakasomistajille kuitenkin ovat läheltä saatavat, hinta-laatusuhteeltaan
hyvät tuotteet ja monipuolinen palvelutarjonta.
S-ryhmän markkinointiosaaminen on saanut myös julkista tunnustusta. Vuonna 2007 S-ryhmä valittiin vuoden
asiakkuusmarkkinoijaksi. Perusteluina todettiin: ”S-ryhmä
on jatkuvasti kehittänyt asiakasomistajakonseptiaan sekä
asiakkaiden että yrityksen menestykseksi. Tarjontaa on uudistettu kattamaan monet kuluttajan päivittäiset tarvealueet, viimeisimpänä rahoitussektorille. Yrityksen tulos ja
asiakasmäärät ovat kehittyneet positiivisesti käsi kädessä.”
Tulevaisuudessa asiakasomistajuuden merkitys liiketoiminnan lähtökohtana näkyy entistä voimakkaammin
S-ryhmän kokonaisstrategiassa sekä sen eri liiketoimintaalueiden kilpailustrategioissa.


S-ryhmän marketkaupan
lupaus asiakasomistajille:

Parhaat palvelut
jatkuvasti
edullisimmin
ja helpoimmin.



Marketkauppa monipuolistuu
Suomalaisen päivittäistavarakaupan markkina
johtaja S-ryhmä kehittää nyt voimakkaasti
käyttötavarakauppaansa.

S

-ryhmä nousi päivittäistavarakaupan markkinajohtajaksi vuonna 2005. Suomen suurimmat päivittäis
tavarakaupan ketjut ovat S-market ja Prisma.
Nyt Prismoissa ja suurimmissa S-marketeissa kehitetään
voimakkaasti käyttötavarakauppaa. S-ryhmässä on tiedostettu, että tällä alueella asiakasomistajien palvelutarjonnassa
on vielä parantamisen varaa.
Uudet ja uudistuvat Prismat ovat tiloiltaan suurempia ja valikoimiltaan monipuolisempia. Niissä ostamisen
helppous on kaiken a ja o. Prismojen käyttötavarakaupan
valikoimia kehitetään erityisesti kodin, viihteen ja urheilun
tuotealueilla. Prismoissakin kasvavaa sisustamisen, rakentamisen ja remontoinnin tuotetarjontaa täydentää lähivuosina eri puolille Suomea levittäytyvä Kodin Terra -ketju.

Ketjutoiminta on
erilaisuuden hallintaa
Pitkään jatkuneen hyvän talouskehityksen ansiosta suomalaisten kuluttajien ostovoima on kasvanut. Monet sellaiset
tuotteet, joita aikaisemmin pidettiin ylellisyystavarana,
ovat tulleet tavallisten kuluttajien ulottuville. Käyttötavarakauppa kasvaa hypermarkettien lisäksi voimakkaasti

myös kauppakeskuksissa, kauppapuistoissa, halpahalleissa
ja tavarataloissa.
Kaupan kansainvälistyminen näkyy Suomessa parhaiten
käyttötavarakaupassa. Uusia toimijoita on tullut viime vuosina runsaasti esimerkiksi pukeutumisen, kodintekniikan,
asumisen ja sisustamisen kauppaan.
Kansainväliset kilpakumppanit toimivat tiukasti johdettuina ketjuina, nopeasyklisesti ja tehokkaasti. Uudistamalla
käyttötavarakauppaansa S-ryhmä pyrkii vastaamaan kansainvälisten ja jatkuvasti toimintaansa kehittävien kotimaisten kilpailijoiden tarjoamiin haasteisiin.
Vastuullisuusajattelu ja eettinen kuluttaminen ovat nopeasti voimistuvia trendejä niin käyttötavara- kuin päivittäistavarakaupassa. Yhä useammalle kuluttajalle on tärkeää
tietää, mikä on hänen ostamiensa tuotteiden alkuperämaa
sekä millaisissa olosuhteissa ne on tuotettu ja valmistettu.
Niin sanotun arvoketjun hallinnasta on muodostumassa
tärkeä kilpailutekijä marketkaupassa. Tuotteiden jäljitettävyys on näet sitä parempaa, mitä paremmin yritys tuntee
oman arvoketjunsa.
Vaikka vastuullinen kuluttaminen on nousussa, ei hinnan merkitys kilpailukeinona ole vähentynyt, päinvastoin.
Nykypäivän valistunut kuluttaja on entistä tietoisempi



%

S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus

50
40
30
20
10
0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kaikkien aikojen Prisma-vuosi

Vuonna 2007 S-ryhmän
marketkaupassa myytiin
maitoa 1,6 miljardin
maitolasillisen
(1,5 dl) verran.



jokaisen ostamansa tuotteen hinta-laatu-suhteesta. S-ryhmässä nämä asiat ymmärretään ja marketkauppaa kehitetään asiakasomistajien parhaaksi.
Tiedon merkitys korostuu tämän päivän marketkaupan
toimintaympäristössä. S-ryhmän marketkauppaa halutaan
johtaa oleellisen ja oikean tiedon avulla.
Tietoa tarvitaan monista asioista, mutta tärkeintä on
asiakastieto. Asiakasomistajien toiveet ja tarpeet ohjaavat
S-ryhmän marketkaupan kehittämistä. Palveluiden jatkuva
parantaminen on S-ryhmän kaiken toiminnan tarkoitus.
S-ryhmä tunnetaan suomalaisessa päivittäistavarakaupassa ketjutoiminnan edelläkävijänä. Sen tehokkaat sisäiset toimintatavat mahdollistavat tuotteiden edullisen hintatason.
Ketjutoiminta ei kuitenkaan ole tasapäistämistä, vaan se
on ennen muuta erilaisuuden hallintaa. Asiakasomistajille
tämä näkyy laajentuvina valikoimina, jotka entistä paremmin vastaavat paikallista kysyntää.
S-ryhmä osti vuonna 2006 kokonaan omistukseensa
Suomen suurimman päivittäistavaroiden hankintayhtiön
Inex Partners Oy:n. Yrityskauppa paransi tiedon kulkua
entisestään. Tietoa hyödyntämällä myymälöitä ja valikoimia
voidaan valtakunnallisesti ja paikallisesti jatkuvasti kehittää
vastaamaan yhä paremmin asiakasomistajien tarpeita.

S-ryhmässä marketkaupan palveluverkostoa laajennetaan
ja kehitetään jatkuvasti. Hyvät marketkaupan palvelut halutaan lähelle kaikkia asiakasomistajia.
Vuonna 2007 Prisma-ketju kasvoi kolmella yksiköllä.
Uudet Prismat avattiin Lohjalla, Riihimäellä ja Helsingin
Viikissä.
Viiteen yksikköön tehtiin huomattavat laajennukset,
jotka suurelta osin kohdistuivat käyttötavarapuolelle.
Uudistettuja ja laajennettuja Prismoja ovat Pietarsaaren,
Rauman, Lappeenrannan, Raahen ja Kuopion Prismat.
Näistä Lappeenrannan Prisma oli vuoden lopussa pintaalaltaan Suomen suurin.
Vuosina 2008–2009 avataan puolisen tusinaa uutta Prismaa, joista ensimmäinen Helsingin Itäkeskukseen. Tulossa
on myös lisää isoja laajennuksia. Keväällä 2008 avattavasta
laajennetusta Joensuun Prismasta tulee Suomen suurin
hypermarket.
Prisma-ketjuun kuului vuoden 2007 lopussa 57 hypermarkettia, joista 51 Suomessa ja 6 Baltiassa: Tallinnassa ja
Riiassa. Vuonna 2009 ketju laajenee Liettuan Vilnaan.
Suomen suurin päivittäistavaraketju S-market kasvoi
vuonna 2007 kolmella yksiköllä. Suuria S-market-yksiköitä, joissa käyttötavaralla on merkittävä osuus, oli vuoden
lopussa viisi. Kaikkiaan ketjuun kuuluu yli 400 myymälää.

Kurkistus tulevaisuuteen
Myös Sale- ja Alepa-ketjuihin kuuluvien pienempien markettien määrä kasvoi vuonna 2007. Vuoden lopussa Saleja
ja Alepoja oli yhteensä noin 300.
S-ryhmä vahvisti edelleen markkinaosuuttaan ja oli
päivittäistavarakaupan selvä markkinajohtaja Suomessa.

Luvassa uusia haasteita

Kauppa on tänä päivänä kansainvälistä toimintaa.
Suomen markkinoille on tullut uutta kilpailua ja yhä
useammat suomalaiset yritykset ovat ulottaneet toimintansa maamme rajojen ulkopuolelle.
Tärkeä osa kaupan kansainvälistymistä ovat myös
kaupan uudet yhteistyömuodot. Niistä hankinta
toiminta on merkittävin.

Sisäisen toiminnan jatkuva tehostaminen on edellytys
sille, että S-ryhmän marketkaupan verkosto voisi edelleen
kasvaa, valikoimat laajentua, parantua ja kohdentua sekä
hintataso pysyä markkinoiden edullisimpana. Vuonna
2008 keskeiset tekemiset liittyvätkin arvoketjun hallinnan
parantamiseen.
Haasteita riittää myös uusien kansainvälisten yksiköiden
toiminnan vakiinnuttamisessa.
Prismoissa käyttötavarakaupan laajennukset vaativat
henkilökunnalta uusien toimintatapojen omaksumista sekä
tuotetietämyksen vahvistamista. Myös henkilökohtainen
palvelu tulee tietyissä tuoteryhmissä Prismoihin.
Ruokakaupassa terveysvaikutteisten elintarvikkeiden
kysyntä kasvaa voimakkaasti. Tuotevalikoima laajenee
erityisesti tällä alueella, mihin S-ryhmän marketkaupassa
on varauduttu.
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Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan lupaus asiakasomistajille:

Supisuomalainen ABC-ketju
ABC-ketju jatkaa nopeaa
kasvuaan. Asiakasomistajien palvelut paranevat
nyt erityisesti pää
kaupunkiseudulla.

ABC

-ketjua voi tituleerata supisuomalaiseksi.
Vuonna 2004 sille myönnettiin ensimmäisenä huoltamotoimialan yrityksenä Suomalaisen Työn Liiton
Avainlippu -tunnus.
Syyt ovat selvät: ketjun omistus on täysin suomalainen.
ABC-yksiköiden liiketoiminnasta vastaavat suomalaisten
asiakasomistajien omistamat alueosuuskaupat. Niinpä niin
verot kuin muutkin rahat ABC-ketjun toiminnasta jäävät
Suomeen, eivätkä mene kansainvälisille öljy-yhtiöille.
ABC-ketju myös työllistää paljon suomalaisia. Vuoden
2007 lopussa sen palveluksessa oli noin 2 500 henkeä, ja
määrä lisääntyy.
ABC on Suomen nopeimmin kasvava liikennemyymäläja polttonestekaupan ketju. Se levittäytyy ympäri Suomea
ja tuo palveluita myös sinne, missä niitä ei muuten olisi.
ABC ei ole pelkkä polttonestekauppias. Sen liikennemyymälät tarjoavat aina markettasoisen valikoiman
päivittäistavaroita markethinnoin sekä erittäin hyvätasoiset
ravintolapalvelut joko ympäri vuorokauden tai vähintään
aamukuudesta puoleen yöhön.

Huolehdimme Sinusta:
yksi pysähdys,
monta palvelua.

Tänä päivänä puhutaan ABC-ilmiöstä. Sen sosiaalisesta
merkityksestä maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla on
tehty jopa väitöskirjoja.
Myös ABC-ketjun hankinta on vahvasti suomalaisissa
käsissä. S-ryhmä omistaa yhdessä toisen suomalaisen huoltamoalan toimijan, St1-ketjun, kanssa öljynhankintayhtiö
North European Oil Trade Oy:n (NEOT). Se hankkii sekä
ABC- että St1-ketjulle kaiken niiden tarvitseman polttonesteen.
Omaehtoinen hankinta takaa riippumattomuuden
muun muassa Suomessa toimivista kansainvälisistä öljyyhtiöistä. Sen avulla voidaan varmistaa asiakasomistajille
polttonesteen saanti kaikissa olosuhteissa.
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Markkinoilla menossa uusjako

Vuonna 2007 ABC-ketjussa tarjottiin
26 miljoonaa kupillista Reilun kaupan kahvia.
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Polttonestekaupan toimintaympäristöön vaikuttavat öljyn
maailmanmarkkinahinnan heilahtelut sekä öljyn hinnan
pysyvä kallistuminen. Nämä johtuvat yhtäältä suurimpien
öljyntuottajamaiden epävakaista poliittisista olosuhteista ja
toisaalta raakaöljyn tulevasta niukkuudesta.
Suomalainen lainsäädäntö vaikuttaa sekin tällä hetkellä
polttonestekauppaan. Vuoden 2008 alussa voimaan astuneet polttonesteen veronkorotukset nostivat sekä bensiinin,
dieselin että lämmitysöljyn kuluttajahintoja.
Vuoden 2008 alusta astui voimaan myös liikenteen
biopolttoainevelvoite. Se tarkoittaa, että kaikkiin polttonesteisiin täytyy lisätä bioainesosa.
Vuoden 2006 lopulla suomalaisessa polttonestekaupassa
alkoi rakennemuutos, joka on vaikuttanut kilpailutilanteeseen. Jet-automaattiasemaketju on siirtynyt Teboilin omistukseen, ja Esso-huoltoasemat jaetaan ABC- ja St1-ketjujen
kesken vuoden 2009 loppuun mennessä. Markkinoilta
on siis hävinnyt kaksi brändiä, mutta asemien määrä on
säilynyt samana.
Tällä hetkellä markkinoilla toimii neljä tasavahvaa
kilpailijaa: Neste, Teboil, ABC ja St1. Näistä ABC on kasvanut nopeimmin, kun taas markkinoiden viides toimija,
perinteinen Shell, on menettänyt asemiaan.
Asemaverkoston automatisointi jatkuu. Uudet automaattiasemat perustetaan miltei poikkeuksetta kauppakeskusten ja erikokoisten marketyksiköiden yhteyteen.
Suuria liikennemyymälöitä, jotka ovat sekä liikkuvan
asiakkaan virkistäviä pysähdyskeitaita että paikallisia viih
tymis- ja palvelukeskuksia, syntyy Suomeen vielä huo
mattavasti lisää.

Perinteisten huoltoasemien määrä vähenee nopeasti. Uutena liikeideana Suomen markkinoille on tulossa uudentyyppinen niin sanottu convenience-tarjonta sellaisille paikoille,
joihin liikennemyymälöitä ei mahdu rakentamaan. Tästä
esimerkkinä ovat pääasiassa pääkaupunkiseudulle syntyvät
ABC Deli -yksiköt.

Nopeimmin kasvava ketju
Vuonna 2007 entisiä Esso-huoltoasemia alettiin muuttaa
ABC-kyltin alle. Kaikkiaan ABC-ketjuun siirtyy 44 Essohuolto- ja automaattiasemaa vuoden 2009 puoleen väliin
mennessä.
Paitsi Esso-kaupan avulla, ABC-ketju kasvoi voimakkaasti uusien yksiköiden perustamisen ansiosta. Uusia
ABC-liikennemyymälöitä ja Delejä syntyi 9 ja ABCautomaattiasemia 28 vuonna 2007. Vuoden 2007 lopussa
ABC-liikennemyymälöiden ja ABC-Delien kokonaismäärä
oli 90 ja ABC-automaattiasemien 234.
Vuoden 2007 aikana ABC-ketjussa valmistauduttiin
polttonesteen bioainesosan käyttöönottoon. Vuoden 2008
alusta alkaen hankintayhtiö NEOT alkoi toimittaa ABCketjulle bensiiniä, johon on valmiiksi sekoitettu tavoitteen
mukainen määrä etanolia.
Uusi palveluinnovaatio oli liikennemyymälöiden nouto
pöytien ruokalistojen siirtäminen nettisivuille, jolloin
niihin voi tutustua myös kännykän kautta. Palvelusta
tuli lyhyessä ajassa hyvin suosittu asiakasomistajien
keskuudessa.

ABC täyttää 10 vuotta
ABC-ketjun keskeinen strateginen tavoite on verkoston
kasvattaminen. Kasvu on voimakasta myös kuluvana vuonna 2008. Uusia suuryksiköitä, liikennemyymälöitä, avataan
toistakymmentä. Automaattiasemien määrä lisääntyy sekin
lähes parillakymmenellä.
Vuoden 2007 lopulla avattiin ensimmäinen ABC Deli
-yksikkö Helsingin Pitäjänmäellä. ABC Deli on convenience-tyyppinen, nopean ja helpon asioimisen asema, joka
muun muassa tarjoaa mukaan ostettavaksi tai paikan päällä
nautittavaksi valmiita ruoka-annoksia. Päivittäistavaroiden
sekä ruoka- ja kahvilatuotteiden lisäksi yksiköiden yhteydessä toimivat normaalit mittarikentän palvelut. Yksiköitä
syntyy kaikkiaan 12, joista valtaosa pääkaupunkiseudulle.
Autoilevan asiakasomistajan palvelutarjontaa parantavat
käyttöön otettavat ABC Car Wash -autonpesupalvelut, joita tulee yhteensä yli 20 liikennemyymälöiden, automaatti
asemien ja markettien yhteyteen.
Joulukuussa 2008 tulee kuluneeksi 10 vuotta ensimmäi
sen ABC-liikennemyymälän ja ABC-automaatin avaami
sesta. Uttiin avattiin ensimmäinen ABC-liikennemyymälä,
joka toimi pilottina suuryksiköille. Ensimmäinen ABCautomaatti avattiin Helsingin Konalaan S-marketin yhtey
teen. Positiiviset kokemukset näistä yksiköistä ovat olleet
perustana ABC-ketjun kehittämiselle ja verkoston nopealle
kasvattamiselle.

Kurkistus tulevaisuuteen
Polttonestekaupassa vastuullinen toiminta on erityisen
tärkeää. ABC-ketju käyttää uusinta teknologiaa ja tutkimustietoa yksiköidensä suunnittelussa, valvoo toimintaa
tarkasti ja etsii ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
Biopolttoaineen valmistamisessa S-ryhmä tulee teke
mään yhteistyötä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa
St1-ketjun kanssa. Biopolttoaineen valmistaa St1:n
omistama Biofuels Oy useissa pienissä laitoksissa
ympäri Suomen.
Valmistuksessa käytetään suomalaista elintarvike
jätettä, jota saadaan muun muassa S-ryhmän kaupoista
ja ravintoloista. Tällainen kierrätysratkaisu on paitsi
ympäristöystävällinen, myös taloudellinen, sillä toimintamallissa kuljetuskustannukset jäävät alhaisiksi.
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Sokos on pinnalla
Sokos-ketju elää uutta nousua.
Merkittäviä laajennuksia on tulossa
ja uusia tavarataloja rakennetaan.

3 +1

Päivää on 20-vuotias valtakunnallinen
markkinointitempaus Sokos-ketjussa. Sen
esikuvana on legendaarisen ranskalaisen Galeries Lafayetten
3 päivää -kampanja.
Myynnin vuosi vuodelta parantuva kehitys heijastaa
Sokos-ketjun uutta nousua ja tavaratalokaupan elpymistä.
3 + 1 Päivää -tapahtuman ideana on tarjota asiakas
omistajille joka päivä uusia syitä tulla tavarataloon. Edullisia, jatkuvasti tarvittavia perustuotteita löytyy joka päivä,
ja niitä asiakasomistajan kannattaa hankkia kerralla paljon.
Jokainen päivä tarjoaa myös uusia houkuttelevia, muodikkaita ja hyvälaatuisia merkkituotteita edullisesti.
Normaalisti siistissä tavaratalomiljöössä vallitsee 3 + 1
Päivien ajan karnevaalitunnelma. Kaupallinen epäjärjestys
on sallittua. Oleellista on, että kampanjan aikana myytävät tuotteet eivät ole alennusmyyntitavaraa, vaan ne on
hankittu nimenomaan näitä päiviä varten. Hankintaan
ja logistiikkaan on luotu erityisjärjestelyitä, ja tuotteiden
esillepano on tehty joustavaksi ja nopeaksi.
Näiden neljän päivän myynnit ovat kaikissa 20 Sokostavaratalossa vuoden suurimpien myyntipäivien joukossa
ja moninkertaiset normaaleihin kauppapäiviin verrattuna.

Tavaratalokaupan uusi tuleminen
Kilpailu käyttötavarakaupassa on kovaa. Tavaratalojen
pääkilpailijoita ovat kauppakeskukset, joita on syntynyt ja
syntyy Suomeen nopeassa tahdissa.
Kansainväliset, nopeasykliset, usein kauppakeskuksissa
toimivat erikoisliikeketjut ovat aiheuttaneet tavaratalo-

S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupan lupaus asiakasomistajille:

Laatua, palvelua,
ideoita, houkutuksia
ja ostamisen helppoutta.
kauppiaille päänvaivaa. Uusia ulkomaisia erikoisliikekaupan toimijoita on tulossa vielä runsaasti muun muassa
tavaratalokaupan perinteisille vahvuusalueille, kosmetiikkaan ja pukeutumiseen.
Tavaratalokauppa oli maailmanlaajuisesti pitkään vaikeuksissa. Nyt parhaat ketjut kiinnostavat jälleen asiakkaita.
Suomessa Sokos on noussut uuteen kukoistukseen. Hyvä
tulostaso mahdollistaa investoinnit. Sokoksella on nyt kykyä ja halua hyökätä ja valloittaa entisiä asemiaan takaisin.
Se on löytänyt roolinsa keskustan asiakkaiden asiointipaikkana ja haluaa terävöittää toimintaansa edelleen.
Keinoja, joilla Sokos-ketju lunastaa paikkansa osana
menestyvää S-ryhmää, ovat valikoimien ja hintatason
laajennukset. Myyntipinta-alat kasvavat ja tarjontaa lisätään
erityisesti alemman keskihinnan muodikkaissa tuotteissa.
Sokos-ketjulla on ainutlaatuiset mahdollisuudet lisätä
houkuttavuuttaan tekemällä yhteistyötä S-ryhmän muiden
liiketoiminta-alueiden kanssa. Esimerkiksi tavaratalojen
kahvila- ja ravintolatoimintaa kehitetään voimakkaasti ja
yhteistyötä Sokos Hotellien kanssa tiivistetään.
Sokos-ketjun menestysreseptiin kuuluvat myös hyvä
palvelu ja elämykselliset tapahtumat.

Investointien vuosi
Vuonna 2007 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua
Sokos-tavaratalojen uudistamista. Kaikissa suurimmissa
tavarataloissa on tehty remontteja. Uudistuksia on jatkettu Helsingin Sokoksessa ja Tampereella. Lisää tilaa ovat
saaneet Lahden Sokos ja Sokos Mylly Raisiossa.

Vauhti kiihtyy
Myös Hakaniemen Sokos Helsingissä ja Lohjan Sokos ovat
uudistuneet. Sokos Turussa ja Sokos Jyväskylässä alkoivat
laajennukset syksyllä 2007. Ne, kuten myös Raision uudistus, jatkuvat vuonna 2008, jolloin alkaa myös täysin uuden
Lappeenrannan Sokoksen rakentaminen. Vuoden lopussa
Sokos-tavarataloja oli 20.
Kauppakeskuksiin S-ryhmä on rantautunut Emotionerikoisliikeketjullaan. Tämä kosmetiikkaan ja naisten alus
pukeutumiseen keskittynyt ketju laajenee myös sellaisille
paikkakunnille, joiden markkinoiden koko ei mahdollista
tavaratalon perustamista. Emotion-myymälöitä oli vuoden
lopussa 13.
Mielenkiintoinen lisä käyttötavarakaupan tarjontaan
asiakasomistajille saatiin, kun Osuuskauppa Arina vuonna
1998 osti Pukumies-vaateketjun. Pukumies tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä kotimaisia ja kansainvälisiä huippumerkkejä naisille ja miehille. Myymälät sijaitsevat Oulussa,
Jyväskylässä, Seinäjoella, Kokkolassa, Rovaniemellä ja
Kemissä. Vuonna 2007 ketju laajeni Kotkaan.
Vuonna 2008 investointitahti Sokos-ketjussa kiihtyy.
Maaliskuussa avataan uusi tavaratalo Lappeenrantaan.
Suunnitelmat Oulun Sokoksen rakentamiseksi ovat pitkällä.
Jyväskylässä ja Turussa vuonna 2007 alkaneet erittäin
mittavat laajennukset ja uudistukset pääsevät täyteen
vauhtiin. Niiden seurauksena Suomeen syntyy kaksi suurta
tavaratalovetoista kauppakeskusta.
Emotion-ketju jatkaa laajenemistaan. Lähivuosina uusia
myymälöitä avataan neljästä viiteen vuosittain.

Käyttötavarakaupan kehittäminen
S -ryhmässä jatkuu voimakkaana niin
hypermarketeissa kuin tavaratalo- ja
erikoisliikepuolella. Tavarataloissa
kasvatetaan voimakkaasti valikoimia
kaikilla tuotealueilla.

Emotion-ketjun
valikoimista
löytyy yli
150 eri tuoksua.
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Hotellit vaihtavat vapaalle,
ravintolat astuvat arkeen
Vapaa-aika, virkistäytyminen ja hyvän
olon palvelut ovat
S-ryhmän uusia
painopistealueita
matkailu- ja
ravitsemisalalla.
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S

-ryhmän hotelli- ja ravintolabisnes nimettiin
viime vuonna matkailu- ja ravitsemistoiminnaksi
(MaRa). Syy nimenmuutokseen oli uusi strategia, joka
laajentaa S-ryhmän kilpailuareenaa tällä liiketoimintaalueella.
Vapaa-aikaan, virkistäytymiseen ja hyvään oloon
liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan. Uutta
tarjontaa odottavat myös asiakasomistajat.
S-ryhmän ensimmäinen askel palvelutarjonnan laajentamiseksi oli Holiday Club Spa -kylpylähotelliketjun
osto vuonna 2006. S-ryhmän tunnetut hotellibrändit,
Sokos Hotels ja Radisson SAS Hotels saivat näin rin
nalleen kolmannen hotelliketjun. Se panostaa koko
perheen vapaa-aikaan ja hyvään oloon.
Sokos Hotellit tulevat nyt myös osaksi suuria vapaaajan matkailukeskuksia. Sokos Hotel Vuokatti avattiin
joulukuussa 2007 ja Sokos Hotel Levi avataan vuoden
2008 lopulla. Myös kaupunkien keskustoissa sijaitsevat Sokos Hotellit panostavat tulevaisuudessa entistä
enemmän asiakasomistajien vapaa-ajan aktiviteetteihin.
Jo nyt muutaman hotellin yhteydestä löytyvät hyvän
olon Day Spa -palvelut. Myös mahdollisuutta kuntosali
palvelujen tarjoamiseen hotelleissa tutkitaan.
Merkittävä osa matkailu- ja ravitsemistoiminnan
kehittämistä on myös hotellitarjonnan laajentaminen
Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuoden 2008 aikana
Pietariin avataan kolme S-ryhmän hotellia.

S-ryhmän hotellien
ja ravintoloiden lupaus
asiakasomistajille:

Monipuolisin
tarjonta Suomessa
– aina helppo tulla.
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Matkailu on nopeasti
kasvava bisnes
Matkailu on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä kasvuala. Syitä tähän ovat muun muassa ostovoiman kasvu ja
varakkaan, iäkkään väestöluokan synty.
Myös suomalaiset matkailevat enemmän kuin koskaan,
niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Samaan aikaan ulkomaisten turistien määrä Suomessa lisääntyy.
Kansainvälinen kilpailu MaRa-alalla Suomessa kiristyy,
kun kansainväliset hotelliketjut rantautuvat suuriin kaupunkeihin. Voimakkaimmin kasvavat vapaa-ajan, virkistäytymisen ja hyvän olon palvelut. Tästä hyvä esimerkki on
maailmanlaajuinen kylpyläbuumi.
Ravintolapuolella myynnin kasvu on viime vuosina
ollut suurinta ruokaravintoloissa. Erityisen nopeasti niiden
myynti kasvaa paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat luonnostaan: kauppakeskuksissa, hypermarketeissa, tavarataloissa
jne. Erilaiset nopean syömisen konseptit ja food court
-tyyppiset ratkaisut menestyvät.
Viime vuosina Suomeen on tehnyt maihinnousun
Yhdysvalloissa ja Euroopassa pitkään vahvana kukoistanut
kahvilakulttuuri. Lattet ja espressot syrjäyttävät perinteisen
suodatinkahvin jo muutaman vuoden sisällä.
Myös uusia hotelleita syntyy paikkoihin, joissa ihmisiä
liikkuu paljon. Kaupunkien keskustojen lisäksi hotelleja on
maailmalla jo vuosia rakennettu lentokenttien yhteyteen.
Uudempi ilmiö ovat kauppakeskuksiin rakennetut hotellit,
jotka tekevät tuloaan myös Suomeen.
Kulutuskäyttäytyminen muuttuu MaRa-toimialalla.
Sama asiakas toimii erilaisissa kuluttajarooleissa eli käyttää
monentyyppisiä palveluita kulloisenkin tarpeensa mukaan.
Ilmiö pirstaloi kysyntää ja luo tarpeita erihintaisten ja -tyylisten palveluiden synnyttämiseen. Liikeideoiden suunnittelun haasteet erityisesti ravintolapuolella kasvavat.

Yksiköllinen kuluttaminen näkyy myös hotelliliiketoiminnassa. Erilaiset pienet, persoonalliset elämäntyyli- eli life
style -hotellit ovat lisääntyneet nopeasti eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.
Alan suurin haaste on uhkaava työvoimapula, joka on
totta jo monessa maassa ja Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tupakkalain lopullisia vaikutuksia ravintoloiden
myyntiin on vielä vaikea arvioida.

Hotelleita ja ravintoloita
monenlaisiin tarpeisiin
Vuonna 2007 S-ryhmä oli MaRa-toimialan selkeä markkinajohtaja Suomessa. Myynnin kasvu oli alan keskimääräistä
kasvua nopeampaa kaikilla osa-alueilla.
MaRa-toimiala menestyi Suomessa kokonaisuutena
viime vuonna hyvin johtuen muun muassa maassamme
järjestetyistä suurista kansainvälisistä tapahtumista, jotka
nostivat hotellien käyttöasteet ennätyksellisen korkealle.
Sokos Hotels -ketjun uusia hotelleja vuonna 2007 olivat
Sokos Hotel Albert Helsingissä ja Sokos Hotel Vuokatti
Sotkamossa. Ketjuun kuului vuoden lopussa 40 Suomessa
sijaitsevaa hotellia. Tallinnassa S-ryhmä omistaa Sokos
Hotel Virun.
Vuonna 2008 Sokos Hotels -ketju kasvaa Suomessa kolmella uudella hotellilla, jotka ovat Sokos Hotel Aleksanteri
Helsingissä, Sokos Hotel Flamingo Vantaalla kauppakeskus
Jumbon yhteydessä ja Sokos Hotel Levi Levin matkailukeskuksessa.
Pietariin avataan kaksi Sokos Hotellia ja yksi Holiday
Club Spa -kylpylähotelli.

Kurkistus tulevaisuuteen

Syksyllä 2007
S-ryhmän ravintolat
vaihtoivat käyttämänsä
syväpaistoöljyn transrasvahapottomaan vaihtoehtoon.
Paistoöljyä kuluu vuositasolla yli 500 000 litraa.

Radisson SAS -ketjuun kuului vuoden lopussa Suomessa 
7 hotellia ja Holiday Club Spa Hotels -ketjuun 6 hotellia.
S-ryhmän tarjonta ravintolapuolella ulottuu tunnetuista
ketjubrändeistä yksilöllisiin ravintoloihin.
Vanhin ketjubrändi Rosso saavutti tänä vuonna 30 vuoden iän. Fransmannit täyttivät 20 vuotta ja myös Amarilloketju pääsee tänä vuonna 20 vuoden ikään.
Ravintoloiden määrä lisääntyi vuonna 2007 noin 40
uudella yksiköllä. Vuonna 2008 uusia ketjuravintoloita
avataan noin 60 kappaletta.
Uusina liikeideoina S-ryhmä tuo markkinoille texmexiä
ja pikaruokaa yhdistävät Fiesta! -ravintolat sekä nopeaan
syömiseen sopivan Wok Up -konseptin. Määräänsä kasvattavat myös Coffee House -kahvilat, Presso kahvila-lounasravintolat sekä Rosso Express -yksiköt.

Tulevaisuudessa S-ryhmä pyrkii yhä kiristyvässä kilpailussa
puolustamaan markkinajohtajan asemaansa siten, että sillä
on mahdollisimman kattava verkosto, jonka yksiköt sijaitsevat
markkinoiden parhailla paikoilla. Kaupungeissa tämä tarkoittaa
kaupunkien keskustoja ja muualla kiinnostavien vapaa-ajan
kohteiden ytimessä sijaitsevia hotelleja.
Uusia ravintoloita syntyy ennen muuta sinne, missä ihmiset luontaisesti liikkuvat, kuten merkittävien ostospaikkojen
yhteyteen.
S-ryhmän hotellit ja ravintolat tarjoavat asiakasomistajille
tuotteita ja palveluja mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin.
S-ryhmän hotelleihin ja ravintoloihin on aina helppo tulla ja
niissä on edullista asioida, mutta myös elämyksiä, virikkeitä,
hemmottelua ja jopa pientä ylellisyyttä on tarjolla.
Kuten marketliiketoiminnassaan, myös MaRa-bisneksessään S-ryhmä varmistaa kilpailukykynsä tehokkaiden taustatoimintojen avulla. Meira Nova Oy on S-ryhmän hankintayhtiö, joka on kehitetty MaRa-liiketoiminnan hankintaa
varten.
Hintakilpailukyvystä huolehditaan jatkuvasti niin, että
myös ulkomaisten, Suomen markkinoille tulevien kilpailijoiden haasteisiin pystytään vastaamaan.
Hyvä palvelu on S-ryhmän MaRa-liiketoiminnan tavaramerkki ja sen jatkuvaan kehittämiseen panostetaan muun
muassa mittavan koulutustoiminnan avulla.
On mahdollista, että lähivuosina S-ryhmä täydentää
hotelliensa brändisalkkua ulkomaisella, keskihintaisella
hotellibrändillä. Tämä tapahtuu samankaltaisen yhteistyön
kautta, jota S-ryhmä nyt harjoittaa Radisson SAS -hotelliketjunsa kautta.
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S-ryhmä uudistaa autokauppansa
Auton hankinta ja käyttö ovat asiakasomistajille isoja menoeriä. S-ryhmä haluaa
palvella autoilevia asiakasomistajia entistä
paremmin. Siksi se aikoo tuoda uusia
toimintatapoja autokauppaan.

S

-ryhmän autokauppa elää murrosvaihetta. Muutoksia tarvitaan, sillä myynnit ja tuloskehitys eivät ole olleet halutulla
tasolla. S-ryhmässä kuitenkin uskotaan alan tulevaisuuteen.
Tästä kertovat muun muassa viime vuosina tehdyt mittavat yritysostot, joiden avulla autokauppaa on lähdetty kehittämään.
Monia perinteisiä autokaupan toimintatapoja ollaan uudistamassa. Autokauppa poikkeaa muista kaupan osa-alueista
siinä, että se on hyvin tavarantoimittajavetoista. Autojen
valmistajien ja maahantuojien vaikutusvalta on suuri myös
vähittäiskaupassa.
S-ryhmässä autokaupan uudistukset kohdistuvat varastoihin, hinnoitteluun, valikoimiin, verkostoon, henkilöstöön, palkkausjärjestelmiin, autotarvikekaupan logistisiin
ratkaisuihin, markkinointiin sekä ryhmän sisäiseen
työnjakoon.
Tavoitteena on tehdä mahdollisimman asiakaslähtöistä
autokauppaa. Tämä tarkoittaa autoilevan asiakasomistajan elämän ja valintojen helpottamista, olipa kyse sitten
auton ostosta, vaihdosta, leasingista, huoltamisesta tai
autoiluun liittyvien tarvikkeiden hankkimisesta. Kun
S-ryhmä rakentaa autokauppansa uutta toimintamallia, se hyödyntää siinä muiden liiketoiminta-alueidensa
parhaita käytäntöjä.
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S-ryhmän autokaupan lupaus asiakasomistajille:

Luotettavaa s-ryhmäläistä autokauppaa asiakasomistajille.
Peugeot toi
ensimmäisenä sarjatuotantoon dieselautojen
hiukkassuodattimen vuonna 2000.
Suodattimella varustettuja autoja
on myyty jo yli 1.6 miljoonaa.

Veropäätöksen odotus
jarrutti autokauppaa
Autokauppa Suomessa on pirstaloitunutta, eikä alalla 
ole selkeää markkinajohtajaa. Kaikkialla Suomessa autokauppaa harjoittava S-ryhmä on yksi merkittävimmistä
alan toimijoista. Ryhmän autokaupasta vastaavat SOK:n
omistama, Etelä-Suomen alueella toimiva Automaa Oy
sekä 13 alueosuuskauppaa ympäri maata. S-ryhmä myy
yhteensä 14 eri automerkkiä. Oma maahantuontimerkki
on Peugeot.
Vuonna 2007 autokaupan myynnin kehitykseen vaikutti
huomattavasti epätietoisuus autoverotuksen uudistuksen
sisällöstä. Veromuutos tuli voimaan vuoden 2008 alusta.
Sen perusperiaatteena on siirtyminen auton hankinnan
verotuksesta sen käytön verotukseen tavalla, jossa ympäristönäkökohdat otetaan vahvasti huomioon.
Uusien henkilöautojen myynti Suomessa vuonna 2007
jäi 125608 kappaleeseen, mikä oli pienin määrä pitkään
aikaan. Kun veropäätös vuoden 2007 lopulla tuli julkiseksi,
siirsi moni jo ostamansa auton rekisteröintiä vuoden 2007
puolelle. Vuodesta 2008 autokauppiaat odottavat erittäin
hyvää. Arviot uusien myytävien autojen määrästä liikkuvat
jopa 151000 autosta ylöspäin.
Verouudistus suosii erityisesti vähäpäästöisiä malleja ja
dieselmoottoreita, joten muutoksella arvioidaan olevan
myönteisiä ympäristövaikutuksia. Autoalalla uskotaan
myös, että verouudistuksen ansiosta Suomen vanhentunut
autokanta nuortuu, jolloin autot ovat paitsi ympäristö

ystävällisempiä myös turvallisempia ja paremmin varusteltuja. Suomen autokanta on tällä hetkellä koko Euroopan vanhin. Raskas verotus on pitänyt autojen hinnat
korkealla ja hidastanut autokauppa.

Lupaukset lunastetaan
Vuonna 2007 S-ryhmän autokauppa organisoitiin sisäisesti
uudelleen. Samalla laadittiin kehittämis- ja saneerausohjelma, joka toteutetaan vuoden 2008 aikana. Vuonna 2006
ostetut autoliikkeet fuusioitiin Automaa Oy:hyn. Vuoden
2007 lopussa Automaa-liikkeitä oli 13 ja ne toimivat
pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Lahdessa,
Hämeenlinnassa ja Raisiossa. Lisäksi 13 alueosuuskaupalla
oli omaa autokauppaa. Autokaupasta Baltiassa luovuttiin.
Uutena palveluna Automaa Oy lanseerasi S-Etuauton.
Asiakasomistajat voivat liisata auton omaan käyttöönsä
kuukausimaksua vastaan. S-Etuautosta saa myös Bonusta.
Vuosi 2008 on S-ryhmän autokaupan lupausten
lunastamisen vuosi. Tavoitteena on markkinaosuuden
selkeä kasvattaminen, joka toteutuu, kun mahdollisimman moni asiakasomistaja ostaa auton S-ryhmän omasta
autokaupasta.

Kurkistus tulevaisuuteen
Tulevaisuudessa S-ryhmän autokaupassa
hyödynnetään täysipainoisesti yhteistyömahdollisuuksia S-ryhmän muiden
liiketoiminta-alueiden kanssa. Liiketoimintaa sopeutetaan tarpeen mukaan
ja näin luodaan tuloksenteon edellytyksiä tuleville vuosille. Tärkeää on
muun muassa saada varaston kierto
nykyistä nopeammaksi.
Tulevaisuuden kannalta on
tärkeää, kuinka verouudistuksen
jälkeinen tilanne kyetään hyödyntämään. S-ryhmän maahantuomat
vähäpäästöiset ja pienikulutuksiset Peugeotin uusimmat mallit
ovat nyt erittäin kilpailukykyisiä.
Esimerkiksi uusi 308-malli on
saanut kaikkialla Euroopassa hyvän vastaanoton. Se voitti Saksassa
arvostetun Kultainen Ohjauspyörä
-tunnustuksen ennen muuta
ympäristöystävällisyytensä vuoksi.
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Suomalaisen
maatalouden
parhaaksi
S-ryhmä uskoo maatalouskauppaan ja haluaa
olla voimakkaasti mukana suomalaisen
maatalouselinkeinon kehittämisessä.

V

uonna 2007 s-ryhmäläinen Hankkija-Maatalous
Oy hankki omistukseensa Suomen Rehu Oy:n. Sen
myötä S-ryhmä lähetti selvän viestin: maatalouskauppa
on tärkeä ja kehittyvä liiketoiminta-alue, johon panostetaan. Ratkaisu on strategisesti merkittävä, ja se vahvisti
Hankkija-Maatalouden asemaa maatalouskaupan kilpailukentässä entisestään.
Yrityskauppa on suomalainen ratkaisu. Sen avulla tur
vattiin rehutuotannon säilyminen suomalaisissa käsissä,
sillä myös lähialueiden vahvat kansainväliset toimijat
olivat kiinnostuneita Suomen Rehusta.
Yrityskaupan tavoitteena on sekä turvata tuotantoketjun säilyminen suomalaisissa käsissä, että uudistaa ja
modernisoida rehukauppaa. Entistä kustannustehokkaampi tuotantotapa on kaikkien etu: maataloustuottajien,
teollisuuden, kaupan ja viime kädessä kuluttajien.
Suomalaisille maatalousyrittäjille Hankkija-Maatalous
on ammattitaitoinen yhteistyökumppani, joka tuntee hyvin suomalaisten kotieläinvaltaisten tilojen toimintatavat.
Se osaa myydä niille parhaat palvelu- ja ruokintaratkaisut.
Yrityskauppa on suomalainen ratkaisu myös siksi, että
Hankkija-Maatalous on Suomen suurin viljakauppias.
Hankkija-Maatalous pystyy käyttämään suomalaisilta
viljelijöiltä ostamaansa viljaa suomalaisten kotieläinten
ruokkimiseen tarvittavan rehun valmistamiseen.
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Maatalouskaupan asiakaslupaus:

Työtä ja palveluita
suomalaisen
maaseudun hyväksi.

Vuonna 2007
S-Rautamarketit
ja Agrimarketit
myivät lähes
30 000 kiloa nauloja

Maataloustuotteiden kysyntä kasvaa

Rautakauppa asiakasomistajille

Kurkistus tulevaisuuteen

Maataloustuotteiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti.
Niitä käytetään paitsi ruuaksi, myös yhä enemmän energian
tuotantoon.
Ruokaa tarvitaan enemmän, koska väestö lisääntyy ja
elintaso nousee. Bioenergian lisääntyvä käyttö puolestaan
kasvattaa maataloustuotteiden kysyntää muun muassa teollisuudessa ja liikenteessä.
Ilmastonmuutos heikentää tulevaisuudessa ruuan tuotan
toa monilla sellaisilla alueilla, joilla sitä nyt tuotetaan paljon. Jo nyt ilmastonmuutos aiheuttaa epävarmuutta, joka
vaikuttaa maataloustuotteiden hintoihin.
Kehitys näyttää johtavan siihen, että maataloushyö
dykkeistä tulee todellinen pula ja raaka-aineiden hinnat
nousevat. Samanaikaisesti nousee myös energian hinta,
mikä nostaa elintarvikkeiden tuotantokustannuksia. 
Ruoka kallistuu pysyvästi, ja ruoan hinta etsii parhaillaan
uutta hintatasoa. Sellaiset yritykset, jotka pystyvät toimimaan mahdollisimman useassa osassa elintarvikkeiden
tuotantoketjua, menestyvät.
Suomessa tehokkaamman maataloustuotannon vaatimukset kasvattavat edelleen tilakokoa. Maatilojen määrä
puolittuu nykyisestään, mutta niiden on silti kyettävä
tuottamaan entistä enemmän.
Kodin merkitys epävarmassa maailmassa kasvaa. Rakentamiseen, sisustamiseen ja puutarhanhoitoon investoidaan
kotitalouksissa yhä enemmän. Rauta- ja puutarhakaupan
näkymät ovat lähivuosina erittäin suotuisat.

Vuoden 2007 merkittävin tapahtuma S-ryhmän
maatalouskaupassa oli Suomen Rehun osto.
Kuluttajakaupassa merkittävintä oli S-Rautamarketketjun vahvistaminen Agrimarket-ketjun rinnalla. Vuonna
2007 S-Rautamarketeja avattiin 10 ja vuoden 2008 loppuun mennessä määrä nousee noin kolmeenkymmeneen.
S-Rautamarketit tarjoavat asiakasomistajille laajan valikoiman raudan, rakentamisen ja sisustamisen tuotteita.
Puutarhakaupan voimakkaaseen kysyntään vastaavat 85
Multasormi-erikoismyymälää, jotka toimivat keväisin ja
kesäisin Agrimarketien yhteydessä.
S-ryhmä harjoittaa maatalouskauppaansa Agrimarketketjun kautta. Ketju on laaja ja sen yksiköitä on runsaasti
myös haja-asutusalueilla. Näin S-ryhmä haluaa tuoda
palveluita suomalaiselle maaseudulle.
Vuonna 2007 Agrimarket-myymälöitä eli täyden palvelun maatalouskauppoja oli 131. Erikoisosaamista vaativat
koneet, kuten traktorit ja puimurit, myydään Agrimarket
Konekeskuksissa, joita on kahdeksan.
Agrimarket-ketjulla on 145 viljan vastaanottopistettä.
Ketjun omasta siementuotannosta vastaavat Hyvinkäällä ja
Alastarolla sijaitsevat siemenkeskukset.
Agrimarket-ketjuun kuuluu lisäksi viherrakentamisen,
kiinteistönhoidon ja golfkentän koneiden kauppaan keskittynyt John Deere Keskus Hyvinkäällä.

S-ryhmän maatalouskaupasta tällä
hetkellä 60 prosenttia on maataloustuotteita, 22 prosenttia konekauppaa ja 18 prosenttia rautakauppaa.
Kaikilla näillä alueilla on huomat
tavaa kasvupotentiaalia.
Kokonaan oman lukunsa muo
dostavat bioenergian käytön kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet.

Agrimarket-ketjun
myynti toimialoittain (%)
Rauta- ja puutarhakauppa 20 %

Maatalouskauppa 55 %

Konekauppa
25 %
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Vastuullinen
suomalainen
työnantaja
S-ryhmä on Suomen suurin palvelualan työnantaja.
Henkilöstön kehittämisessä keskeistä
on mittava koulutustoiminta.

S

-ryhmässä koulutustoiminta on yhtä vanhaa kuin
osuustoiminta itse. Omaa valmennuskeskusta on kaikkina aikoina pidetty tärkeänä. Jollas Instituutti on merkittävä aikuiskouluttaja Suomessa: vuosittain opiskelijoita on
noin 20 000.
Kaupan alalla julkisen sektorin tarjoamat koulutuspalvelut ovat olleet riittämättömiä. Omaa koulutuskeskusta on
tarvittu ja tarvitaan tästäkin syystä. Jollas Instituutti on ammatillinen erikoisoppilaitos, jossa tuhannet s-ryhmäläiset
suorittavat vuosittain erilaisia valmennuksia. Osa valmennuksista toteutetaan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavana oppisopimuskoulutuksena.
Jollaksen toiminnan tarkoituksena on osaamista kehittämällä edistää S-ryhmän toiminta-ajatuksen toteutumista ja
kilpailukykyä. Jokaisen s-ryhmäläisen on tunnettava oman
yksikkönsä liikeidea ja konseptit sekä osattava toteuttaa
niitä pienimpiä yksityiskohtia myöten. Valmennustarjonnassa keskeisiä ovat myös kaikille s-ryhmäläisille yhteiset
asiat, kuten asiakasomistajuus, turvallisuus ja tietotekniset
valmiudet.
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Vuosikymmenten saatossa Jollas Instituutti on luonut valmiudet toteuttaa mittavia aikuiskoulutushankkeita. Parin
vuoden välein toistuviin Sinulle Asiakas -valmennuksiin
osallistuu parhaimmillaan 10 000–20 000 s-ryhmäläistä. Parhaillaan toteutettavan SA-valmennuksen aiheena
on S-ryhmän visio. Aikaisempia suuria valmennuksia on
rakennettu muun muassa asiakasomistajuuden sekä koko
henkilöstön työvireen ylläpidon ympärille.
Vuoden 2007 suuri ponnistus oli S-Pankki-koulutus,
johon osallistui käytännössä koko S-ryhmän henkilökunta,
yli 30 000 ihmistä. Työturvallisuutta on edistetty muun
muassa Turvapassi-koulutuksella. Turvapassin on S-ryhmässä hankkinut useampi henkilö kuin missään muussa suomalaisessa työpaikassa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä
Suomen Punaisen Ristin kanssa.
Hyvän johtamisen ja esimiestyön varmistaminen on 
eräs S-ryhmän henkilöstöstrategian keskeisistä tavoitteista.
Jo vuosikymmenten ajan S-ryhmä on halunnut kasvattaa
itse hyviä johtajia erilaisten johtamis- ja esimiesvalmen
nusten avulla.
S-ryhmän kaupallinen kenttäkoulutus on ammattipiireissä tunnettu ja arvostettu. Sen perusajatuksena on
opiskelu käytännön työn ohessa siten, että työtehtävät eri
tasoilta tulevat tutuiksi. Vuosittain ammattikorkeakoulupohjaisen kenttäkoulutuksen aloittaa noin 50 henkilöä ja
tiedekorkeakoulutuspohjaisen 20 henkilöä.
Eräs Jollaksen vahvuuksista on se, että johto ja asiantuntijat S-ryhmän eri liiketoiminta-alueilta ja alueosuuskaupoista osallistuvat aktiivisesti valmennusten suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Esitykset Jollaksessa ovat kunnia-asia ja
kuuluvat johdon ja asiantuntijoiden työnkuvaan. Osaaminen ja hiljaisen tiedon jakaminen on tärkeä osa menestyvän
liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista.
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S-ryhmässä
tehdään töitä itselle
S-ryhmä on henkilöstön määrällä mitattuna Suomen
suurin palvelualan yritys. Vuoden 2007 lopussa sen palveluksessa oli kaikkiaan 36 500 ihmistä. Heistä valtaosa
eli 81 prosenttia työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä
ja 19 prosenttia erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja tuki
palvelutehtävissä. 90 prosenttia s-ryhmäläisistä työskentelee
suoraan asiakaspinnassa. Esimiehiä ja johtajia on vain
10 prosenttia.
S-ryhmässä liiketoimintaa tehdään ihmisten kautta.
Henkilöstön kehittämisessä keskeistä on s-ryhmäläisen
tekemisen ja palvelukulttuurin synnyttäminen.
Kun arjen toimintaa käytännössä kehitetään, lähtökohtana ovat aina asiakasomistajat, joita ilman koko S-ryhmää
ei olisi olemassa. Merkittävää on se, että S-ryhmässä myös
henkilökunta itse on asiakasomistajia – töitä tehdään siis
itselle. Päivittäinen haaste kaikille on kehittyä yhä paremmiksi asiakasomistajien palvelijoiksi.

S-ryhmässä on imua
S-ryhmän työnantaja- ja yrityskuva ovat tutkitusti hyviä
ja niiden edelleen kehittämiseksi tehdään jatkuvasti töitä.
Hyvän työnantajakuvan merkitys korostuu nyt, kun palvelualoja uhannut työvoimapula alkaa olla totta, etenkin
pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lisäksi
S-ryhmässä henkilöstön määrä on kasvanut viimeisen 15
vuoden aikana nopeasti, viimeksi toimialojen laajennusten
ja yritysostojen kautta. Henkilöstön määrä kasvaa edelleen.
Mistä S-ryhmän hyvä työnantajakuva syntyy? S-ryhmän
toiminta on lähellä jokaisen ihmisen arkea, joten S-ryhmä
on helppo ymmärtää. S-ryhmän arvot on niin ikään helppo
allekirjoittaa. Hyvä suomalainen työnantaja pysyy Suomessa ja toimii hyvän yrityskansalaisen tavoin muun muassa
kohtelemalla henkilökuntaansa oikeudenmukaisesti.
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S-ryhmän houkuttelevuutta lisää tällä hetkellä myös asenne
trendimuutos: yhä useammat suomalaiset haluavat tehdä
työtä, jolla on merkitystä ja pitkäjänteisyyttä. S-ryhmä koetaan ennen muuta turvalliseksi työnantajaksi. Sen maine
edelläkävijänä ja menestyjänä lisää vetovoimaa.
S-ryhmän henkilöstöstrategian tavoitteena on hyvän
työnantajakuvan avulla turvata työvoiman saanti nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnostavaan työnantajapakettiin sisältyvät
työehtosopimusten mukaiset palkat, hyvät henkilöstöedut,
pitkät työsuhteet, monipuoliset kouluttautumis- ja uramahdollisuudet sekä hyvä esimiestoiminta. Näiden kaikkien tavoitteena on luoda työhyvinvointia.

Palvelualojen
arvostusta on nostettava
Palvelualojen merkitys Suomen kansantaloudelle on
ratkaiseva. Palvelualat tuottavat bruttokansantuotteesta
60 prosenttia, kun esimerkiksi teollisuuden osuus on 30
prosenttia. Tuottavuutta palvelualoilla voidaan kehittää tehokkailla toimintatavoilla kuten S-ryhmä tekee. Työvoiman
tarve kasvaa kuitenkin vääjäämättä, kun suuret ikäluokat
tulevat eläkeikään.
S-ryhmä toimii myös sen puolesta, että suomalainen palveluala kokonaisuudessaan voisi varmistaa ammattitaitoisen
työvoiman saannin myös tulevaisuudessa. Keinoja tähän
ovat kaupan koulutuksen kehittäminen, palvelualojen
edunvalvonta, asunto- ja muihin työskentelyedellytyksiin
vaikuttaminen sekä työ moniarvoisten ja monikulttuuristen
työyhteisöjen luomiseksi. Ulkomaalaisten työntekijöiden
määrä kasvaa. S-ryhmässä tämä nähdään työyhteisöjä rikastuttavana tekijänä. Myös asiakaskunta kansainvälistyy.
Osa-aikatyötä tehdään palvelualoilla aina, sillä asiakasvirrat eivät jakaudu tasaisesti. S-ryhmän omille työntekijöilleen tekemistä tutkimuksista selviää, että ylivoimainen
osa niistä työntekijöistä, jotka nyt tekevät osa-aikatyötä,
haluavat tehdä sitä myös jatkossa.

Ikäjakauma
      

%
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Sukupuolijakauma (%)
Miehet 28,7

Naiset 71,3

Vastuullisuus on
S-ryhmässä tapa toimia

Suurin osa maailman
luomupuuvillasta viljellään
Intiassa ja Tansaniassa.

Vastuullinen toiminta on arkipäivän tekoja ja arvovalintoja.

Y

rityksissä puhutaan nyt enemmän kuin koskaan
vastuullisuudesta. Taustalla on tietoisuuden räjähdysmäinen kasvu muun muassa ilmastonmuutoksesta sekä
globalisaation vaikutuksista.
Ilmastonmuutos on nostanut pintaan erityisesti yritysten
energiankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Mistä yritys hankkii
energiansa? Kuinka paljon se kuluttaa energiaa? Millaisia
ympäristövaikutuksia toiminnalla on?
Globalisaatiokeskustelun kärkenä ovat huoli ruuan
riittävyydestä ja hinnan noususta sekä tuoteturvallisuudesta. Myös työpaikkojen siirtyminen halvemman tuotannon
maihin puhututtaa ja koettelee kansalaisten oikeustajua.
Tuoteturvallisuudessa monia mietityttävät kysymykset
tuotteiden jäljitettävyydestä ja alkuperämaista, tuotanto- ja
valmistusolosuhteista, geenimanipuloidusta ruuasta, lisä
aineista sekä ympäristöä tuhoavasta tavaroiden tuotannosta.

S-ryhmässä ajatellaan, että vastuullisuus on näkökulma
asioihin. Se on arvovalintoja jokapäiväisessä tekemisessä. Vastuullisuusnäkökulman on oltava mukana kaikessa
toiminnassa, puhutaan sitten taloudellisesta, sosiaalisesta
tai ympäristövastuusta. Osuustoiminnalliselle yritykselle
vastuullisuusajattelu on luontaista. Se on sisäänrakennettuna yritysmuotoon.
Yritysten vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat
kuitenkin monimutkaisia. Yksiselitteisesti oikeita vastauksia
ei aina ole kuten ei myöskään yhtenäistä mallia yritysten
vastuullisuuden mittaamiseen. Vastuullinen toiminta voi
tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Joka tapauksessa kuluttajien ääni kuuluu yhä voimakkaammin. Yritysten on
kuunneltava yhä herkemmällä korvalla, mitä asiakkaat,
S-ryhmässä asiakasomistajat, yrityksen vastuulliselta toiminnalta odottavat.
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Asiakasomistajia
kuunnellaan

Hankinnassa globaali
vastuu korostuu

Asiakasomistajien odotuksia toiminnan vastuullisuuteen
liittyen on S-ryhmässä tutkittu tarkkaan. Odotukset ovat
hyvin konkreettisia ja lähellä jokapäiväistä elämää. S-ryhmän ei odoteta pelastavan maailmaa, vaan toimivan hyvän
yrityskansalaisen tavoin.
Asiakasomistajat odottavat, että S-ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan lakia ja hyvää kauppatapaa. Rehellisyys
asiakasta kohtaan on ensiarvoisen tärkeää. Hintojen on
oltava todellisia ja mielellään edullisia. Reilu palkitseminen
Bonuksin on asiakasomistajien mielestä osuustoiminnallista
vastuullisuutta parhaimmillaan. Peruslähtökohtana pidetään, että tuotteiden on oltava laadukkaita ja turvallisia
sekä toimipaikkojen hyvässä kunnossa.
Asiakasomistajat toivovat, että kotimaisille tuotteille
annetaan valikoimissa etusija. Myös paikallisia tuotteita
arvostetaan ja niitä halutaan valikoimiin. Kaupan tulisi
antaa asiakkaalle mahdollisuus toimia vastuullisesti ja
kuluttaa eettisesti. Valikoimien tulisi olla mahdollisimman
monipuoliset, jolloin kuluttaja voi toteuttaa omia arvovalintojaan jokaisella kauppamatkallaan.
Asiakasomistajat edellyttävät, että kauppa hoitaa perustoimintonsa vastuullisesti esimerkiksi jätteiden lajittelun
ja muiden ympäristövastuiden osalta. Kierrätysmahdollisuuksien järjestämistä myös asiakkaille toivotaan mahdollisimman laajassa mittakaavassa. Asiakasomistajat pitävät
tärkeänä, että S-ryhmä huolehtii omasta henkilökunnastaan
hyvin. S-ryhmän nykyinen hyvä työnantajamielikuva on
asiakasomistajien mieleen.

Sokoksiin tuli syyskuussa 2007 yksinmyyntiin Naturalinetuotesarja. Luomupuuvillasta valmistettujen vaatteiden
hankinta ketjun valikoimiin on osa S-ryhmässä jatkuvasti
korostuvaa vastuullista tapaa toimia.
Naturaline-tuotteiden koko valmistusketju täyttää tiukat
terveys-, turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja eettiset vaatimukset. Niissä käytetty luomupuuvilla viljellään ilman kemiallisia torjunta-aineita ja lannoitteita. Kankaan värjäyksessä ei käytetä raskasmetalleja ja formaldehydiä. Tuotantoja työolosuhteita valvotaan tarkasti koko valmistusketjussa.
Kaiken hankintatoiminnan lähtökohtana S-ryhmässä on
vastuullinen tapa ajatella. Hankinnan eettiset periaatteet
pohjautuvat ILOn työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja lasten oikeuksien julistukseen.
S-ryhmän hankintayhtiöille tuotteiden turvallisuus ja
tekninen laatu ovat vastuullisen toiminnan tärkeimpiä
mittareita. Hankintayhtiöt Inex Partners Oy ja Intrade
Partners Oy ovat mukana eurooppalaisten kauppaketjujen
perustamassa vastuullisen tuontikaupan BSCI-yhteistyöhankkeessa. BSCI-mallin tavoitteena on parantaa sosiaalisia
työoloja tavarantoimittajamaissa. Tämä tapahtuu valvomalla ja tarkastamalla tavarantoimittajien tuotantoa ja valmistusta. Tarkistukset suoritetaan ulkopuolisen puolueettoman
auditoijan toimesta.
Kaikkiaan BSCI-mallissa on mukana noin 60 eurooppalaista kauppaketjua. Inex liittyi mukaan vuoden 2007
alussa, jolloin elintarvikkeet otettiin mallin piiriin. Käyttötavaroita hankkiva Intrade on ollut mukana BSCI-järjestelmässä vuoden 2005 alusta alkaen.

Yhdessä eteenpäin
Yritysten vastuulliseen toimintaan liittyvä
lainsäädäntö ja viranomaissäätely ovat
Suomessa kansainvälisesti vertaillen
sangen tiukkoja. Oletettavaa on, että
ne tulevat entisestään tiukkenemaan.
Asiakasomistajien toiveet ovat 
S-ryhmässä myös vastuullisen toiminnan
suunnittelun lähtökohtana. Tulevaisuudessa muun muassa tuotevalikoimien
ja palvelutarjonnan kehittämisessä,
hankinnassa ja logistiikassa, toimipaikkojen rakentamisessa ja energia
ratkaisuissa vastuullisuusnäkökulma
on voimakkaasti esillä.
S-ryhmässä palvelualan toiminta
ympäristöä seurataan jatkuvasti ja
tulevia muutoksia pyritään enna
koimaan. S-ryhmä uskoo, että
vastuullinen liiketoiminta on 
nyt ja erityisesti tulevaisuudessa
kannattavinta liiketoimintaa.

Lue lisää
vastuullisuusraportista:
www.s-kanava.fi
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Osuuskauppa tuo palvelut kaikille kainuulaisille
Kainuussa Osuuskauppa
Maakunta on luvannut
sammuttaa valot viimeisenä.
Se on ollut rohkea investoinneissaan ja tulevaisuudenuskossaan. Nyt positiivinen
vire on vallannut koko
seutukunnan.

Osuuskauppa
Maakunnan
hallintoneuvoston
puheenjohtaja
Esa Karppinen.
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K

eskelle kauneinta kainuulaista järvi- ja metsämaisemaa
avautui joulukuussa 2007 uusi Sokos Hotel Vuokatti.
Avaus osui parhaaseen mahdolliseen sesonkiin. Kotimaan
matkailijoiden lisäksi hotellin täyttivät heti venäläisturistit,
joita omat charter-lennot toivat lomanviettoon.
Uusi hotelli on laukaissut Vuokatin alueella rakennus
suman. Usko matkailun vetovoimaan elää nyt vahvana.
Sokos Hotel Vuokatti on Osuuskauppa Maakunnan kaik
kien aikojen suurin investointi, joka tuo mukanaan rahaa,
työtä ja toimeentuloa koko alueelle.
Vuokatista on kehkeytynyt huomattava vapaa-ajankeskus, joka tarjoaa tekemistä ympäri vuoden. Luonnon
antamia eväitä täydentävät ihmisen rakentamat palvelut:
kylpylä, urheiluopisto, golfkenttä, uima- ja jäähalli sekä
hiihtotunneli. Sokos Hotel Vuokatin kanssa yhteistyössä toimii teknologiapuisto Snowpolis. Uusi hotelli vetää
puoleensa myös kokousvieraita, jotka haluavat irti
arkisesta työympäristöstä.

Mukana kainuulaisten
arjessa ja juhlassa
Matkailun lisäksi myönteistä virettä kainuulaiseen elämänmenoon tuo Talvivaaran nikkelikaivos, joka jo ensi vaiheessaan työllistää suoraan noin 500 ihmistä ja välillisesti
moninkertaisen määrän. Muitakin kaivosesiintymiä on,
joten asiat näyttävät hyviltä vuosikymmeniksi eteenpäin.
Jotkut puhuvat jopa kaikkien aikojen kainuulaisesta
nousukaudesta.

Osuuskauppa Maakunta on noudattanut vahvaa kasvustrategiaa ja investoinut rohkeasti palveluverkostoonsa.
Suhteessa liikevaihtoon sen investoinnit, yli 90 miljoonaa
euroa vuodesta 1993 lähtien, ovat olleet kaikista S-ryhmän
alueosuuskaupoista suurimmat.
Prisman rakentaminen vuonna 1994 oli valtava riski:
osuuskaupan tase kaksinkertaistui ja velat kolminkertaistuivat. Riskinotto kannatti. Prisman vaikutus marketkauppaan ja koko liiketoiminnan kehittymiseen oli nopea.
Tänään Maakunta on kannattava ja vakavarainen yritys.
Osuuskauppa on tuonut ruokakaupan palvelut jokaiseen
Kainuun pitäjään. S-marketteja on yhteensä 14. Asiakas
omistajien palvelut paranevat edelleen, kun Kajaanin
Prisman läheisyyteen nousee rakentamisen ja sisustamisen
myymälä Kodin Terra.
Merkittävän palveluksen Kajaanin kaupunkikeskustan
vireydelle Maakunta teki, kun se vuonna 2001 osti pitkään
tappiota tuottaneen Kajaanin Sokoksen liiketoiminnan ja
uudisti koko tavaratalon. Monien mielestä Kajaanin kokoisessa kaupungissa ei ole edellytyksiä tavaratalotoiminnalle.
Kajaanin Sokos on osoittanut nämä epäilyt vääriksi, sillä
sen toiminta kannattaa hyvin.
Alueelliselle yritykselle on tärkeää olla laajasti mukana
alueen elämänmenossa muun muassa sponsoroinnin ja
erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta. Kainuun urheilu
ylpeyden Sotkamon Jymyn sekä useiden merkittävien kulttuuritapahtumien, kuten Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien,
tukeminen on osuuskaupalle luontevaa.

Osuuskauppa tukee lukuisia muitakin urheiluseuroja,
tapahtumia ja kansalaisjärjestöjä sekä järjestää itse toimintaa asiakasomistajille ja henkilökunnalleen. Tästä hyvä
esimerkki on Sipsu-lastenkerho, johon kuuluu jo yli 4 000
kainuulaista lasta. Sipsu-kerho järjestää vuoden mittaan
monenlaisia tapahtumia kuten pikkujoulut, Sipsu-hiihdot
ja yleisurheilukilpailut.
Vastuullisuus on asia, jota Osuuskauppa Maakunnassa
ei alleviivata suurin sanoin, vaan toteutetaan arjen teoin.
Parasta käytännön vastuullisuutta on hoitaa liiketoimintaa
kannattavasti ja näin luoda työpaikkoja ja hyvinvointia
seutukunnalle. Osuuskauppa ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon ympäristönäkökohdat. Se tukee alueellista
tuotantoa ja valmistusta ottamalla valikoimiinsa paikallisia
tuotteita.

Alueellinen kehittäminen
on yhteistyötä
”Seutukunnan ilot ja surut ovat myös kaupan riemuja ja
murheita”, toteaa Osuuskauppa Maakunnan hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtäviin vuoden 2007 alusta tarttunut Esa Karppinen. Ennen häntä tätä tärkeää luottamustehtävää hoiti kymmenen vuoden ajan Jouko Härkönen.
Esa Karppinen on maanviljelijä Paltamosta. Hän toimii
myös vakuutusyhtiö Tapiolan yksityistalousedustajana
yrityspohjalta.
”Osuuskaupan yhteistyö kunnallisten päättäjien kanssa
on tärkeää. Alueellisen yrityksen ja kuntien edut ovat yhteneväiset”, hän sanoo.
Esa Karppinen tietää, mistä puhuu. Hän on istunut
kunnanvaltuustossa kaksi kautta ja toiminut kunnallisissa
lautakunnissa yli 15 vuoden ajan. Lukuisia muitakin luottamustehtäviä yrityksissä ja yhteisöissä on matkan varrella
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kertynyt. Osuuskauppa Maakunnan hallintoon Karppinen tuli mukaan vuonna 1985, joten hän on nähnyt sekä
osuuskaupan vaikeimmat hetket että sen nousun taloudel
liseen menestykseen.
”Aluksi oli pellervolainen aate. Nyt ollaan mukana
menestyksessä. Menestyksen myötä osuuskaupan henkilökunnan ja asiakasomistajien itsetunto on noussut kohisten.
Samaa voi sanoa kainuulaisista ihmisistä ylipäätään nyt,
kun Kainuu tekee uutta tuloaan Suomen kartalle.”
”Aikaisemmin osuuskauppa oli tällä alueella näkymätön
toimija. Kyläporvarit hoitivat kaupankäynnin ja jakoivat
keskenään parhaat kauppapaikat. Onkin käsittämätöntä,
että nyt kun osuuskauppa on päässyt tasavertaisena mukaan
tähän kauppapaikkojen jakoon, on ruvettu spekuloimaan
sen vaikutusvallasta kunnallisiin päättäjiin”, Esa Karppinen
pudistelee päätään.
Karppinen sanoo, että kuntakontrolli toimii suomalaisessa päätöksenteossa. Valitusoikeus ja asioiden julkisuus
pitävät huolta siitä, että demokratia toteutuu. Aktiivisimmat, ahkerimmat ja asiantuntevimmat toimijat saavat
parhaat kauppapaikat.
”Alueosuuskaupan perustehtävä on viedä palveluita ihmisten luokse. Täällä haja-asutusalueella S-ryhmän kaupat
ovat todellisia palvelukeskuksia. Niiden yhteydessä toimii
posteja, apteekkeja ja Alkoja, nyttemmin myös pankki,
nimittäin S-Pankki.”
Esa Karppinen toteaa, että hallinnon kautta alueosuuskaupalla on ainutlaatuiset mahdollisuudet saada tietoa
asiakasomistajien toiveista, tarpeista ja odotuksista, asuivat
he sitten Kajaanissa, Hossassa tai Saunajärvellä.
”Maakunnassa osuuskaupan hallinto ja asiakasomistajat
luottavat toimivaan johtoon”, Esa Karppinen vakuuttaa.
Mikä onkaan luottaessa, kun menestys on viime vuosina
ollut vakuuttavaa.

Omaperäinen osuustoiminta
S-ryhmässä on onnistuttu yhdistämään osuustoimintaaatteen ja tehokkaan liiketoiminnan parhaat puolet.

K

ymmenessä osuuskaupassa järjestetään keväällä 2008
edustajiston vaalit. Niissä asiakasomistajat valitsevat
edustajansa osuuskaupan ylimpään päättävään elimeen.
Edustajiston keskeisiä tehtäviä on valita osuuskaupalle
hallintoneuvosto, joka puolestaan valitsee hallituksen ja
toimitusjohtajan.
Asiakasomistajan äänioikeus vaaleissa on tärkeä osuuskaupan omistajuuteen liittyvä etu. Päätöksenteko osuuskaupoissa perustuu edustukselliseen demokratiaan, joka
on yritysmuotoon kuuluva omaleimaisuustekijä.
Parhaimmillaan edustajisto on pienoiskuva maakunnasta. Silloin, kun äänestysprosentit vaaleissa nousevat korkeiksi, kuuluu asiakasomistajien ääni hallinnossa oikealla
painolla. Osuuskauppojen koko toiminnan lähtökohtana
on tuottaa palveluja ja etuja omille asiakasomistajille. Siksi
halutaan, että asiakasomistajien toiveet ja tarpeet ohjaavat
aidosti liiketoiminnan kehittämistä.
Osuuskauppojen imago on menestyksen myötä noussut
kohinalla, ja paikka edustajistossa on tavoiteltu. Pääkaupunkiseudun Helsingin Osuuskauppa Elannon vaaleissa

oli alkuvuodesta ennätysmäärä eli reilusti yli 1 000 ehdokasta. Parhaimmillaan kevään vaaleissa äänestää jopa puoli
miljoonaa asiakasomistajaa.

Osuustoiminnallinen
liiketoimintamalli menestyy
Osuustoiminta eroaa merkittävällä tavalla muista yritysmuodoista. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja
ja etuja asiakkaille, jotka samalla ovat yrityksen omistajia,
jokainen yhtä suurella osuudella. Osuuskaupoissa myös
henkilökuntaan kuuluvat omistavat asiakasomistajina osan
työpaikastaan.
S-ryhmä on suomalainen yritysryhmä, jonka omistavat
osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat. Osuustoiminnallisena yrityksenä S-ryhmä ei pyri voiton maksimointiin,
vaan kannattavaan liiketoimintaan pitkällä tähtäimellä.
Tämä mahdollistaa kauaskatseisen ja inhimillisen päätöksenteon.
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SOK:n hallitus

Arto Hiltunen (pj)

Taavi Heikkilä

Arttu Laine

Antti Määttä

Matti Niemi

Veli-Matti Puutio

Kimmo Simberg

S-ryhmässä on selkeä työnjako
S-ryhmän nykyaikainen, osuustoiminnallinen liiketoiminta
malli erottuu kilpailijoista ja menestyy. Perimmäinen syy
tähän ovat kilpailukykyiset palvelut, joihin yhdistyy reilu
osuustoiminnallinen palkitseminen. Palkitsemisen perusteena ei ole omistaminen, vaan kuluttaminen. Mitä enemmän asiakasomistaja käyttää oman osuuskauppansa ja koko
S-ryhmän palveluja, sitä enemmän hän hyötyy.
Hyvä osuustoiminnallinen liiketoiminta on konkreettisia
asioita, mutta samalla se synnyttää tunnepohjaista sitoutumista. Suomalaisuus, alueellisuus ja yhteisöllisyys ovat tänä
päivänä tärkeitä arvoja.
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S-ryhmä on itsenäisten yritysten muodostama strateginen
verkosto, jonka toimivuudelle keskinäinen työnjako ja
päätöksentekojärjestelmä ovat tärkeitä asioita. Päätöksen
teon on oltava demokraattista ja erilaiset alueelliset näkökohdat huomioon ottavaa, mutta samaan aikaan nopeaa,
tehokasta ja kokonaisuudet hahmottavaa.
S-ryhmässä yhteisesti sovittu työnjako toimii hyvin
ja siitä vallitsee yksimielisyys. Liiketoiminnan ydin ovat
alueelliset osuuskaupat. Ne vastaavat liiketoiminnasta
alueellisesti eli palvelujen tuottamisesta omille asiakas
omistajilleen. Lisäksi ne osallistuvat monin tavoin maakuntiensa kehittämiseen.

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä

Arto Hiltunen

Jari Annala

Suso Kolesnik

Osuuskaupat omistavat keskusliike SOK:n. Se tuottaa
osuuskaupoille ketjuohjaus-, tuki- ja kehittämispalveluita. SOK:lla on myös omaa liiketoimintaa, joka täydentää
osuuskauppojen tarjontaa. SOK harjoittaa maatalous
kauppaa, autokauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa.
Lisäksi S-ryhmän kansainvälinen liiketoiminta on SOK:n
vastuulla. S-ryhmällä on marketkauppaa Tallinnassa, Riiassa ja lähitulevaisuudessa Vilnassa sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa Tallinnassa ja Pietarissa.
SOK tuottaa alueosuuskaupoille keskitettyjä palveluja,
joita jokaisen ei ole järkevää tuottaa itse. Näitä ovat muun
muassa kaikilla liiketoiminta-alueilla toimivat ketjuohja-

Harri Miettinen

Leena Olkkonen

Risto Pyykönen

uspalvelut, talous- ja rahoituspalvelut, asiakasomistaja- ja
markkinointipalvelut, henkilöstö- ja koulutuspalvelut, viestintäpalvelut, turvallisuus-, riskienhallinta- ja lainopilliset
palvelut, kiinteistöpalvelut, IT-palvelut ja hallintopalvelut.
Erittäin merkittävä tukitoiminto koko S-ryhmälle on
keskitetty hankinta ja logistiikka. S-ryhmässä toimii useita
tehokkaita hankintayhtiötä: päivittäistavarakaupassa Inex
Partners Oy, käyttötavarakaupassa Intrade Partners Oy,
rauta- ja rakennuskaupassa Rainex Yrityspalvelu Oy sekä
polttonestekaupassa NEOT Oy. Lisäksi Meira Nova Oy on
erikoistunut HoReCa-alan päivittäistavaroiden hankintaan.

Antti Sippola

Markku Viljanen

” Lisätietoa SOK:n
hallintohenkilöistä
löydät SOK-yhtymän
vuosikertomuksen
tilinpäätösosiosta
osoitteesta
www.s-kanava.fi”

35

S-ryhmäläinen liiketoimintamalli on onnistunut yhdistämään keskitetyn toiminnan avulla aikaansaadun kustannustehokkuuden sekä asiakkaita lähellä olevan, paikallisesti
johdetun liiketoiminnan luoman markkinatehokkuuden.

mutta jämäkästi. S-ryhmäläinen bisnesjohtaja huolehtii
aina liiketoiminnan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä.

Kolme näkökulmaa
johtamiseen

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana on viimeiset
viisi vuotta toiminut joensuulainen teollisuusneuvos
Otto Mikkonen.
”Hallintoneuvoston puheenjohtajana tehtävänäni on
valvoa, että S-ryhmässä toimitaan siten kuin on yhdessä sovittu. Lähtökohtanani ovat S-ryhmän arvot, visio,
toiminta-ajatus sekä ryhmästrategia, josta eri liiketoimintaalueiden kilpailustrategiat johdetaan. Näiden merkitys on
S-ryhmän kaltaisessa yrityksessä erittäin suuri. Ne ohjaavat
aidosti liiketoiminnan suunnittelua.”
”Johtamisen ja päätöksenteon on monimuotoisessa ja
suuressa yrityksessä oltava tehokasta. Aika ajoin on kysyttävä, olemmeko toimintaympäristön suhteen ajan tasalla.
Kykenemmekö toimimaan riittävän nopeasti ja joustavasti?
Sisäisen keskustelun jatkuva ylläpito hyvässä yhteishengessä
on tärkeimpiä tehtäviäni. Keskustelu on välttämätön edellytys jatkuvalle kehittymiselle”, Otto Mikkonen linjaa.
”S-ryhmän hallinto- ja päätöksentekomallia on joskus
kritisoitu moniportaisuudesta ja jäykkyydestä. Käytännössä
se kuitenkin toimii hyvin. Hallintoneuvostolla, hallituksilla, liiketoiminta-alueiden ketjuhallituksilla sekä ohjaus
ryhmillä on selkeästi määritellyt tehtävänsä ja roolinsa.”

Strateginen johtaminen S-ryhmässä tarkoittaa sitä, että toiminta-ajatus, visio sekä ryhmä- ja kilpailustrategiat luovat
yhteisen viitekehityksen johtamiselle. Yritysmuoto hallintomalleineen tuo johtamiseen haasteita, mutta antaa siihen
myös roppakaupalla mahdollisuuksia.
S-ryhmä ja sen alueosuuskaupat ovat merkittäviä
alueellisia vaikuttajia. Tämä tarkoittaa tiivistä toimimista
yhdessä lukuisten erilaisten paikallisten ja valtakunnallisten
sidosryhmien kanssa.
S-ryhmässä johtajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä
keskenään. Vuorovaikutus SOK:n ja alueosuuskauppojen
kesken sekä alueosuuskauppojen välillä on jatkuvaa.
S-ryhmäläinen johtaja on strategisessa mielessä ennen
muuta yhteistyöjohtaja.
Yritysmuodosta johtuen s-ryhmäläiset johtajat toimivat
lähellä asiakkaitaan ja omaa henkilökuntaansa. Menestyäkseen tehtävässään johtajan on tultava toimeen erilaisten
ihmisten kanssa, puhuttava tavallisten ihmisten kieltä
ja ajateltava tavallisten ihmisten tavoin. Hän on reilu ja
oikeudenmukainen ihmisten johtaja.
Liiketoimintaa johdetaan S-ryhmässä tiedon avulla.
Päätökset tehdään oikean tiedon pohjalta, inhimillisesti
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Hallintomalli toimii

Yhteistyöllä lisää
etuja asiakasomistajille

S

-ryhmä täydentää palvelutarjontaansa yhteistyökumppaneiden avulla. Ensimmäisten valtakunnallisten
bonuspartnereiden kanssa yhteistyö aloitettiin reilut 10
vuotta sitten. Asiakasomistajat saavat Bonusta myös useilta
paikallisilta partnereilta. Näiden lisäksi S-ryhmällä on huomattava määrä yhteistyökumppaneita, joiden palveluiden
käytöstä asiakasomistajat saavat muita etuja kuin Bonusta.
S-ryhmän partnertoiminta hyödyttää asiakasomistajia
monella tavalla. Asiakasomistajat saavat käyttöönsä vielä
laajemman palvelukirjon kuin mihin S-ryhmä yksinään
pystyisi, ja entistä paremmat mahdollisuudet kerryttää
Bonusta. Tälläkin tavalla S-ryhmä toteuttaa toimintaajatustaan tuottaa korkealaatuisia palveluja ja hyviä etuja
asiakasomistajilleen.
Bonuspartnereiden kannalta yhteistyö S-ryhmän kanssa
merkitsee yhä parempaa tunnettuisuutta ja yli 1,7 miljoonan asiakasomistajatalouden ostopotentiaalia.
S-ryhmän bonuspartnereiden valintakriteerit ovat tiukat.
Niiden liiketoiminnan tulee täydentää S-ryhmän omaa
liiketoimintaa. Toiseksi bonuspartnereiden palvelujen tulee
olla asiakasomistajatalouden näkökulmasta merkittäviä
ja asiakasomistajien saavutettavissa. Kolmanneksi, niiden
tulee olla tunnettuja, hyvämaineisia ja menestyviä yrityksiä,
joiden arvomaailma sopii s-ryhmäläiseen ajattelutapaan.
Alueosuuskaupat voivat ottaa lisäksi yhteistyökumppaneikseen alueellisia partnereita, jotka täydentävät osuus
kaupan palvelutarjontaa.
Partnertoiminta on tärkeä osa S-ryhmän palvelukokonaisuutta. S-ryhmä suhtautuu siihen samalla vastuulli
suudella kuin omaan liiketoimintaansa.

S-ryhmän valtakunnallisia Bonuspartnereita ovat Silmäasema (näkemiseen ja silmien terveyteen liittyvät palvelut),
Elisa (matkapuhelin- ja laajakaistapalvelut), Oral (hampaiden terveyteen liittyvät palvelut), Masku (huonekalut ja
kodin sisustaminen) ja Hertz (autonvuokrauspalvelut).
Vakuutuspalveluissa S-ryhmän valtakunnallinen
Bonuspartneri on toukokuun loppuun 2008 asti Tapiola
ja sen jälkeen If. Matkailualalla yhteistyökumppaneita ovat
Area ja Aurinkomatkat sekä matkailukeskustoiminnassa
Jämsän Himos.
Merkittävimpiä alueellisia partnereita ovat alueelliset
sähköyhtiöt. Jatkossa partnertoimintaa laajennetaan harkitusti osana S-ryhmän kokonaistarjonnan kehittämistä.

Kulttuuria ja viihdettä
Yhteistyökumppaneiden kautta S-ryhmä toteuttaa toiminta-ajatustaan ja huolehtii yhteiskuntavastuustaan. S-ryhmän
tavoitteena on tukea merkittäviä toimijoita yhteiskuntavastuun eri osa-alueilla. S-ryhmän yhteistyökumppanit
tarjoavat lisäksi asiakasomistajille etuja esimerkiksi lipuista
ja pääsymaksuista.
Yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat asiakasomistajille
etuja S-Etukortilla, mutta joiden palveluista ei kerry Bonusta ovat: Muumimaailma, Linnanmäki, Sirkus Finlandia,
S-Freestyle Camps 2008, Espoon modernin taiteen museo
EMMA, Svenska Teatern, Taidekeskus Salmela, Kaustinen Folk Music Festival, Kuhmon kamarimusiikki 2008,
Tangomarkkinat, Pori Jazz , Helsingin Juhlaviikot, SPR,
MLL ja Elämä on parasta huumetta ry.
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S-ryhmän vähittäismyynti
Milj. E
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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 14 paikallisosuuskaupasta.
Jäsenet omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat
keskusliike SOK:n.
S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. Toiminnan selkärankana
ovat arvot: asiakaslähtöisyys, uudistuminen, tuloksellisuus
ja vastuullisuus.
S-ryhmän päämääränä on tarjota asiakasomistajilleen
kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laaja toimipaikkaverkosto. S-ryhmän toiminnan lähtökohtina ovat
asiakkaan palvelutarpeet ja arjen helpottaminen.

S-ryhmän keskeiset luvut vuonna 2007

Milj. €

S-ryhmän vähittäismyynti
S-ryhmän tulos ennen satunnaisia eriä
Osuuskauppojen vähittäismyynti
Osuuskauppojen tulos ennen satunnaisia eriä
S-ryhmän investoinnit
S-ryhmän bonusmyynti
Asiakasomistajille maksettu Bonus

10 544
317
8 840
265
565
6 779
263

S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus

41 %

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain
(Sisältää Baltian myynnin)
Marketkauppa 57 %
Liikennemyymäläja polttonestekauppa 12 %
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa 8 %
Auto- ja
autotarvikekauppa 8 %

S-ryhmän henkilömäärä

SOK-yhtymä
8 889
Alueosuuskaupat
27 010
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Tavaratalo- ja
erikoisliikekauppa 4 %
Maatalouskauppa 11 %

S-ryhmän vähittäismyyntitoimipaikat 31.12.2007

S-ryhmän vähittäismyynti
liiketoiminta-alueittain 2007
* Luvuissa mukana Baltian myynti
Milj. e
Prisma*
S-market
Sale ja Alepa
Marketketjut*
Kodin Terra
Muu marketkauppa
Muu marketkauppa yhteensä

2 366
2 956
661
5 983
20
16
36

Marketkauppa*

6 019

ABC-liikennemyymälät
ABC-automaattiasemat
ABC-polttoöljymyynti
ABC-Deli
Muut liikennemyymälät
Muut automaattiasemat
Muu liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

705
490
26
3
81
8
1
1 314

Sokos
Emotion
Pukumies
Muut erikoisliikkeet

354
19
33
15

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

422

Sokos Hotels*
Radisson SAS Hotels
Holiday Club Spa Hotels
Muut hotellit

156
44
30
4

Matkailutoiminta*
Ruokaravintolat
Juoma- ja seurusteluravintolat
Viihderavintolat
Muut ravintolat
Kahvilat
Baltian ravintolat*
Ravitsemistoiminta*

234
235
106
18
154
39
10
562

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*
Automaa
Muut autoliikkeet*
Auto- ja autotarvikekauppa*

818

Agrimarketit
Konekeskukset
Rautakauppa
Viljakauppa
Muu maatalouskauppa

835
138
11
150
24

Maatalouskauppa
Muut
S-ryhmän vähittäismyynti yhteensä*

Prisma
S-market
Sale ja Alepa
Markettoimipaikat
Kodin Terra
Muut markettoimipaikat*
MARKETKAUPPA
ABC-liikennemyymälät
ABC-automaattiasemat
ABC-Deli
Muut liikennemyymälät
Muut automaattiasemat
Liikennnemyymälä- ja polttonestekauppa**

Määrä
51
412
301
764
1
18
783
86
73
4
21
1
185

Sokos
Emotion
Pukumies
Muut erikoisliikkeet

20
13
9
7

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

49

Sokos Hotels
Radisson SAS Hotels
Holiday Club Spa Hotels
Muut hotellit
Matkailutoimipaikat
Ruokaravintolat
Juoma- ja seurusteluravintolat
Viihderavintolat
Kahvilat
Muut ravintolat
Erillisravitsemistoimipaikat

40
7
6
4
57
77
92
10
40
26
245

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

302

Autokauppa

44

Agrimarket
Konekeskus
Muut maatalous- ja rautatoimipaikat

131
8
5

796

MAATALOUSKAUPPA

144

325
493

11
MUUT TOIMIPAIKAT
S-RYHMÄ, Suomi
1 518
Baltia
8
* Toimipaikkalukumäärä ei sisällä Suomen Spar Oy:n toimipaikkoja
** Toimipaikkalukumäärä ei sisällä muiden toimipaikkojen
yhteydessä olevia myymälöitä tai asemia.

1 159
16
10 544

ABC-liikennemyymälöiden kokonaislukumäärä
ABC-automaattien kokonaislukumäärä
ABC-Delien kokonaislukumäärä
Muiden liikennemyymälöiden kokonaislukumäärä
Muiden automaattiasemien kokonaislukumäärä

86
234
4
13
12

Yhteensä

349

39

S-ryhmän alueosuuskaupat
1 Andelslaget Varuboden, Kirkkonummi
2 Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Lappeenranta
3 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki
4 Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki
5 Jukolan Osuuskauppa, Nurmes
6 Keskimaa Osk, Jyväskylä

7

7 Koillismaan Osuuskauppa, Kuusamo
8 Osuuskauppa Arina, Oulu
9 Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti
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10 Osuuskauppa Keula, Rauma
11 Osuuskauppa KPO, Kokkola
12 Osuuskauppa Maakunta, Kajaani

12

11     

13 Osuuskauppa Osla Handelslag, Porvoo
5

14 Osuuskauppa PeeÄssä, Kuopio

14

15 Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli
16 Osuuskauppa Ympyrä, Hamina

3

19

6          

17 Osuuskauppa Ympäristö, Kouvola
18 Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere
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19 Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu

15           

18

20 Satakunnan Osuuskauppa, Pori
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21 Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Salo
9
22

40

21
1

4
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17
13
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22 Turun Osuuskauppa, Turku
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