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Pääjohtajan katsaus

S-ryhmän osuuskauppa –
asiakasomistajien oma kauppa
S-ryhmän tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen, asiakasomistajilleen. Tämä toiminta-ajatus ohjaa niin strategista kehittämistä, käytännön liiketoimintaa kuin arkipäivän asiakasomistajapalvelua kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa. Toiminta-ajatuksen
toteuttaminen on S-ryhmässä siten kaiken tekemisen lähtökohta
ja päämäärä. Koko ryhmän menestymistä voidaan arvioida sen
mukaan, kuinka hyvin tässä tehtävässä on onnistuttu.
Millainen kauppa- ja palveluliiketoimintaa harjoittava yritysryhmä S-ryhmä haluaa lähivuosina olla? Tähän kysymykseen on
yhteisesti etsitty vastausta vuoden 2005 aikana. Keskustelujen ja
pohdintojen tuloksena on syntynyt uusi visio ”Oma kauppa”.
S-ryhmä pyrkii kaikessa liiketoiminnassaan siihen, että asiakasomistajat voisivat toimipaikoissamme tuntea asioivansa juuri
omassa kaupassaan.
S-ryhmän omistajina on yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Tällainen yritysryhmä on suomalainen tavoitteiltaan, toimintatavoiltaan
ja keskeisiltä arvoiltaan. Myös Oma kauppa -visio linjaa S-ryhmän
suomalaiseksi yritysryhmäksi, joka kuitenkin on toiminnassaan
moderni ja esimerkiksi hankinnoissaan kansainvälinen.
S-ryhmä toimii alueellisella osuuskaupparakenteella, joka
luo osuuskaupoille oman alueellisen identiteetin. Oma kauppa
-visiossa alueellinen toiminta tuo osuuskaupan palvelut lähelle
asiakasomistajia, sillä osuuskaupat tuntevat oman toimialueensa
asiakasomistajien erityistarpeet. Päätöksenteko tapahtuu omalla
toimialueella ja rahavirrat jäävät suuressa määrin hyödyttämään
oman alueen kehittämistä ja turvallisuutta.
S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä. Osuuskaupan
jäsenet ovat mukana päättämässä osuuskaupan toiminnasta sen eri
hallintoelimissä. Jäsenten tasavertaisuus ja tasa-arvoisuus kuuluvat
myös Oma kauppa -vision keskeiseen sisältöön. Osuuskauppayrityksessä osuuskaupan jäsenet ovat aidosti toiminnassa ja päätöksenteossa mukana olevia asiakasomistajia.
Oma kauppa -visio korostaa S-ryhmää ihmiskasvoisena kauppa- ja palveluyrityksenä. Osuuskaupat ja SOK-yhtymä pyrkivät
toimimaan vastuullisesti niin suomalaisessa yhteiskunnassa ja
talouselämässä kuin myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Määrätietoinen ja pitkäjänteinen kehitystyö, terve talous, avoimuus ja luottamus henkilöstön ja muiden sidosryhmien kesken,
aluerakenteen mahdollistama asiakaslähtöisyys sekä kestävien
eettisten arvojen kunnioitus liiketoiminnassa ovat ominaisuuksia,
joita S-ryhmän yritykset haluavat painottaa.
Oma kauppa -visio antaa puitteet S-ryhmän toiminta-ajatuksen
arkipäivän toteuttamiselle. Tällainen kauppa- ja palveluyritys S-ryhmä haluaa olla – nyt ja tulevaisuudessa.

Asiakasomistajat keskittävät
ostojaan yhä enemmän
S-ryhmä onnistui viime vuonna hyvin toiminta-ajatuksensa toteuttamisessa. Asiakasomistajille kohdistunut bonusmyynti kasvoi
S-ryhmän yleistä myynnin kasvua nopeammin. Asiakasomistajat


osoittivat näin luottamusta S-ryhmän toimintaa kohtaan. Uusia
asiakasomistajia liittyi vuoden aikana osuuskauppojen jäseniksi yli
115 000. Vuoden lopussa osuuskaupoissa oli yhteensä 1 534 710
jäsentä, mikä on 64 prosenttia Suomen kaikista kotitalouksista.
Asiakasomistajat ovat yhä enemmän keskittäneet ostojaan
S-ryhmän toimipaikkoihin. Tämä on yksi ryhmän menestystekijöistä. Bonusmyynnin osuus S-ryhmän myynnistä oli 63 prosenttia
vuonna 2005. Se kasvoi edellisestä vuodesta 13 prosenttia, kun
S-ryhmän kotimaan myynti lisääntyi 6,6 prosenttia. Market-,
liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa sekä tavaratalokaupassa
bonusmyynnin osuus oli yli 70 prosenttia myynnistä.
Hankintojen keskittäminen tuo asiakasomistajille rahallista etua.
Asiakasomistajille maksettu Bonus nousi vuonna 2005 yhteensä
194 miljoonaan euroon. Bonuspalautukset kasvoivat edellisestä
vuodesta 16 prosenttia. Lisäksi osuuskaupat jakavat jäsenilleen
vuodelta 2005 osuuspääoman korkoa ja ylijäämän palautusta
yhteisarvoltaan noin 15–20 miljoonaa euroa.
S-ryhmän osuuskaupat ja SOK-yhtymä ovat vuoden 2005
aikana olleet mukana useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa elinkeinoelämän, kulttuurin ja urheilun kehittämishankkeissa. Niiden
avulla on kehitetty taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia eri puolilla Suomea S-ryhmän vastuullisen yritystoiminnan
periaatteiden mukaisesti. Osa osuuskauppojen ja SOK-yhtymän
tuloksesta käytetään jäsenistön ja alueiden hyväksi tämänkaltaisen
yhteistoiminnan kautta.

S-ryhmän ja SOK-yhtymän
taloudellinen kehitys
S-ryhmän vähittäismyynti kotimaassa kasvoi vuonna 2005
yhteensä 8 464 miljoonaan euroon. Lisäystä edelliseen vuoteen
oli 6,6 prosenttia. Myynti kehittyi erityisesti marketkaupassa sekä
liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa selvästi markkinoiden
yleistä kasvua nopeammin. Autokauppaa lukuun ottamatta myös
muilla liiketoiminta-alueilla saavutettiin vähintään markkinoiden
mukainen myynnin kasvu.
Osuuskauppojen vähittäismyynti oli 7 244 miljoonaa euroa eli
85,6 prosenttia S-ryhmän myynnistä. SOK-yhtymän osuus oli
viime vuonna 14,4 prosenttia.
S-ryhmän kotimaan päivittäistavarakauppa kasvoi 6,9 prosenttia
ja oli 4 237 miljoonaa euroa.
S-ryhmän päivittäistavarakauppa kasvoi viime vuonna huomattavasti nopeammin kuin valtakunnallinen päivittäistavarakauppa
keskimäärin. Tämän seurauksena ryhmän päivittäistavarakaupan
markkinaosuus vahvistui selvästi viime vuoden aikana. Myös ABCliikennemyymälöiden ja polttonestekaupan myynti kasvoi selvästi
valtakunnallista kasvua nopeammin.
SOK-yhtymän liikevaihto oli vuonna 2005 yhteensä 4 209
miljoonaa euroa (+11,3 %). Asiakasomistajille välittömästi suunnattua liiketoimintaa on S-ryhmän strategian mukaisesti siirretty
SOK-yhtymältä osuuskaupoille mm. tavaratalokaupan liiketoiminta-alueella.
Liiketoiminnasta tulevan liikevaihdon arvo oli SOK-yhtymän
kokonaisliikevaihdosta yhteensä 1 473 miljoonaa euroa. Han-
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kintayhtiöiden osuus SOK-yhtymän liikevaihdosta on kasvanut
viime vuosina nopeasti. Näin tapahtui myös vuonna 2005. Viime
vuonna osuuskaupoille ja SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöille
tavaroita ja palveluja hankkivien SOK-yhtymän hankintayhtiöitten
liikevaihto oli jo 1 273 miljoonaa euroa. Erityisesti polttonestehankintaa harjoittavan tytäryhtiön North European Oil Trade Oy:n
myynti lisääntyi nopeasti.
SOK:n Baltian liiketoimintayhtiöiden myynti oli viime vuonna
169 miljoonaa euroa (+11,7 %). Erityisesti marketkaupan sekä
hotelli- ja ravintolatoiminnan myynti kehittyi suotuisasti. Baltian
liiketoimintayhtiöiden myynti ei sisälly S-ryhmän edellä esitettyihin vähittäismyyntilukuihin.
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli vuonna 2005
yhteensä 69,0 miljoonaa euroa. Se oli edellisen vuoden vastaavaa
tulosta 14,7 miljoonaa euroa parempi.

S-ryhmän lähivuosien haasteet
Kansainvälinen kilpailu lisääntyy lähivuosina S-ryhmän kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Myös kulutuskäyttäytyminen erilaistuu ja
tiedolla johtamisen merkitys kasvaa. S-ryhmän on liike- ja palvelutoimintojaan kehittämällä osattava vastata näihin haasteisiin.

SOK-yhtymän koko S-ryhmälle suuntaamien hankinta- ja palvelutoimintojen merkitys S-ryhmän yhtenä menestystekijänä korostuu
lähivuosina. SOK-yhtymästä kehittyy yhä enemmän palvelu-,
osaamis- ja hankintakeskus koko S-ryhmälle.
Oma kauppa -vision mukaisesti S-ryhmän on edelleen kehitettävä asiakasomistajille suunnattua palvelutarjontaansa. Asiakasomistajakunnan tarpeiden yhä voimakkaampi eriytyminen ja
uusien palvelutarpeiden syntyminen ovat haaste palveluiden kehittämiselle. Tämä merkitsee lähivuosina investointien merkittävää
lisäämistä. Kaikkien liiketoiminta-alueitten strategioita voidaankin
luonnehtia kasvuhakuisiksi.
S-ryhmän lähivuosille suuntautuvat kehittämishankkeet kohdistuvat S-ryhmän strategisten menestystekijöiden vahvistamiseen.
Liike-, palvelu- ja hankintatoimintojen kustannustehokkuutta
on lisättävä edelleen. S-ryhmässä on panostettu liiketoimintojen
ja palveluiden pitkien arvoketjujen täsmäjohtamiseen, missä on
saavutettu tähän mennessä jo merkittäviä tuloksia.
Asiakasomistajuus yhdistyneenä alueelliseen osuuskaupparakenteeseen on vahva kilpailuetu S-ryhmälle. Meneillään on monia tärkeitä kehittämishankkeita, joiden avulla pyritään entistä paremmin
hyödyntämään asiakasomistajatietoa liiketoimintaa kehitettäessä.
Palveluverkosto kehittyy seuraavien vuosien aikana nykyistä kat

Pääjohtajan katsaus

tavammaksi. Uudet toimipaikkainvestoinnit sekä merkittävät yritysostot kasvattavat eri liiketoiminta-alueiden myyntejä. Suomen
Spar Oyj:n osakkeiden hankinta, tamperelaisen Auto-Kivitila Oy:n
osakekauppa sekä vuoden 2006 alussa toteutunut Stockmann
Oyj:n Espoon ja Turun autokaupan liiketoimintojen siirtyminen
SOK:n tytäryhtiön, Maan Auto Oy:n omistukseen parantavat
S-ryhmän palveluverkostoa lähivuosien aikana merkittävästi.
Liiketoimintakauppoja voidaan pitää asiakasomistajien palvelutarjonnan kehittämisen näkökulmasta onnistuneina ja myös
S-ryhmän määrittämien kasvustrategioitten mukaisina. Erityisesti
autokauppainvestoinnit lisäävät tulevina vuosina myös SOK-yhtymän liiketoiminnasta saatavia tulovirtoja ja parantavat yhtymän
taloudellista suorituskykyä.
S-ryhmä pyrkii kehittämään asiakasomistajien rahoituspalveluita
nykyistä monipuolisemmiksi. Laajat selvitykset johtivat S-ryhmän
oman pankkiyrityksen perustamiseen tämän vuoden helmikuussa.
SOK:n tytäryhtiönä toimintansa aloittava talletuspankki on kauaskantoinen ja merkittävä strateginen investointi koko S-ryhmälle.
Sen merkitys asiakasomistajille sekä koko S-ryhmän kilpailukyvylle
näkyy lähivuosina asiakasomistajien rahoituspalveluiden paranemisena ja S-ryhmän rahoitustoimintojen tehostumisena.
Hankintayhtiö Inex Partners Oy:n siirtyminen SOK:n tytäryhtiöksi tammikuun 2006 lopussa mahdollistaa S-ryhmän päivittäis- ja
käyttötavarakaupan pitkän arvoketjun kehittämisen entistä tehokkaammaksi. Suuren hankintayhtiön liittäminen SOK-yhtymän
organisaatioon vaatii kuitenkin huolella suunniteltua ja harkitusti
toteutettavaa haltuunottoa suunniteltujen hankintahyötyjen
turvaamiseksi.
S-ryhmässä on parhaillaan suunnittelu- tai toteuttamisvaiheessa
useita strategisesti merkittäviä liike- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeita. Hyvinvointipalveluiden tarjonnan lisääminen
asiakasomistajille, autokaupan vahvistaminen, erikoistavarakaupan
kehittäminen sekä lähialueiden liiketoimintojen laajentaminen
ovat esimerkkejä koko S-ryhmää koskevista strategisista kehittämishankkeista, joiden vaikutukset näkyvät tulevina vuosina.

Ihmiset tekevät menestymisen
Kaikkien suunniteltujen strategioitten onnistuminen testataan
S-ryhmän eri toimipaikoissa johdon, esimiesten ja henkilöstön
sekä asiakkaiden arkipäivän kohtaamisissa. S-ryhmän toiminta-ajatuksen ja Oma kauppa -vision käytännön toteutumisen
totuuden hetki on näissä tilanteissa ja niiden onnistumisissa.
Johdon, esimiesten ja henkilöstön osaaminen, asiakasomistajien
palvelutarpeiden ymmärtäminen ja huomiointi sekä ystävällinen



palvelualttius muodostavat perustan S-ryhmän menestykselle myös
tulevina vuosina. S-ryhmällä on hyvä ja osaava henkilöstö. Kiitän
lämpimästi Teitä kaikkia työstänne S-ryhmän hyväksi.
Osuustoiminnallinen omistajahallinto on ollut ja on edelleen
yksi S-ryhmän vahvuustekijä. Omistajahallinnon toiminta ja päätöksenteko on ollut asiantuntevaa, asioihin syvällisesti ja laaja-alaisesti paneutuvaa sekä kaukokatseista. Vuoropuhelu liikkeenjohdon
kanssa on tuonut positiivista dynamiikkaa ryhmän kehittämiseen.
Haluan kiittää kaikkia S-ryhmän omistajahallinnossa mukana
olleita tekemästänne arvokkaasta työstä.
Yritykset, jotka ovat olleet bonusyhteistyökumppaneitamme,
ovat omalla toiminnallaan täydentäneet asiakasomistajapalveluita.
Yhteistyötä on tehty hyvässä hengessä ja kehittämishakuisesti.
Lämmin kiitos bonuskumppaneillemme sekä kaikille liikekumppaneillemme yhteistyöstä vuoden 2005 aikana.
S-ryhmän asiakasomistajia, osuuskauppojen jäseniä, haluan
aivan erityisesti kiittää vahvasta ja yhä kasvavasta sitoutumisesta
S-ryhmän palveluiden käyttämiseen. Te olette olleet mukana
rakentamassa kehittyvää S-ryhmää. Olette olleet esimerkillisesti
toteuttamassa Oma kauppa -visiota käytännön arkiasioinnissa
osuuskaupan asiakasomistajina. Lämmin kiitokseni Teille kaikille.
Helsinki 23.1.2006

Kari Neilimo

S-ryhmä

Mikä on S-ryhmä?
S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunnasta (SOK) tytäryhtiöineen, 22 itsenäisestä alueosuuskaupasta ja 19 paikallisosuuskaupasta. Jäsenet eli asiakasomistajat
omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike
SOK:n.
S-ryhmän koko liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa
palveluja ja etuja asiakasomistajille. Toiminnan selkärankana ovat
jo yli 100 vuotta kantaneet arvot: asiakaslähtöisyys, kumppanuus,
uudistuminen, tuloksellisuus ja vastuullisuus.
S-ryhmän keskeisenä strategisena päämäärä on tarjota asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laajan
verkoston. Strategiansa mukaisesti S-ryhmä toimii asiakasomistajalähtöisesti, tehokkaasti sekä tietoa, osaamista ja yhteistyöverkostoja
hyödyntäen.

S-ryhmän liiketoiminta
S-ryhmän liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa,
hotelli- ja ravintolakauppa, auto- ja autotarvikekauppa sekä
maatalouskauppa.
S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin. Yhteiset tuki- ja kehittämispalvelut tuotetaan keskitetysti. Kun
ketjutoimintaan yhdistetään alueosuuskauppojen hyvä paikallinen
markkina- ja asiakastuntemus, syntyy tehokas s-ryhmäläinen
liiketoimintamalli.
S-ryhmän valtakunnalliset ketjubrändit ovat marketkaupassa
Prisma, S-market, Sale ja Alepa, liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa ABC sekä tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa Sokos ja

Emotion. Hotelli- ja ravintolakaupan valtakunnallisia ketjuja ovat
Sokos Hotels, Radisson SAS Hotels, Rosso, Rosso Express, Fransmanni, Amarillo, Sevilla, Memphis, Night, Corner, Coffee House
ja Presso. Maatalouskaupan valtakunnallinen ketju on Agrimarket.
Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä on kansainvälistä liiketoimintaa Baltiassa marketkaupassa, hotelli- ja ravintolakaupassa sekä
autokaupassa.
S-ryhmällä oli viime vuoden lopussa 1 392 toimipaikkaa ja
Baltiassa 10 toimipaikkaa.
Ryhmän palveluksessa työskenteli 28 092 henkilöä, joista
osuuskaupoissa tytäryhtiöineen 23 040 ja SOK-yhtymässä 5 052 
henkilöä.

Asiakasomistajuus liiketoiminnan
lähtökohtana
Osuustoiminta ilmenee S-ryhmässä tänä päivänä asiakasomistajuutena. Se on kaikilla liiketoiminta-alueilla suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta ja keskeinen menestystekijä.
Vuoden 2005 lopussa S-ryhmän bonusjärjestelmään kuuluvien
osuskauppojen jäsenmäärä oli 1 534 710 jäsentä. Uusia asiakasomistajia liittyi viime vuonna yli 115 000.
Laaja ja monipuolinen palveluverkosto kaikkialla Suomessa,
hyvälaatuinen ja edullinen tuote- ja palvelutarjonta sekä osaava
henkilöstö muodostavat perustan asiakasomistajien palvelulle ja
S-ryhmän toiminta-ajatuksen toteuttamiselle. Alueelliset osuuskaupat ovat aina lähellä asiakasomistajiaan.
Asiakasomistajien ostot muodostivat vuonna 2005 jo 63 
prosenttia S-ryhmän vähittäismyynnistä, ja tämä osuus kasvaa
edelleen. Asiakasomistajille maksettiin 194 miljoonaa euroa ostohyvitystä eli Bonusta ostojen keskittämisestä S-ryhmän toimipaikkoihin.

S-ryhmän rakenne 2005

S-ryhmän muodostavat asiakasomistajien omistamat 22 alueosuuskauppaa sekä osuuskauppojen omistama SOK-yhtymä.
Pääasiallinen työnjako on se,
että alueosuuskaupat hoitavat
asiakasomistajille suuntautuvaa
liiketoimintaa ja SOK toimii kehittämis- ja ohjausorganisaationa.
Lisäksi SOK harjoittaa liiketoimintaa tytäryhtiöidensä kautta.
Luonteeltaan S-ryhmä on siten
strateginen yritysverkosto.



S-ryhmä

Bonuksen lisäksi asiakasomistaja hyötyy jäsenyydestään saamalla
kuukausittain vaihtuvia monipuolisia hinta- ja palveluetuja sekä
kotiin kerran kuukaudessa postitettavan Yhteishyvä-lehden.
S-ryhmä kehittää jatkuvasti asiakasomistajiensa palvelukokonaisuutta. Omaa kotimaista ja ulkomaiden liiketoimintaa täydentävät
tarkoin valitut bonusyhteistyökumppanit. Vuonna 2005 S-ryhmän
bonusyhteistyökumppaneita toimi vakuutustoiminnassa, terveydenhuolto- ja optikkopalveluissa, huonekalukaupassa, matkailussa,
energia-alalla sekä telealalla.
Merkittävä etu on myös se, että asiakasomistajalla on todellinen vaikutusmahdollisuus oman osuuskauppansa ja S-ryhmän
toimintaan.

S-ryhmän visiona Oma kauppa
S-ryhmän kaltaisessa verkostoyrityksessä vision toimintaa ohjaava
vaikutus on suuri. Vuoden 2005 aikana S-ryhmän visio päivitettiin
pääjohtaja Kari Neilimon kirjoittamassa kirjassa Oma kauppa.
Vuosikertomuksen alussa pääjohtajan katsauksessa vision perusteet
on avattu.
Oma kauppa on syntynyt jatkumona S-ryhmän edellisille visioille. Se syventää niitä perusajatuksia, jotka ovat olleet s-ryhmäläisen osuustoiminnan lähtökohtia koko sen 100-vuotisen historian
ajan. Tätä loogista kehitystä on kuvattu oheisissa kolmioissa.

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

Osuustoiminnallisuus

Asiakasomistajuus

Jäsenet

Palvelut

Osuustoiminnan lähtökohtana
oli tuottaa palveluja jäsenille.
Toiminnan mahdollisti osuustoiminnallinen yritysmuoto.

Ihmiskasvoinen
markkinatalous
Alueellisuus

Tehokkuus

Sinun etusi Suomessa ja Sinun kumppanisi Suomessa
-visioissa osuustoiminta konkretisoitui asiakasomistajuutena.
Palveluja tuotetaan jäsenille alueellisesti ja tehokkaasti.
Ihmisten yhteisö

Menestyvä yritys

Oma kauppa -vision mukaan osuustoiminta edustaa ihmiskasvoista markkinataloutta. S-ryhmä harjoittaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Tällainen toiminta on
sekä inhimillistä että tehokasta, ja takaa pitkällä tähtäimellä myös yrityksen menestymisen. Jäsenyydestä alueidensa hyväksi toimivissa osuuskaupoissa on tullut myös
tunneasia – osuuskaupat ovat muuttumassa yhtä selvemmin ihmisten yhteisöiksi.



S-ryhmä

S-ryhmän keskeiset luvut vuonna 2005
S-ryhmän vähittäismyynti
S-ryhmän vähittäismyynti kotimaassa
S-ryhmän tulos ennen satunnaisia eriä
Osuuskauppojen vähittäismyynti
Osuuskauppojen tulos ennen
satunnaisia eriä
S-ryhmän investoinnit
S-ryhmän bonusmyynti
Asiakasomistajille maksettu Bonus

Milj. €
8 633
8 464
398
7 244

Muutos %
+6,8
+6,6
+24,0
+8,8

329
315
5 331
194

+23,2
-2,5
+13,0
+16,0

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain
Marketkauppa
4 745
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
972
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
365
Hotelli- ja ravintolakauppa
635
Auto- ja autotarvikekauppa
688
Maatalouskauppa
1 043
Baltian liiketoiminnot
169

S-ryhmän Bonusmyynti

+6,8
+22,2
+5,0
+2,0
-3,9
+4,4
+11,7

Jäsenmäärä

S-ryhmän vähittäismyynti
toimialoittain 2005

S-ryhmän vähittäismyynti
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S-ryhmä numeroin 2001–2005
Milj. €

2001

2002

2003

2004

2005

±%

2 998
35
55
-1

3 112
34
46
2

3 781
40
53
3

4 209
43
62
7

11,3
5,8
17,1
113,7

55
44

52
35

54
40

69
57

1 337
530
129
678
435
16
21
865

1 372
496
133
742
457
17
12
887

1 449
473
135
841
445
17
9
978

1 609
423
137
1 049
456
17
6
1 130

1 827
398
161
1 268
492
14
2
1 318

413
322
90

465
420
45

495
503
-8

555
658
-102

661
790
-129

4 537

4 645

4 949

4 790

5 052

5,5

1 494
1 399

1 669
1 579

1 693
1 597

2 194
2 086

2 536
2 442

15,6
17,1

-9
11

4
14

28
23

25
30

6
32

494

505

538

631

696

10,3

5 340
43
987 037

5 640
43
1 078 649

5 894
43
1 187 074

6 652
42
1 468 572

7 244
41
1 534 710

8,9
-2,4
4,5

18 078

18 169

18 488

21 563

23 040

6,8

6 554
1 216

6 858
1 222

7 149
1 252

7 929
1 371

8 464
1 392

6,6
1,5

22 615

22 814

23 437

26 353

28 092

6,6

SOK-YHTYMÄ
2 915
Liikevaihto
35
Poistot ja arvonalentumiset
35
Liikeylijäämä
-3
Rahoitustuotot ja -kulut (ilman arvonalentumisia)
Tulos ennen satunnaisia eriä,
39
tilinpäätössiirtoja ja veroja
32
Tilikauden tulos
Taseen loppusumma
Pysyvät vastaavat
Vaihto-omaisuus
Vaihtuvat vastaavat (ilman vaihto-omaisuutta)
Oma pääoma (sis. pääomalainan)
Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Korolliset velat
Rahoitusvarat
Korolliset nettovelat
Henkilökunta 31.12.
SOK
Myynti (alv 0 %)
Myynti osuuskaupoille
Tulos ennen satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilikauden tulos
Henkilökunta 31.12.
OSUUSKAUPAT TYTÄRYHTIÖINEEN
Myynti
Osuuskauppojen lukumäärä
Osuuskauppojen jäsenmäärä
Henkilökunta 31.12.
S-RYHMÄ
Vähittäismyynti
Toimipaikkojen lukumäärä
Henkilökunta 31.12.

15 milj. €
17 milj. €
13,5
-5,9
17,5
20,9
7,9
-21,1
-56,0
16,7
19,0
20,1
-26 milj. €

-20 milj. €
2 milj. €

LASKENTAKAAVAT
Rahoitusvarat
= rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit
Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahoitusvarat
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S-ryhmän vähittäismyyntitoimipaikat
31.12.2005

S-ryhmän vähittäismyynti
liiketoiminta-alueittain 2005

Määrä
47
372
260
679
23
702

Muutos
1
3
18
22
-2
20

Sokokset
Emotion-erikoisliikkeet
Muut erikoisliikkeet
Tavaratalot ja käyttötavaramyymälät

20
11
15
46

4
3
7

Sokos Hotels
Radisson SAS
Muut hotellit
Hotellit

38
6
3
47

2
-3
-1

Ruokaravintolat
Juoma- ja seurusteluravintolat
Viihderavintolat
Muut ravintolat
Kahvilat
Erillisravintolat

71
93
10
22
34
230

3
-7
3
-2
1
-2

Hotellit ja ravintolat

277

-3

Agrimarketit
Konekeskukset
Muut rauta- ja maataloustoimipaikat
Rauta- ja maataloustoimipaikat

131
8
14
152

-1
-1
-2

46

1

ABC-liikennemyymälät
71
Muut liikennemyymälät
31
ABC-automaatit
54
Muut automaatit
3
Liikennemyymälät ja polttonestekauppa 1) 159

9
-6
-6
-3

Prismat
S-marketit
Salet ja Alepat
Marketketjut
Muut markettoimipaikat
Marketkauppa

Autokaupat

Muut toimipaikat
S-ryhmän toimipaikat yhteensä

1)

10

1

1 392

21

Toimipaikkalukumäärä ei sisällä muiden toimipaikkojen
yhteydessä olevia myymälöitä tai asemia.

ABC-liikennemyymälöiden
kokonaislukumäärä
Muiden liikennemyymälöiden
kokonaislukumäärä
ABC-automaattien kokonaislukumäärä
Muiden automaattien kokonaislukumäärä
Yhteensä
12

Prismat  
S-marketit  
Salet ja Alepat  
Marketketjut
Muu marketkauppa
Marketkauppa

28
4 745

+71,9
+6,8

ABC-liikennemyymälät
Muut liikennemyymälät
ABC-automaattiasemat
Muut automaattiasemat
ABC-polttoöljypalvelu
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

459
131
347
12
23
972

+33,6
-5,1
+22,3
-13,6
+42,3
+22,2

Sokokset
Emotion-erikoisliikkeet
Muu käyttötavara
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

312
12
41
365

+4,7
+25,0
+2,5
+5,0

Ruokaravintolat
Juoma- ja seurusteluravintolat
Viihderavintolat
Muut ravintolat
Kahvilat
Ravintolat

169
99
21
132
31
453

+4,0
+2,8
-1,2
+0,9
+0,5
+2,3

Sokos Hotels
Radisson SAS
Muut hotellit
Hotellit (majoitus)

137
42
3
182

+11,1
+4,9
-82,8
+1,1

Hotelli- ja ravintolakauppa

635

+2,0

Automaa
Muut autoliikkeet
Auto- ja autotarvikekauppa

188
499
688

-9,8
-1,5
-3,9

751
130
100
61
1 043

+6,4
-2,6
-4,5
+13,4
+4,3

16

+26,3

8 464

+6,6

Agrimarketit
Konekeskukset
Viljakauppa
Muu maatalouskauppa
Maatalouskauppa
Muut
S-ryhmän vähittäismyynti yhteensä

71

9

27
191
15
304

-5
23
-3
24

Milj. € ± ed. vuoteen
1 881  
+6,4
2 341  
+6,6
495
+7,2
4 717
+6,6

SOK-yhtymä

SOK-yhtymän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen omistamat tytäryhtiöt: hotelli- ja ravintolakauppaa harjoittava Sokotel Oy, auto- ja autotarvikekauppaa
harjoittava Maan Auto -konserni, maatalous- ja rautakauppaa harjoittava Hankkija Maatalous Oy, tavaratalo- ja erikoisliikekauppaa
harjoittavat Sokos-yhtiöt, käyttötavaroiden hankinnasta ja logistiikasta vastaava Intrade Partners Oy, rauta- ja rakennustarviketukkukauppaa harjoittava Rainex Yrityspalvelu Oy sekä polttonesteiden
hankintayhtiö North European Oil Trade Oy (NEOT).
Lisäksi Baltiassa liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt AS Prisma Peremarket, AS Sokotel ja Kommest Auto -konserni.
Päivittäistavaroiden valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluja
tuottava Inex Partners Oy -konserni oli SOK:n osakkuusyhtiö
28.2.2006 saakka. SOK osti Osuuskunta Tradeka-yhtymältä kaikki
sen omistamat Inex Partners Oy:n osakkeet, jolloin siitä tuli SOK:n
kokonaan omistama tytäryhtiö.

SOK:n toiminnan tarkoitus ja
strateginen asemointi
SOK:n tarkoituksena on luoda kilpailuetua S-ryhmän liiketoiminnalle. SOK toteuttaa toimintansa tarkoitusta kehittämällä ja
ohjaamalla S-ryhmän strategioita, arvoketjuja ja ketjutoimintaa
yhteistyössä osuuskauppojen kanssa.  SOK tuottaa S-ryhmän
tarvitsemat yhteiset, kilpailukykyä lisäävät palvelut sekä harjoittaa
sille määriteltyä S-ryhmän palvelutarjontaa täydentävää liiketoimintaa.
S-ryhmän strategia määrittää puitteet S-ryhmän liiketoiminta-alueiden kilpailustrategioille, SOK-yhtymän strategialle sekä
osuuskauppojen strategioille. S-ryhmän strategiset liiketoimintaalueet ovat marketkauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa,
tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, hotelli- ja ravintolakauppa, autoja autotarvikekauppa sekä maatalouskauppa. SOK:n ketjuohjaus-

toiminnot varmistavat, että S-ryhmän liiketoiminta-alueen strategiat toteutuvat yhteisten tavoitteiden mukaisesti. SOK-yhtymän
strategiassa määritetään SOK:n alla kuvattu kolmijakoinen tehtävä.

SOK:n vastuulle kuuluvat
S-ryhmän työnjaossa:
Yhteiset kehittämis- ja ohjaustoiminnot
– Strateginen kehittäminen, päätöksenteko ja johtaminen
– Arvoketjujen ja ketjutoiminnan kehittäminen ja ohjaus
– Uusien liiketoimintamallien kehittäminen
– Asiakasomistajuuden kehittäminen ja tukeminen
–   S-ryhmän etujen ja toiminnan valvominen
Yhteiset palvelut
– Hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottaminen ja järjestäminen
siten, että arvoketjujen tehokkuus lisääntyy.
– Muiden yhteisten palvelujen toimintamallien jatkuva kehittäminen ja ylläpito niin, että niiden avulla saavutetaan kustannustehokkaat ja lisäarvoa tuottavat palvelut S-ryhmän käyttöön.
Keskeisiä yhteisiä palveluja ovat rahoitus-, talous-, IT-, henkilöstö-,
koulutus-, kehitys-, kiinteistö-, asiakasomistaja-, markkinointisekä viestintä- ja julkaisupalvelut.
S-ryhmän hankinta- ja palvelutoimintostrategiat tukevat
liiketoiminta-alueiden kilpailustrategioita ja määrittävät tavoitteet,
joilla tuotetaan liiketoiminnalle lisäarvoa koko arvoketjussa.
S-ryhmän tarjontaa täydentävä kannattava liiketoiminta
– Kotimaassa
– Lähialueella
– Uusien liiketoimintakonseptien pilotointi yhteistyössä
alueosuuskauppojen kanssa

SOK-yhtymän liikevaihto
liiketoiminta-alueittain
Milj. €
1.1.–31.12.
2005
Marketkauppa
81
Polttonestekauppa
744
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
36
Hotellit ja ravintolat
177
Auto- ja autotarvikekauppa
345
Maatalouskauppa
827
Käyttötavarahankinta
534
OVT-laskutus
1 406
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
210
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Eliminoinnit
-150
Yhteensä
4 209

SOK-yhtymän liikevoitto
liiketoiminta-alueittain

Milj. €
1.1.–31.12.
2004
59
444
97
169
356
827
492
1 304
204

± ed. vuosi %

-171
3 781

-12,6
11,3

37,5
67,3
-62,6
4,5
-3,1
0,1
8,6
7,8
2,6

Milj. €
1.1.–31.12.
2005
2,5
1,6
0,8
14,6
4,8
8,3
-0,0
0,2
6,8
2,4
20,3
62,3

Milj. €
1.1.–31.12.
2004
0,6
-0,9
4,2
10,6
9,1
12,8
2,5
0,3
12,4
1,8
-0,3
53,2
13
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SOK-yhtymän tulos vuonna 2005
SOK-yhtymän liikevoitto vuonna 2005 oli 62,3 miljoonaa euroa
(53,2 milj. €). Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 17,1 
prosenttia. SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä oli 69,0
miljoonaa euroa (54,4 milj. €). Edellä mainittu tulos sisältää liiketoiminnan muut tuotot, osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista,
arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja sijoituksista
sekä niiden palautukset ja pakollisten varausten muutoksen. SOKyhtymän operatiivinen tulos, joka ei sisällä edellä mainittuja eriä,
oli edellistä vuotta pienempi. SOK-yhtymän investoinnit vuonna
2005 olivat yhteensä 68,2 miljoonaa euroa (53 milj. €). Tarkempaa
tietoa SOK-yhtymän liiketoiminnallisesta menestyksestä vuonna
2005 voi lukea hallituksen toimintakertomuksesta vuosikertomuksen loppuosasta.

SOK-yhtymän palvelutoiminnot
SOK-yhtymän tuottamien palvelutoimintojen tavoitteena on
kehittää toimintamalleja ja prosesseja niin, että S-ryhmän liiketoiminnoille tuotetaan mahdollisimman paljon lisäarvoa. Palvelutoimintojen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää koko S-ryhmän
kilpailukykyä lisääviä liiketoimintamalleja ja tuottaa niiden avulla
kustannustehokkaasti palveluja S-ryhmän käyttöön. Yhteisten palvelutoimintojen hoidettavaksi määritellään S-ryhmän muiden yksiköiden niitä palvelutoimintoja, joiden keskittämisestä on saatavissa
kustannussäästöjä ja/tai toiminnan laadullista paranemista. SOK:n
tavoitteena on toteuttaa sille määritellyt tehtävät asiakaslähtöisesti,
kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti vahvistaen S-ryhmän
toiminnan tehokkuutta, laatua ja resursseja.
Kehitys- ja henkilöstötoiminnot
Kehitys- ja henkilöstötoimintojen tarkoituksena on tuottaa
liike- ja palvelutoiminnoille lisäarvoa tukemalla S-ryhmän johtoa
ja yksiköitä strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä
hankkimalla ja kehittämällä oikeaa osaamista ja tietoa.
Kehitys- ja henkilöstötoiminnot toimii asiakaslähtöisesti ja
innovatiivisesti tiiviissä yhteistyössä S-ryhmän johdon, ketjujen,
alueosuuskauppojen ja palvelutoimintojen kanssa hyödyntäen
tehokkaasti omaa sisäistä synergiaansa. Tehtävien hoito on organisoitu viiteen eri yksikköön: kehitystoiminnot, verkkoliiketoiminnot, henkilöstöhallinto- ja kehittäminen, työterveyspalvelut sekä
koulutusyksikkö Jollas Instituutti.
Kehitystoiminnot-yksikön tehtävänä on tukea S-ryhmän johtoa
ja yksiköitä strategioitten kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä
raportoida strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Toimintavuoden aikana uudistettiin S-ryhmän strategia. Se
perustuu toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Strategia ohjaa
kaikkien liiketoiminta-alueiden kilpailustrategioiden laadintaa. Se
vaikuttaa myös oleellisesti alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän
strategioiden luontiin.     
Myös SOK-yhtymän strategia uudistettiin toimintavuoden aikana. Se määrittää SOK-yhtymän roolin ja tehtävät ryhmästrategian
toteuttamiseksi.
Kehitystoimintojen tehtävään kuuluu S-ryhmän johtamisprosessien kehittäminen. Toimintavuoden aikana painopisteenä oli
tiedolla johtamisen tukeminen. Tätä varten tuotettiin toiminta- ja
kilpailija-analyyseja sekä kehitettiin johtamisessa hyödynnettäviä
tietopankkeja.
Kehitystoiminnot koordinoi myös S-ryhmän ympäristöasioita.
Ympäristöpolitiikka päivitettiin toimintavuoden aikana. Ympäristöasiantuntijat osallistuivat laajasti yhteistyöhön viranomaistahoilla
sekä kaupan alan kansallisissa ja eurooppalaisissa yhteistyöjärjestöissä.
Verkkoliiketoiminta-yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää S-ryhmän sähköistä liiketoimintaa. Yksikkö tuottaa keskeisimmät yhteiskäyttöiset sähköiset palvelut ja sillä on vastuu sähköisten
palvelujen ohjauksesta S-ryhmässä. Verkkoliiketoiminnan tehtävänä on edistää ja suunnitella sähköisten palvelujen hyödyntämistä
osana S-ryhmän monikanavaista liiketoimintaa.
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Kuluttajille suunnatun verkkosivuston S-kanavan (www.s-kanava.
fi) kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Palvelu tavoittaa yli 200
000 asiakasomistajaa kuukausittain. Käyntejä kuukausitasolla on
yli 450 000. S-kanava nousi viime vuonna Taloustutkimuksen
Verkkobrändien arvostus -tutkimuksessa sijalle 19 saaden erittäin
hyvän arvosanan käyttäjätyytyväisyydessä. Asiakasomistajien
palvelua parannettiin kehittämällä mm. bonustietojen selailua ja
toimipaikkojen hakua.
Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen -yksikön
tehtävänä on yhteisten työkalujen ja toimintamallien avulla tukea
ja kehittää S-ryhmän eri yksiköiden henkilöstötoimintoja koko
työsuhteen elinkaari huomioiden. Yksikkö toimii myös SOK:n
henkilöstöyksikkönä sekä koordinoi ja ohjeistaa SOK-yhtymän
henkilöstöasioita.
Henkilöstötoimintaa ohjaa S-ryhmän henkilöstöstrategia, joka
perustuu S-ryhmän toiminta-ajatukseen, visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategian tavoitteena on luoda henkilöstöstä
S-ryhmälle kilpailuetu sekä tukea ja varmistaa kilpailustrategioiden
toteutumista henkilöstöresursseilla ja yhtenäisillä toimintatavoilla.
Yksikön painopisteenä oli vuonna 2005 S-ryhmätasoisen
henkilöstötietojärjestelmän kehittäminen. Järjestelmä tukee
työsuhteiden elinkaaren hallintaa sekä antaa työkaluja henkilöstön
kehittämiselle.
S-ryhmän työmarkkinayhteistyöstä vastaa S-ryhmän Työnantajat
SOKTA ry. Viime vuonna kehittämisen kohteena oli erityisesti
S-ryhmän esimiesten työsopimus.
S-Työterveyspalvelut -yksikkö vastaa pääkaupunkiseudulla
S-ryhmän työterveyshuollosta. Yksikön tehtävien painopiste on
vuosien mittaan muuttunut tapaturmien ja sairauksien hoidosta
ja ennaltaehkäisystä terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen ja
kehittämiseen. Tehokkaan yleislääkäritasoisen työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon merkitys on toisaalta edelleen tärkeä.
Yksiköiden työhyvinvoinnin kehittämistä tuettiin yhteistyössä
henkilöstötoimintojen ja Jollas Instituutin kanssa. Työhyvinvoinnin kehittäminen oli yleisesti aktiivista. Ansiokkaasta toiminnasta
jaettiin työvirediplomit ja -palkinnot kolmelle työryhmälle.  
Lisäksi S-Työterveyspalvelut järjesti yhteistyössä muiden kaupan
ryhmittymien kanssa työterveyshuollon henkilöstön kehittämisseminaarin.
Jollas Instituuttiin on keskitetty S-ryhmän koulutus- ja valmennustoiminta. Jollas Instituutti on ammatillinen erikoisoppilaitos,
joka tarjoaa valmennus- ja koulutuspalveluja kaikille S-ryhmän
ketjuille ja henkilöstöryhmille. Toiminnan tarkoituksena on
osaamista kehittämällä edistää S-ryhmän kilpailukykyä. Keskeistä
on esimiesten valmiuksien kehittäminen, konseptien mukaisen
toiminnan vahvistaminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen
S-ryhmässä. Valmennukset suunnitellaan yhteistyössä SOK:n
ketjuohjausten ja asiakasyritysten kanssa. Jollas Instituutissa järjestetään myös ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta
oppisopimuskoulutuksena.
Vuoden 2005 aikana Jollas Instituutissa toteutettiin noin
1300 valmennuspäivää, joihin osallistui noin 17 500 opiskelijaa.
Jollaksen perustuotteiden kuten pitkien esimiesvalmennusten,
tuoteryhmävalmennusten ja avausvalmennusten kysyntä jatkui
edelleen vahvana.
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Hallintotoiminnot
Rahoitustoimintojen tehtävänä on varmistaa SOK-yhtymän
rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus kaikissa olosuhteissa sekä hallita SOK-yhtymän rahoitusriskejä. Osuuskaupat
vastaavat omasta rahoitusasemastaan. Rahoitustoiminnon tavoitteena on tarjota S-ryhmälle laadukkaita palveluita ja kilpailuetua
rahoituksen, asiakasrahoituksen ja hyödykemarkkinoiden alueella.
Tavoitteeseen päästään tehostamalla ja yhtenäistämällä toimintamalleja, prosesseja ja järjestelmiä sekä keskittämällä S-ryhmän
volyymit rahoituksen alueella.
Vuoden 2005 aikana Rahoitustoiminnoissa selvitettiin asiakasrahoituspalveluiden vaihtoehtoisia tulevaisuuden toimintamalleja.
Syksyllä tehtiin sopimukset tili- ja korttijärjestelmien uusimisesta.
Järjestelmien avulla voidaan jatkaa nykyisiä asiakasrahoituspalveluita ja sopimukset sisältävät myös mahdollisuuden kasvattaa
toiminnallisuutta laajempiin rahoituspalveluihin. Loppuvuodesta, osuuskauppojen myönteisten päätösten perusteella, SOK:n
hallitus ja hallintoneuvosto tekivät periaatepäätökset oman pankin
perustamisesta. Rahoitustarkastus myönsi 14.2.2006 luottolaitostoimiluvan S-ryhmän pankille. SOK:n hallitoneuvosto päätti
16.2.2006 talletuspankkitoimintaa harjoittavan S-Pankki Oy:n
perustamisesta.
Keväällä otettiin käyttöön uusi rahoitus/treasury-järjestelmä,
joka mahdollistaa SOK-yhtymän rahoitusinstrumenttien käsittelyn
kaupankäynnistä kirjanpitoon sekä rahoitusriskien hallinnan.
Järjestelmällä on tarkoitus tuottaa em. toiminnot palveluna myös
S-ryhmän muille yrityksille.
Sähkömarkkinakaupan alueella kehitettiin vuoden 2005 aikana
riskienhallintaa ja tehostettiin laskutusprosessia. Vuoden lopussa
voimassa olevien sähkön toimitussopimusten eli ns. Kimppasähkösopimusten määrä oli yli puolet S-ryhmän sähkön kulutuksesta.   
Talous-yksikkö vastaa SOK-yhtymän ja koko S-ryhmän talouden
ohjauksen yhteisistä periaatteista ja ohjeistuksista (sisäinen laskenta, kirjanpito, tilinpäätös ja verotus) sekä ryhmälle tarpeellisten
yhteisten talouspalvelujen tuottamisesta. Lisäksi yksikkö vastaa
S-ryhmän taloustoimintojen tietojärjestelmien kehittämisestä ja
ylläpidosta sekä toimii S-ryhmän taloustoimintojen ketjuohjausyksikkönä.
S-ryhmän taloustoimintojen kehittämisohjelman (Talke) toteuttamista on jatkettu. Työ painottui vuoden 2005 aikana uuden
taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon.
Kehittämistoiminnan tavoitteena on liiketoiminnan päätöksenteon
tukeminen entistä tehokkaammin, talousprosessien kustannustehokkuuden lisääminen ja konkreettisten kustannussäästöjen
aikaansaaminen.
Toiminnan kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti
ja kehittämisohjelman mukainen tavoite saavutetaan vuoden 2006
aikana. SOK-yhtymässä laajennettiin taloushallinnon palvelukeskusta viime vuonna siten, että lähes kaikkien tytäryhtiöiden
taloushallinnon palvelut tuotetaan tässä yksikössä.
Kehittämisohjelman lisäksi keskeistä yksikön toiminnassa oli
sen perustehtävän suorittaminen. Tämän mukaisesti ylläpidettiin ja kehitettiin kirjanpidon ja sisäisen laskennan periaatteita ja
ohjeistuksia sekä toteutettiin ryhmätasoista verotuksen ohjausta ja
taloustoimintojen tietojärjestelmien tukea. Perustehtävään liittyen
yksikkö vastasi myös SOK-yhtymän sisäisen ja ulkoisen laskennan
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toteuttamisesta. Vuoden aikana ovat jatkuneet valmistelut IFRS:n
mukaiseen laskenta- ja tilinpäätöskäytäntöön siirtymiseksi.
Tietohallinto-yksikössä panostettiin vuonna 2005 eri liiketoiminta-alueiden ja tukitoimintojen hankkeiden tukemiseen muun
muassa yhteistä infrastruktuuria kehittämällä. Eri toimijoiden
yhteiseen käyttöön toteutetut palvelin- ja tallennusratkaisut,
järjestelmien käyttöpalvelun kehittäminen sekä työasemaverkon
vakiointityö paransivat kustannustehokkuutta, palvelun laatua ja
ylläpitivät osaltaan hyvää tietoturvaa. Vahvaan käyttäjätunnistukseen kehitettiin toimikortteihin perustuva PKI-ratkaisu (Public
Key Infrastructure). Tiedonvälitysjärjestelmän uudistustyö eteni
toteutusvaiheeseen.
S-ryhmän riskienhallinnan ketjuohjausyksikkönä toimivan Yritysturvallisuus ja riskienhallinta -yksikön toiminta-ajatuksena
on tukea S-ryhmän keskeisten toimintojen ja prosessien häiriöttömyyttä sekä jatkuvuutta riskienhallinnan keinoin ja menetelmin
liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Yksikön keskeisenä
tehtävänä on kehittää ja määritellä yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa koskevia periaatteita, pelisääntöjä ja tavoitteita sekä tukea,
ohjata ja seurata niiden soveltamista ja toteutumista S-ryhmässä.
Merkittäviä kehittämishankkeita vuonna 2005 olivat kokonaisvaltaisen riskienhallintamallin määrittely, riskienhallinnan
ja turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän käyttöönotto sekä
riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu tunnistetuille S-ryhmän
turvallisuuden uhkakuville.  
Lakiasiainyksikön tehtävänä on hoitaa SOK-yhtymän lakiasiat
tavoitteena lainmukainen toiminta, laadukkaat sopimukset ja tarpeettomien riitojen välttäminen. Lakiasiainyksikkö avustaa ja ohjaa
SOK-yhtymän yksiköitä ja osuuskauppoja lainopillista erityistuntemusta vaativissa tehtävissä.
Lakiasiainyksikön toiminnassa painottuvat erilaiset liiketoimintaan liittyvät sopimukset. Kertomusvuonna valmisteltiin mm. Suomen Spar Oyj:n osakkeiden kauppaan ja Baltian liiketoimintaan
liittyviä sopimuksia sekä valmisteltiin S-ryhmän rahoituspalvelujen
kehittämistä koskevaa hanketta.
Kiinteistötoiminnot-yksikkö käynnisti vuonna 2005 kiinteistö- ja liikepaikkastrategian uudistuksen, jonka tavoitteena on ketjuohjauksen avulla saada aikaan tehokkaampi toimintamalli koko
S-ryhmän kiinteistötoimialalle. Rakennuttamisen alueen painopiste oli teknisten konseptien kehitystyössä eri liiketoiminta-alueille
sekä kiinteistöjen rakennusturvallisuuteen liittyvässä seurannassa.
Kiinteistöjen ylläpidon alueella merkittävimmät toimenpiteet
liittyvät energia- ja jätekulutuksen seurantaan ja oikein suoritettuun huoltotoimintaan. Vuoden 2005 aikana Kiinteistötoiminnotyksikkö oli mukana käynnistämässä uuden pääkonttorihankkeen
selvitystyötä.

kilpailuetua ylivoimaisella asiakkuuksienhallinnan osaamisella sekä
tehokkaalla markkinoinnin suunnittelu- ja toteutusprosessilla.
Vuonna 2005 lisättiin osuuskauppojen valmiutta ottaa entistä
paremmin huomioon asiakasomistajien tarpeet, odotukset sekä
ostopotentiaali osana normaalia toiminnan suunnittelua ja johtamista. Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutusprosessia tehostettiin
lisäämällä keskitettyä ketjukonsepteihin liittyvää markkinointimateriaalin tuotantoa, ottamalla käyttöön kaikkia ketjuja ja
osuuskauppoja palveleva sähköinen markkinointikalenteri sekä
yhtenäistämällä asiakaslupauksia ja toimintatapoja. Asiakasomistajien palvelukonseptin tehokkuutta lisättiin ottamalla käyttöön
uudistetun, vuoden 2004 syksyllä valmistuneen tietojärjestelmäkokonaisuuden mahdollistamia uusia jäsenhallintoa, markkinointia ja
tietojenanalysointia tehostavia toiminnallisuuksia.
Asiakasomistajien sähköistä palvelua parannettiin uudistamalla
S-kanavan Bonus- ja tilitietojen Saldopalvelu ja bonuskertymätietojen seuranta sekä mahdollistettiin asiakasomistajaksi liittyminen
Internetin välityksellä.
Viestintä ja julkaisut
Viestintä ja julkaisut -yksikkö tukee S-ryhmän liiketoimintaa ja
sen tavoitteiden saavuttamista sekä strategisesti, että operatiivisesti.
Viestintä ja julkaisut yksikön strategisena tavoitteena on saada
viestinnällinen näkökulma osaksi kaikkia olemassa olevia liiketoimintaprosesseja.
Vuonna 2005 päivitettiin ja hyväksyttiin viestinnän hallituksessa
S-ryhmän viestintästrategia. Vuoden 2005 vuositeema, palkitseminen, konseptoitiin ja sen ohjaus on jatkuvaa. Merkittäviä
viestinnän haasteita olivat myös Oma kauppa -strategiaviestintä,
rahoituspalveluiden kehittämiseen liittyvä viestintä ja Spar-kauppaan liittyvä viestintä.
Viestinnän ketjuohjaustoimintoa vakiinnutettiin viestinnän
valmennus- ja ketjuohjauspäivien sekä useiden yritysjohdon ja
asiantuntijoiden vetämien valmennusten avulla.
Viestinnän arvoketjua kehitettiin edelleen prosessiajattelun
eteenpäinviemisellä. Yhteishyvän uusi toimintamalli ja prosessit
otettiin suunnitellusti käyttöön yhdessä Sanoma Magazinesin, Helsingin Osuuskauppa Elannon sekä Hansaprintin kanssa.
Viestintäpalvelujen konseptointia tehtiin viestinnän tarvekartoituksen pohjalta ja konseptointityö jatkuu vuoden 2006 aikana.  
Viestintä ja julkaisut -yksikkö toimi vuonna 2005 myös SOK:n
hallituksen päättämän hinnoittelu-uudistuksen pilottiyksikkönä.

Asiakasomistaja- ja markkinointipalvelut
Asiakasomistaja- ja markkinointipalvelut -yksikön tarkoituksena on huolehtia, että asiakasomistajuus kehittyy ja vahvistuu Sryhmän keskeisenä menestystekijänä. Yksikkö tukee toiminta-ajatuksen toteutumista osuuskauppojen ja ketjujen liiketoiminnassa ja
sen strategisena tavoitteena on tuottaa liiketoiminnoille ratkaisevaa
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Marketkauppa
S-ryhmä toimii marketkaupassa neljällä myymäläkonseptilla: hypermarket (Prisma), supermarket (S-market), pienmyymälä (Sale
ja Alepa) sekä asumisen tavaratalo (Kodin Terra). Marketketjuihin
kuului vuoden 2005 lopussa yhteensä 679 toimipaikkaa Suomessa
ja 4 Virossa, jossa marketkauppaa harjoittaa SOK:n tytäryhtiö AS
Prisma Peremarket.
Toimintaympäristö vuonna 2005
Toimialan kilpailutilanne jatkui vuonna 2005 edelleen tiukkana.
Yhtenä toimialan erityispiirteenä oli pääomasijoittajien roolin
kasvu.
Päivittäistavarakaupassa hinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla
ja keskeiset toimijat pyrkivät vahvistamaan verkostoaan.
Viime vuonna tapahtui myös merkittäviä päivittäistavarakaupan rakenteisiin vaikuttavia yritysjärjestelyitä: Tradeka ja Wihuri
yhdistivät vähittäiskauppatoimintonsa ja SOK käynnisti Axfoodin
aloitteesta neuvottelut Suomen Spar Oyj:n osakekannan ostamisesta. Kilpailuviraston päätöksen jälkeen SOK päätti Axfood AB
(publ.) kanssa osakekaupan toteuttamisesta tammikuussa 2006.
Käyttötavarakaupassa kansainväliset toimijat jatkoivat laajentumistaan eri puolella Suomea ja myös uudet toimijat käynnistivät
toimintaansa. Vuoden aikana yksityisten omistamia ketjuja yhdistettiin suuremmiksi ketjuiksi, joihin omistajiksi tuli mukaan myös
pääomasijoittajia.
Vuosi 2005 S-ryhmän marketkaupassa
S-ryhmän marketketjut jatkoivat edelleen kokonaisedullisuutta
mahdollistavien ja vahvistavien toimintamallien kehittämistä,
mistä tuloksena oli hyvä hintakilpailukyky ja sen kautta menestyminen kilpailutilanteessa. Päivittäistavarakaupassa tämä näkyi
markkinaosuuden kasvuna. S-ryhmän päivittäistavarakaupan
markkinaosuus oli vuoden 2005 lopussa 35,9 prosenttia. Näin
S-ryhmä saavutti markkinajohtajan aseman päivittäistavarakaupassa.
S-ryhmän marketkaupan vähittäismyynti vuonna 2005 oli
4 745 miljoonaa euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna
6,8 prosenttia. Yleistä ja kilpailijoiden myynninkehitystä parempaan myynnin kasvuun vaikutti useampi eri tekijä eli mitään
yksittäistä selittävää syytä on vaikea eritellä.
Marketkauppa on S-ryhmässä keskeisessä asemassa asiakas-omistajien palvelemisessa. Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi muuta
myyntiä enemmän. Asiakasomistajien ostojen osuus marketkaupan
toimipaikkojen myynnistä oli 82 prosenttia. Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi 11 prosenttia.
Kaikki S-ryhmän marketketjut kasvattivat myyntiään markkinoiden kasvua enemmän ja kaikki ketjut olivat myös voitollisia.
S-market-ketju on S-ryhmän suurin päivittäistavaraketju.
Siihen kuului vuoden 2005 lopussa 372 toimipaikkaa, lisäystä 3 
edelliseen vuoteen. Ketjun kokonaismyynti ilman polttonesteitä
oli 2 341 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edellisestä vuodesta 6,6
prosenttia.
Prisma-ketjuun liitettiin kaksi uutta myymälää vuonna 2005 ja
niitä oli vuoden lopussa 47. Tallinnassa toimii lisäksi neljä Prismaa.
Ketjun myynti Suomessa ilman ravintoloita, polttonesteitä ym. oli
1 881 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,4 prosenttia.

Sale- ja Alepa-ketjujen yhteenlaskettu myynti oli 495 miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 7,2 prosenttia. Toimipaikkojen määrä
lisääntyi 18:lla ja oli vuoden lopussa 260.
Ensimmäinen Kodin Terra -pilottimyymälä avattiin Lahden
Renkomäkeen huhtikuussa 2005. Kodin Terran kohderyhmänä
ovat asiakasomistajat ja erityisesti naisasiakkaat. Ensimmäisinä
toimintakuukausinaan Kodin Terra on saanut asiakkailtaan paljon
positiivista palautetta. Päätökset seuraavista Kodin Terra -yksiköistä
tehdään vuoden 2006 aikana.
Kilpailustrategia ja prosessien tehostaminen
Vuonna 2003 käynnistetyt marketkaupan koko arvoketjua ja sen
prosesseja koskevat tehostamishankkeet jatkuivat vuonna 2005,
samoin niitä tukevien uusien järjestelmäominaisuuksien kehittäminen. Tavoitteena on parantaa tavaroiden saatavuutta ja valikoimien
osuvuutta sekä saada koko prosessi tavarantoimittajalta vähittäiskauppaan toimimaan kustannustehokkaasti.
Merkittävänä kehittämishankkeena jatkettiin edellisenä vuonna
aloitettua tilanhallintahanketta, jonka tavoitteena on toteuttaa
tilan täsmähallinta ja analysointi ketjuittain, myymälöittäin,
kysyntäalueittain sekä esillepanoryhmittäin jatkuvana ajantasaisena
prosessina. Lisäksi tavoitteena on tuottaa automaattisesti kunkin
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myymälän kalusteisiin sovitetut täsmälliset hyllykartat myymälän profiloidulle valikoimalle. Hyllykarttatietojen ja toteutuneen
myyntitiedon avulla tehostetaan tuotekohtaista tilankäyttöä ja
parannetaan saatavuutta. Tilanhallintahankkeen keskeisenä osaprojektina aloitettiin myymäläpohjien ja -kalusteiden mittaaminen,
joka saatiin toteutetuksi kattavasti Prismoissa ja hyvään alkuun
myös muissa yksiköissä. Myymälän tilanhallintahanke on edennyt
myös yksikkökohtaisten hyllykarttojen käyttöönottoon 46 pilottimyymälässä neljässä eri esillepanoryhmässä.
Marketkaupan kilpailustrategian päivitys käynnistettiin syksyllä
2005 ja se toteutetaan vuoden 2006 aikana. Kilpailustrategiassa
keskeisintä on verkostorakenteen tarkentaminen vastaamaan
muuttuvaa kilpailuympäristöä.
Viime vuonna aloitettiin myös 2010-luvun toimintamallia
koskeva suunnittelutyö hankinnan ja logistiikan osalta. Tähän
vaikuttivat Osuuskunta Tradeka-yhtymän kanssa käynnistetyt
neuvottelut Inex-konsernin siirtymisestä kokonaan SOK:n omistukseen. Kauppasopimus Tradekan omistamasta osuudesta tehtiin
31.1.2006.
Market-ketjuohjaus
Market-ketjuohjaus on S-ryhmän marketliiketoiminta-alueen
ohjaus- ja kehitysyksikkö. Sen keskeisenä tehtävänä on liiketoiminta-alueen strategian ja ketjuliikeideoiden kehittäminen sekä
alueosuuskauppojen avustaminen ja ohjaus liiketoiminta-alueen
kehittämisessä.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
S-ryhmän panostus liikennemyymälä- ja polttonestekauppaverkoston laajentamiseen ja kehittämiseen jatkui voimakkaana vuonna
2005.
ABC-liikennemyymäläketjun keskeisiä palveluja ovat monipuoliset ja edulliset kahvila-ravintola ja marketkaupan palvelut sekä
polttonesteet. Asiakkaan kannalta merkittävää on, että liikennemyymälät palvelevat vuoden jokaisena päivänä. Ruokailu, ostokset
ja auton tankkaus voidaan hoitaa yhdellä pysähdyksellä. Pitkät
aukioloajat (24 h tai 6–24) vuoden jokaisena päivänä helpottavat
asiointia.
ABC-ketjuun kuului vuoden 2005 lopussa 71 liikennemyymälää, jotka sijaitsevat valtaväylien varsilla ja taajamissa sekä 191 
ABC-automaattiasemaa, jotka toimivat pääasiassa Prismojen,
S-marketien ja Sale-myymälöiden yhteydessä.
ABC-automaattiasemaketjun palvelut keskittyvät polttonesteisiin. ABC-verkosto toimii kaikkien 22 alueosuuskaupan ja lisäksi 4
paikallisosuuskaupan alueella. S-ryhmän osuuskaupoilla oli vuoden
lopussa yhteensä 304 polttonesteitä myyvää yksikköä. Näistä oli
liikennemyymälöitä 98 ja muita, pääosin automaattiasemia 206.
Nettolisäys edelliseen vuoteen oli 24 yksikköä.
ABC-ketjulla on Suomen ensimmäisenä huoltamotoimialan yrityksenä Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkin käyttöoikeus.
Toimintaympäristö
Bensiinin kulutus kasvoi maltillisesti vuonna 2005. Raakaöljyn
hinta on pysynyt korkeana ja se on myös vaihdellut huomattavasti vuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet raakaöljyn kasvanut
kysyntä sekä erityisesti syyskuun hurrikaanit Meksikonlahdella.
Polttonesteiden vähittäishinnat ovat pysyneet varsin korkeina ja
hurrikaanien jälkeen sekä bensiinin että dieselin vähittäishinnat
nousivat ennätyslukemiin. Hintakilpailu polttonesteiden vähittäismyynnissä on ollut ajoittain erittäin kovaa.
Keskustelu biopolttonesteistä käynnistyi Suomessa kesällä 2005.
ABC-ketjuohjaus ja North European Oil Trade Oy (NEOT) aloittivat selvitystyön myös ABC:n osalta viime syksynä.
Bensiinin hinnan kallistumisesta huolimatta vapaa-ajan liikkuminen ja liikennesuoritteet ovat lisääntyneet. Kuluttajat odottavat
palveluilta ja tuotteilta entistä enemmän elämyksellisyyttä ja uusia
kokemuksia. Kodin ulkopuolinen ruokailu lisääntyi vuonna 2005.
Kasvu oli voimakkainta edullisen hintasegmentin tarveruokailussa,
johon myös ABC luetaan. Toisaalta kuluttajat haluavat viettää
enemmän aikaa perheen ja ystävien kanssa, jolloin palveluiden
halutaan nopeutuvan. Hinnan merkitys palvelun valintakriteerinä
voimistuu, ja hintakilpailun oletetaan kiristyvän edelleen vuonna
2006.
Ostokäyttäytyminen vaihtelee tilanteen mukaan. Asiakas tekee
asioimis- ja ostopäätöksensä eri aikoina eri perustein. ABC:n
monipuolisuus on vastannut tähän palvelemalla sekä työ- että
lomamatkalla olevia, samoin myös lähiseudun asukkaita.
Asiointi liikennemyymälöiden marketeissa lisääntyi, mutta
kilpailutilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaupan
aukioloaikalain mahdollinen muuttuminen puhuttaa edelleen.
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Ympäristölain asettamien vaatimusten johdosta liikepaikkojen
löytäminen on entistä haasteellisempaa ja lupaprosessit ovat pidentyneet. ABC käyttää uusimpia turvateknisiä ratkaisuja yksikköjensä
toteutuksissa.
Vuosi 2005 S-ryhmän liikennemyymälä- ja
polttonestekaupassa
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan vähittäismyynti S-ryhmässä oli 972 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen
22,2 prosenttia. Luku sisältää marketyksiköiden yhteydessä olevien
polttonesteautomaattien myynnin. S-ryhmän bensiinikaupan
markkinaosuus nousi 10,8 prosenttia ollen 17,5 prosenttia. Se
oli 1,7 prosenttiyksikköä edellistä vuotta suurempi. Kasvuun
vaikuttivat sekä ABC-verkoston valtakunnallinen laajentuminen
että asiakasomistajien polttonesteostojen keskittyminen entistä
enemmän S-ryhmän polttonesteitä myyviin yksiköihin. Bonusmyynti kehittyi hyvin kuten edellisinäkin vuosina.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade
Oy (NEOT) toimitti polttonesteet osuuskaupoille. ABC-ketjun
erinomainen volyymin kehitys perustui voimakkaasti kasvaneeseen
verkostoon sekä asiakasomistajien polttonesteostojen keskittämiseen ketjun yksiköihin.
SOK myi Helsingin Osuuskauppa Elannolle omistamansa Uudenmaan ABC Oy:n osakkeet keväällä 2005. Samassa yhteydessä
pääkaupunkiseudun ABC-liikennemyymälät ja uudet ABC-hankkeet siirtyivät HOK-Elannolle.
ABC-ketju kasvoi vuonna 2005 maantieteellisesti uusilla alueilla. Pohjois-Suomeen avattiin useita automaatteja ja uusia liikenne-
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myymälöitä avattiin etenkin Pohjanmaalle. Autoilevien asiakkaiden
palvelua pystyttiin näin parantamaan koko valtakunnan alueella.
Nopean syömisen suosio on kasvanut edelleen ja tämä näkyi
myös ABC-liikennemyymälöiden ravintolamyynnin kehityksessä.
Kasvua tapahtui ABC-ketjun joka osa-alueella niin polttonesteiden, ravintolan kuin myymälänkin osalta. ABC-liikennemyymälöiden myynnistä noin puolet kertyi polttonesteistä ja loput jakautui
myymälän ja kahvila-ravintolan kesken.
ABC-ketjun tunnettuuden voidaan sanoa nyt nousseen uudelle
tasolle. Vuoden aikana avattiin 9 ABC-liikennemyymälää ja 24
ABC-automaattia. Toimialan strategiana on kasvattaa verkostoa
edelleen voimakkaasti.
ABC-ketjuohjaus
ABC-ketjuohjaus on S-ryhmän liikennemyymälätoimialan ja
polttonestekaupan kehitysyksikkö. Sen keskeisenä tehtävänä
on toimialan strategian ja ketjuliikeideoiden kehittäminen sekä
alueosuuskauppojen avustaminen ja ohjaus liiketoiminta-alueen
kehittämisessä.
Ketjuohjauksessa keskityttiin ABC-liikennemyymälöiden ja
ABC-automaattiasemien konseptinmukaiseen suunnitteluun,
toteutukseen ja toiminnan ohjaukseen sekä liikepaikkahankintaan.
www.abcasemat.fi
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Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
S-ryhmällä on 20 Sokos-tavarataloa ja 11 kosmetiikan ja naisten
aluspukeutumiseen erikoistunutta Emotion-myymälää. Lisäksi
S-ryhmän erikoisliiketarjontaa laajentavat Osuuskauppa Arinan
omistamat seitsemän Pukumies-muotimyymälää ja kahdeksan
muuta erikoisliikettä. Osuuskauppojen omistamat Sokos-tavaratalot palvelevat asiakasomistajia ja muita asiakkaita 15 alueosuuskaupan alueella ja erikoisliikkeet lisäksi viiden alueosuuskaupan
alueella.
S-ryhmän tavaratalojen ja erikoisliikkeiden vähittäismyynti
vuonna 2005 oli 365 miljoona euroa. Kasvua edelliseen vuoteen
oli 5,0 prosenttia. Kun päätuotealoilla hintataso laski, oli koko
myynnin kasvu volyymin kasvua. Asiakasomistajat ovat Sokostavaratalojen ja S-ryhmän erikoisliikkeiden ylivoimaisesti suurin
asiakasryhmä. Sokos-talojen myynnistä yli 80 prosenttia oli asiakasomistajien ostoja.
Alueosuuskaupat omistavat kaikki S-ryhmän erikoisliikkeet ja
Sokoksista 17. Vuoden alussa Tampereen Sokos Oy:n liiketoiminta
siirtyi Pirkanmaan Osuuskaupalle. Tapiolan Sokoksen liiketoiminta on SOK:n vastuulla ja Helsingin Osuuskauppa Elannon
ohjauksessa. Turussa Sokos-liiketoimintaa harjoittaa SOK:n ja
Turun Osuuskaupan yhteisesti omistama Turun Sokos Oy. SOK:n
omistusosuus em. yhtiössä on 90 prosenttia.
Koko vuoden toimineiden erikoisliikkeiden ja Sokos-tavaratalokaupan kannattavuus parani selvästi edellisestä vuodesta ja ylitti
viime vuoden tavoitellun tason.
Asiakastyytyväisyys parani. Asiakkaat kokivat tavaratalojen
hintatason itselleen entistä paremmin sopivaksi. Samoin asiakkaat kokivat asiakaspalvelutilanteissa saavansa asiantuntevampaa
palvelua.
Toimintaympäristö vuonna 2005
Yleinen talouskehitys oli valtakunnallisesti positiivinen. Työmarkkinaratkaisut syntyivät puunjalostusteollisuutta lukuun ottamatta
vakaata ostovoimakehitystä häiriöittämättä. Asiakkaiden luottamus oman taloutensa kehitykseen on pysynyt pääosin hyvänä ja
positiivisena.
Pääkaupunkiseudun suurten kauppakeskusten uusavausten
ja laajennusten myötä Suomeen on tullut uusia kansainvälisiä
ketjuja mm. urheilu- ja lelukauppaan. Uusien toimijoiden tulo
markkinoille jatkuu edelleen. Samoin jatkuvat kauppakeskusten
uusavaukset ja laajennukset, vuonna 2006 myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Uusi tekniikka näkyi kuluneena vuonna uusina tuotteina ja uudenlaisina ostotapoina. Erityisesti kodintekniikan kauppa kasvoi,
kun uusi tekniikka tuli laajasti käyttöön televisioissa ja soittimissa.
Tietoverkkojen hyödyntäminen lisääntyi oleellisesti sekä tuotteiden
esivalinnassa että ostamisessa. Tekniikan uusiutuminen voimistuu
vuonna 2006.
Perinteisistä tuotealoista erityisen myönteisesti kehittyi pukeutumis- ja jalkinekauppa. Alalla tuotteiden keskihinnat ovat laskeneet,
mutta kappalemääräinen kasvu on ollut hyvä.
Vuonna 2005 alkaneet muutossuunnat jatkuvat myös vuonna
2006. Asiakkaiden mielenkiintoa, aikaa ja rahaa on jakamassa yhä
useampi toimija ja yhä useampi toimintatapa.

Vuosi 2005 S-ryhmän tavaratalo- ja
erikoisliikekaupassa
Sokos-tavaratalot
Sokos-tavaratalojen (20) käyttötavaramyynti oli 312 miljoonaa
euroa. Kasvua oli 4,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Sokos-tavaratalojen vertailukelpoinen kasvu oli käyttötavarakaupassa samaa tasoa kuin tavaratalokaupan valtakunnallinen
vertailukelpoinen kasvu.
Paras myynninkehitys oli jalkine- ja laukkukaupassa sekä kosmetiikkakaupassa. Yleinen kodinsisustamisen suosio näkyi mm.
Sokoksen kodintekstiilikaupan hyvänä kehityksenä.
Porin Sokosta uudistettiin laajasti parantaen samalla eri
kerrosten välisiä yhteyksiä ja Sokos-kiinteistössä lisättiin olennaisesti kahvila- ja ravintolatarjontaa. Sekä osastokohtaisia uudistuksia että asiakkaiden asiointia helpottavia ja virikkeitä lisääviä
esillepanouudistuksia tehtiin kaikissa Sokoksissa. Sokos-ketjun
käyttötavarakaupan liiketulos oli positiivinen ja selvästi parempi
kuin edellisenä vuonna. Sokos-liikepaikkojen (käyttötavara +
ruokakauppa) liiketulos oli niinikään voitollinen ja parani selvästi
edelliseen vuoteen verrattuna.
Emotion-ketju
Emotion-ketjun yksiköt ovat kosmetiikkaan ja naisten aluspukeutumiseen keskittyneitä suurten kauppakeskusten ja suurehkojen
kaupunkikeskustojen erikoisliikkeitä. Liikkeet monipuolistavat
S-ryhmän käyttötavaratarjontaa sijaintipaikkakunnillaan. Vuoden
2005 lopussa yksiköitä oli 11. Emotion-yksiköiden myynti oli
12,1 miljoonaa euroa, kasvu oli 25,1 prosenttia (vertailukelpoinen
kasvu 10,1 prosenttia).
SOK-yhtymän omistamien Sokosyhtiöiden liiketoiminnan kehitys
Sokos-yhtiöissä toimi vuonna 2005 koko tilikauden kolme Sokostavarataloa: Wiklund Turussa, Mylly Raisioissa ja Tapiola Espoossa.
Sokos-yhtiöiden liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa ja se supistui yksikkösiirtojen vuoksi 62,6 prosenttia edellisestä vuodesta.
Vuonna 2004 Sokos-yhtiöiden liikevaihtoon kuului em. kolmen
tavaratalon lisäksi Tampereen Sokos koko vuoden ja Helsingin
Sokos neljä kuukautta.
Sokos-yhtiöiden liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (4,2 milj. €).
Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 251 henkilöä (371).
Sokos-ketjuohjaus
Sokos-ketjuohjauksen tehtävänä on Sokos-tavaratalojen ja Emotionerikoisliikkeiden valikoimarakenteen ja myyntivalikoiman määrittely sekä ketjujen liikeideoiden, konseptien ja tietojärjestelmien
kehittäminen ja ylläpito. Ketjuohjaus tuottaa sovitut markkinointi-,
logistiikka- ja tietojärjestelmäpalvelut sekä valmistelee ketjujen
toimintaa ohjaavat kannanotot ketjujen päätöksentekoelimille.
Ketjuohjaus jatkoi vuonna 2005 eri tuotealueiden liikeideoiden
ja konseptien kehittämistä ja jalkauttamista sekä tuotevalikoiman
sisällön ja ohjausmenetelmien kehittämistä. Lähivuosien kehittämistyölle pohjan antava Sokos-kilpailustrategia päivitettiin ja
samalla määriteltiin toiminnalle uudet tavoitetasot.
www.sokos.fi
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Hotelli- ja ravintolakauppa
S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminta koostuu kattavasti
ympäri Suomea sijaitsevista 47 hotellista sekä 554 ravintolasta.
Hotelleista 38 kuuluu Sokos Hotels -ketjuun Suomessa ja 6
Radisson SAS -ketjuun. Näiden lisäksi S-ryhmällä on 3 pienempää
hotellia, jotka eivät toimi ketjuliikeidealla.
Ravintoloista 313 toimii erillisinä kivijalkaravintoloina, 129
hotellien yhteydessä ja 70 ABC- liikennemyymälöiden yhteydessä.
Ravintolayksiköistä 213 kuuluu ketjuravintoloihin.
S-ryhmä harjoittaa Suomen ulkopuolella hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa Virossa, jossa palvelevat Sokos Hotel Viru ravintoloineen sekä Sikupillin Prisma-keskuksen yhteydessä toimiva
ravintolamaailma.
S-ryhmän ravintolatoiminnan liikevaihdosta yli puolet koostuu
ketjuravintoloiden myynnistä. Valtakunnallisia ravintolaketjuja
ovat Rosso, Fransmanni, Amarillo, Sevilla, Torero, Memphis,
Night-iltaravintolat, Public Corner ja sisäiset juomaravintola-ketjut. Alueellisesti toimivia ravintolaketjuja ovat mm. Chico's, Mr.
Pickwick ja Ale-Pub.
Kahvila- ja pikaruokaketjut Coffee House, Presso, Rosso Express
sekä Buffa täydentävät ravintolatarjontaa. Lisäksi Hesburger-ketjun
kanssa harjoitetaan laajaa yhteistyötä hampurilaisbisneksessä.
S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan omistus jakautuu
SOK-yhtymän ja alueosuuskauppojen kesken. SOK-yhtymän
hotelli- ja ravintolaryhmän muodostavat SOK:n liiketoimintatytäryhtiöt Sokotel Oy ja Virossa toimiva AS Sokotel sekä SOK:n
sisällä toimiva S-ryhmän hotelli- ja ravintolatoimintojen ohjaus-,
kehitys- ja tukiyksikkö. Alueosuuskauppojen omistuksessa on
useissa eri yhtiöissä hotelli- ja ravintolatoimintaa. Alueosuuskauppojen omistamat hotelli- ja ravintolayksiköt muodostavat noin 70
prosenttia toimialan koko liikevaihdosta S-ryhmässä.
Hotelli- ja ravintolakaupan tavoitteet
Liiketoiminta-alueen tavoitteena on hyvä kannattavuus, joka takaa
resurssit toiminnan kehittämiselle ja hallitulle kasvulle. Riittävillä
taloudellisilla resursseilla kyetään varmistamaan parhaat liikepaikat ja niiden myötä laaja kysyntälähtöinen markkinapeitto sekä
Suomessa että jatkossa yhä laajemmin myös lähialueilla.
Hotellitoiminnassa S-ryhmän tavoitteena on varmistaa asiakkaille jatkossakin alan laadukkaimmat tuotteet ja palvelut, tuoda tarjontaa kasvavaan vapaa-aikaan ja säilyttää selkeä markkinajohtajuus
Suomessa. Kotimaan majoitustoiminnan vahva markkinajohtajuus
edellyttää seuraavien vuosien aikana lähialuestrategian mukaista
verkostolaajennusta Pietarin, Baltian ja Itämeren alueille.
Ravintolatoiminnan tavoitteena on edelleen lisätä palvelukirjoa
erilaisilla tuote- ja ketjukonsepteilla ja näin kasvattaa aluekohtaisia
markkinaosuuksia.
Turvallisuustekijöiden ja vastuullisuuden ottaminen huomioon
kaikessa tekemisessä tulee olemaan jatkossakin merkittävä osa
S-ryhmän hotelli- ja ravintola-alan toimintaa. Osaavan henkilöstön
merkitys on ensiarvoisen tärkeä, joten henkilöstön hyvinvoinnin
edistämiseen ja koulutukseen panostetaan koko liiketoiminta-alueella. S-ryhmä haluaa olla alan kiinnostavin ja halutuin työnantaja.
Toimialalla on käynnissä useita uusia liikepaikkahankkeita taajamista, vapaa-ajan keskuksista ja lähialueilta. Asiakkaiden asiointia
helpotetaan kehittämällä prosesseja. Perinteisten kanavien rinnalle
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on käynnistetty uusia verkkopalveluita ja toimintaa tukevia tietojärjestelmähankkeita. Kaikissa ketjuissa kehitetään palvelun laatua
ja johtamista liikeideakohtaisesti useampivuotisina koulutusohjelmina.
Toimintaympäristö
Suomessa hotellitoimintaa leimaa kansainvälistyminen; tarjonta
kasvaa, asiakasyritykset kansainvälistyvät ja kansainvälinen työmatkustus sekä vapaa-ajan kysyntä lisääntyvät. Laajentuva EU tuo
alalle vakavasti otettavia kilpailijoita, mutta myös uusia asiakkaita.
Ihmisten odotukset vapaa-ajalta kasvavat ja lyhyet viikonloppulomat yleistyvät.
Asiakkaat vaativat yhä enemmän yksilöllisyyttä. Teknologian
kehittymisen myötä sähköinen ostaminen kasvaa ja tekniikka
muuttaa osittain myös työmatkustusta. Toimintaympäristön
muutokset asettavat suuria haasteita alalla toimijoille; tarjonnan
kasvu, ketjuuntuminen ja verkostoituminen lisäävät edelleen hintakilpailua ja monimuotoisempaa palvelukirjoa. Ammattimainen
ostaminen lisääntyy ja kokonaisprosessin hallinta korostuu.
Hotelliliiketoiminnan kysyntä kehittyi suotuisasti vuonna
2005 ja sen oletetaan jatkuvan aikaisempia vuosia virkeämmin.
S-ryhmässä uskotaan hotellitoiminnan menestysmahdollisuuksiin
lähivuosina. Kannattavuuden odotetaan paranevan entisestään.
Ravintolatoiminnassa muutoksia tapahtuu lainsäädännössä,
kuluttajien käyttäytymisessä ja kilpailutilanteessa. Alkoholin
kulutus on edelleen siirtynyt ravintoloista koteihin; ravintoloissa
kulutetaan viidennes alkoholista. Anniskelumyynnin vähentymisen ohella hintapaineita luo ravintolaruuan korkea, 22 prosentin
arvonlisävero. Tuleva ravintolatupakointia koskeva laki kuuluu
toimialakehityksen uhkakuviin etenkin ilta- ja seurusteluravintoloissa. Alalla pelätään harmaan talouden kasvua. Kilpailu kiristyy ja
kysyntä pirstaloituu edelleen, joten alalla toimijoiden on valittava
kohderyhmänsä tai toimittava yhä laajemmalla kirjolla.
Ravintolatoiminta edustaa hotelli- ja ravintolatoimialalla noin
70 prosenttia koko alan volyymista. Tästä ja markkinoiden koosta
johtuen S-ryhmä tulee keskittymään yhä vahvemmin suuriin,
keskihintaisiin yksiköihin kaikilla neljällä kategorialla – juoma,
seurustelu, ruoka ja nopea syöminen. Pyrkimyksenä on saavuttaa
paikallinen markkinajohtajuus vahvan aluerakenteen avulla. Paitsi
hotelli-, myös ravintolakaupan volyymin odotetaan kasvavan
lähitulevaisuudessa. Ne toimijat, jotka kykenevät kehittämään
tehokkuutta, työn tuottavuutta ja kykyä reagoida muutoksiin,
tulevat edelleen menestymään muita paremmin.
Vuosi 2005 S-ryhmän hotelli- ja
ravintolakaupassa
S-ryhmän hotelli- ja ravintolakaupan vähittäismyynti oli 635
miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 2,0 prosenttia. Majoitusmyynti oli 182 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen
vuoteen 1,1 prosenttia. Ravintolamyynti oli 453 miljoonaa euroa,
kasvua edelliseen vuoteen 2,3 prosenttia. S-ryhmän kasvu oli alan
keskimääräistä tasoa, tilastotietojen mukaan noin 5 prosentin
luokkaa.
S-ryhmän markkinaosuus hotellien liikevaihdolla mitattuna oli
24 prosenttia, millä osuudella S-ryhmä on Suomen suurin yksittäinen hotelliliiketoiminnan harjoittaja.
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Asiakasomistajia palvelevan vapaa-ajan kaupan osuus on kasvanut
Sokos Hotels -ketjuun liittyneiden vapaa-ajan yksiköiden ja lisääntyneen kysynnän myötä. S-ryhmän hotellien käyttöaste oli edellistä
vuotta parempi, 64,5 prosenttia (62,9 %), kun koko maassa
muiden käyttöasteet jäivät noin 49,0 prosenttiin.
S-ryhmän ravintolaliiketoiminnan 20 prosentin markkinaosuus
oli myös Suomen suurin. S-ryhmä kasvatti ravintolatoiminnoillaan markkinaosuuttaan juoma-, seurustelu- ja ruokasektoreilla.
Nopeaan syömiseen keskittyneissä toimipaikoissa kasvu oli 10
prosenttia, kun valtakunnallinen kasvu ylsi vain 5 prosenttiin.
Osuuskauppojen markkinaosuuksissa on suuria alue- ja kaupunkikohtaisia eroja. S-ryhmässä ravintolakapasiteetin käyttöaste
(myynti/asiakaspaikka) on edelleen huomattavasti kilpailijoita
korkeampi. Markkinaosuuden kehittäminen ja tiiviimmän verkostopeiton rakentaminen on työllistänyt osuuskauppoja kiristyvissä
liikepaikkahankintakilpailuissa. Huolimatta laajoista investoinneista S-ryhmän hotelli- ja ravintolatoiminnan tulos säilyi kiitettävällä
tasolla ollen 6,7 prosenttia liikevaihdosta.
Vuoden 2005 aikana Sokos Hotels -ketjuun liittyi kaksi yksikköä, Sokos Hotel Presidentti Helsingissä ja Sokos Hotel Seurahuone Kajaanissa. Lisäksi SOK:n omistama Sokotel Oy on saneerannut Turussa Marina Palacen kiinteistön Radisson SAS -ketjuun.
Sen toiminta alkaa alkuvuodesta 2006.
S-ryhmän hotelliverkostossa tehtiin viime vuonna merkittäviä
peruskorjauksia ja laajennuksia Sokos Hotelleista mm. Ilveksessä,
Tornissa, Joensuun Vaakunassa, Lahden Seurahuoneella, Vantaalla,
Joensuun Kimmelissä sekä perusteellisempi laajennus ja uudistaminen Jyväskylän Alexandrassa. Myös Radisson SAS Oulun uudistus
saatiin valmiiksi.

S-ryhmään avattiin noin 70 uutta ravintolaa, joista 47 oli ketjuravintoloita. Tämän lisäksi uudistettiin useita kymmeniä vanhoja
ravintoloita. Isoilla, useiden konseptien yksiköillä jatketaan markkinaosuuden kasvattamista. Ravintolamaailma tehtiin mm. Poriin,
Kouvolaan, Tampereelle ja Helsinkiin.
Nopean syömisen Food Court -yksikköjä tehtiin useisiin osuuskauppoihin erilaisilla konseptiyhdistelmillä. Kuluneena vuonna
nopeimmin kasvoivat Rosso Express ja Amarillo-ravintolaketjut.
Ravintoloihin kohdistettiin investointeja noin 24 miljoonaa
euroa. Ravintolatoiminnoissa vuotta 2006 leimaa entistä vahvempi
verkostoituminen, tiivistyvä markkinapeitto, synergiahaku sekä
uudet konseptit.

S-RYHMÄN HOTELLILIIKETOIMINNAN
MARKKINAOSUUS

S-RYHMÄN RAVINTOLALIIKETOIMINNAN
MARKKINAOSUUS

Hotelli- ja ravintolatoiminnan ketjuohjaus
Syksyllä 2005 Sokos Hotels -ketjuohjausyksikkö ja ketjuravintoloiden ohjauksesta vastaava Ässäravintolat yhdistettiin yhdeksi S-ryhmän hotelli- ja ravintolaketjuohjaukseksi. Ketjuohjaus huolehtii
ja vastaa ryhmän hotelli- ja ravintolatoiminnan kilpailustrategian,
liikeideoiden, konseptien ja ketjubrändien kehittämisestä, ohjaa
logistiikkaa sekä valvoo ketjujen kannattavuutta ja kilpailukykyä.
Radisson SAS -hotellien ketjuohjaus tapahtuu ketjun pääpaikalta
Brysselistä.
Vuoden 2005 aikana ketjuohjauksen toiminta painottui verkoston ja kriittisen massan laajentamiseen, markkinaosuuksien
kasvattamiseen, kannattavuuden ja laadun kehittämiseen. Kaikissa
ketjuissa käynnistettiin tai jatkettiin liikeideakohtaisia palveluvalmennuksia ja konseptien arkijohtamisen kehitysohjelmia.
Ketjuohjaus kehitti ja avasi yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan
kanssa uuden valtakunnallisen Budget meal -ravintolakonseptipilo-
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tin Buffan marraskuussa 2005 Tampereelle. Buffa kuluu keskihintaiseen, nopean syömisen kategoriaan. Lisäksi käynnistettiin useita
uusia ravintola- ja tuotekonseptihankkeita lanseerattavaksi vuodelle
2006. Sisäisen ketjutoiminnan toimintamallia jalostettiin ja toteutettiin niin ruoka-, juoma- kuin iltaravintolakonsepteissakin.
Tukipalveluprosesseissa ja järjestelmäkehityksessä haasteellisimpana on ollut Tuhti DW:n käyttöönotto ja kentälle maastouttaminen. Muita vuonna 2005 lanseerattuja tuoteinnovaatioita oli mm.
ravintola- ja palveluprosesseja tehostava langaton informaatiojärjestelmä.
Sokotel Oy
SOK-yhtymässä hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavat Suomessa toimiva Sokotel Oy ja Virossa toimiva AS Sokotel Sokos
Hotels- ja Radisson SAS-brandien alla. Yhtiöön kuului vuoden
2005 lopussa 13 Sokos Hotellia ja 6 Radisson SAS -hotellia.
Hotelliverkosto muuttui vuoden 2005 alussa, kun Sokos Hotel
Presidentti liittyi ketjuun ja Porin Vaakuna myytiin Satakunnan
Osuuskaupalle huhtikuussa 2005. Presidentin liittymisen yhteydessä Helsingin Vaakunan Memphis- ja Coffee House -ravintolat
siirtyivät Helsingin Osuuskauppa Elannolle. Hotelli Klaus Kurki
lopetti toimintansa vuoden 2005 alussa.
Sokotel Oy:n liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,0 prosenttia. Vertailukelpoisesti liikevaihdon kasvu oli 4,2 prosenttia.
Yhtiön myynti säilyi hyvänä huolimatta suurista investoinneista,
jotka häiritsivät liiketoimintaa osassa Sokos Hotelleja ja Radisson
SAS Hotelleja. Käyttöaste ja keskihuonehinta nousivat edelliseen
vuoteen nähden ja näin ollen myös huonetuotto kasvoi edelleen
ollen selvästi koko maan keskiarvoa parempi.
Hotelli- ja ravintolatoimintaa Suomessa harjoittavan Sokotel
Oy:n operatiivinen tulos oli budjetin mukainen, mutta jäi hieman
edellisen vuoden tasosta. Sokos Hotels -verkostomuutokset antavat
selityksen tuloksen hienoiselle laskulle. Vertailukelpoisesti tulos
parani edellisestä vuodesta selvästi.
www.sokoshotels.fi
www.radissonsas.com

Auto- ja autotarvikekauppa
S-ryhmässä autokauppaa harjoitti 12 alueosuuskauppaa sekä
SOK-yhtymä, jonka yhtiöistä Maan Auto -konserni täydentää
alueosuuskauppojen palvelutarjontaa kotimaassa ja AS Kommest
Auto -konserni vastaavasti Baltian alueella. Yhteensä S-ryhmän
autoliikkeillä oli Suomessa vuoden lopussa 46 (45) toimipaikkaa.
S-ryhmän autoliikkeet edustivat 13 (13) eri automerkkiä, joista
Peugeot on S-ryhmän oma maahantuontimerkki.
Toimintaympäristö vuonna 2005
Autokaupan suotuisa kehitys jatkui vuonna 2005. Vuonna 2005
ensirekisteröitiin 148 161 uutta henkilöautoa, jossa oli kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 prosenttia. Uusia pakettiautoja
rekisteröitiin viime vuonna 14 090 kappaletta, jossa on laskua
edelliseen vuoteen verrattuna 10,6 prosenttia. Osasyynä pakettiautojen rekisteröintien laskuun oli se, että vuonna 2004 niitä
rekisteröitiin paljon ns. kaksikäyttöautoiksi, joiden veroetu loppui
vuoden 2004 lopussa. Käytettyjä autoja tuotiin Suomeen vuoden
2005 aikana 29 728, mikä oli 5,3 prosenttia vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin.
Autokaupan toimintaan on viime vuosien aikana vaikuttanut
EU:n 1.10.2002 voimaan astunut ryhmäpoikkeusasetus, jonka
tavoitteena on lisätä kilpailua autojen myynnissä, huollossa ja korjaamotoiminnassa sekä vahvistaa jälleenmyyjien asemaa suhteessa
valmistajaan ja maahantuojaan. Tämän ryhmäpoikkeusasetuksen
viimeinen siirtymävaihe päättyi 1.10.2005 sijaintilausekkeen
poistuessa, minkä jälkeen automerkin valtuutettu jälleenmyyjä
voi perustaa valmistajan standardit täyttävän toimipisteen mihin
tahansa maahan EU:n alueella. Kilpailun lisääntyminen näkyy autojen huolto- ja korjaamotoiminnassa ns. riippumattomien huoltoja korjaamoketjujen vahvistumisena. Autojen jälleenmyynnissä
sijaintilausekkeen poistuminen tulee lisäämään kilpailua ainakin
suurimmilla paikkakunnilla jälleenmyyjien pyrkiessä laajentamaan
verkostoaan. Kilpailun lisääntyminen tulee korostamaan asiakaspalvelun merkitystä sekä autoliikkeen että huolto- ja korjaamoliikkeen menestymisessä.
Autotehtaat ovat aloittaneet EU:n alueella hintaharmonisoinnin,
jonka seurauksena autojen tehdashinnat olisivat samat kaikissa
EU-maissa. Hintaharmonisointi on toistaiseksi edennyt hitaasti,
mutta toteutuessaan se merkitsisi autojen kallistumista Suomessa ja
tämän seurauksena myös merkkien ja mallien markkinaosuuksien
muutosta nykytilanteeseen verrattuna.
Vuosi 2005 S-ryhmän auto- ja
autotarvikekaupassa
S-ryhmän auto- ja autotarvikekaupan vähittäismyynti Suomessa
oli 688 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisestä vuodesta 3,9
prosenttia.
SOK-yhtymän autokaupan liikevaihto oli 345 miljoonaa euroa
(356 milj. €), jossa oli laskua edellisestä vuodesta 3,1 prosenttia.
Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (9,1 milj. €). Autokaupan
keskimääräinen henkilömäärä oli 645 (614).
Maan Auto -konserni
Maan Auto -konserni on SOK:n 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö, joka muodostuu viidestä yhtiöstä. Maan Auto Oy

26

Liiketoimintakatsaus

27

Liiketoimintakatsaus

maahantuo Suomeen Peugeot-autoja, -varaosia ja -lisävarusteita
sekä markkinoi niitä tytäryhtiöidensä Automaa Oy:n ja Hämeen
Leijona Auto Oy:n sekä muun valtakunnallisen jälleenmyyjäverkostonsa välityksellä. Maan Auton jälleenmyyjäverkostoon kuului
36 täyden palvelun autoliikettä vuonna 2005. Näistä 7 oli Maan
Auto -konsernin omia, 15 alueosuuskauppojen ja 14 yksityisten
yrittäjien omistuksessa.
Automaa Oy on täyden palvelun autokauppaketju, jolla on kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla: Espoon Olarissa, Helsingin
Herttoniemessä sekä Vantaan Airportissa. Lisäksi toimipisteitä on
Tampereella ja Raisiossa. Automaa hankki 30.12.2005 toteutetulla
liiketoimintakaupalla lisäkapasiteettia Helsingin Konalasta, jossa
avautuu täyden palvelun autotalo alkuvuodesta 2006. Hämeen
Leijona Auto Oy:llä on toimipisteet Hämeenlinnassa ja Lahdessa.
Maan Auto Oy:n tytäryhtiönä toimii myös Oy Motortrans Ab.
Yritys vastaa Peugeot-henkilöautojen varastoinnista ja tarkastuksista Hangon vapaasatamassa sekä maahantuontihuolloista ja
lisävarusteasennuksista, -varastoinnista ja -toimituksista Peugeot
jälleenmyyjille. Viime vuonna yritys teki maahantuontihuollon
9 806 Peugeot ajoneuvoon. Kaikista yrityksen tekemistä maahantuontihuolloista Peugeotin osuus oli 96 prosenttia.
Maan Auto osti 9.12.2005 tehdyllä kaupalla Ford jälleenmyyjänä Tampereella toimivan Auto-Kivitila Oy:n osakekannan.
Samalla ostettiin myös Turun Ford huoltopisteenä toimiva AutoKivitila Metro Oy:n osakekanta. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan
3.1.2006.
Peugeot-henkilöautoja rekisteröitiin 8 773 kappaletta, joka oli
12,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Peugeot-henkilöautojen
markkinaosuus laski 7,0 prosentista 5,9 prosenttiin, Peugeot oli
suurin markkinaosuuden menettäjä valtamerkeistä Suomessa. Peugeot-tavara-autojen rekisteröinti kasvoi 0,2 prosenttia ollen 966
kappaletta. Tavara-autojen markkinaosuus kasvoi 4,5 prosentista
4,9 prosenttiin.
Automaan toimialueella markkinat kasvoivat 3,2 prosenttia ja
Hämeen Leijona Auton alueella 5,5 prosenttia. Yhtiöt luovuttivat
yhteensä 4 200 Peugeot-henkilöautoa ja 347 tavara-autoa. Automaan ja Hämeen Leijona Auton myymien Peugeot henkilöautojen
rekisteröinnit laskivat 10,5 prosenttia ja puolestaan kasvoivat
tavara-autojen osalta 25,7 prosenttia edellisvuodesta. Peugeot
henkilöautojen markkinaosuus oli Automaan toimialueella 6,2 
prosenttia (7,3 %) ja Hämeen Leijona Auton toimialueella 5,2 
prosenttia (5,6 %). Peugeot tavara-autojen markkinaosuus kasvoi
Automaan alueella 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ollen 4,3 
prosenttia ja Hämeen Leijona Auton alueella 1,1 prosenttiyksikköä
ollen 3,8 prosenttia. Yhtiöt myivät vaihtoautoja yhteensä 5 531 
kpl, jossa on laskua edellisvuoteen 2,5 prosenttia.
Maan Auto -konsernin tuloskehitys ei vastannut odotuksia.
Heikkoon tuloskehitykseen vaikuttivat kiristynyt kilpailu sekä
vaihtoautojen hintatason lasku, joka johtui pääosin käytettyjen
ajoneuvojen tuonnin lisääntymisestä. Asiakasomistajat saivat
Bonusta automyynti-, huolto- ja varaosatoiminnoista. Maan Auto
-konserni maksoi Bonusta asiakasomistajille yli 0,5 miljoonaa
euroa.
Maan Auto -konsernin liikevaihto oli vuonna 2005 yli 280
miljoonaa euroa.
Maan Auto -konsernin palveluksessa oli vuonna 2005 yli 400
henkilöä.
www.automaa.fi
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Maatalouskauppa
S-ryhmän maatalouskauppaliiketoiminta-alueeseen kuuluvat maatalouskauppa, konekauppa, rautakauppa ja puutarhakauppa.
Maatalouskauppaan kuuluvat kasviravinteet, kasvinsuojeluaineet, säilöntäaineet, rehut, maataloustyökoneet, poltto- ja voiteluaineet sekä siemenet ja vilja. Konekauppaan kuuluvat traktorit,
leikkuupuimurit, viherrakentamiskoneet, kiinteistönhoitokoneet,
golfkentänhoitokoneet, varaosat, kone- ja hevostarvikkeet ja sopimushuolto. Rautakauppaan kuuluvat maatilarakentamisen lisäksi
rautakaupan vähittäismyyntipalvelut. Puutarhakauppa tarjoaa
tuotteita pihan kunnostajille ja puutarhaharrastajille.
S-ryhmässä maatalouskauppa-liiketoimintaa hoidetaan 131 
Agrimarketissa, 7 Agrimarket Konekeskuksessa ja 1 John Deere
Keskuksessa. Agrimarket-ketjun muodostavat Hankkija-Maatalous
Oy, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa
SSO ja Kymenlaakson Agrimarket Oy. Agrimarket-ketjulla on
yhteensä 32 000 maatalouskaupan Agribonus-kanta-asiakasta.
Toimintaympäristö vuonna 2005
Maatalouden kokonaismarkkinat pysyttelivät Suomessa edellisen
vuoden noin 1 900 miljoonan euron tasolla. Vähittäisrautakaupassa kokonaiskysyntä kasvoi noin 6 prosenttia ja puutarhakaupassa
kasvu oli 5 prosentin luokkaa. Maatiloilla käytettävien tuotantopanosten kauppa säilyi lähes ennallaan. Traktorikaupassa kokonaismarkkinat laskivat 10 prosenttia. Maataloustyökonekauppa
säilyi edellisvuosien tasolla ja erityisesti suorakylvöön tarkoitetut
kylvölannoittimet ja erilaiset lautasmuokkaimet kiinnostivat asiakkaita kovasti. Maassa korjattu viljasato, 4,0 mrd. kiloa, oli noin
12 prosenttia edellisvuoden satoa suurempi. Viljasato oli pääosin
hyvälaatuista.
Vuosi 2005 S-ryhmän maatalouskaupassa
Vuonna 2005 S-ryhmän maatalouskauppa säilytti markkinajohtajan aseman 42 prosentin osuudellaan. Maatalouskaupan verollinen
vähittäismyynti viljakauppa mukaan lukien oli 1 043 miljoonaa
euroa. Lisäystä oli 4,4 prosenttia edellisestä vuodesta.
Agrimarket-ketjun myynti vuonna 2005 oli 751 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Konekeskusten myynti oli 130 miljoonaa, viljakaupan 100 miljoonaa ja muuta
maatalouskauppaa oli noin 61 miljoonaa euroa. Agrimarket-ketjun
rauta- ja sisustustarvikekauppa kasvoi noin 16 prosenttia ja puutarhakauppa noin 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Rauta- ja puutarhakaupan valikoimia ja toimintatapaa kehitettiin kuluttajalähtöisemmiksi ja vastaamaan erityisesti S-ryhmän
asiakasomistajien tarpeita.
Hankkija-Maatalous Oy
Hankkija-Maatalous Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö, joka harjoittaa maatalous-, kone-, rauta- ja puutarhakauppaa tuottaen palveluja ja etuja maatalouden kanta-asiakkaille
ja S-ryhmän asiakasomistajille.
Hankkija-Maatalous Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli 746
miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 4 prosenttia.
Hankkija-Maatalous Oy:n osuus on noin 81 prosenttia Agrimarket-ketjun liikevaihdosta.
www.agrimarket.fi
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Traktoreiden kokonaismarkkinat laskivat edellisestä vuodesta 10
prosenttia 4 507 traktoriin. Hankkija-Maatalous Oy:n traktorimerkin John Deeren markkinaosuus oli vuoden lopussa 17,6
prosenttia.
Suomessa myytiin vuonna 2005 noin 420 leikkuupuimuria.
Niistä noin 2/3 on Agrimarket-ketjun toimittamia suomalaisia
Sampo Rosenlew -leikkuupuimureita. Viherrakennus-, kiinteistötraktori- ja golfkenttäkonekaupassa päästiin tavoitteisiin.
Vuoden 2005 aikana uudistettiin runsaasti myymälöitä. Uusiin
toimitiloihin muuttivat Haapaveden, Ilmajoen, Kiuruveden,
Pielaveden, Padasjoen ja Muhoksen Agrimarketit. Laajan rauta- ja
puutarhakauppavalikoiman tarjoavan S-Rautamarket-ketjun
ensimmäiset myymälät avattiin keväällä Forssan, Hämeenlinnan,
Iisalmen ja Someron Agrimarketien yhteyteen. Uusia Multasormipuutarhamyymälöitä avattiin Vammalassa, Kokemäellä ja Laitilassa. Laajennuksia ja uudistuksia toteutettiin Oriveden, Kokkolan,
Juvan, Porin ja Huittisten Multasormissa.
Vuoden aikana lopetettiin Tenholan, Karjalohjan ja Virojoen
Agrimarketit.
Vuoden 2005 alussa ostettiin Haapavedellä sijaitsevan Veijo
Niku Oy:n rauta-puutarhakaupan liiketoiminta sekä liikekiinteistö
Hankkija-Maataloudelle.
Hankkija-Maatalous Oy:n tulos ennen satunnaisia eriä oli 9,3 
miljoonaa euroa.
Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2005 aikana keskimäärin 923 
henkilöä (874).

Rainex Yrityspalvelu Oy
Rainex Yrityspalvelu Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Rainex Yrityspalvelu on rauta- ja rakennustukkukauppa, joka harjoittaa myös väestönsuojelun, turvallisuuden, työvaatteiden, suurtaloustuotteiden ja tekstiilien suurtalouskauppaa.
Yhtiöllä on kuusi myyntipistettä: Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Yhtiön pääkonttori ja hallinto toimivat Helsingin Pukinmäessä. Varastot sijaitsevat Vantaan
Hakkilassa ja Maantiekylässä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.
Yrityksen kehittämistä jatkettiin vuonna 2005. Kuopioon rakennetaan uusi varasto, joka valmistuu vuoden 2006 alussa. Sähköisen
kaupankäynnin laskutukseen sekä tilausjärjestelmiin panostettiin
voimakkaasti.
Yhtiön liikevaihto oli 80,9 miljoonaa euroa (91,4 milj. €).
Vähennystä oli 11,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa
(1,6 milj. €).
Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 46 henkilöä
(45).

Intrade Partners Oy
Intrade Partners Oy on S-ryhmän ketjujen käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkayhtiö, jonka hankintavastuulla ovat pukeutumisen, kosmetiikan, vapaa-ajan ja asumisen tuotealueet. Intrade
Partners Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.
Yhtiön suurimmat asiakasketjut ovat Prisma, Sokos, S-market ja
Agrimarket. Lisäksi muita asiakasketjuja ovat Sale, Alepa, Emotion
sekä ABC. Käyttötavaroiden lisäksi Intrade Partners Oy hankkii
myymäläkalusteita S-ryhmän toimipaikoille.
Intrade Partners Oy:n tehtävänä on tuottaa lisäarvoa asiakasketjuilleen niiden liikeideaan sopivalla tuotteistuksella, asiakasketjuihin integroituneilla toimintaprosesseilla ja tietojärjestelmillä sekä
hankintojen keskittämisellä saavutettavalla volyymiedulla. Vuoden
2005 aikana kustannustehokkuus on kehittynyt edelleen myönteiseen suuntaan toiminnan tehostuessa ja volyymin kasvaessa.
Vuoden 2005 aikana on toteutettu useita toimintaprosessien
tehostamiseen tähtääviä projekteja hankintalähteiden, valikoimaja toimitusverkon hallinnan parantamiseksi sekä kehitetty uusia
menetelmiä toimittajaintegraation lisäämiseksi. Intrade Partners
Oy:n SAP Retail -toiminnanohjausjärjestelmää on kehitetty
ottamalla uutta toiminnallisuutta käyttöön erityisesti tiedonsiirron,
raportoinnin ja portaaliteknologian alueilla. Laskujen käsittelyn
automatisointiaste kasvoi merkittävästi kuluneen vuoden aikana.
Toimittajayhteistyössä korostuivat saatavuus ja muun toiminnallisen laadun parantaminen sekä toimittajien arviointi toiminnallisen laadun näkökulmasta. Intrade Partners Oy toteutti aktiivisesti
eurooppalaisen vastuullisen tuontikaupan mallia, BSCI:tä (Business Social Compliance Initiative). BSCI tarjoaa yhteiset sosiaaliset
vaatimukset ja valvontajärjestelmän tavarantoimittajien sosiaalisten
olojen todentamiseksi ja parantamiseksi.
Vuoden 2006 näkymät ovat positiiviset ja tulevalla tilikaudella Intrade Partners Oy:n hankintavolyymin odotetaan edelleen
kasvavan.
Yhtiön liikevaihto oli 533,7 miljoonaa euroa vuonna 2005.
Kasvua edelliseen vuoteen oli 8,6 prosenttia. Intrade Partners Oy:n
liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. €).
Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 237 henkilöä (241).

North European Oil Trade Oy
North European Oil Trade Oy (NEOT) on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja Greeni Oy:n yhteisesti omistama
polttonesteiden hankintayhtiö. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden liikevaihto nousi 740 miljoonaan euroon, josta yhtiö
kirjasi 1,8 miljoonan euron voiton. Liikevaihdon kasvu verrattuna
edelliseen vuoteen johtui kokonaisesta toimintavuodesta, markkinahintojen noususta ja asiakasketjujen myynnin kasvusta.
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on suhteellisen kilpailukyvyn
luominen asiakasketjuille (S-ryhmän ABC-ketju ja Greeni Oy:n
St1-ketju). Yhteishankinta nostaa NEOT Oy:n jakeluasemille
toimittamien polttonesteiden markkinaosuuden noin 25 prosenttiin koko Suomen polttonesteiden vähittäiskaupan markkinoista
vuonna 2005. Tämä antaa yhtiölle vahvan aseman polttonesteiden
hankintahinnoista neuvoteltaessa. Asiakasketjuille hankinnan keskittäminen luo merkittäviä logistisia etuja ja pitää hankinnan sekä
toiminnan kiinteän kulujen osuuden erittäin kilpailukykyisenä.
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NEOT Oy:n organisaation rakentaminen jatkui suunnitelmien
mukaisesti. Kansainvälisen öljykaupan hallinta on yhtiössä hyvällä
tasolla, mutta osaamispohjan laventaminen on silti yksi yhtiön keskeisimpiä tavoitteita. Tavoite saavutetaan jatkuvalla koulutuksella,
rekrytoinneilla ja läheisellä yhteistyöllä SOK Rahoituksen kanssa.
Tilikauden päättyessä yhtiön palveluksessa oli 6 henkilöä.

Inex-konserni
Inex-konserniin kuuluivat vuoden 2005 päättyessä emoyhtiö
Inex Partners Oy ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö
Meira Nova Oy. Inex Partners Oy:n ovat omistaneet tasaosuuksin
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Osuuskunta Tradekayhtymä. Pakastelogistiikkaa hoidetaan yhteistyössä osakkuusyhtiö
Finnfrost Oy:n kanssa.
Inex-konsernin liiketoiminta kehittyi hyvin viime vuonna.
Tähän vaikuttivat asiakasketjujen hyvä menestys ja oma tuloksellinen toiminta. Kokonaisuutena viime vuosi oli hyvä. Toiminnasta
syntynyt lisäarvo on vahvistanut suoraan asiakasketjujen kilpailukykyä.
Konsernin kokonaismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 8 prosenttia ollen 2 075 miljoonaa euroa. Inex Partners Oy:n, Meira
Nova Oy:n ja Finnfrost Oy:n myynnin kehitys on edelleen alan
yleistä kehitystä parempi. Tästä johtuen Inexin hankinta- ja logistiikka-asema on vahvistunut.
Vuoden 2005 aikana Inexissä otettiin käyttöön toimintoihin ja
prosesseihin perustuva toimintamalli, ja sen vakiintumista tuettiin
kehittämishankkein. Merkittävimpinä kehityshankkeina olivat
tuoteryhmäsuunnittelun kehityshanke, toimitusteiden valintahanke, Kilon varaston äänikeräys, talouden ohjausjärjestelmien
uusinnan valmistelu sekä erikoistavaroiden logistiikkakeskuksen
toiminnan tehostaminen. Hankintayhteistyötä kehitettiin yhdessä
pohjoismaisen vähittäiskauppayhtiö Coop Nordenin kanssa.
Päivittäis- ja erikoistavarakaupan valikoima-, hankinta- ja
logistiikkapalveluja tuottavan Inex Partners Oy:n hyvä kehitys
jatkui viime vuonna. Yhtiön myynti oli 1 858 miljoonaa euroa.
Kasvua edellisestä vuodesta oli 7 prosenttia. Kehittämishankkeet
toteutettiin suunniteltua paremmin, mikä mahdollisti tehokkuuden, toimintavarmuuden, laadun ja tuloksen paranemisen. Yhtiön
kilpailuedut asiakkaille ja asema markkinoilla vahvistuivat.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottavan Meira Nova Oy:n erittäin hyvä kehitys
jatkui. Myynti oli 223 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 12 prosenttia, ja varastotoimitukset kasvoivat 14 prosenttia.
Meira Novan osuus HoReCa-alan toimitustukkukaupasta on noin
30 prosenttia. Vuonna 2007 valmistuvan uuden logistiikkakeskuksen rakennushankkeen suunnittelu käynnistettiin.
Pakasteiden hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottavan osakkuusyhtiö Finnfrost Oy:n myynti oli erinomainen, 205 miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 13 prosenttia. Vuoden aikana keskityttiin
perustoiminnan tehokkuuden parantamiseen.
Inexin haasteina vuonna 2006 on volyymien sopeuttaminen SOK:n tekemien yrityskauppojen johdosta. Tradeka Oy:n
volyymit poistuvat asteittain Inexin hankinnasta ja logistiikasta
sekä toisaalta Spar-kauppojen volyymit tulevat Inexin hankintaan
ja logistiikkaan vuoden varrella. Lisäksi muutosta tuo Inexin uusi
rooli SOK:n tytäryhtiönä.
30

Paineita kilpailutilanteeseen tuo kaupan kansainvälistyminen ja
rakennemuutokset Suomessa. Erityisesti tämä näkyy hintakilpailun
kiristymisenä. Haasteisiin vastataan tehostamalla perustoimintaa
sekä syventämällä yhteistyötä S-ryhmän kanssa.
Inex-konsernin ja sen asiakasketjujen hyvä kehitys jatkuu
pääosin vuonna 2006. Kilpailutekijöinä korostuvat hintakilpailukyky, kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus sekä kuluttajalta
tuotantoon ulottuvan arvoketjun tehokkuus.
Inex-konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2 411 
henkilöä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 35 henkilöä.
Emoyhtiön ja konsernin toimitusjohtajana on ekonomi Risto
Pyykönen.
www.inex.fi
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Lähialueet

S-ryhmä toimii Baltiassa marketkaupassa, hotelli- ja ravintolakaupassa sekä autokaupassa.
Baltian alueelle kohdistuvaa investointisuunnittelua jatkettin
market-, hotelli- ja ravintola- sekä autokaupassa. Päivitetty lähialuestrategia hyväksyttiin joulukuussa 2005. Vuonna 2005 tehtiin
sopimus ensimmäisen Prisma-hypermarketin avaamisesta Latvian
pääkaupunkiin Riikaan syksyllä 2006.
Baltian liiketoiminta saavutti toimintavuonna sille asetetut
tavoitteet ja se teki voitollisen tuloksen.

Kommest Auto myi Peugeot-autoja Virossa yhteensä 1 707 kappaletta ja Latviassa 721 kappaletta. Peugeot-henkiöautojen markkinaosuus oli Virossa 6,6 prosenttia ja Latviassa 4,1 prosenttia.
Kommest Auto -konsernin liikevaihto oli 61,8 miljoona euroa
(59,7 milj. €). Liikevoitto oli 0,8 miljoona euroa (1,0 milj. €).
Konsernin henkilömäärä vuoden 2005 lopussa oli 236 henkilöä
(210).

AS Prisma Peremarket
SOK:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö AS Prisma Peremarket harjoittaa vähittäiskauppaa Tallinnassa Sikupillin, Kristiinen,
Mustamäen ja Haaberstin kaupunginosissa. Vuonna 2005 ostettiin
aiemmin ETK:lle (Eesti Tarbijateühistute Keskühistu) kuulunut
Rocca al Maren Prisma-yhtiö, AS Ramare. Tallinnan viidennen
Prisman avaus Lasnamäen kaupunginosaan siirtyi vuoden 2006
syksyyn. Vuonna 2005 kehitettiin merkittävästi yhtiön tulevaisuuden valmiuksia mm. logistiikkaan, sähköiseen tilaamiseen ja
tietojärjestelmiin.
Yhtiö harjoittaa myös ravintolatoimintaa Sikupillin Prisman
yhteydessä toimivassa foodcourt-tyyppisessä ravintolamaailmassa
Rosso-, Rosso Express-, Coffee House- ja Hesburger-konsepteilla.
AS Prisma Peremarketin liikevaihto oli 81,0 miljoonaa euroa
(58,6 milj. €). Liikevoitto oli 2,5 miljoona euroa (0,6 milj. €).
Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 610 henkilöä.

AS Sokotel
AS Sokotel on SOK:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka
operoi Sokos Hotel Virua Tallinnassa. Sokos Hotel Viru ravintoloineen palvelee S-ryhmän asiakasomistajia, liikematkustajia ja muita
asiakkaita Viron suurimmassa hotellissa. Keväällä 2004 valmistuneen laajennuksen jälkeen hotellissa on 516 huonetta, viisi ravintolaa ja täysin uudistetut kokoustilat. Vuonna 2005 tehtiin esisopimus uuden hotellin rakentamisesta Tallinnan ydinkeskustaan
nykyisen Sokos Hotel Virun viereen. Uuden hotellin on tarkoitus
avata ovensa vuonna 2007 riippuen rakennusluvan saamisesta.
AS Sokotelin liikevaihto oli 18,4 miljoona euroa (16,9 milj. €).
Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. €).
Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 236 henkilöä.

Kommest Auto -konserni
AS Kommest Auto on SOK:n tytäryhtiö, jolla on Peugeot-autojen
edustus Virossa ja Latviassa. SOK:n omistusosuus yhtiöstä on 90
prosenttia. AS Kommest Auton tytäryhtiö Oü Kommest Autokeskused toimii myyntiyhtiönä Virossa. Latviassa maahantuojana
toimii SIA Lauva Auto ja myyntiyhtiönä SIA Lauva Autocentrs.
Viron autokaupan kokonaismarkkinat vuonna 2005 olivat
22 025 uutta henkilö- ja pakettiautoa. Kasvua edelliseen vuoteen
oli 18,6 prosenttia. Latvian autokaupan kokonaismarkkinat olivat
18 426 henkilö- ja pakettiautoa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 46,0 prosenttia.
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Sovellettavat säännökset
SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja
hallinnossa noudatetaan Osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa
koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden
toimintaa säätelee osakeyhtiölaki sekä eri säädöksiin ja ohjeisiin
perustuvat yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.
Yhtymän hallinnossa pyritään noudattamaan HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton
antamaa suositusta listayhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmistä
(Corporate Governance). Osuustoiminnallisen yhteisömuodon ja
ryhmän rakenteen vuoksi kaikkien suositusten käyttöönottoa ei
pidetä perusteltuna.

Osuuskunnan kokous
Osuuskunnan kokous on SOK:n ylin päättävä elin. Kukin
osuuskauppa on oikeutettu lähettämään osuuskunnan kokoukseen
äänimääräänsä vastaavan määrän kokousedustajia. Kokousedustajilla on puheoikeus, mutta yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan
äänivaltaa. Omistajien omistajaoikeuksien käyttö perustuu osuuskunnan sääntöihin.
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä
säännöissä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen,
ylijäämän/tappion käsittely, vastuuvapaus, hallintoneuvoston sekä
tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Ylimääräinen osuuskunnan
kokous voidaan kutsua tarvittaessa koolle.

Hallintoneuvosto
Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta
SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa
omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Tehtävänä on
toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojina.
Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset. Varsinaiset
operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat osuuskunnan
hallitukselle ja toimivalle johdolle.
Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOK-yhtymän
hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja
hallintoneuvoston päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti. Hallintoneuvosto hyväksyy ja erottaa osuuskunnan jäsenet,
nimittää ja vapauttaa pääjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä
päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallitusten jäsenten palkkiot.
Lisäksi hallintoneuvosto päättää S-ryhmän toimintaa koskevista
yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän tähtäyksen suunnitelmista.
Hallintoneuvostolla on vahvistettu työjärjestys. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat
puheenjohtajiston, joka avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävissä. Pääjohtaja osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin. Lisäksi
puheenjohtajisto päättää mm. pääjohtajan palkkaeduista. Lisäksi
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hallintoneuvosto on asettanut pysyvän johdon palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.
Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Hallintoneuvostoon
kuuluu 12–25 jäsentä. Jäseneksi valittavan tulee olla Suomen
kansalainen, osuuskaupan jäsen ja alle 65-vuotias. Osuuskunnan
kokous päättää hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
Hallintoneuvostossa oli 22 jäsentä sekä 2 henkilöstön edustajaa
vuonna 2005. Hallintoneuvosto kokoontui 6 kertaa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2005
oli 1 350 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli
420 euroa kuukaudessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio
vuonna 2005 oli 320 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään
kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallitus
Hallituksen valinta ja kokoonpano
SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee hallituksen
jäsenet vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston puheenjohtajiston
tekemän valmistelun perusteella. Sääntöjen mukaan hallituksen
muodostaa puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva
pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta
jäsentä. Vuonna 2006 SOK:n hallituksessa on kahdeksan jäsentä,
joista kuusi jäsentä on osuuskauppojen toimitusjohtajia ja kaksi on
työsuhteessa Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaan.
Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja
alle 65-vuotias. Tavoitteena on varmistaa riittävä rotaatio, mutta
toisaalta jatkuvuutta pidetään tärkeänä.
Hallituksen tehtävät
Hallituksen toimintaa ohjaavat osuuskunnan säännöt, konserniperiaatteet ja hallituksen työjärjestys. Hallitus vahvistaa mm.
tytäryhtiöiden tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja voimavarojen
kohdentamisen sekä valvoo näiden päätösten toteutumista. Hallitus valvoo SOK-yhtymän ja koko S-ryhmän etuja osakkuusyhtiöiden toiminnassa. Hallitus valvoo myös osuuskauppojen harjoittamaa säästökassatoimintaa.
Hallitus päättää pääjohtajan esityksestä johtajiston asettamisesta
sekä hallitukseen kuulumattomien johtajiston jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista sekä muista johdon nimityksistä.
Osuuskaupan palveluksessa tai sen luottamushenkilönä oleva
hallituksen jäsen ei osallistu osuuskauppojen tilintarkastusta ja
tilintarkastajia koskevien päätösten valmisteluun tai päätösten
tekoon eikä osuuskauppojen säästökassatoiminnan valvontaan.
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui 18 kertaa vuoden 2005 aikana ja jäsenten
osallistumisprosentti oli 98,4 prosenttia. SOK:n hallitus arvioi
vuosittain toimintaansa itsearviointimenetelmällä. Hallituksen
jäsenille maksettiin vuonna 2005 yhteensä 60 000 euroa palkkiota. SOK:hon työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet eivät saaneet
korvausta hallitustyöskentelystä.
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Pääjohtaja
Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja osuuskunnan
toimintaa lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten
mukaisesti. SOK:n pääjohtaja on professori, taloustieteiden tohtori
Kari Neilimo.

Johtajisto
Johtajiston tehtävänä on avustaa pääjohtajaa ja hallitusta hallituksen määrittämien puitteiden mukaisesti. Johtajisto valmistelee hallitukselle esiteltävät koordinointia vaativat S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategioita, tavoitetasoja, toimintasuunnitelmia
ja budjetteja koskevat asiat. Johtajisto kokoontui 11 kertaa vuonna
2005. SOK:n johtajistolle maksettiin palkkoja ja tulospalkkioita
1 920 274 euroa. Tässä summassa ovat mukana myös luontaisedut.

Tytäryhtiöiden hallitus
Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti
ao. toiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva hallituksen
tai johtajiston jäsen. Tytäryhtiön hallitus päättää yhtiön strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjeteista sekä toimitusjohtajan
ottamisesta, työehdoista ja erottamisesta. Päätöksissään hallitus
ottaa huomioon konserniperiaatteet, SOK:n hallituksen päätökset yhtiön tavoitteista, toimintasuunnitelmista ja voimavarojen
jakamisesta.

Ketjuohjaus
Toimialakohtainen ketjuohjausorganisaatio johtaa ja koordinoi
ketjutoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa. Ketjuohjausorganisaatio muodostuu ketjuhallituksesta, ketjuohjausyksiköstä ja sitä
avustavasta ohjausryhmästä. Ketjuohjausorganisaatio on osuuskauppojen ja SOK-yhtymän keskeinen kaupallinen yhteistoimintaorganisaatio.
Ketjuohjausorganisaatio vastaa itsenäisesti oman toimialansa
strategisesta ja taktisesta ketjutoiminnan ohjaamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Se toimii yhteistyössä osuuskauppojen ja eri
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Ketjuhallitus tekee toimivaltansa puitteissa keskeiset omaa toimialaansa ja ketjuja koskevat
päätökset. Sen päätökset ovat ketjusopimuksen perusteella sitovia.
Ketjuhallitukset koostuvat osuuskauppojen toimitus- ja
toimialajohtajista sekä SOK:n palveluksessa olevista hallituksen
tai johtajiston jäsenistä. SOK:n hallitus päättää ketjuhallitusten
kokoonpanot.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä
SOK-yhtymän koko henkilökunta on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon (johtajisto) osalta tulospalkkiojärjestelmän perusteet
hyväksytään vuosittain hallintoneuvostossa. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys. Tulospalkkiomittareita on
asetettu sekä oman yksikön näkökulmasta että SOK:n ja koko
S-ryhmän näkökulmista määriteltynä.

Hallintoneuvosto on asettanut palkitsemistoimikunnan määrittämään tulospalkkiojärjestelmän perusteet.

Tilintarkastus ja hallinnon tarkastus
Tilintarkastus
Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja
hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heille
kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajilla ja varatilintarkastajilla
tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys.
Hallinnon tarkastus, tarkastuskomitea
Tarkastuskomitean perustamisella ja hallinnon tarkastajien valinnalla halutaan mahdollistaa SOK-yhtymän omistavien osuuskauppojen luottamushenkilöiden osallistuminen tilintarkastukseen.
Tarkastuskomitea on osa yrityksen omistajavalvontaa. Tarkastuskomiteaan kuuluu kaksi osuuskunnan kokouksen valitsemaa
hallinnon tarkastajaa ja osuuskunnan kokouksen valitsemat SOK:n
tilintarkastajat.
Tarkastuskomitea on valvontaelin ja yhdysside tilintarkastajien
ja omistajien välillä. Komitean ja erityisesti hallinnon tarkastajien
tehtävänä on tuoda valvontaan omistajahallinnon ja perusjäsenistön näkökulma. Tarkastuskomitea laatii varsinaiselle osuuskunnan
kokoukselle tarkastuskomitean kertomuksen, joka luovutetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallitukselle ja joka merkitään
tiedoksi ja liitetään osuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan. Tarkastuskomitean kertomus jaetaan hallintoneuvostolle, hallitukselle ja
tarpeen mukaan myös muille yksiköille.
Hallinnon tarkastajille maksetaan palkkio samoin perustein kuin
hallintoneuvoston jäsenille. Puheenjohtajan palkkio maksetaan 50
prosentilla korotettuna.
Vuosi 2005
Osuuskunnan kokous valitsi 20.4.2005 SOK:n varsinaisiksi tilintarkastajaksi vuodelle 2006 KTM, OTK Tomi Englundin (KHT)
Helsingistä, toimitusjohtaja Tapani Rotola-Pukkilan (KHT) Kauhajoelta ja KTT Juhani Heiskasen (KHT) Huittisista. Varatilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy sekä ekonomi Eero Huusko
(KHT) Kajaanista. Tarkastuskomiteaan vuodelle 2006 valittiin
hallinnon tarkastajiksi ekonomi Matti Suokas (HTM) Kotkasta,
asianajaja Marja Pappila Laitilasta sekä heidän varamiehikseen
asianajaja Risto Tuori Vammalasta ja johtava asiantuntija Seppo
Ehanti Porvoosta.
Suomessa ja Baltian maissa maksettiin vuonna 2005 palkkioita
SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 666 000 euroa
ja konsultoinnista yhteensä 134 500 euroa. Hallinnon tarkastajille
maksettiin tarkastustyöstä yhteensä 20 330 euroa.

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja
riskienhallinta
SOK:n hallituksella on vastuu toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, yhtiön hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja
juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi
pääjohtaja, SOK:n yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset
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toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan.
SOK-yhtymän Controller-toiminnot vastaa yhtymän sisäisen
tarkastuksen toteuttamisesta ja strategisen tuloksellisuuden arvioinnista. Sen toiminta kattaa kaikki konsernin liiketoiminnot ja
tukipalvelut. SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen valvonnan painopisteet ja Controller-toiminnot suorittaa sisäisen tarkkailun toimivuuden ja riittävyyden arviointia sekä sisäistä valvontaa
asetetuissa puitteissa.
Controller-toiminnot raportoi säännöllisesti pääjohtajalle, hallitukselle sekä hallintoneuvoston puheenjohtajistolle riskienhallintaan liittyvistä asioista. Yhtymässä on käytössä kokonaisvaltainen
riskienhallintamalli. Saatujen tulosten perusteella on tunnistettu
yhtymän toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimmät riskit. Kokonaisvaltaisen riskienhallintamallin lisäksi valituissa toiminnoissa on käytössä yksityiskohtaisempia
riskienhallintamalleja (mm. rahoitus ja rahanlaskentatoiminto).
Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin
on varauduttu vakuutuksin.

Taloudellinen raportointi
Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan SOK-yhtymän ja myös S-ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen,
trendien ja ennusteiden raportoinnilla. Kattavan sisäisen raportoinnin lisäksi yhtymä julkistaa säännöllisesti tiedot taloudellisesta
menestyksestä ja liikevaihdon kehityksestä.

Tiedottaminen
SOK Viestintä ja julkaisut -yksikkö huolehtii siitä, että asiakkaiden
ja sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa yrityksestä ja
sen toiminnasta. Tietoa on saatavilla pyydettäessä kirjallisesti sekä
internetissä olevien kotisivujen välityksellä.

SOK:n hallintoneuvosto 2005
Otto Mikkonen (s. 1949)
Joensuu
teollisuusneuvos
dipl. ins.
puheenjohtaja 2002–
KM-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2007
Jouko Vehmas (s. 1956)
Kouvola
ekonomi
ensimmäinen varapuheenjohtaja
2004–
Osuuskauppa Ympäristön
toimitusjohtaja
SOK:n hallituksen jäsen 2001–2003
hallintoneuvoston jäsen 1994–2000,
2004–
erovuorossa 2007
Max van der Pals (s. 1945)
Lohja
maanviljelijä
toinen varapuheenjohtaja 2003–
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2007
Jorma Bergholm (s. 1954)
Helsinki
toimitusjohtaja
Helsingin Työväenyhdistys ry
Helsingin Osuuskauppa Elannon
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 20.4.2005–
erovuorossa 2008
Marcus H. Borgström (s. 1946)
Sipoo
maanviljelysneuvos
maat. ja metsätiet. maist.
Andelslaget Varubodenin
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2007
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Jouko Härkönen (s. 1939)
Kajaani
maanviljelijä
Osuuskauppa Maakunnan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2003–
erovuorossa 2006
Heikki Ikonen (s. 1943)
Nurmes
kunnallisneuvos
maanviljelijä
Jukolan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1985–
erovuorossa 2008
Aarto Jalava (s. 1947)
Rauma
valtiotiet. kand.
talouspäällikkö
Rauman kaupunki
hallintoneuvoston jäsen 20.4.2005–
erovuorossa 2008
Pekka Kangasmäki (s. 1945)
Porvoo
ekonomi
Osuuskauppa OSLA Handelslagin
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1994–
20.4.2005
Simo Kutinlahti (s. 1957)
Keuruu
maanviljelijä
Keskimaa Osk:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1998–
erovuorossa 2007
Leo Laukkanen (s. 1947)
Mikkeli
kauppaneuvos
Osuuskauppa Suur-Savon
toimitusjohtaja
SOK:n hallituksen jäsen 1998–2002
hallintoneuvoston jäsen 1987–97,
2003–
erovuorossa 2006
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Jouko K. Leskinen (s. 1943)
Helsinki
varatuomari
Helsingin Osuuskauppa Elannon hallituksen
jäsen
hallintoneuvoston jäsen 2002–20.4.2005
Maija-Liisa Lindqvist (s. 1951)
Lahti
kansanedustaja
Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1997–
erovuorossa 2008
Seppo Linjakumpu (s. 1958)
Kuusamo
agrologi
Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2006
Ahti Manninen (s. 1950)
Lappeenranta
Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1989–91, 2000–
erovuorossa 2006
Jorma Niiniaho (s. 1945)
Hamina
kauppaneuvos
kauppatiet. maisteri
Osuuskauppa Ympyrän toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1991–97, 2002–
erovuorossa 2006
Klaus Pentti (s. 1943)
Hämeenkyrö
maanviljelysneuvos
kansanedustaja
Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 20.4.2005–
erovuorossa 2008
Arto Piela (s. 1960)
Porvoo
oikeustiet. kand.
Osuuskauppa Osla Handelslagin
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 20.4.2005–
erovuorossa 2006

Matti Pikkarainen (s. 1953)
Oulu
rovasti
kristillisen kasvatuksen johtaja
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Osuuskauppa Arinan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2007

Juha Vuorenhela (s. 1944)
Pori
varatuomari
Lakiasiaintoimisto Juha Vuorenhela Ky
Satakunnan Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2006

Jorma Sieviläinen (s. 1954)
Rauma
taloustiet. maisteri
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1991–20.4.2005

Henkilöstön edustajat

Kimmo Simberg (s. 1959)
Seinäjoki
restonomi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–31.12.2005
Timo Sonninen (s. 1948)
Iisalmi
yrittäjä
Osuuskauppa PeeÄssän hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1985–
erovuorossa 2008

Tapani Tikkala (s. 1947)
Helsinki
SOK Asiakasomistajapalvelujen tietohallinnon
projektipäällikkö
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2007
Annikki Heikkinen (s. 1942)
Helsinki
SOK Kiinteistötoimintojen assistentti
hallintoneuvoston jäsen 1997–
erovuorossa 2007

Antero Taanila (s. 1941)
Kokkola
maakuntaneuvos
Boliden Kokkola Oy:n entinen
hallintojohtaja
Osuuskauppa KPO:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1991–
erovuorossa 2008
Matti Vanto (s. 1945)
Raisio
varatuomari
Naantalin kaupungin lakimies
Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1998–
erovuorossa 2007
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SOK:n hallitus 2005 ja 2006

Kari Neilimo (s. 1944)
pääjohtaja 2002–
taloustiet. tri
liiketaloustieteen professori
Tampereen yliopistossa
Lapin yliopistossa ja
Lappeenrannan teknillisessä
korkeakoulussa 1983–2002
Neiconsulting Oy:n
toimitusjohtaja 1991–2002
Pirkanmaan Osuuskaupan
hallituksen jäsen 1988–1991
ja hallintoneuvoston
puheenjohtaja 1992–2002
SOK:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja 1991–2002
S-ryhmässä 1988–

Esko Hakala (s. 1952)
kauppaneuvos
Osuuskauppa Maakunnan
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2003–
S-ryhmässä 1975–

Arto Hiltunen (s. 1958)
ekonomi, Helsingin
Osuuskauppa Elannon
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2000–2001,
2003–
S-ryhmässä 1980–

Kuisma Niemelä (s. 1958)
fil. maist., Keskimaa Osk:n
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2002–
S-ryhmässä 1983–

Veli-Matti Puutio (s. 1961)
kauppat. maist., Osuuskauppa
Arinan toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2004–
S-ryhmässä 1986–

Jukka Salminen (s. 1947)
tal. maist., kauppaneuvos
SOK Hallintoryhmän johtaja
1993–
hallituksen jäsen 1988–
S-ryhmässä 1974–

Kimmo Simberg (s. 1959)
restonomi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2006–
S-ryhmässä 1988–

Ulla-Maija Tolonen (s. 1951)
ekonomi, kauppaneuvos
Pirkanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2005–
S-ryhmässä 1974–

36

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

SOK:n johtajisto

Kari Neilimo (s. 1944)
pääjohtaja
taloustiet. tri
liiketaloustieteen professori
Tampereen yliopistossa
hallituksen jäsen 2002–
johtajiston jäsen 2002–
keskeisimmät
luottamustoimet:
Elinkeinoelämän keskusliitto,
edustajiston jäsen 2004–
Kaupan Keskusliitto,
hallituksen jäsen 2003–
Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan
hallintoneuvoston jäsen
2003–
Keskuskauppakamari 2003–
Luottokunta,
hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja 2003–
Suomen Kaupan Liitto,
hallituksen jäsen 2004–,
puheenjohtaja 2005–
Tampereen yliopiston
hallituksen jäsen 2004–

Ensio Hytönen (s. 1952)
toimitusjohtaja
Hankkija-Maatalous Oy
maat. ja metsät. lis.
johtajiston jäsen 2003–

Reijo Kaltea (s. 1946)
johtaja
SOK Asiakasomistajuus ja
erikoisliikeryhmä
ekonomi
johtajiston jäsen 2002–

Suso Kolesnik (s. 1961)
viestintäjohtaja
SOK Viestintä ja julkaisut
yht. maist.
johtajiston jäsen 2003–

Harri Miettinen (s. 1962)
johtaja
SOK Kehitys- ja
henkilöstötoiminnot
kauppat. maist.
johtajiston jäsen 2004–

Matti Pulkki (s. 1947)
toimialajohtaja
SOK Hotelli- ja
ravintolaryhmä
ekonomi, MBA,
matkailuneuvos
johtajiston jäsen 2002–

Jukka Salminen (s. 1947)
johtaja
SOK Hallintotoiminnot
tal. maist., kauppaneuvos
hallituksen jäsen 1988–
johtajiston jäsen 1998–
pääjohtajan sijainen

Antti Sippola (s. 1955)
marketkaupan johtaja
SOK Marketkauppa
kauppat. maist.
johtajiston jäsen 2003–

Heikki Strandén (s. 1954)
ketjunjohtaja
SOK Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa
merkonomi
johtajiston jäsen 2003–
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Vastuullisuus on yksi S-ryhmän perusarvoista. S-ryhmän vastuullisuuden sisältö on laaja-alainen liiketoiminta-alueiden monipuolisuudesta johtuen. S-ryhmässä vastuullisuutta on se, että
asiakasomistaja voi luottaa ostamiensa tuotteiden laadukkuuteen,
mutta yhtä lailla se, että työntekijät ovat tyytyväisiä työssään tai
ettei polttonesteen myynnistä aiheudu haittaa lähiympäristölle.
Yritystoiminnan vastuullisuus nähdään luontevana osana S-ryhmän toimintaa ja ihmiskasvoista markkinataloutta. Tavoitteena on
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöinformaation hallinnan kehittämisellä tuottaa lisäarvoa S-ryhmän liiketoiminnalle ja edelleen
asiakasomistajille.
SOK:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2002 S-ryhmän yhteiskuntavastuun periaatteet, jotka on laadittu vuonna 1999 hyväksytyn S-ryhmän ympäristöpolitiikan pohjalta. Periaatteet sisältävät
vastuullisuuden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet.

S-ryhmän yhteiskuntavastuun periaatteet
S-ryhmä tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen vastuullisesti kestävän kehityksen periaatetta noudattaen. Vastuullisuudella
tarkoitetaan alueellisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
vastuullista pitkän aikavälin liiketoimintaa.
Toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakasomistajien, henkilöstön, tavaroiden ja palveluiden toimittajien, lähiyhteisöjen, viranomaisten, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kansainvälisten sopimusten, lainsäädännön sekä määräysten ja
ohjeiden noudattaminen muodostaa S-ryhmässä tason, jota yritysten välisillä sopimuksilla ja hyvillä liikekäytännöillä täydennetään.
Aloitteellisuudella ja edelläkävijyydellä vastuullisuutta viedään
määrätietoisesti eteenpäin jatkuvan parantamisen periaatteen
mukaisesti.
Tuloksellisella liiketoiminnalla varmistetaan pitkän aikavälin
kannattavuus ja resurssien riittävyys vastuullisuuden kehittämiseen.

sok-yhtymän henkilömäärä toimiryhmittäin
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S-ryhmässä käytetään innovatiivisesti parasta markkinoilla olevaa
käyttökelpoista tekniikkaa ja osaamista. Tämä mahdollistaa vaaraja haittatilanteiden ja niihin liittyvien ihmisiin ja ympäristöön
kohdistuvien riskien minimoimisen. Erityisesti asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä tuotteiden hankinnan eettisyyteen
liittyvät asiat ovat merkittävässä asemassa tuote- ja palveluvalikoimien suunnittelussa.
S-ryhmä kertoo avoimesti toimintansa vaikutuksista talouteen,
ympäristöön ja ihmisiin sekä alueelliseen elinvoimaisuuteen. Sitä
varten kehitetään indikaattoreita, joilla eri osa-alueilla tehdyn
kehitystyön tuloksia voidaan mitata, kuvata ja vertailla.
Viestintää toteutetaan vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien
kanssa.
S-ryhmän toimintayksiköiden johdon tehtävänä on varmistaa,
että työntekijät perehtyvät näihin periaatteisiin ja sitoutuvat noudattamaan niitä työssään.
Yhteiskuntavastuu nähdään luontevana osana S-ryhmän arvomaailmaa ja periaatteet viedään käytäntöön toimintayksiköiden
toimenpideohjelmilla. Tavoitteena on taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristöinformaation hallinnan kehittämisellä tuottaa lisäarvoa
S-ryhmän liiketoiminnalle ja edelleen asiakasomistajille.

S-ryhmän vastuullisuusraportti osoitteessa
www.s-kanava.fi/vastuullisuus

sukupuolijakauma

Vastuullisuus

Henkilöstö
S-ryhmässä henkilöstöä johdetaan S-ryhmän arvojen mukaan.
Henkilöstötoimintaa ohjaa HR-strategia, joka perustuu S-ryhmän
toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. HR-strategian tavoitteena
on luoda henkilöstöstä S-ryhmälle ainutlaatuinen kilpailuetu sekä
tukea ja varmistaa kilpailustrategioiden toteutumista henkilöstöresurssien ja yhtenäisten toimintatapojen kautta.
SOK-yhtymän henkilöstö
SOK-yhtymässä oli vuoden 2005 lopussa työsuhteessa 5 141 
henkilöä (sis. poissaolijat). Suomessa toimivasta henkilöstöstä
perhevapailla oli 143 ja opintovapaalla 7 henkilöä.
Vakituisten työsuhteiden osuus (92 %) säilyi lähes ennallaan
viime vuoteen verrattuna. Kaikista työsuhteista valtaosa (75 %)
oli kokoaikaisia. Naisten osuus SOK-yhtymän henkilöstöstä oli yli
puolet (58 %). Keski-ikä on 38 vuotta. Suurimman henkilöstöryhmän muodostivat hotelli- ja ravintola-alalla työskentelevät.
Tasa-arvo
Vastuullisuus on yksi S-ryhmän perusarvoista. Tämä tarkoittaa
vastuun kantamista myös tasa-arvokysymyksistä, erilaisten ihmisten ja näkökulmien huomioonottamista. Tasa-arvoinen työyhteisö
motivoi ihmisiä panostamaan ja sitoutumaan työhönsä sekä
parantamaan koko yhteisön työn laatua ja tuloksellisuutta. Tämä
puolestaan johtaa parempaan kilpailukykyyn.
SOK:ssa tasa-arvo on määritelty käsittämään henkilön tasaarvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta,
iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.
SOK:n tasa-arvosuunnitelman lähtökohtana ovat SOK-yhtymän
henkilöstöpolitiikka sekä arvot. Tasa-arvosuunnitelman pohjaksi
tehtiin henkilöstölle satunnaisotoksella kysely tasa-arvotilantees-
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ta. SOK Henkilöstöhallinto ja kehittäminen -yksikkö koordinoi
tasa-arvosuunnitelman toteuttamista, seurantaa ja tavoitteiden
asettamista yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tasa-arvoperiaatteiden toteutumista seurataan vuosittain tehtävän työyhteisötutkimuksen avulla. Tuloksista tiedotetaan aina myös henkilöstön
edustajille sekä johtoryhmälle.
Vuoden 2005 työyhteisötutkimuksesta ilmeni, että tasa-arvo toteutuu SOK:ssa hyvin. Tutkimukseen osallistui noin 80 prosenttia
henkilöstöstä. Eri-ikäisten työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu
sai tutkimuksessa kiitettävän arvosanan. Sukupuolten välinen tasaarvo, esimiestoiminnan tasapuolisuus sekä tasa-arvon toteutuminen kokonaisuudessaan saivat hyvät arvosanat.
Aikaisempien toimenpiteiden toteutumista arvioitaessa voidaan
nostaa esille, että mm. työaikaliukumat ovat helpottaneet työn ja
perheen yhteensovittamista. Työyhteisötutkimukset puolestaan
ovat edistäneet erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Tasa-arvoselvityksessä kirjattiin toimenpiteiksi mm. kehityskeskusteluvalmiuksien
parantaminen, tasa-arvomateriaalin lisääminen intranetiin sekä
palkkaerojen ennaltaehkäiseminen kiinnittämällä jatkossa erityisesti huomiota naisten alkupalkkoihin.
Palkkaus ja palkitseminen
S-ryhmässä palkitseminen on osa hyvää ja tavoitteellista johtamista
sekä pätevää esimiestyötä. Tällä tuetaan S-ryhmän liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Palkitsemisella pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan positiivisella tavalla koko S-ryhmän ja kunkin
yksikön kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen.
S-ryhmässä on vahvat perinteet monipuolisesta ja toimivasta
henkilöstön palkitsemisesta. Tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen
palkitsemisen edellytys on eri palkitsemistapojen hyvä tuntemus
ja niiden aktiivinen käyttö. Vuonna 2005 perustettiin työryhmä
kartoittamaan ja selkeyttämään S-ryhmän palkitsemiskäytännöt.
Työryhmän työ jatkuu vuonna 2006.

vakituiset / määräaikaiset
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Työryhmän määrittelemien periaatteiden tavoitteena on vaikuttaa
siihen, että työ ja työskenteleminen S-ryhmässä koetaan palkitsevana ja arvostettavana asiana. Kokonaispalkitsemisen ajatuksena
on, että organisaatioissa panostetaan työhön, sen organisointiin
ja kehittämiseen, samalla kun huolehditaan siitä, että rahallinen
palkitseminen on oikeassa suhteessa tehtyyn työhön ja tuloksiin.
SOK-yhtymässä tulospalkkaus on koskenut koko henkilöstöä
vuodesta 2004 alkaen.
SOK-yhtymässä maksettiin vuoden 2005 toiminnan perusteella
muodostuneita tulos- ja kannustepalkkoja 4 413 704,93 euroa.
SOK-yhtymässä työntekijän palkkaan vaikuttavat tehtävän
vaativuus, henkilön kokemus ja osaaminen sekä suoriutuminen
tehtävästä. Työn vaativuutta arvioitaessa ovat perusteet samat
kaikille työntekijöille.

Hyvinvointi
S-ryhmän yksi keskeinen henkilöstöä koskeva tavoite on työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. SOK-yhtymän työterveyshuolto on järjestetty oman työterveysyksikön avulla. Toiminta
sisältää ennaltaehkäisevän ja työhyvinvointia kehittävän työviretoiminnan lisäksi yleislääkäritasoista, työterveyshuoltopainotteista
sairaanhoitoa. Työterveyshuollon painopiste on vuosien mittaan
muuttunut tapaturmien ja sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen.
SOK-yhtymässä lähtökohtana on, että työhyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä ja avoimesta sekä oikeudenmukaisesta
työilmapiiristä. Työhyvinvointia ylläpidetään myös monipuolisella
kerhotoiminnalla sekä työvirepäivillä. Tulevissa esimiesvalmennuksissa keskitytään työhyvinvointiin ja keinoihin sen parantamiseksi.

Esimiestyö ja johtaminen
Hyvällä johtamisella ja esimiestyöskentelyllä varmistetaan, että
sosiaaliset suhteet toimivat niin ylhäältä alas, alhaalta ylös kuin
sivuttaissuunnassakin. Luottamus, avoimuus ja pitkäjänteisyys
kuuluvat hyvin johdetun yksikön ominaispiirteisiin. Esimiestyö
ja johtaminen perustuvat tuloksen tekemiseen ihmisten kautta ja
heidän kanssaan.
SOK-yhtymässä esimiestyöhön on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkiksi SOK:ssa esimiehille on järjestetty kahdeksan
kertaa vuodessa puolipäivää kestäviä valmennuksia eri teemoilla.
Vuonna 2005 teemoina olivat mm. kehityskeskustelut, osaamisen
kehittäminen, vuorovaikutustaidot, palkitseminen sekä esimiehen
rooli työyhteisön ongelmatilanteissa. Esimiesvalmennus jatkuu
S-ryhmän koulutuskeskuksessa Jollas Instituutissa Innostava esimies ja hyvinvoiva työyhteisö -valmennuksella.

Koulutus ja kehittäminen
Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan, että SOK-yhtymän henkilöstöllä on riittävä osaaminen työnsä hoitamiseen nyt
ja tulevaisuudessa.
Jollas Instituutissa toteutettiin viime vuonna noin 1 300 valmennuspäivää, joihin osallistui noin 17 500 opiskelijaa. Jollaksen
perustuotteiden kuten pitkien esimiesvalmennusten, tuoteryhmävalmennusten ja avausvalmennusten kysyntä jatkui edelleen
vahvana.
Vuoden aikana saatiin päätökseen S-ryhmän henkilöstölle
laajasti suunnattu Sinulle Asiakas 2004 Into -valmennus, jonka
tavoitteena oli tukea esimiehiä tehokkaan toiminnan ja laadukkaan
palvelukokemuksen johtamisessa. Valmennukseen osallistui vuosien 2004 ja 2005 aikana noin 10 000 s-ryhmäläistä. Valmennus
huipentui keväällä Jollaksessa järjestettyyn loppukilpailuun, jossa
oli yli 200 osallistujaa.

Sukupuolijakauma toimiryhmittäin
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Kuluneen vuoden aikana käynnistettiin ja toteutettiin useita
uusia valmennuskokonaisuuksia, kuten Saha-valmennus, jonka
tavoitteena on parantaa saatavuutta, pienentää hävikkiä ja tehostaa
toimintaa tilausjärjestelmiä hyödyntäen. Muita vuoden aikana aloitettuja valmennuksia olivat mm. S-ryhmän esimiehille suunnattu
syväjohtamisen valmennuskokonaisuus sekä asiakasosaamisen
valmennus. Merkittävimmät ketjujohdon valmennukset aloitettiin
ABC- ja Sokos-ketjuille. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen (TYT) kanssa järjestettiin yhteistyössä Tulevaisuuden
johtajuus -valmennus. Loppuvuonna Jollas Instituutissa aloitettiin
myös S-ryhmän ylimmälle johdolle suunnattu valmennus.
Osa Jollas Instituutin valmennuksista järjestetään verkkomuotoisena. Tämän valmennusmuodon suosio ja merkitys kasvaa
jatkuvasti. Tärkein verkkokoulutuksen muoto on verkkoavusteinen
perehdytys, joka on jo käytössä useissa S-ryhmän yksiköissä. Uusia
syventäviä verkkokoulutusohjelmia tehtiin mm. ABC-ketjulle.
Oppisopimustoiminta ja ammattitutkintoon valmistavien
valmennusten järjestäminen on merkittävä osa Jollas Instituutin
toimintaa. Tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestettiin myynnin, automyyjän, sihteerin ja taloushallinnon ammattitutkintoon
sekä kaupan esimiehen, ruokamestarin, hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen ja johtamisen erikoisammattitutkintoon. Viime
vuonna näihin koulutuksiin osallistui yli 450 opiskelijaa.
Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa suunniteltaessa yksilön
osaamisen kehittämistä. Niitä käydään SOK-yhtymän henkilöstön
kanssa vähintään kerran vuodessa. Kehityskeskusteluprosessista
tehtiin S-ryhmätasoinen suositus vuonna 2005. Kehityskeskustelujen laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota Jollas Instituutin
esimies-valmennuksissa. SOK Henkilöstöhallinto ja kehittäminen -yksikkö yhdessä Jollas Instituutin kanssa kehittää edelleen
työkaluja onnistunutta ja laadullisesti korkeatasoista kehityskeskustelua varten. Kehityskeskustelujen seuranta on myös otettu osaksi
työyhteisötutkimusta.

vaihtuvuus SOK-YHTYMÄSSÄ (vakituiset Suomessa)

42

HR-toimintoja tukevia sähköisiä työvälineitä kehitettiin edelleen. Pääpaino oli kehityskeskusteluvalmiuksien lisäämisessä sekä
työsuhdeasioiden ohjeistamisessa. HR-ammattilaisten HR-valmennukset järjestettiin kaksi kertaa viime vuonna. SOK:n HR-tietopäivät järjestettiin vuoden aikana kahdesti. Tietopäivillä käsitellään
ajankohtaisia henkilöstöasioita.
Kaupallinen kenttäkoulutus
Kaupallinen kenttäkoulutus on tiede- ja ammattikorkeakouluista
vastavalmistuneille suunnattu rekrytointiohjelma, jolla S-ryhmä
rekrytoi ja kouluttaa henkilöitä haasteellisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin ryhmän eri toimialoille. Kenttäkoulutusryhmillä
varmistetaan tulevaisuuden avainresurssien riittävyys S-ryhmän
toimialoilla ja yksiköissä.
Helmikuussa aloittaneeseen kaupallisen kenttäkoulutuksen tiedekorkeakouluryhmään rekrytoitiin 18 koulutettavaa. Kesäkuussa
aloittaneessa ammattikorkeakouluryhmässä aloitti 13 koulutettavaa.
Yritysturvallisuus
S-ryhmän yritysturvallisuus- ja riskienhallintatoiminnan päämääränä on tukea S-ryhmän keskeisten toimintojen ja prosessien
häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi riskienhallinnan keinoin ja menetelmin.
Tavoitteena on turvata ennalta estävällä ja kustannustehokkaalla
riskienhallinnalla henkilöstö, asiakkaat, omaisuus, tiedot sekä
ympäristö onnettomuuksilta, vahingoilta ja väärinkäytöksiltä, sekä
tukea asiakkaiden luottamusta S-ryhmää kohtaan.
Vuonna 2005 jatkettiin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan
kehittämistä SOK:n hallituksen viime keväänä päättämän riskienhallintapolitiikan sekä riskienhallinnan organisoinnin ja vastuiden
mukaisesti. Lisäksi aloitettiin S-ryhmän riskienhallintastrategian
laatiminen. Vuoden aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön riskienhallinnan- ja turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä (RITU).
Järjestelmällä edistetään S-ryhmän liikeriskien hallintaa, turvallisuuden omavalvontaa, poikkeamatilanteista raportointia ja verkkooppimista osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa.
Liiketoimintojen jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä parannettiin
laatimalla S-ryhmän ohjaus- ja johtamistoimintojen jatkuvuussuunnitelma. Lisäksi suoritettiin keskeisten palvelu- ja tavarantoimittajien tietoturvallisuuskatselmukset ja sisäiset auditoinnit
osana kokonaisvaltaista turvallisuustarkastusta. Sokos-tavarataloissa
suoritettiin tietoturvan auditoinnit. Vuonna 2005 kiinnitettiin
erityistä huomiota työasemien virustorjunnan ja valvonnan parantamiseen.
Turvapassikoulutuksia järjestettiin yhteistyössä Punaisen Ristin,
Jollas Instituutin, SOK Yritysturvallisuus ja riskienhallinta -yksikön sekä palo- ja poliisiviranomaisten kanssa. Turvapassikoulutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta
S-ryhmän toimipaikoissa. Vuoden loppuun mennessä Turvapassin
oli suorittanut yhteensä 1 861 s-ryhmäläistä.
Muita turvallisuuskoulutuksia järjestetiin sekä Jollas Instituutin
perus- ja avausvalmennusten yhteydessä että organisaatioiden omaehtoisissa turvallisuuskoulutuksissa. E-jollaksen verkkoavusteisen
perehdyttämisen turvallisuusmoduulin suoritti 1 086 opiskelijaa.
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Yritysturvallisuus ja riskienhallinta -yksikkö käytti S-ryhmän
henkilöstön turvallisuuskoulutukseen viime vuonna yhteensä 311 
tuntia.
Kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia kehitettiin yhteistyössä
SOK Viestintä ja julkaisut -yksikön kanssa. Alueosuuskaupoille
määriteltiin kriisitilanteiden johtamismalli. Esimiehille ja kriisihallintaorganisaatioille tehtiin Kriisiviestinnän opaskirja. Valmennusten yhteydessä alueosuuskaupoille määritettiin kriisihallintaorganisaatiot ja vastuut sekä toteutettiin toimintaharjoitus käytännön
johtamisvalmiuksien kehittämiseksi.
Viime vuonna analysoitiin keskeiset S-ryhmän liiketoimintaan
liittyvät turvallisuuden uhkakuvat. Niille määriteltiin riskienhallintatoimenpiteet. Lisäksi käynnistettiin liikeriskien analysointi SOKyhtymän määrittämissä organisaatioissa RITU-järjestelmällä.
Turvallisuusyhteistyötä jatkettiin turvallisuuskumppanuussopimuksen puitteissa Helsingin Pelastuslaitoksen, SOK:n ja Helsingin
Osuuskauppa Elannon kanssa kehittämällä paloturvallisuuden
omavalvonnan työkalu. Turvallisuustoiminnan vertailua jatkettiin
Rezidor SAS:n ja Sokotel Oy:n kesken. SOK Yritysturvallisuus ja
riskienhallinta -yksikön ja Vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta tarkastettiin turvallisuustaso S-ryhmän 106 toimipisteessä. S-ryhmä
solmi bonusyhteistyösopimuksen Falck Securityn (A Group 4
Securicor Company) kanssa kodin suoja- ja turvajärjestelmien tarjoamisesta asiakasomistajille. Bonusyhteistyösopimusta pilotoitiin
vuonna 2005 Keskimaa Osk:ssa.
Kaupan Keskusliiton Turvasuojattu-kampanjaan liittyviä toimipaikkojen turvallisuustason tarkastuksia suoritettiin rikosturvallisuuden kehittämiseksi. Vuoden lopulla hyväksyttyjä toimipaikkoja
oli yhteensä 289.
Tulevaisuuden näkymät
Vuoden 2006 painotusalueisiin kuuluu S-ryhmätasoisen HR-strategian päivittäminen. Vuoden 2005 lopussa aloitettiin SOKyhtymän henkilöstöpolitiikan uudistaminen, selkiyttäminen ja
konkretisointi. Työ jatkuu vuonna 2006 yhdessä henkilöstön
edustajien kanssa.
Jollas Instituutissa vuoden aikana alkaa koko S-ryhmän henkilöstölle suunnattu Sinulle Asiakas -valmennus, jonka teemana on
Oma Kauppa -visio. Henkilöstön valmiuksia kehitetään edelleen
mm. vahvistamalla liiketoimintajärjestelmien osaamista. Viime
vuonna aloitetuilla osaamiskartoituksilla pystytään valmennuksia
tulevaisuudessa kohdistamaan ja suunnittelemaan entistä tarkemmin eri organisaatioiden ja tehtäväryhmien tarpeisiin.
Yritysturvallisuudessa jatketaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämistä laatimalla S-ryhmän riskienhallintastrategia
sekä kehittämällä riskienhallinnan prosesseja ja menettelytapoja.
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuutta kehitetään edelleen
jatkamalla Turvapassi-koulutuksia. Liiketoiminnan jatkuvuuden
ja häiriöttömyyden turvaamiseksi tehdään liiketoimintakriittisten
tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat.

Ympäristö
Lähtökohdat
Tässä katsauksessa keskitytään SOK-yhtymän ympäristöjohtamiseen, henkilöstön ympäristöosaamiseen, kiinteistöihin, energian
ja veden käyttöön, hankintaan ja logistiikkaan, ympäristömerkittyihin ja Reilun Kaupan tuotteisiin, pakkauksiin, jätehuoltoon,
asiakkaille tarjottaviin kierrätyspalveluihin, ympäristöviestintään
ja sidosryhmäyhteistyöhön. Yksityiskohtaisemmat ympäristötiedot esitetään S-ryhmän vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan
S-ryhmän nettisivuilla osoitteessa www.s-kanava.fi/vastuullisuus
keväällä 2006.
Ympäristöjohtaminen
Ympäristöjohtamisessa tärkeintä on S-ryhmän ympäristöpolitiikan
käytäntöön vieminen. Vuonna 2005 päivitettiin S-ryhmän ympäristöpolitiikka. Uusi ympäristöpolitiikka toteuttaa S-ryhmän arvoja
ja ryhmästrategiaa, selkeyttää vastuita ja työnjakoa, edistää ryhmän
suorituskyvyn seurantaa ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä
tukee tiedoilla johtamista, hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.
Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan tunnuslukuja ja vertailutietoa.
Siksi S-ryhmässä seurataan käytännön ympäristösuorituskykyä
ympäristömittareilla. S-ryhmätasoisen ympäristölaskennan kehittämistyössä on keskitytty ympäristövastuuta kuvaavien tunnuslukujen ja niihin liittyvien laskentasääntöjen käyttöönoton lisäksi
automatisoimaan tiedon saanti lukuisista lähdejärjestelmistä.
Henkilöstön ympäristöosaaminen
Henkilökunnan ympäristöosaamisen kehittäminen ja ylläpito on
tärkeä osa käytännön ympäristötyötä. Tietoa on välitetty koulutuksen, viestinnän, raportoinnin ja pilotointien avulla. Ympäristöalan koulutusta on toteutettu yhteistyössä Jollas Instituutin ja
S-ryhmän yksiköiden kanssa. Jollaksessa ympäristöasiat ovat olleet
mukana mm. avausvalmennuksissa, hallinnon koulutuspäivillä,
kaupallisessa kenttäkoulutuksessa sekä myynnin ja liikennemyymälämyynnin ammattitutkinnoissa.
Lisäksi yksiköillä on ollut omaa sisäistä koulutusta mm. yhteistyössä tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Henkilökunnalle välitetään ympäristöviestiä Ässä-lehden, nettisivujen
ja S-ryhmän vastuullisuusraportin välityksellä.  Myös erilaiset
ammattilehdet, oppaat, esitteet, konseptit, messut ja työryhmät
ovat olleet tärkeitä tiedonlähteitä.
Kiinteistöt
S-ryhmän kiinteistöjen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa sekä
ylläpitopalvelujen ja huollon kehittämisessä ympäristöasioiden
merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. SOK Kiinteistötoiminnot on
aktiivisesti mukana kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäohjelmissa. Vuodesta 2002 on ollut koekäytössä PromisE, jota käytetään
rakennusten ympäristöominaisuuksien luokitteluun ja vertailuun.
Vuonna 2005 käynnistyi PromisE Prisma-hanke, jossa selvitetään
ensimmäistä kertaa kaikkien Prisma-hypermarketien ympäristöominaisuudet ja energiatehokkuus. Työ valmistuu vuonna 2006.
S-ryhmän rakennuttamisessa käytetään teknisiä ympäristötavoitteita, jotka toimivat rakennuttamisessa suunnittelun ohjauksen
työkaluna. Tavoitteet on määritetty rakennuspaikalle, rakennukselle ja siinä harjoitettavalle toiminnalle. Tavoitteet ovat olleet keskei43
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sesti käytössä Prismojen, S-marketien, ABC-liikennemyymälöiden
ja hotellien rakennuttamisessa.
Energian ja veden käyttö
Sähkön yhteishankinnan eli kimppasähkön laajentaminen koko
kaupparyhmää koskevaksi edellyttää toimipaikkakohtaista kulutustietojen seurantaa. Sähköenergian kulutustietojen tuottaminen
keskitetysti S-ryhmän toimipaikoista palvelee yhteishankinnan
lisäksi kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa, vastuullisuusraportointia ja
energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia. Kimppasähkön osuus on
noin puolet S-ryhmän sähköenergian vuosikulutuksesta.
SOK Kiinteistötoiminnot on ollut vuoden 2005 aikana mukana
rakennusten ekotehokkuuden laskentahankkeessa (RET), jossa
määriteltiin perusta maakohtaiselle energiatehokkuusdirektiivin
soveltamiselle uudis- ja laajennusrakentamishankkeissa.
Kiinteistötoiminnot osallistui yritysedustajana LED-PLCtuotekehityshankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää kaupallisia
sovellutuksia energiaa säästävistä ja pitkäikäisistä LED-teknologiaan perustuvista valonlähderatkaisuista.
Hankinta ja logistiikka
Suomi on harvaanasuttu ja suurten välimatkojen maa, jossa
tuotteet on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta järkevää
toimittaa käyttäjilleen mahdollisimman rationaalisesti välttäen
turhaa kuljettamista, pakkaamista ja purkamista. Kaupan ja teollisuuden välinen yhteistyö tehostaa tiedon hallintaa ja antaa entistä
paremmat mahdollisuudet suunnitella logistisia toimintoja.
Yli puolet S-ryhmän ketjujen myymästä päivittäistavarasta
kulkee myymälöihin Inex Partners Oy:n hankinnan, varastoinnin
ja jakelun kautta. S-ryhmän ja Inexin yhteistyö ympäristöasioissa
on tärkeä osa koko logistiikkaketjua.
Intrade Partners Oy toimii S-ryhmän ketjujen käyttötavaroiden
hankinta- ja logistiikkayhtiönä. Yhtiön päätehtävänä on tarjota
asiakasketjuilleen hinta-laatusuhteiltaan kilpailukykyisiä tuotteita
sekä laadukasta toiminnallista palvelua.
Pakkausvaatimuksissa korostetaan liiallisen pakkaamisen välttämistä ja kierrätettävien tai muuten hyödynnettävien pakkausmateriaalien käyttämistä. Pakkausmateriaali ja sen kierrätettävyys
on merkittävä EU-käytännön mukaisesti. Ympäristöä vähemmän
kuormittavilla tuotteilla on oltava kansallisesti tai kansainvälisesti
hyväksytty ympäristömerkintä. Tavarantoimittajille on ohjeissa
kohdistettu ympäristö- ja eettiset vaatimukset, jotka otetaan huomioon uuden toimittajan arvioinnissa.
Molemmat S-ryhmän hankintayhtiöt vastaavat siitä, että hankitut tuotteet ja niistä annetut informaatiot ovat ympäristölainsäädännön ja -vaatimusten mukaisia. Intrade Partners Oy on jäsenenä
Business Social Compliance Iniative (BSCI) -yhteistyömallissa,
jolla pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään tavarantoimittajien
työolojen valvontaa. Lisäksi sekä Inex Partners että Intrade
Partners toimivat aktiivisesti Keskuskauppakamarin koordinoimassa Vastuullisen tuontikaupan verkostossa.
Ympäristömerkityt ja Reilun kaupan
-tuotteet valikoimissa
Valikoimissa ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä on jatkuvassa
kasvussa. Elintarvikesektorilla luomutuotteet ovat vakiinnuttaneet
asemansa. Marketkaupan valikoimissa oli yli 500 luomutuotetta
44

vuoden 2005 lopussa. Vuonna 2005 valmistui Maa- ja metsätalosministeriön rahoittama Luomu-tutkimushanke, johon osallistuivat
S-ryhmästä SOK ja Helsingin Osuuskauppa Elanto.
Käyttötavarapuolen ympäristömerkityt tuotteet koostuvat
Pohjoismaisella Joutsenmerkillä (89 kpl), EU:n kukalla (16 kpl)
ja FSC-sertifikaatilla (14 kpl) merkityistä tuotteista. Vuonna 2005
noin 300 tekstiilivalikoimatuotteella oli Öko-Tex 100 -standardin
mukainen tuoteturvallisuusmerkki ”Turvallinen tekstiili – tutkitusti haitta-aineeton”. Rakennustarvikkeissa ovat yleistyneet tuotteiden ympäristöselosteet.
Reilun kaupan -tuotteet ovat olleet marketkaupan valikoimissa
vuodesta 1999 lähtien. Vuoden 2005 lopussa valikoimissa oli
yhteensä 18 Reilun kaupan -tuotetta, mm. kahvi, tee, kaakao, hunaja, suklaa, sokeri, ananas, appelsiini ja banaani. Reilun kaupan
-tuotteita on tehty tunnetuksi Reilun kaupan -viikkojen aikana.
S-ryhmä on johtava Reilun kaupan -tuotteiden myyjä Suomessa.
Jätehuolto
Jätelainsäädännössä tapahtuvat muutokset merkitsevät tiukennuksia paikallisiin viranomaismääräyksiin ja sitä kautta uutta haastetta
myös S-ryhmälle. Elokuussa 2005 astui voimaan sähkö-elektroniikkalaitteiden talteenottoa koskeva tuottajavastuulainsäädäntö,
jossa kaupalla on tiedonvälittäjän rooli. Viime vuoden aikana on
varauduttu eläinten sivutuoteasetuksen velvoitteiden vaikutusten
arviointiin S-ryhmän päivittäistavarakaupassa.
YTV:n vetämässä projektissa, Palveluilla parempaan materiaalitehokkuuteen, löydettiin ratkaisuja palvelualojen jätemäärien
hallintaan. HOK-Elannon S-marketit ja Prismat etsivät keinoja
jätteen synnyn ehkäisemiseksi ruokakaupoissa. Päivittäistavarakaupan tuotevalikoiman odotetaan laajenevan lähivuosina, mistä
yleensä seuraa suurempi hävikki ja jätteen määrä. HOK-Elannon
tavoite on kuitenkin pysäyttää jätemäärien kasvu, ja konsernissa on
luotu hyvät peruslähtökohdat jätevirtojen hallintaan. Jätemäärien
seurantaa on tehostettu niin, että jätemäärät ja -kustannukset raportoidaan kuukausittain. Uusia keinoja jätteen synnyn ehkäisyyn
haetaan aktiivisesti ja toimintatapoja voidaan muuttaa kauppaketjuissa nopeasti.
Asiakkaille tarjottavat kierrätyspalvelut
Pullon- ja tölkinpalautusjärjestelmä on tunnetuin asiakkaille
tarjottavista kierrätyspalveluista. Vastaanotto hoidetaan pääasiassa pullon- ja tölkinpalautusautomaateilla. Pantillisten lasi- ja
muovipullojen palautusaste on yli 95 prosenttia ja alumiinitölkkien vastaavasti yli 90 prosenttia. Muut kierrätyspalvelut liittyvät
ekopisteisiin, romuajoneuvojen ja renkaitten kierrätykseen.
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Viestintä
Sidosryhmille suunnattua ympäristöviestintää on toteutettu
SOK-yhtymän vuosikertomuksen ympäristösivuilla ja internetissä
S-ryhmän vastuullisuusraportin välityksellä.
Ympäristöviestiä on viety kotitalouksiin Yhteishyvä-lehdessä.
Alueosuuskaupat ovat välittäneet ympäristötietoa vastuullisuusraporttien, esitteiden, ekoasiantuntijoiden, infotaulujen ja erilaisten
tapahtumien välityksellä. S-ryhmän sisäisen viestinnän työkaluina
ovat olleet Ässä-lehti ja S-Intranet.
Sidosryhmät
SOK on jatkanut aktiivista vuoropuhelua kansainvälisessä ympäristöyhteistyössä Euo Coop:in ympäristötyöryhmässä. Keskeisiä
teemoja ovat olleet EU:n kemikaalilainsäädäntöä, sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä, pakkausten hyödyntämistä ja ympäristömerkintää, Reilua kauppaa ja Luomu-tuotantoa koskevat asiat.
SOK on aktiivisesti johtanut Suomen Kaupan liiton ympäristövaliokuntaa, osallistunut Päivittäistavarakauppa ry:n hankinta- ja
logistiikkatyöryhmän ja Elinkeinoelämän Keskusliiton ympäristövaliokunnan työhön. SOK on ollut edustettuna myös seuraavissa
työryhmissä: Ympäristöministeriön (YM) jätealan yhteistyöryhmä,
YM:n jätehuollon pelisääntötyöryhmä, Kauppa- ja teollisuusministeriön ympäristömerkinnän johtoryhmä, TEKESin yhdyskuntien
jätevirroista liiketoimintahankkeen (Streams) johtoryhmä, Öljy- ja
Kaasualan Keskusliiton maaperän kunnostusohjelma SOILI:n
johtoryhmä.

Sidosryhmäyhteistyö ja kansainväliset
yhteydet
Sponsorointi
Sponsorointia ja muuta sidosryhmätyötä ohjataan SOK-yhtymässä ja koko S-ryhmässä sponsorointistrategian avulla. Strategian
avulla varmistetaan, että panokset ohjautuvat oikeisiin kohteisiin
koordinoidusti. On tärkeää, että sponsorointipanokset käytetään
tavoitteenmukaisesti. Sponsoroinnin avulla halutaan rakentaa ja
ylläpitää mielikuvaa S-ryhmästä vastuullisena toimijana. Sponsorointipanokset pyritäänkin ohjaamaan kohteisiin, jotka tukevat
S-ryhmän arvoja ja koskettavat tavalla tai toisella jokaisen asiakasomistajan elämää.
SOK:n painotukset sponsoroinnissa ja taloudellisessa tukemisessa ovat muuttuneet viime vuosina. Perinteisesti voimakkaan
huippu-urheilun panokset ovat vähentyneet, ja painopiste on
siirtynyt lasten ja nuorten urheilutoiminnan tukemiseen. Myös
kulttuurikohteiden kirjoa on laajennettu eri kohderyhmille. Kaiken kaikkiaan koko S-ryhmässä on siirrytty yhä vahvemmin lapsia
ja nuoria tukevaan toimintaan.
Vuoden 2005 aikana SOK-yhtymän sponsorointiyhteistyötä
ohjattiin sponsorointistrategian mukaisesti voimakkaasti yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen ja lapsiperheille sopiviin kohteisiin.  
Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa
solmitut mittavat sopimukset ovat hyviä esimerkkejä sponsoroinnin linjauksista. Yhteistyötä jatkettiin myös mm. freestylemaajoukkueen, Rauman Meren Juhannuksen, Svenska Teaternin, Helsingin
Juhlaviikkojen, Sirkus Finlandian, Taidekeskus Salmelan ja Pori
Jazzin kanssa.  Uusina yhteistyökumppaneina mukaan tulivat
Muumimaailma ja Kuhmon Kamarimusiikki.
Asiakasomistajat löysivät Muumimaailman jo ensimmäisenä
yhteistyövuotena ja kesä 2005 oli ennätysvilkas. Saarella vieraili
yli 220 000 Muumien ystävää, joista yli 52 000 oli S-ryhmän
asiakasomistajia.
Vuoden 2005 maaliskuussa järjestettiin Rukalla freestylen MMkilpailut, joihin S-ryhmän tukemien lasten ja nuorten freestylekoulujen kautta on noussut lupaavia laskijoita.
Keskitetyn ryhmätason toiminnan lisäksi alueosuuskaupoilla
on runsaasti yhteistyötä oman alueensa paikallisten järjestöjen,
seurojen ja tapahtumien kanssa.
SPR ja MLL – aitoa kumppanuutta
S-ryhmä on solminut valtakunnallisen yhteistyösopimuksen kahden suuren järjestön, Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Valtakunnalliset sopimukset kattavat yhteistyön
maanlaajuisesti ja alueosuuskaupat tekevät yhteistyötä paikallisjärjestöjen kanssa.
Yhteistyösopimus Punaisen Ristin kanssa solmittiin joulukuussa
2002. S-ryhmä toi yhteistyöhön verkostonsa: alueosuuskaupat,
marketit ja tavaratalot, hotellit ja ravintolat, liikennemyymälät,
auto- ja rauta-maatalouskaupan. Yhteistyön kautta S-ryhmän
tavoitteena on tuoda Punainen Risti nykyistä lähemmäksi asiakasomistajaperheitään ja henkilökuntaansa. Näin SPR:n on mahdollista tavoittaa yli 2 miljoonaa suomalaista ja sitä kautta saada lisää
resursseja paikalliseen auttamiseen. S-ryhmän ja SPR:n yhteistyön
nimikkoprojektina on jäsenhankinta. Kolme vuotta jatkunut projekti on auttanut kääntämään SPR:n jäsenmäärän selvään kasvuun.
SPR on tänä aikana saanut yli 20 000 uutta jäsentä.
Punaisen Ristin ja S-ryhmän ensimmäinen kolmivuotinen
yhteistyösopimus päättyi vuoden 2005 lopussa. Uusi kolmivuoti-
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nen sopimus solmittiin vuodenvaihteessa. S-ryhmä tukee SPR:n
jäsenhankintaa ja tarjoaa Punaisen Ristin toiminnalle näkyvyyttä
omissa julkaisuissaan. Myös SPR-tuotteiden myyntiä S-ryhmän
ketjuissa on tehostettu. Sopimukseen sisältyy runsaasti SPR:n
piirien ja osastojen sekä S-ryhmän alueosuuskauppojen paikallista
yhteistyötä.
S-ryhmän valtakunnallinen yhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa aloitettiin vuonna 2000. Alueosuuskaupoilla
oli ollut yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa jo tätä aikaisemminkin muiden muassa Hyvä alku koulutielle -kampanjan
puitteissa. SOK:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi S-ryhmä lahjoitti
tammikuussa 2004 Mannerheimin Lastensuojeluliitolle 200 000
euroa. Tämä lahjoitussumma jakautuu vuosille 2004–2006 ja se
suunnataan vanhempien tukemiseen tarkoitetun nettipalvelun
kehittämiseen sekä alueellisten Yhdessä vanhempana -tapahtumien
järjestämiseen. Suuren suosion saavuttaneita Yhdessä vanhempana
-tapahtumia on järjestetty alueosuuskauppojen alueella ympäri
Suomen ja niissä on käsitelty erilaisia vanhemmuuteen liittyviä
teemoja.
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y.
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n hallitus keskittyy toiminnassaan S-ryhmän toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision
kehittämiseen ja tarkasteluun sekä analysoi, nostaa esille ja esittää
osuustoiminnallisten periaatteiden ja arvojen toteuttamiseen liittyviä linjauksia ja näkemyksiä S-ryhmän eri päättäville elimille ja
valvoo niiden käytännön toteuttamista. Liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon liitto ei osallistu.
Vuoden lopulla SOKL:n hallitus käynnisti projektin, jonka
tarkoituksena on SOKL:n aseman, roolin ja tehtävien selkiinnyttäminen erityisesti S-ryhmätason päätöksenteossa.
SOKL on S-ryhmän edustajana kansainvälisessä osuustoiminnassa; erityisesti Kansainvälisessä Osuustoimintaliitossa ICA:ssa
sekä Euro Coopissa.
SOKL:n käytännön toiminnasta vastaa SOK Kentän ohjaus
-yksikkö. Liitolla ei ole omia toimihenkilöitä. Liiton jäseninä ovat
kaikki S-ryhmän osuuskaupat ja SOK.
SOKL:n hallitukseen kuuluivat osuuskauppojen edustajina
puheenjohtajana varatuomari, laamanni Jukka Huiskonen, varapuheenjohtajana toimistopäällikkö Raili Palmi sekä jäseninä toimitusjohtaja Pekka Kangasmäki (20.4. saakka), varatuomari Ulla
Karvo, maanviljelijä Simo Kutinlahti, professori Kauko Mikkonen,
kauppaneuvos Jorma Niiniaho (20.4. alkaen), talouspäällikkö
Leena Pelkonen, toimitusjohtaja Jorma Sieviläinen, koulutusjohtaja Hanna Valtari ja varatuomari Juha Vuorenhela sekä SOK:n
edustajina kentän ohjauksen johtaja Jorma Koistinen ja pääjohtaja
Kari Neilimo.
Järjestyksessä 10. S-ryhmän Hallinnon kesäpäivät järjestettiin
Kokkolassa 11.–12.6. Päivien eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä
noin tuhat henkilöä osuuskaupoista ja SOK-yhtymästä.
Valtakunnallista hallintohenkilöiden koulutusta toteutettiin
yhteistyössä Jollas Instituutin kanssa. Uudistettuihin hallinnon
valmennusohjelmiin otti osaa runsaat 50 hallintoneuvoston tai
hallituksen jäsentä osuuskaupoista.
Edellisenä vuonna valmistuneen, hallintohenkilöiden työvälineeksi tarkoitetun Osuuskaupan hyvä hallintotapa -käsikirjan
käyttöönottoon liittyen järjestettiin osuuskaupoissa perehdyttämisja koulutustilaisuuksia.
Edellisenä vuonna valmistui tutkimus, jossa selvitettiin hallinnon mielipiteitä ja ajatuksia osuuskuntamuotoisen yrityksen

toiminnasta. Sen yhteenveto toimitettiin osuuskaupoille helmikuussa 2005.
Edustajiston vaalit järjestettiin kuudessa osuuskaupassa.
Äänestysvilkkaus oli keskimäärin noin 30 prosenttia. Aktiivisinta
asiakasomistajien osallistuminen oli Satakunnan Osuuskaupassa
(42,3 %). Osuuskauppoja avustettiin vaalien toimeenpanossa.
Kaikki osuuskaupat järjestivät uudelle edustajistolle koulutus- ja
perehdyttämistilaisuuden.
S-ryhmän rahoituspalvelujen laajentamissuunnitelmiin liittyen
19 alueosuuskauppaa muutti syksyn edustajiston/osuuskunnan kokouksissaan säästökassatoimintansa säännöt. Aikaisempien vuosien
tapaan osuuskauppoja avustettiin sääntömuutos- ja kaupparekisteriasioissa. Lisäksi osuustoimintaosasto ja kentän ohjaus osallistuivat
osuuskauppojen järjestämiin hallinnon ja sidosryhmien tilaisuuksiin.
Osuustoiminnan neuvottelukunta
S-ryhmä on mukana osuustoiminnallisten yritysten perustamassa
Osuustoiminnan neuvottelukunnassa. Sen tarkoituksena on toimia
suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä. Neuvottelukunta toteuttaa tarkoitustaan toimimalla
osuustoiminnan yleisenä edunvalvojana ja keskustelufoorumina
sekä koordinoimalla tai muulla tavalla toteuttamalla osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita. Neuvottelukunnan jäseniä ovat: Pellervo-Seura ry, Osuuskunta
Tradeka-yhtymä, Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL
r.y. ja Osuuspankkikeskus Osk. S-ryhmän edustajina neuvottelukunnassa toimivat laamanni Jukka Huiskonen, toimitusjohtaja,
teollisuusneuvos Otto Mikkonen ja professori Kauko Mikkonen.
Kansainväliset yhteydet
SOK-yhtymän kansainvälisiä osuustoiminnallisia järjestöyhteyksiä
hoidetaan SOKL r.y:n nimissä. Liitto on Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n sekä Brysselissä toimivan kuluttajaosuustoiminnan etujärjestön Euro Coopin jäsen.
ICA on itsenäinen valtioista riippumaton järjestö, joka yhdistää,
edustaa ja palvelee jäsenosuuskuntiaan kaikkialla maailmassa.
ICA:aan kuuluu 223 jäsenyhteisöä 89 maasta ja sillä on jäsenjärjestöissään yli 800 miljoonaa jäsentä. ICA on maailman toiseksi
suurin järjestö heti YK:n jälkeen.
Vuonna 1957 perustetun Euro Coopin toiminnan tavoitteena
on ylläpitää ja kehittää kuluttajaosuuskuntien toiminnan aktiivisuutta ja arvopohjaa muuttuvassa Euroopassa. Tärkeimpiä työkaluja tavoitteen toteuttamiselle ovat aktiivisesti toimivat työryhmät,
jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä EU-komission kanssa.
Työryhmissä pureudutaan ajankohtaisiin kuluttajia ja kuluttajaosuuskuntia koskettaviin muutoksiin. Omat työryhmät on koottu
niin tuoteturvallisuudelle, elintarvikkeiden turvallisuudelle kuin
ympäristöasioillekin. Yksi Euro Coopin tärkeimmistä tavoitteista
on vaikuttaa lainsäädäntöön EU-tasolla niin, että kuluttajien ja
kuluttajaosuuskuntien edut tulevat huomioiduiksi ja turvatuiksi jo
uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa.
Euro Coopissa on jäsenenä 17 Euroopan maan kuluttajaosuuskunnat, jotka edustavat 3 200 osuuskuntaa ja niiden 22 miljoonaa
jäsentä. Euro Coopilla on EU-status ja sen painoarvo lausunnonantajana ja vaikuttajana Brysselissä on merkittävä.
SOK:n yhteysjohtaja Anne Santamäki on sekä ICA Euroopan
alueen että Euro Coopin varapuheenjohtaja.
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Hallituksen toimintakertomus

Kaupan yleinen toimintaympäristö 2005
Maailmantalous kasvoi viime vuonna edelleen melko nopeasti.
Yhdysvalloissa kasvu jatkui laaja-alaisena lähes edellisen vuoden tasolla. Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä kasvu on ollut selvästi voimakkaampaa kuin länsimaissa. Euroalueella talouden kehitys parani
loppuvuodesta, mutta koko kuluneen vuoden kasvu on jäämässä
reilusti alle kahden prosentin. Ennätyksellisen kallis raakaöljy
vauhditti inflaatiota Yhdysvalloissa ja euroalueella. Yhdysvaltain
keskuspankki korotti ohjauskorkoaan useaan otteeseen. Euroalueen heikko talouskehitys piti korkotason elvyttävänä. Euroopan
keskuspankki korotti ohjauskorkoaan vain lievästi. Vuonna 2006
maailmantalous kasvanee suunnilleen viime vuoden tahtiin.
Suomen bruttokansantuotteen kehitys on jäämässä viime
vuodelta selvästi vuoden 2004 3,6 prosentin kasvua heikommaksi.
Viime vuoden tammi-syyskuussa bruttokansantuote oli vain 1,5
prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Viime kesän työmarkkinahäiriöt paperiteollisuudessa pudottivat kansantalouden
kasvun tilapäisesti. Syksyn aikana palattiin entiselle kasvutrendille.
Koko vuoden kasvun taustalla olivat yksityinen kulutus ja vienti,
paperiteollisuuden ongelmista huolimatta. Suomen kansantalouden kasvutrendi on edelleen selvästi nopeampaa kuin euroalueella
keskimäärin. Euroalueella kasvu jäi viime vuonna noin puoleentoista prosenttiin.
Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen ja
säästämismahdollisuuksiinsa säilyivät koko vuoden hyvällä tasolla.
Usko Suomen talouden ja työttömyyden kehitykseen heikkeni
voimakkaasti paperiteollisuuden työmarkkinakiistan johdosta.
Myös syksyn hirmumyrskyt horjuttivat kuluttajien luottamusta. Loppuvuodesta kuluttajien luottamus kuitenkin palasi jopa
alkuvuotta korkeammalle tasolle. Erityisesti kuluttajien luottamus
kasvoi työllisyyden tulevan kehityksen suhteen. Työllisyys kehittyikin vuoden aikana varsin suotuisasti. Teollisuuden luottamusindikaattori oli vuoden lopulla pitkäaikaisen keskiarvon tasolla.
Rakentamisen ja palveluiden luottamusindikaattorit vahvistuivat
selkeästi viime vuoden aikana.
Vuoden 2005 keskimääräinen inflaatio oli 0,9 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten polttonesteiden hinnannousu. Suomen
kuluttajahintojen nousu oli selvästi hitaampaa kuin euroalueella,
jossa kuluttajahintojen nousuvauhti oli noin kahden prosentin
luokkaa.
Yksityisen kulutuksen kasvuksi viime vuodelle on arvioitu
vajaat 3 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli edellisvuosien tapaan
kestokulutustavaroissa, joissa kasvuarvio on 8 prosenttia. Puolikestävissä tavaroissa kasvuprosenttia oli 4 palvelujen ja lyhytikäisten
tavaroiden jäädessä 2 prosentin kasvuun.
Vähittäiskaupan myynnin arvo ilman autokauppaa kasvoi
marraskuun loppuun mennessä Tilastokeskuksen mukaan 4,9
prosenttia. Autokaupassa myynnin kasvu oli 6,6 prosenttia.
Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna 3,9 prosenttia
edellisvuotta enemmän. Lokakuun loppuun mennessä parhaat
kasvuluvut saavuttivat kotiin liittyvät kaupanalat. Kodinkoneiden
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ja elektroniikan kaupassa myynnin kasvu oli 12,7 prosenttia.
Rautakaupassa kasvuprosentti oli 8,8 ja huonekalukaupassa 8,0.
Kodinkonekaupassa hintataso oli laskeva ja myynnin määrä kasvoikin selvästi myynnin arvoa enemmän. Rautakaupassa hintatason
nousu vaikutti osaltaan koko myynnin kasvuun. Tavaratalokauppa
kasvoi 5,6 prosenttia marraskuun loppuun mennessä. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten myynnin kasvut olivat tavaratalokaupassa 3,1 ja päivittäistavaroiden kaupassa 0,5 prosenttia vuonna
2005. Tilastokeskuksen vähittäiskauppatilaston mukaan päivittäistavaroiden myynnin kasvu oli 2,6 prosenttia marraskuun loppuun
mennessä. Päivittäistavarakaupassa hintataso oli edelleen lievästi
laskeva myynnin määrän kasvaessa myynnin arvoa nopeammin.
Maatalouskaupan kokonaismarkkinat pysyttelivät Suomessa
edellisen vuoden tasolla. Myös maatilojen tuotantopanosten kauppa pysyi ennallaan. Traktorikaupassa kokonaismarkkinat laskivat
edellisen vuoden tapaan. Maassa korjattu viljasato 4,0 miljardia
kiloa oli 12 prosenttia edellisvuoden satoa suurempi.
Suomen hotelleissa yövyttiin 11,8 miljoonaa kertaa lokakuun
loppuun mennessä. Yöpymisten lukumäärä kasvoi 3,4 prosenttia.
Hotellien käyttöaste ajanjaksolla oli 49,7 prosenttia, jossa kehitystä
oli 1,3 prosenttiyksikköä. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi
vajaat 4 prosenttia. Ravintolamyynnin kasvu tuli ruokapalvelujen myynnistä, jossa kasvun uskotaan jatkuvan myös kuluvana
vuonna.
Kaupan työllisyyskehitys oli hyvä viime vuoden aikana. Kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaupan palkkasumma nousi lähes 6 prosenttia ja työllisten määrä melkein 3 prosenttia.

Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden muutokset
Vuoden 2005 alussa Tampereen Sokos Oy:n liiketoiminta myytiin Pirkanmaan Osuuskaupalle. Samassa yhteydessä SOK myi
Kiinteistö Oy Kauppahallin Pihan osakkeet Pirkanmaan Osuuskaupalle. Kiinteistö Oy Tampereen Valtakulma myi omistamansa
Tampereen Sokoksen tavaratalokiinteistön Sampo Pankki Oyj:lle.
Tampereen Sokos Oy ja Kiinteistö Oy Tampereen Valtakulma
sulautuivat SOK:hon elokuun lopussa. Yhtiöiden liiketoiminta oli
päättynyt.
SOK:n ja Helsingin Osuuskauppa Elannon (HOK-Elanto) liiketoimintajärjestelyihin liittyen SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy myi
vuoden 2005 alussa HOK-Elannolle Helsingin Sokos-kiinteistössä
toimivat Ravintola Memphisin ja Coffee Housen liiketoiminnat.
Samassa yhteydessä Sokotel Oy osti Hotelli Presidentin liiketoiminnan HOK-Elannolta. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla
ABC-liikennemyymäläverkostoa kehittävä Uudenmaan ABC Oy
sekä kolme kiinteistöyhtiötä, jotka omistavat Tuomarinkylän,
Järvenpään ja alkuvuonna 2006 valmistuvan Hyvinkään ABC-liikennemyymälät, myytiin toukokuussa HOK-Elannolle. Syyskuussa SOK myi HOK-Elannolle Kiinteistö Oy Asematie 8:n osakkeet,
jotka oikeuttavat Tikkurilan Prisman laajennusosan hallintaan.
SOK perusti alkuvuonna 2005 Kiinteistö Oy:t Peltokuumolan-
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tie 1 ja 4. Jälkimmäiselle valmistuu Hyvinkään Agrimarket-keskus,
jonne SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy siirtää toimitilansa Helsingin Vallilasta alkuvuonna 2006.
Huhtikuussa SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy myi Sokos Hotel
Porin Vaakunan liiketoiminnan Satakunnan Osuuskaupalle.
SOK:n virolainen tytäryhtiö AS Prisma Peremarket osti huhtikuussa AS Ramaren osakkeet paikalliselta ETK:lta (Eesti Tarbijateühistute Keskühistu). Yhtiö harjoitti Tallinnassa Prisma Rocca
al Maren liiketoimintaa. Rocca al Maresta tuli Peremarketin neljäs
Prisma-hypermarket Tallinnassa. AS Ramare sulautui AS Prisma
Peremarketiin kesäkuussa. Lisäksi Peremarket on tehnyt sopimuksen viidennen Prisman rakentamisesta Tallinnaan Lasnamäen
kaupunginosaan. Yksikkö valmistuu syyskuussa 2006.
Vuonna 2005 toteutettiin useita kiinteistökauppoja. Tammikuussa SOK myi Joensuun Sokoksen omistavan Kiinteistö Oy
Joensuun Valtakulman osakkeet Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle.
Syyskuussa Kiinteistö Oy City-Oskari purettiin, lisäksi SOK myi
Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 40–42:n osakkeet Interavanti Oyj:lle. Joulukuussa SOK myi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupalle Seinäjoen Torihotelli Oy:n osakkeet. Yhtiö omistaa Seinäjoella Torikeskuksessa sijaitsevan Hotelli Vaakunan. Joulukuussa
Kiinteistö Oy Turun Brahenkatu 8:sta tuli SOK:n tytäryhtiö, kun
SOK osti NCC Rakennus Oy:n omistamat kiinteistöyhtiön osakkeet. Kiinteistö sijaitsee Turun keskustassa ns. Wiklund-korttelissa.
SOK:n hallitus päätti 15.12.2005 perustaa talletuspankkiyhtiön
kehittämään ja hoitamaan S-ryhmän asiakasomistajien rahoituspalveluita. Päätöksen taustalla on osuuskuntalain uudistus, jonka
vaikutuksesta säästökassatoiminta loppuu vaiheittain vuoteen 2013 
mennessä. Tähän liittyen SOK perusti 19.12.2005 S-Eturahoitus
Oy -nimisen yhtiön ja haki 20.12.2005 luottolaitostoimilupaa.
Lopullinen päätös talletuspankin perustamisesta on tarkoitus tehdä
SOK:n hallintoneuvostossa 16.2.2006.
Tilikauden jälkeiset muutokset
SOK myi 2.1.2006 Imatran kaupungissa sijaitsevat Kiinteistö
Oy Imatran Koskenhelmen osakkeet ja ns. Urhonkadun tontin
HS-Välitys Oy:lle. 1.2.2006 SOK myi omistamansa Kiinteistö Oy
Tullintorin osakkeet Citycon Oyj:lle.
SOK:n tytäryhtiö Maan Auto Oy osti 3.1.2006 Auto-Kivitila
Oy:n ja Auto-Kivitila Metro Oy:n koko osakekannat. Auto-Kivitila Oy edustaa Ford henkilö- ja hyötyajoneuvoja Pirkanmaan
talousalueella. Auto-Kivitila Metro Oy harjoittaa Ford-autojen
huoltotoimintaa Turun talousalueella. Maan Auto -konserni osti
20.1.2006 tehdyllä liiketoimintakaupalla Stockmann Auto Oy
Ab:n Ford-liiketoiminnot Espoossa ja Turussa. Liiketoiminta
jatkuu nykyisillä liikepaikoilla, ja sitä tulee harjoittamaan Maan
Auton tytäryhtiö Automaa, jolla on ennestään Peugeot-myyntiä
sekä varaosa- ja korjaamotoimintaa molemmissa kaupungeissa.
SOK osti 12.1.2006 kaikki Axfood AB:n omistamat Suomen
Spar Oyj:n osakkeet sekä lisäksi muita osakkeita niin, että SOK:n
omistusosuus sekä Suomen Sparin osakkeista että kaikkien osakkeiden tuottamista äänimääristä nousi yli 90 prosentin. Osakeyh-

tiölain mukaan SOK:lla on tämän jälkeen oikeus lunastaa myös
muiden osakkeenomistajien osakkeet. Saatuaan kaikki Suomen
Sparin osakkeet omistukseensa SOK tulee hakemaan osakkeiden
julkisen noteerauksen lopettamista Helsingin Pörssissä. Tämän
arvioidaan tapahtuvan kevään 2006 aikana. Kilpailuvirasto
hyväksyi 4.1.2006 edellä mainitun osakekaupan tietyin ehdoin.
SOK:n hallitus on päättänyt toteuttaa kaupan Kilpailuviraston
ehtojen mukaisesti.
SOK ja Osuuskunta Tradeka-yhtymä ovat 31.1.2006 allekirjoittaneet sopimuksen, jolla SOK ostaa Tradekalta kaikki sen omistamat Inex Partners Oy:n osakkeet. Osakekauppojen toimeenpanon
jälkeen Inex Partners Oy:stä tulee SOK:n kokonaan omistama
tytäryhtiö. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviraston
hyväksynnän.
Entinen Turun Hotelli Marina Palace avataan Radisson SAS
Marina Palace Hotellina 28.2.2006. Sokotel Oy:llä on vireillä useita hotellihankkeita. Pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla kolme
uutta hotellia ja Pietariin kaksi Sokos Hotellia.
SOK on perustanut tammikuussa AS Prisma Latvija -nimisen
yhtiön harjoittamaan Prisma-liiketoimintaa Latviassa. Ensimmäinen kauppakeskus Dominaan sijoittuva yksikkö avaa ovensa
syksyllä 2006. Tavoitteena ensi vaiheessa on avata 3–4 Prismaa eri
puolille Riikaa. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on nousta hypermarkettien markkinajohtajaksi Riiassa, Latvian pääkaupungissa.

Liikevaihto
SOK-yhtymän liikevaihto oli 4 209 miljoonaa euroa, jossa oli
lisäystä 11,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon
kasvusta valtaosa koostuu polttonesteiden hankintayhtiö North
European Oil Trade Oy:n polttoainetoimituksista asiakkailleen,
joita ovat osuuskaupat, Greeni Oy ja Hankkija-Maatalous Oy.
SOK:n liikevaihtoon ei ole sisällytetty osakkuusyhtiö Inex Partners
Oy:n SOK:n kautta tapahtuvaa OVT-laskutusta.
Hyvän liiketoimintakehityksen ja verkostomuutoksen ansiosta
liikevaihto Baltian marketkaupassa kasvoi 81 miljoonaan euroon,
kasvuprosentin ollessa 37,5 prosenttia.
Polttonestekaupan liikevaihto 744 miljoonaa euroa koostui
North European Oil Trade Oy:n (NEOT) suorittamasta polttonesteiden myynnistä sekä HOK-Elannolle toukokuussa myydyn
Uudenmaan ABC Oy:n tammi-huhtikuun liikennemyymälämyynnistä. North European Oil Trade Oy on Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunnan ja Greeni Oy:n yhteisesti omistama polttonesteiden hankintayhtiö. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden
liikevaihto nousi 740 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu verrattuna edelliseen vuoteen johtui kokonaisesta toimintavuodesta,
markkinahintojen noususta ja asiakasketjujen myynnin kasvusta.
SOK-yhtymä harjoitti Sokos-liiketoimintaa SOK:n ja alueosuuskauppojen yhteisesti omistamissa yhtiöissä Espoossa, Turussa
ja Raisiossa. Yhtiöiden liikevaihto oli 36,3 miljoonaa euroa ja
supistui 62,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen
1.5.2004 tehdystä Helsingin tavaratalon liiketoiminnan myynnistä
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sekä 1.1.2005 tehdystä Tampereen tavaratalon liiketoiminnan
myynnistä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia,
mikä oli budjetoitua parempi.
SOK-yhtymässä hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavat
Suomessa Sokotel Oy ja Virossa AS Sokotel Sokos Hotels ja
Radisson SAS -brandien alla. Sokotel Oy:n liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,0 prosenttia. Hotelliverkosto muuttui vuoden
2005 alussa, kun Sokos Hotel Presidentti liittyi ketjuun ja Porin
Vaakuna myytiin Satakunnan Osuuskaupalle huhtikuussa 2005.
Presidentin liittymisen yhteydessä Helsingin Vaakunan Memphisja Coffee House -ravintolat siirtyivät HOK-Elannolle. Myös Klaus
Kurki lopetti toimintansa vuoden 2005 alussa. Vertailukelpoisesti
liikevaihdon kasvu oli 4,2 prosenttia. Yhtiön myynti säilyi hyvänä
huolimatta suurista investoinneista, jotka häiritsivät liiketoimintaa
osassa Sokos Hotelleja ja Radisson SAS Hotelleja. Käyttöaste ja
keskihuonehinta nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ja näin
myös huonetuotto kasvoi edelleen ja oli selvästi koko maan keskiarvoa parempi.
Vuosi 2005 oli AS Sokotelin toinen kokonainen toimintavuosi
Sokos Hotelli Virussa Tallinnassa. Yhtiön liikevaihto oli 18,4
miljoonaa euroa ylittäen asetetut tavoitteet selvästi. Liikevaihdon
hyvään kehitykseen vaikuttivat hyvin onnistunut ravintola- ja
kokouskauppa sekä majoitusmyynnin kasvu.
Yhtymän autokaupan liikevaihto väheni 3,1 prosenttia vuoden
2004 tasoon verrattuna ollen 344,9 miljoonaa euroa. Suomessa
toimivan Maan Auto -konsernin liikevaihto supistui 3,7 prosenttia
edellisvuodesta ollen 283,4 miljoonaa euroa. Virossa ja Latviassa
toimivan Kommest-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto sen
sijaan kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta ollen 61,5 miljoonaa
euroa. Peugeot henkilöautojen markkinaosuus laski Suomessa 7,0
prosentista 5,9 prosenttiin ja Baltiassa 8,0 prosentista 6,2 prosenttiin. Pakettiautojen markkinaosuus sen sijaan nousi Suomessa 0,5
prosenttia 5,1 prosenttiin.
Maatalouskaupan, joka sisältää rautakaupan, liikevaihto kasvoi
0,1 prosenttia. Hankkija-Maatalous Oy:n liikevaihto vuonna 2005
oli 746,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 3,7
prosenttia. Myynti kehittyi myönteisesti rauta- ja puutarhakaupassa myymälälaajennusten myötä. Vilja- ja rehukaupan myynti laski
viljan markkinahinnan laskun seurauksena.

Tulos
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 69,0 miljoonaa
euroa. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 54,4 miljoonaa euroa.
Tulos sisältää liiketoiminnan muut tuotot, osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja sijoituksista sekä niiden palautukset ja pakollisten varausten
muutoksen. SOK-yhtymän operatiivinen tulos, joka ei sisällä edellä lueteltuja eriä, oli edellistä vuotta pienempi. Yhtymän sijoitetun
pääoman tuotto, joka sisältää rahoitus- ja hankintatoimintaan
liittyvät osuuskauppoja palvelevat keskusliiketoiminnot, oli 7,6
prosenttia (7,2 %). SOK:n varsinaisen liiketoiminnan sijoitetun
pääoman tuottoprosentti oli 17,0 prosenttia (19,6 %).
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Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin 4,9
miljoonaa euroa. Ne olivat pääasiassa arvonalentumisia rakennuksista ja rakennelmista sekä liikearvoista.
SOK-yhtymän nettorahoituskulut olivat positiiviset kuten
edellisenäkin vuonna ja 5,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta
suuremmat.
Hyvän liiketoimintakehityksen ansiosta market-kaupan sekä
polttonestekaupan liikevoitot olivat sekä budjetoitua että edellistä
vuotta paremmat. Yhteenlaskettu Sokos-yhtiöiden liikevoitto
heikkeni osuuskaupoille tapahtuneiden liiketoimintojen myyntien
takia, mutta vertailukelpoinen liikevoitto oli budjetoitua ja edellistä vuotta parempi. Hotelli- ja ravintolatoimintaa Suomessa harjoittavan Sokotel Oy:n liikevoitto oli budjetoidulla tasolla, mutta
jäi hieman edellisen vuoden tasosta verkostomuutoksista johtuen.
Vertailukelpoisesti tulos parani edellisestä vuodesta selvästi. Virossa
hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevoitto
oli selvästi sekä budjetoitua että edellistä vuotta parempi.
Maan Auto -konsernin liikevoitto oli budjetoitua ja edellistä
vuotta heikompi. Heikkoon tuloskehitykseen vaikuttivat kiristynyt
kilpailu sekä vaihtoautojen hintatason lasku käytettyjen ajoneuvojen tuonnin vaikutuksesta. Kommest-konsernin liikevoitto ei
yltänyt budjetoidulle eikä edellisvuoden tulostasolle. Hankkija-Maatalous Oy:n liikevoitto oli sekä budjetoitua että edellistä
vuotta alhaisemmalla tasolla johtuen myymäläverkoston kehittämiseen tehdyistä investoinneista ja traktorimarkkinoiden laskusta.
Kiinteistötoimintojen ja muun palvelutoiminnan liikevoitto oli
budjetoitua parempi mutta edellisvuotta heikompi. Käyttötavarakaupan liikevoitto oli suunnitellulla tasolla. Eliminoinnit sisältävät
konsernissa tuloutuneita käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

SOK:n toiminta
SOK on SOK-yhtymän emoyhteisö. SOK:n tehtävänä on sääntöjensä mukaan S-ryhmän keskusliikkeenä edistää ja kehittää osuuskauppojen ja muiden S-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa,
ohjata ja valvoa ryhmän kokonaisvoimavarojen tehokasta käyttöä
sekä valvoa S-ryhmän ja sen eri osien toimintaa ja etuja.
SOK vastaa S-ryhmän strategisesta ohjauksesta. Sen tehtävät
muodostuvat ketjuohjaus-, asiakasomistaja- ja markkinointipalvelujen sekä muiden ryhmä- ja konsernipalvelujen tuottamisesta
S-ryhmän yrityksille sekä näihin palveluihin ja muuhun S-ryhmän
toimintaan liittyvästä kehittämistoiminnasta. S-ryhmän liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita ovat lisäksi hankintapalvelut,
vuokrauspalvelut ja teollisuuden suoraan ketjuyksiköille toimittamien tavaroiden valikoima- ja laskutuspalvelut. Valtakunnallisten ja alueellisten tytäryhtiöidensä kautta SOK monipuolistaa
asiakasomistajien palvelutarjontaa S-ryhmässä tehtyjen päätösten
mukaisesti. Lisäksi SOK harjoittaa market- ja autokauppaa sekä
hotellitoimintaa tytäryhtiöidensä kautta Baltian alueella.
SOK:n liikevaihto oli 2 526 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä
15,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu
johtuu lähinnä SOK:n kautta tapahtuvan OVT-laskutuksen
kasvusta. OVT-laskutuksen kasvuun ovat vaikuttaneet pääasiassa
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North European Oil Trade Oy:n laskutuksen kasvu osuuskaupoille (kasvua noin 135 milj. €) sekä päivittäistavaratoimittajien
lisääntyneet volyymit (kasvua noin 100 milj. €), josta todellisen
kasvun lisäksi osa johtuu uusista toimipaikoista ja osa muutamien
toimittajien laskutustien muutoksesta. SOK:n ylijäämä ennen
satunnaisia eriä oli 5,6 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna ylijäämä oli 25,2 miljoonaa euroa johtuen pääosin pysyvien vastaavien
sijoitusten arvonalentumisten palautuksista.
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrat ovat pääosin
SOK-yhtymän tai muille S-ryhmän yrityksille edelleen vuokrattujen tilojen vuokrakuluja.

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit
käyttöomaisuuteen vuonna 2005 olivat 68,2 miljoonaa euroa.
Merkittävimmän osan muodostivat Sokos Hotel Presidentin
liiketoiminnan osto sekä muut investoinnit hotelli- ja ravintolatoimintaan. Muita keskeisimpiä kohteita olivat Hyvinkään Agrikeskuksen rakentaminen ja autokauppakiinteistön osto Helsingin
Pitäjänmäestä.
Pysyvien vastaavien ja liiketoimintojen myynnit olivat vastaavasti 56,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Tampereen ja Joensuun Sokos-kiinteistöjen myynnit.

Rahoitus
Euroalueen lyhyet korot pysyivät alhaisina suurimman osan vuotta,
syyskuussa alkaneen korkojen nousun myötä ne päätyivät selvästi
edellisvuotta korkeammille tasoille. Pidemmät korot laskivat vielä
hieman alkuvuoden aikana, mutta nekin kääntyivät syyskuussa
nousuun päätyen lähes edellisen vuodenvaihteen tasoille.
SOK-yhtymän rahoituslaskelman mukainen kassavirta ennen
rahoituseriä oli 20,8 miljoonaa euroa positiivinen.
SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden. Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat vuoden lopussa
789,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtymällä oli 171,6 miljoonaa euroa käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä, joista 152,4 miljoonaa
euroa oli pitkäaikaisia.
SOK-yhtymän omavaraisuus pysyi edelleen hyvänä ja korolliset
nettovelat olivat tilikauden lopussa 128,8 miljoonaa euroa positiiviset, jossa oli parannusta edellisvuoteen 26,4 miljoonaa euroa.
SOK-yhtymän rahoitustuotot ja -kulut ilman pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumisia olivat 6,8 miljoonaa euroa positiiviset, tässä oli parannusta edellisvuodesta 3,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu
keskimääräinen henkilömäärä oli 4 346 henkilöä. SOK-yhtymän
henkilömäärä oli vuoden 2005 lopussa 5 052, josta SOK:n henkilöstöä oli 696 (13,8 %) ja tytäryhtiöiden 4 356 (86,2 %) henkilöä.
Henkilömäärä kasvoi edellisvuotisesta 262 henkeä (5,2 %).

Henkilöstöstä työskenteli ulkomailla yhteensä 1 095 henkilöä.
Henkilöstön keski-ikä oli katsausvuonna 38 vuotta.
Henkilökunnan määrää lisäsivät Hotelli Presidentin siirtyminen
SOK-yhtymälle sekä AS Ramaren ostaminen.
Henkilökunnan määrää puolestaan vähensi Tampereen Sokos
Oy:n liiketoiminnan myynti Pirkanmaan Osuuskaupalle, Sokos
Hotel Porin Vaakunan myynti Satakunnan Osuuskaupalle sekä
Uudenmaan ABC:n myynti HOK-Elannolle.

Tietoja SOK:n johdosta ja tilintarkastajista
SOK:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja Kari
Neilimo. Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2005 toimineet toimitusjohtaja Esko Hakala, toimitusjohtaja
Arto Hiltunen, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio, hallintojohtaja Jukka Salminen ja toimitusjohtaja Ulla-Maija Tolonen.
Tilintarkastajina ovat vuonna 2005 toimineet KHT Tomi Englund, KHT Juhani Heiskanen ja KHT Tapani Rotola-Pukkila.
SOK:n hallintoneuvosto on nimittänyt SOK:n hallitukseen
1.1.2006 alkavaksi vuoden toimikaudeksi: pääjohtaja Kari Neilimo
puheenjohtaja, toimitusjohtaja Esko Hakala, toimitusjohtaja
Arto Hiltunen, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio, hallintojohtaja Jukka Salminen, toimitusjohtaja
Kimmo Simberg ja toimitusjohtaja Ulla-Maija Tolonen.
SOK:n pääjohtajan apuna SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa on ollut SOK:n johtajisto, johon ovat vuoden
2005 aikana kuuluneet toimitusjohtaja Ensio Hytönen, asiakasomistajuus ja erikoisliikeryhmän johtaja Reijo Kaltea, viestintäjohtaja Suso Kolesnik, kehitys- ja henkilöstötoimintojen johtaja Harri
Miettinen, hotelli- ja ravintolaryhmän johtaja Matti Pulkki, hallintojohtaja Jukka Salminen, marketkaupan johtaja Antti Sippola ja
liikennemyymälä- ja polttonestekaupan johtaja Heikki Strandén.

Riskit ja epävarmuustekijät
Strategialähtöisen ja koko organisaation kattavan riskienhallinnan
tarve on tunnistettu SOK-yhtymässä. Erityisesti on kiinnitetty
huomiota strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien
hallintaan. SOK-yhtymässä nähdään riskienhallinta strategisena
kilpailutekijänä, jolla voidaan vaikuttaa strategioiden toteutumiseen. Riskienhallinta integroidaan osaksi johtamisprosessia.
Riskienhallinnan kokonaisvaltaista ohjausta ja valvontaa toteuttaa
yhtymän turvallisuusyksikkö.
SOK-yhtymän rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty
SOK:n rahoitusyksikköön. SOK-yhtymällä on SOK:n hallituksen
vahvistamat rahoituspolitiikka, -strategia ja riskienhallintaohjeet.
Näissä määritellään periaatteet rahoitusriskien hallinnalle ja sallitut
enimmäismäärät rahoitusriskeille. Lisäksi rahoituksen eri osaalueille on asetettu numeeriset tavoitteet, joiden avulla varmistetaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus kaikissa
olosuhteissa.
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SOK-yhtymän liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liikeriskianalyysiä vuosittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet
kuvataan SOK-yhtymän vuosikertomuksen ympäristöosiossa.
Lisäksi koko S-ryhmää koskeva vastuullisuusraportti julkaistaan
internetissä keväällä 2006. Keskeisimmät SOK-yhtymän liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut
esitetään tunnuslukutaulukkona SOK-yhtymän vuosikertomuksen
liitetiedoissa.

IFRS-säännösten suunniteltu käyttöönotto
SOK-yhtymän on tarkoitus siirtyä 1.1.2007 alkavalla tilikaudella
konserniraportoinnissaan IFRS-standardien mukaiseen raportointiin.

Alkaneen vuoden näkymät
Suomen talouden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät euroalueeseen verrattuna. Talous kasvaa keskimääräistä nopeammin ja
inflaatio säilyy keskimääräistä hitaampana. Bruttokansantuotteen
kasvupohja laajenee viennin ja investointien lisääntyessä. Kasvua
tukevat euroalueen kansantalouden lievä piristyminen ja Venäjän
hyvä talouskasvu. Keskeiset riskit liittyvät Yhdysvaltojen talouden
epätasapainotekijöihin.
Vähittäiskaupan myyntinäkymät ovat kohtuullisen hyvät kuluvalle vuodelle. Yksityisten kulutusmenojen kasvu jatkuu vajaan
kolmen prosentin tasolla. Odotukset korkotason lievästä noususta
vaimentavat luottojen kysyntää ja hidastavat kasvua kestokulutustavaroiden myynnissä.
SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöiden liikevaihdon arvioidaan
kasvavan kuluvana vuonna kaupan yleistä kasvua voimakkaammin.
Suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat SOK-yhtymän kotimaan
autokauppaan ja Baltian marketkauppaan. Tavaratalokaupan,
rauta- ja maatalouskaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan kasvun
odotetaan olevan lähellä yleistä kehitystä. SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöiden tuloksen arvioidaan hyvästä kasvusta huolimatta
pienenevän hieman edellisestä vuodesta. Tuloskehitykseen vaikuttavat merkittävät investoinnit hotellitoimintaan ja Baltiaan.
SOK:n vastuulle kuuluvien S-ryhmän ketjuohjaus- ja palvelutoimintojen volyymi kasvaa vuonna 2006. SOK jatkaa edelleen tänä
vuonna voimakkaita panostuksia S-ryhmän prosesseja tehostaviin
kehittämisprojekteihin. Merkittävät investoinnit järjestelmiin ja
uusiin toimintamalleihin heikentävät kuluvana vuonna ketjuohjaus- ja palvelutoimintojen tulostasoa.
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Edellä olevista syistä johtuen SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen
arvioidaan jäävän vuoden 2005 tulosta pienemmäksi.
Helsingin hovioikeus on 14.2.2006 antamallaan tuomiolla muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 24.2.2003 antamaa
tuomiota, joka koski SOK:n ja YIT-Yhtymä Oyj:n vuonna 1998
solmimaa urakkasopimusta. Urakkasopimus koski SOK:n Vilhonkadulla sijaitsevan vanhan pääkonttorin muuttamista hotelliksi.
Hovioikeus arvioi jutussa esitettyä näyttöä olennaisesti toisin kuin
käräjäoikeus ja määräsi tuomiolla, että YIT-Yhtymä Oyj:llä on
oikeus saada korvaus osasta esittämiään lisä- ja muutosvaatimuksia
sekä korvausta syntyneistä lisäkustannuksista. Päätöksellä ei ole
ollut vaikutusta SOK-yhtymän tilinpäätökseen 31.12.2005. SOK
käy läpi hovioikeuden päätöksen perusteluja ja tekee myöhemmin
päätöksen mahdollisesta muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen.
Helsingissä
16. päivänä helmikuuta 2006
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallitus
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SOK-yhtymän liikevaihto
2001–2005

Tulos ennen satunnaisa eriä
Sijoitetun pääoman tuotto-%

Henkilöstö 31.12.
2001–2005

Liiketulos
2001–2005

Nettokorkokulut 2001–2005
(% liikevaihdosta)

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2001–2005

Korolliset nettovelat 31.12.
2001–2005

Oma pääoma* 31.12.
2001–2005 (omavaraisuusaste, %)

Gearing, %
2001–2005

* ei sisällä pääomalainaa
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SOK-yhtymän konsernituloslaskelma

Milj. €

Viite

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

(1)
(2)

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut

(3)

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

(4)

Poistot ja arvonalentumiset

(5)

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat
Muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)
Liikeylijäämä
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)

(6)

Tilikauden ylijäämä
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4 209,4
36,2

3 781,1
13,1

3 800,8

3 266,7
95,5

3 362,2

155,6

125,5
29,6

155,1
40,5

42,8

68,0
118,6

186,6
2,4

65,7
119,5

185,1
1,8

62,3

53,2

(8)

-0,0
6,8

-0,0
1,2

69,0

54,4

69,0

54,4

-11,3
-0,3

-14,1
-0,1

57,4

40,2

(9)

Ylijäämä ennen veroja
Välittömät verot (+/-)
Vähemmistön osuus (+/-)

125,1
30,5

1.1.–31.12.2004

(1)

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät (+/-)

3 702,7
98,1

1.1.–31.12.2005

(11)

Tilinpäätös

SOK-yhtymän konsernitase

VASTAAVAA Milj. €

Viite

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Osakkuusyritysosakkeet
Muut sijoitukset

(12)
(12)
(12)
(13)
(13)

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennallinen verosaaminen
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

398,2

57,8
0,7
272,7
56,0
35,9

423,1

1 428,5

136,7
3,9
2,9
384,4
571,7
86,1

1 185,6

63,6
239,2
52,6
42,8

160,7
0,3
1,8
475,9
688,8
101,0

VASTATTAVAA Milj. €
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Arvonkorotusrahasto
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

31.12.2004

31.12.2005

1 826,7

1 608,8

31.12.2005

31.12.2004

(20)
86,9
16,8
15,3
0,1
315,7
57,4

VÄHEMMISTÖOSUUS
PAKOLLISET VARAUKSET

(22)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma

(23)
(24)
(25)

492,2

71,1
16,8
25,4
14,8
0,0
287,7
40,2

17,3
5,6

13,7
2,5

30,9
9,2
1 278,3

1 318,4
1 826,7

456,0

30,2
9,8
1 089,9

1 129,9
1 608,8
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SOK-yhtymän konsernirahoituslaskelma

Milj. €

Viite

1.1.–31.12.2005

1.1.–31.12.2004

LIIKETOIMINTA
Liikeylijäämä
Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

62,3
2,4
-25,6
39,1
-13,6
16,8
1,1
-13,3
30,1

53,2
23,2
20,5
96,8
-16,1
17,3
5,1
-6,0
97,0

INVESTOINNIT
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Muun käyttöomaisuuden ostot
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Muun käyttöomaisuuden myynnit
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
Suoriteperusteisten erien oikaisu
Myytyjen ja hankittujen tytäryhtiöiden likvidit varat
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

-6,1
-62,1
18,1
38,8
-0,3
0,0
1,1
1,2
-9,2

-5,2
-47,3
5,4
46,2
-0,9
0,1
-0,5
1,0
-1,2

RAHOITUS
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos
Vähemmistöjen sijoitus tytäryhtiöihin
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
Muu oman pääoman vähennys
Rahoituksen rahavirta

8,7
-6,5
103,6
0,8
3,1
-0,3
15,8
-10,8
-0,1
114,3

4,0
-0,9
59,2
-1,5
-14,5
0,5
4,5
-6,4
-0,7
44,1

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)

135,1

140,0

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

633,3
768,4

493,4
633,3

-34,9
42,8
-5,5
2,4

-11,4
40,5
-5,9
23,2

-86,5
-23,3
84,2
-25,6

-61,5
-9,8
91,8
20,5

Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
Poistot ja arvonalentumiset
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liikesaamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
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SOK:n tuloslaskelma

Milj. €

Viite

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

(1)
(2)

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut

(3)

2 361,5
43,0

29,9
8,5

1.1.–31.12.2005

1.1.–31.12.2004

2 525,7
6,0

2 187,4
4,5

2 404,6

2 026,3
42,7

2 068,9

38,4

26,4
6,3

32,6

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

(4)

Poistot ja arvonalentumiset

(5)

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat
Muut kulut

(6)

Liikeylijäämä (-tappio)

(1)

-4,6

-4,3

Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)

(8)

10,2

29,5

5,6

25,2

29,2

17,7

34,8

42,8

3,5
-6,3

-2,0
-10,7

32,0

30,2

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät (+/-)

(9)

Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot (+/-)
Välittömät verot (+/-)
Tilikauden ylijäämä

(10)
(11)

6,5

7,5

52,2
33,5

85,7

54,9
33,1

88,0

57

Tilinpäätös

SOK:n tase

VASTAAVAA Milj. €

Viite

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset

(12)
(12)
(13)
(13)

10,4
19,3
243,1
233,1

(15)
(16)
(18)
(19)

2,4
0,2
399,3
688,8
84,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA Milj.€
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

(20)

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET

(21)
(22)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

(23)
(25)

86,9
16,8
15,3
0,1
336,2
32,0

505,9

29,5
9,6
234,2
245,5

518,8

1 175,4

2,5
3,1
323,6
571,7
70,5

971,4

1 681,3

1 490,2

31.12.2005

31.12.2004

487,2

71,1
16,8
14,8
0,0
317,4
30,2

15,4
1 175,1

1 190,6

450,3
5,3
3,5

1,8
1,7

1 681,3
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31.12.2004

31.12.2005

6,8
1 024,3

1 031,1
1 490,2
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SOK:n rahoituslaskelma

Milj. €

Viite

LIIKETOIMINTA
Liikeylijäämä
Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
INVESTOINNIT
Käyttöomaisuuden ostot
Käyttöomaisuuden myynnit
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

1.1.–31.12.2005

1.1.–31.12.2004

-4,6
-0,1
1,3
-3,4
-13,5
22,7
1,0
-9,5
-2,5
-2,5

-4,3
-0,4
8,9
4,2
-14,5
23,0
5,0
-1,0
16,8
0,1
16,8

-50,3
41,4
4,9
1,3
-2,8

-26,6
20,9
24,0
2,1
20,4

RAHOITUS
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
Muu oman pääoman vähennys
Saadut konserniavustukset
Maksetut konserniavustukset
Fuusiossa tulleet rahavarat
Rahoituksen rahavirta

106,3
4,2
3,1
15,8
-10,8
-0,1
33,7
-22,1
0,5
139,3

0,0
106,0
7,7
-14,5
4,5
-6,4
-0,7
13,8
-5,9
0,1
104,6

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)

134,0

141,9

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

617,7
751,7

475,8
617,7

-5,8
7,5
-1,8
-0,1

-4,4
6,5
-2,6
-0,4

-82,2
0,0
83,5
1,3

-43,0
0,0
51,9
8,9

Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
Poistot ja arvonalentumiset
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liikesaamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

8,7
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Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
SOK-konsernista käytetään SOK:n sääntöjen mukaan nimeä
SOK-yhtymä. SOK-yhtymän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen tytäryhtiöt.
SOK:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu Suomen
tilinpäätöksen laadintaa säätelevän lainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Rahoituslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen.
Sisäisen pankin saamiset sekä käyttöoikeustilisaamiset on
konsernissa siirretty rahoitusarvopapereista lyhytaikaisiin muihin
saamisiin. Vertailutiedot on oikaistu vastaaviksi.

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emo-osuuskunnan lisäksi kaikki
ne yhtiöt, joissa emo-osuuskunnalla on tilikauden päättyessä omistuksensa perusteella suoraan tai tytäryhtiöidensä kanssa enemmän
kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä. Em. yhtiöistä neljä
tytäryhtiötä toimii Virossa ja kaksi Latviassa.
Osakkuusyhtiöiden (äänivalta 20 % – 50 %) tilinpäätöstiedot
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen.
Tytäryhtiöistä on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle
yksi liiketoimintaa harjoittamaton nimenkantoyhtiö.
Lisäksi osakkuusyhtiöistä yhdistelemättä on jätetty 3 asuntoosakeyhtiötä, joista 2 yhtiötä on aravasäännösten alaista.
Em. tytäryhtiön ja osakkuusyhtiöiden poisjättämisellä ei ole
olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja omaan pääomaan.

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu konserniyritysten tuloslaskelmien
ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat ajalta 1.1.–31.12.2005. Tilivuoden aikana
hankitut tai perustetut yhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankinta- tai perustamisajankohdasta alkaen. Myydyt tytärja osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen myyntihetkeen saakka.
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernin sisäinen tytäryritysosakkeiden omistus on eliminoitu
hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernin sisäinen osakkeiden
omistus on eliminoitu vähentämällä niiden hankintameno sekä
tytäryritysten omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin
omistusosuutta. Hankittujen tytäryritysten omaan pääomaan on
luettu myös laskennallisella verovelalla vähennettynä poistoero ja
vapaaehtoiset varaukset. Eliminoinneissa syntyneet erot siltä osin
kuin ne ovat johtuneet kiinteistöjen käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erosta on jaettu ao. käyttöomaisuuserille ja muu osa on
esitetty taseen konserniliikearvona.
Konserniaktiivan rakennuksiin kohdistetusta osasta on tehty ao.
rakennuksen suunnitelman mukainen poisto. Konserniliikearvot
poistetaan suunnitelman mukaan tasapoistoina 5 vuodessa.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset tuotot ja kulut, voitonjako, saamiset ja velat sekä
sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet on eliminoitu
konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä.
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Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuus tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa omana
eränään. Vähemmistön osuus omasta pääomasta on esitetty myös
omana eränään konsernin taseessa.
Muuntoerot
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on muutettu euroiksi
tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Oman pääoman eliminoinneissa
syntyneet muuntoerot on kohdistettu konsernitaseen edellisten
tilikausien ylijäämään.

Osakkuusyritykset
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus
osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta oikaistuna mahdollisilla
liikearvon poistoilla ja saaduilla osingoilla on esitetty konsernituloslaskelmassa liikeylijäämän jälkeen. Sitä vastoin konsernin
varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuusyhtiöiden tulos
on esitetty liikeylijäämään sisältyen ennen liikeylijäämää.
Inex Partners Oy:n SOK:n kautta tapahtuva OVT-laskutus
ei sisälly SOK:n liikevaihtoon.
Konsernitaseessa osakkuusyhtiöiden hankintamenoon ja
konsernin omaan pääomaan on lisätty konsernin osuus hankinnan
jälkeen kertyneestä osakkuusyhtiön nettovarallisuudesta sisältäen
myös tilinpäätössiirtojen kertymän laskennallisella verovelalla
vähennettynä.
Konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden väliset sisäiset katteet
on eliminoitu omistusosuuden suhteessa. Ne on vähennetty
konsernin edellisten tilikausien ylijäämästä ja osakkuusyhtiöiden
osakkeiden hankintamenosta. Eliminoidut myyntivoitot
tuloutetaan poistojen tahdissa.

Ulkomaanrahan määräiset erät
ja johdannaissopimukset
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi EKP:n
tilikauden päättymispäivänä noteeraamaan kurssiin ja kurssierot
on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Suojaustarkoituksessa solmitut
johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Suojaustarkoituksessa tehdyistä valuuttatermiineistä kurssierot on
kirjattu tulosvaikutteisesti suojauksen kohteesta syntynyttä kurssieroa vastaan sen tilikauden aikana, jolloin suojauksen kohteen
kurssiero on syntynyt. Realisoitumatonta kurssivoittoa on kirjattu
tulosvaikutteisesti enintään suojauksen kohteesta syntyneen
tappion verran, tämän ylittävä osuus on kirjattu tasevaikutteisesti.
Tase-eriä suojaavien johdannaisten realisoitumattomat kurssitappiot on kirjattu täysimääräisesti tulosvaikutteisesti. Tulevia kassavirtoja suojaavien valuuttatermiinien realisoitumattomat kurssierot
on kirjattu taseeseen.

Pääjohtajan
Tilinpäätös
katsaus

Korkotermiinit ja koronvaihtosopimukset
Korkotermiinien realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu
taseeseen, realisoituneet arvonmuutokset on jaksotettu tulosvaikutteisesti sopimusajalle. Tilinpäätöksessä ei ollut avoimia suojaustarkoituksessa tehtyjä korkotermiineitä.
Koronvaihtosopimusten korot on jaksotettu sopimuskaudelle
oikaisemaan korkotuottoja tai -kuluja. Suojaustarkoituksessa
tehtyjen koronvaihtosopimusten arvonmuutokset on kirjattu
tasevaikutteisesti.
Osaketermiinit
Realisoituneet voitot ja tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Osakejohdannaiset on arvostettu tilikauden viimeisen pörssipäivän
kursseilla. Osaketermiinien arvostusvoittoa on tuloutettu enintään
suojattavasta kohteesta kuluksi kirjatun tappion verran, tämän
ylittävä osuus on kirjattu taseeseen. Negatiiviset arvonmuutokset
on kirjattu tasevaikutteisesti suojauksen kohteen kirjaamattomaan
arvostusvoittoon asti, tämän ylittävä osuus on kirjattu tulosvaikutteisesti. Tilinpäätöksessä ei ollut avoimia osaketermiineitä.
Korko-, valuutta-, osake- ja osakeindeksioptiot
Optioiden saadut ja maksetut preemiot on kirjattu taseeseen.
Korko-optioiden preemiot ja realisoituneet voitot tai tappiot on
jaksotettu sopimuskaudelle oikaisemaan kirjattuja, suojattuja
korkoja. Realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu taseeseen. Valuuttaoptioiden kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti
suojauksen kohteesta syntynyttä kurssieroa vastaan sen tilikauden
aikana, jolloin suojauksen kohteen kurssiero on syntynyt. Osakeja osakeindeksioptioiden arvostusvoittoa on tuloutettu enintään
suojattavasta kohteesta kirjatun tappion verran, tämän ylittävä
osuus on kirjattu tasevaikutteisesti. Negatiiviset arvonmuutokset
on kirjattu tasevaikutteisesti suojauksen kohteen kirjaamattomaan
arvostusvoittoon asti, tämän ylittävä osuus on kirjattu tulosvaikutteisesti. Tilinpäätöksessä ei ollut avoimia suojaustarkoituksessa
tehtyjä optiosopimuksia.
Sähköjohdannaiset
Sähköjohdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintariskiltä
suojautumiseen. Suojaustarkoituksessa tehtyjen sähkötermiinien
realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu taseeseen, realisoituneet arvonmuutokset on jaksotettu sopimusajalle. Katsauskauden aikana käytettiin suojausinstrumentteina ainoastaan sähkötermiineitä.
Öljytuotejohdannaiset
Öljytuotejohdannaisia käytetään polttonestekaupan hintariskiltä
suojautumiseen. Suojaustarkoituksessa solmittujen futuurien
realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti oikaisemaan ostoja. Suojaustarkoituksessa
solmittujen optioiden preemiot on kirjattu taseeseen ja niiden
arvonmuutokset tulosvaikutteisesti oikaisemaan ostoja. Asetetut
optiot on käsitelty tilinpäätöksessä muussa kuin suojaustarkoituksessa tehtyinä.

Kaurajohdannaiset
Kaurajohdannaisia käytetään tulevaisuudessa toteutuvan myynnin hintatason varmistamiseen. Suojaustarkoituksessa tehtyjen
kaurafutuurien realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu
taseeseen. Realisoituneet arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti oikaisemaan myyntejä, mikäli suojauksen kohde on jo
realisoitunut, tai muutoin tasevaikutteisesti.

Muussa kuin suojaustarkoituksessa
solmitut sopimukset
Johdannaissopimuksia tehdään pääasiassa suojaustarkoituksessa. Muussa kuin suojaustarkoituksessa sopimuksia tehdään vain
SOK:n hallituksen hyväksymien yhtymän riskienhallintaohjeissa
määriteltyjen riskilimiittien sallimissa puitteissa. Muussa kuin
suojaustarkoituksessa solmittujen johdannaissopimusten tilinpäätöshetkellä avoimena olevien positioiden negatiiviset arvonmuutokset on kirjattu kuluksi. Avointen positioiden arvostusvoitot on
tuloutettu vain siltä osin kuin positioon kuuluvista sopimuksista
on aikaisemmin kirjattu tappiota, tämän ylittävä osuus on kirjattu
tasevaikutteisesti. Suljettujen positioiden arvonmuutokset on
kirjattu tulosvaikutteisesti. Muussa kuin suojaustarkoituksessa
solmittujen avointen sopimusten käypä arvo 31.12.2005 oli
154 600 euroa.

Pysyvät vastaavat ja poistot
Pysyvät vastaavat on taseessa arvostettu hankinnasta aiheutuneiden
muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Tilinpäätöstä
laadittaessa on suunnitelman mukaisesti peruutettu jäljellä olleet
arvonkorotukset 26,1 miljoonaa euroa.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun
poistosuunnitelman mukaan tasapoistona käyttöomaisuuden
alkuperäisestä hankintamenosta. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Poistoajat, jotka perustuvat
arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin, ilmenevät tuloslaskelman
liitetietojen poistokohdasta.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on fifo-periaatteen mukaisesti merkitty taseeseen
hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai jälleenhankintamenojen tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä alinta
arvoa käyttäen.

Rahoitusomaisuus
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan.

Leasing
Leasingmaksut on esitetty tuloslaskelmassa vuokrakuluina.
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Vastaiset menot ja menetykset
Vastaiset menot ja menetykset, joihin on sitouduttu tai joiden
toteutumista pidetään todennäköisenä, on kirjattu kuluksi luonteensa mukaisesti asianomaiseen kuluerään. Taseessa kyseiset
kuluvaraukset on esitetty pakollisina varauksina tai siirtovelkoina.

Laskennalliset verot
Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi, omaksi pääomaksi
ja vähemmistöosuudeksi sekä niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Ns. hyllypoistot on otettu em. laskennallista
verovelkaa laskettaessa huomioon vähentävänä tekijänä.
Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja sen muutos konsernituloslaskelmassa.

Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja
-saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja
-saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen.
Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy
laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen
verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu käyttäen vahvistettua 26 prosentin verokantaa.

Eläkejärjestelyt
SOK-yhtymän yhtiöiden eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. SOK-yhtymän palveluksessa oleville
entisen Elonvaran jäsenille on otettu lisäeläkevakuutus, jolla turvataan eläkekassan sääntöjä vastaavat ansaitut ja tulevat eläke-edut.

Rahoitusriskien ja sähkön hintariskin hallinta 2005

Likviditeettiriski
SOK-yhtymä pyrkii minimoimaan maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävien
rahoitusreservien avulla. Riittävää likviditeettiä ylläpidetään
kassavaroilla, tililimiiteillä, likvideillä rahamarkkinasijoituksilla ja
pitkäaikaisilla sitovilla luottolimiiteillä. SOK-yhtymä pyrkii rahoitusstrategiansa mukaisesti pitämään likvidien varojen ja käyttämättömien pitkäaikaisten sitovien luottolimiittien määränä vähintään
10 prosenttia taseensa loppusummasta lisättynä käyttämättömän
luottolimiitin määrällä. Likvidit varat olivat vuoden lopussa
789,8 miljoonaa euroa ja käyttämättömät pitkäaikaiset sitovat
luottolimiitit 152,4 miljoonaa euroa, yhteensä 47,6 prosenttia.
Quick-ratiolle on määritelty tavoitteeksi yli 1 mukaan luettuna
pitkäaikaiset käyttämättömät luottolimiitit. Vuoden lopussa edellä
mainitulla tavalla laskettu quick-ratio oli 1,15.
Korkoriski
SOK-yhtymän korkoriskiä tarkastellaan 12 kuukauden ja kolmen
vuoden aikajänteillä. Yhden prosenttiyksikön lineaarinen markkinakorkotason muutos ei saa aiheuttaa yli 0,5 prosenttiyksikön
lisäystä SOK-yhtymän keskimääräisten korollisten nettovelkojen
korkotasoon.
Valuuttariski
SOK-yhtymän liikevaihto kertyy pääosin kotimaasta. Kaupalliset
valuuttakurssiriskit ovat SOK-yhtymässä kaupan tekevän yksikön
vastuulla. Baltian tytäryhtiöiden taseeseen liittyvää valuuttariskin
suuruutta tarkastellaan taseen lähdekäyttöanalyysin pohjalta.
Valuuttariskiä pienennetään rahoittamalla yhtiöiden toimintaa
samassa valuutassa kuin rahan käyttökin on ja johdannaisten
avulla. SOK:lla ja sen suomalaisilla tytäryhtiöillä ei ollut tilikauden
lopussa valuuttamääräisiä lainoja.
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Luottoriski
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa
liiketoimintayksiköiden toimintaa. Sijoitustoimintaa ja johdannaiskauppaa käydään ainoastaan SOK:n hallituksen hyväksymien
vastapuolten kanssa, hallituksen hyväksymän limiitin puitteissa.
Sähkön hintariski
Sähkön hintariskiä tarkastellaan SOK-yhtymässä kolmen vuoden
aikajänteellä. Minimisuojautumisasteet seuraaville vuosille on
määritelty SOK:n hallituksen hyväksymässä sähkön hintariskin
hallintaohjeistuksessa. Tilinpäätöstä seuraavan kalenterivuoden arvioidusta kulutuksesta ja sitovista sähkön toimituksista on suojattu
100 prosenttia, sitä seuraavasta 43 prosenttia ja kolmannen vuoden
osalta 22 prosenttia. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää kiinteähintaisia toimitussopimuksia, futuureita, termiineitä, optioita
tai muita vastaavia sähköjohdannaisia.
Polttonestekaupan hintariski
S-ryhmän polttonesteiden hankintaa hoitaa SOK:n tytäryhtiö
North European Oil Trade Oy. Polttonesteiden hankinnassa
yhtiölle syntyy polttonesteiden varastojen myötä hintariski, jonka
hallinnan määrittelee yhtiön riskienhallintapolitiikka. Hintariskin
hallintaan käytetään suojausinstrumentteja kuten Lontoon ja
New Yorkin öljypörsseissä tehtäviä futuureita ja optioita sekä
OTC-markkinoilla tehtäviä swapeja.
Viljakaupan hintariski
SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy käyttää kaurajohdannaisia kauran basis-kaupan hintariskin suojaamiseksi.

Tilinpäätös

Liitetiedot

Milj. €

2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

81,1
743,6
36,3
176,7
344,9
827,5
533,7
2 362,0
209,7
-1 106,1
4 209,4

59,0
444,5
97,0
169,2
356,0
826,8
491,5
2 031,6
204,4
-898,9
3 781,1

SOK
2005

2004

2 362,0
163,6

2 031,6
155,8

2 525,7

2 187,4

0,2
-4,8

0,3
-4,6

-4,6

-4,3

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1 a. Liikevaihto toimialoittain
Marketkauppa
Polttonestekauppa
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
Hotellit ja ravintolat
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Käyttötavarahankinta
OVT-laskutus *)
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
Eliminoinnit *)
Yhteensä

*) sisältää konsernin sisäistä OVT-laskutusta 956 milj. € (ed. v. 727 milj. €)
Liikevaihdosta 95,3 % muodostuu kotimaan liiketoiminnasta.
1 b. Liikevoitto toimialoittain
Marketkauppa
Polttonestekauppa
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
Hotellit ja ravintolat
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Käyttötavarahankinta
OVT-laskutus
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Eliminoinnit
Yhteensä

2,5
1,6
0,8
14,6
4,8
8,3
-0,0
0,2
6,8
2,4
20,3
62,3

0,6
-0,9
4,2
10,6
9,1
12,8
2,5
0,3
12,4
1,8
-0,3
53,2

2. Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Goodwill-tuotot
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä

30,9
4,1
1,2
36,2

8,9
3,1
1,2
13,1

5,8

4,4

0,2
6,0

0,1
4,5

3 725,0
-22,3
3 702,7

3 269,9
-3,2
3 266,7

2 361,5
0,0
2 361,5

2 014,7
11,6
2 026,3

125,1
21,1
9,5
155,6

125,5
20,5
9,1
155,1

29,9
6,0
2,5
38,4

26,4
4,1
2,1
32,6

3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos (+/-)
Yhteensä
4. Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty jäljempänä kohdassa 26.
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Milj. €

2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

2005

SOK
2004

5. Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Yhteensä

37,9
4,9
42,8

34,3
6,2
40,5

7,5
0,0
7,5

5,1
1,4
6,5

Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen
kertymän erittelykohtiin.
Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat käyttöomaisuuden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan.
Poistoja ei ole tehty arvonkorotuksista. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Vuosia
30–35
Rakennukset
10–15
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
10
Konttori- ja varastokalusto
Varasto-, huolto- ja jalostuskoneet
7
Ravintola- ja hotellikalusto
5–10
Myymäläkalusto
5–7
Moottoriajoneuvot ja tietokoneet (muut kuin mikrotietokoneet)
5
5–10
Liikearvot
                            verolain sallimissa rajoissa
Muut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
6. Liiketoiminnan muut kulut
Käyttöomaisuuden myyntitappiot
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

0,1
118,5
118,6

0,6
118,9
119,5

1,7
-0,3
1,7
3,1

-0,1
2,6
-0,6
1,6
3,6

0,0
33,5
33,5

33,1
33,1

1,7

-0,1
2,4

0,2
1,8

0,2
2,6
1,5
7,0
1,4
9,9

Vuokrakulut on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa.
7. Pakollisten varausten lisäykset (-) tai vähennykset (+)
Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat lisäykset
Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vähennykset
Muiden vastaisten menojen ja menetysten lisäys
Muiden vastaisten menojen ja menetysten vähennys
Yhteensä
8. Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä
Osinkotuotot muilta
Osinkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä

1,2
1,2

1,4
1,4

0,1
1,0
1,2
2,3

Korkotuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta

1,0

0,8

8,6
0,8

9,9
0,8

18,9
20,0

16,7
17,4

2,4
13,9
25,7

1,3
11,5
23,5

0,0

2,0

3,1

2,0

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalentumisten palautukset pysyvien vastaavien
sijoituksista
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien muista
arvopapereista
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
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-13,0
0,1

-0,0

0,1

-0,0

14,2
14,2

15,6
15,6

2,5
12,1
14,6

1,2
13,6
14,8

6,8

1,2

10,2

29,5
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Milj. €

2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

SOK

9. Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset
Fuusiovoitto
Muut
Yhteensä

2005

2004

25,0
11,3

28,7
6,0
0,1
34,9

36,2

Satunnaiset kulut
Annetut konserniavustukset
Fuusiotappio
Yhteensä

6,9
0,1
7,0

17,2

Satunnaiset erät yhteensä

29,2

17,7

3,5

-2,0

1,7
-0,1
4,7

6,1
1,3
3,4

6,3

10,7

10. Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen lisäys (-) / vähennys (+)  
11. Välittömät verot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ed. tilikausilta
Tuloverot satunnaisista eristä
Yhdistelytoimenpiteiden vaikutus
Laskennallisen verovelan / -saamisen muutos
Yhteensä

14,3
1,4
0,0
-2,4
0,9
14,1

11,0
-0,3
-0,0
-0,0
0,7
11,3

17,2

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
12. SOK-yhtymän aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, milj. €
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet

Liikearvo

Hankintameno 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2005

66,7
23,9
-29,9
3,9
64,6

22,9
9,3
-2,3

Kertyneet poistot 1.1.2005
Hankitut yhtiöt
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2005

36,2
0,1
-13,1
10,3
0,1
33,6

Muut
pitkävaikutt.
menot

29,9

36,6
1,7
-6,4
5,2
37,1

17,2

22,9

-2,3
3,4
1,7
20,0

-4,5
4,3

Ennakkomaksut

7,9
14,8
-5,1
-9,3
8,3

Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä

134,1
49,7
-43,7
-0,2
140,0

76,4
0,1
-19,9
17,9
1,8
76,3

22,7

Konserniliikearvo

Konsernireservi

19,9
1,6
-1,6

1,6

19,9

1,6

19,2
-0,2
0,2
0,7
19,9

Kertyneet tuloutukset 1.1.2005
Kertyneet tuloutukset 31.12.2005

1,6
1,6

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

31,0

9,9

14,4

8,3

63,6

0,0

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

30,5

5,7

13,6

7,9

57,8

0,7

0,0
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Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja
rakennelmat

Koneet
ja
kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

0,0
2,4

103,3
1,4
-5,5
9,5
2,4
111,1

43,7
1,1
-3,9
9,9
0,1
50,9

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

11,6
-11,6
0,0

14,5
-14,5
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

26,9

160,3

31,2

2,3

18,7

239,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

39,3

190,5

34,5

2,4

6,0

272,7

30,1
2,6
-3,4
0,0
29,3

Hankintameno 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2005
Kertyneet poistot  ja
arvonalennukset 1.1.2005
Hankitut yhtiöt
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2005

2,4
0,3
-0,3

Arvonkorotukset 1.1.2005
Vähennykset
Arvonkorotukset 31.12.2005

279,2
5,7
-23,4
9,9
271,4

78,2
10,0
-8,8
2,7
82,1

3,9
0,4
-0,0
-0,1
4,1

Ennakkom.
ja keskener.
hankinnat

6,0
27,5
-2,4
-12,4
18,7

Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä

397,3
46,2
-38,1
0,2
405,5
150,7
3,0
-9,7
19,8
2,4
166,3
26,1
-26,1
0,0

Koneiden ja kaluston kirjanpitoarvosta koneiden ja laitteiden osuus 0,3 milj. € (ed.v. 0,3 milj. €)
13. SOK-yhtymän sijoitukset, milj. €
Muut
osakkeet
ja osuudet

Osakkeet
yhteensä

59,4
0,4
-1,4
-2,4
55,9

8,8
0,1
-0,3
8,6

68,2
0,4
-1,7
-2,4
64,5

3,3
0,0
3,4

0,2
-0,2
0,0
0,0

3,5
-0,2
0,0
3,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

52,6

8,6

61,2

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

56,0

8,6

64,7

Hankintameno 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2005

Osakkeet
omistusyhteysyrityksissä

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2005
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset
Arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2005

Osakkuusyrityksistä johtuvan konserniaktiivan poistamatta oleva määrä 0,1 milj. € (ed.v. 1,1 milj. €)
Osakkuusyrityksistä johtuvan konsernireservin tulouttamatta oleva määrä 0,0 milj. € (ed.v. 0,0 milj. €)

66

Tilinpäätös

Pääomalainasaamiset
omistusyhteysyrityksiltä

0,8

Määrä 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Määrä 31.12.2005

0,8

Saamiset
omistusyhteysyrityksiltä

Pääomalainasaamiset
muilta

Muut
saamiset
muilta

Muut
sijoitukset
yhteensä

1,3

0,9

-0,6

-0,0

0,7

0,9

24,4
1,0
-0,6
7,1
31,8

27,3
1,0
-1,2
7,1
34,2

0,0
0,0

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2005
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2005

0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

0,8

0,7

0,9

31,8

34,2

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

0,8

1,3

0,9

24,4

27,3
95,4
92,0

SOK-yhtymän sijoitukset yhteensä  31.12.2005
SOK-yhtymän sijoitukset yhteensä  31.12.2004
12. SOK:n aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, milj. €
Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2005

Aineettomat
oikeudet
36,5
3,8
-27,3
4,5
17,5

Muut
pitkävaikutteiset
menot
6,1
0,5
6,6

Ennakkomaksut

Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä

7,4
6,5
-5,1
-5,0
3,8

50,0
10,3
-32,4
0,0
27,9

15,8
-9,3
6,0
12,6

4,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

5,0

1,6

3,8

10,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

20,7

1,4

7,4

29,5

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja
rakennelmat

Koneet
ja
kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

2,6
0,0
-0,1
2,6

10,5

12,7
1,0
-1,8
12,0

0,4
0,0

0,0

7,5

9,4
-0,6
1,0
0,0
9,8

Kertyneet poistot 1.1.2005
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2005

20,5
-9,3
6,3
17,5

0,2
5,0

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2005
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.2005
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2005

0,1
-0,0
0,0
0,1

10,5
7,3
0,3

0,4

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

0,2
12,3
-1,2
11,2

Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä

26,3
13,4
-3,0
36,7
16,7
-0,6
1,3
0,0
17,4

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

2,5

3,0

2,2

0,4

11,2

19,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

2,6

3,2

3,3

0,4

0,2

9,6
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13. SOK:n sijoitukset, milj. €

Hankintameno 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2005

Osakkeet
saman
konsernin
yrityksissä

252,1
26,3
-16,8
2,4
264,0

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2005
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset
Arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2005

Osakkeet
omistusyhteysyrityksissä

48,6
0,4
-2,7
-2,4
43,9

Osakkeet
yhteensä

10,2
0,0
-0,0
10,2

310,8
26,7
-19,5
0,0
318,0
27,7
0,0
3,1
30,7

17,9
-0,0
3,0
20,9

0,0
9,8

0,0
0,0
0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

243,1

34,1

10,2

287,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

234,2

38,8

10,2

283,2

Pääomalainasaamiset
saman
konsernin
yrityksiltä

Saamiset
saman
konsernin
yrityksiltä

Pääomalainasaamiset
omistusyhteysyrityksiltä

Määrä 1.1.2005
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Määrä 31.12.2005

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2005
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2005

41,0

-35,4
5,6

9,8

Muut
osakkeet
ja osuudet

131,7
57,3
-29,4
-7,1
152,5

0,8

0,8

Saamiset
omistusyhteysyrityksiltä

Pääomalainasaamiset
muilta

Muut
saamiset
muilta

Muut
sijoitukset
yhteensä

1,3

0,9

-0,6

-0,0

0,7

0,9

22,7
1,0
-0,5
7,1
30,2

198,3
58,3
-65,9
0,0
190,7

1,8
-0,0
1,8

0,0

1,8
0,0
1,8

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

3,8

152,5

0,8

0,7

0,9

30,2

188,9

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

39,2

131,7

0,8

1,3

0,9

22,7

196,5

SOK:n sijoitukset yhteensä 31.12.2005
SOK:n sijoitukset yhteensä 31.12.2004
Sitoumukset saman konsernin yritysten lainojen vakauttamiseksi 31,3 milj. €
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14. SOK-yhtymän ja SOK:n omistamat yritykset 31.12.2005
Konserniyritykset
Kaupalliset
AS Kommest Auto -konserni
AS Sokotel
Hankkija-Maatalous Oy -konserni         
Intrade Partners Oy           
Jollas-Opisto Oy              
Maan Auto Oy -konserni      
North European Oil Trade Oy
Prisma Peremarket AS  
Rainex Yrityspalvelu Oy
Rekla Oy
S-Etuluotto Oy             
S-Eturahoitus Oy             
SOK-Business Oy               
SOK-Invest Oy
Sokotel Oy -konserni        
SOK-Takaus Oy                 
Tapiolan Sokos Oy
Turun Sokos Oy
Kiinteistöyhtiöt (21 kpl)  
Vaihto-omaisuuskiinteistötytäryhtiöt (8 kpl)
Konserniyritykset yhteensä 55 kpl

Kotipaikka

Viro
Viro
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Viro
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Turku

äänivalta
osuus-%

SOK:n
omistus
osuus-%

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
90,0

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
90,0

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
90,0

38,6
22,2
33,0
33,3
50,0
50,0
31,5
49,7
38,6
33,3
21,9
45,1

38,6
22,2
33,0
33,3
50,0
50,0
31,5
40,2
38,6
33,3
21,9
30,0

38,6
22,2

omistusosuus-%

SOK-yhtymän

Omistusyhteysyritykset
Osakkuusyhtiöt
Asunto Oy Kauniaisten Kirkkomäki
Elielin Pysäköinti Oy
Hotelli Joensuun Kimmel Oy
Hotellipankki Oy
Inex Partners Oy -konserni
Kauppakeskus Mylly Oy
Keskuskorttelin Huolto Oy
Kiinteistö Oy Pysäköintiveturi
Kiinteistö Oy Turun Toripaikoitus
Movere Oy
Oy Realinvest Ab -konserni
Tullin Parkki Oy
Osakkuusyritykset yhteensä 12 kpl

Kauniainen
Helsinki
Joensuu
Helsinki
Helsinki
Turku
Vaasa
Tampere
Turku
Lahti
Helsinki
Tampere

50,0
50,0
31,5
49,7
28,6
21,9
45,1

Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
Sato-Yhtymä Oyj

Helsinki

8,7

8,7
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Milj. €

2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

15. Vaihto-omaisuus
Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Yhteensä

158,9
0,3
1,4
160,7

135,6
0,4
0,7
136,7

16. Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

0,0
0,2
0,0
0,1
0,3

3,1
0,7
0,0
0,1
3,9

17. Laskennallinen verosaaminen
Jaksotuseroista
Yhdistelytoimenpiteistä
Yhteensä

1,3
0,5
1,8

2,1
0,8
2,9

SOK
2005

2004

2,4

2,5

2,4

2,5

0,0
0,2

2,4
0,7

0,2

3,1

315,1

225,0

3,3
8,3
26,0
9,6
47,2

7,9
3,3
38,7
7,7
57,6

Konserniyritysten jaksotuseroista johtuva laskennallinen verosaaminen on
yhdistelty ja esitetty konsernitaseessa, ei konserniyritysten taseissa.
18. Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

395,4

291,2

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

0,6
0,0
15,2
15,8

0,6
0,0
27,2
27,7

0,4

0,4

15,1
15,5

27,1
27,5

Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

17,0
15,5
32,3
475,9

16,8
10,3
38,3
384,4

1,5
20,0
399,3

1,8
11,8
323,6

9,2
38,3
47,5

6,1
59,5
65,6

9,0
35,6
44,7

6,1
40,5
46,5

21,3
667,5
688,8

24,5
547,2
571,7

21,3
667,5
688,8

24,5
547,2
571,7

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Rahoituserät
Muut
Siirtosaamiset yhteensä
19. Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet
Rahamarkkinasijoitukset
Yhteensä
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Milj. €

2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

2005

SOK
2004

20. Oma pääoma
Osuuspääoma 1.1.
Lisäys
Osuuspääoma 31.12.

71,1
15,8
86,9

68,6
2,5
71,1

71,1
15,8
86,9

68,6
2,5
71,1

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella.
Lisäosuuspääoma 1.1.
Lisäys
Lisäosuuspääoma 31.12.

16,8
16,8

14,8
2,0
16,8

16,8
16,8

14,8
2,0
16,8

Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseen osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Vähennys
Arvonkorotusrahasto 31.12.

25,4
-25,4
0,0

51,5
-26,1
25,4

Kaikki SOK-yhtymän arvonkorotukset on peruttu käyttöomaisuuden hankintahintaiseen arvostusperiaatteeseen siirtymiseksi.
Vararahasto 1.1.
Lisäys
Vararahasto 31.12.

14,8
0,5
15,3

12,8
2,0
14,8

14,8
0,5
15,3

12,8
2,0
14,8

Hallintoneuvoston käyttörahasto 1.1.
Lisäys
Vähennys
Hallintoneuvoston käyttörahasto 31.12.

0,0
0,1
-0,1
0,1

0,2
0,5
-0,7
0,0

0,0
0,1
-0,1
0,1

0,2
0,5
-0,7
0,0

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto vararahastoon
Siirto hallintoneuvoston käyttörahastoon
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman korko
Arvonkorotuksen purku voittovaroista
Muuntoero
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.

327,9
-0,5
-0,1
-10,8
-0,8
0,0
315,7

296,7
-2,0
-0,5
-6,4

347,6
-0,5
-0,1
-10,8

326,3
-2,0
-0,5
-6,4

-0,0
287,7

336,2

317,4

Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

57,4
492,2

40,2
456,0

32,0
487,2

30,2
450,3

287,7
40,2
-0,1

336,2
32,0
-1,5

317,4
30,2
-0,1

-33,2
294,5

366,6

347,4

1,0
0,3
0,3
0,2
1,8

4,2
0,4
0,3
0,4
5,3

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä
315,7
Tilikauden ylijäämä
57,4
Sääntöjen mukaan vararahastoon siirrettävä vähimmäismäärä
-1,5
Tilinpäätössiirtojen kertymästä omaan
pääomaan merkitty osuus
-31,2
Yhteensä
340,4
21. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalustot
Yhteensä
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Milj. €
22. Pakolliset varaukset
Vajaakäytössä olevat tilat
Muut vastaiset menot
Yhteensä
23. Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Ostovelat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
24. Laskennallinen verovelka
Tilinpäätössiirroista
Jaksotuseroista
Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät
Yhteensä

2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

2005

2004

1,6
0,9
2,5

3,3
2,3
5,6

1,6
0,1
1,7

3,3
0,3
3,5

0,3
15,4
30,9

5,8
16,9
0,4
0,3
6,8
30,2

0,0
15,4
15,4

0,0
6,8
6,8

9,7
-0,6
9,2

10,4
-0,6
9,8

3,3

2,9
0,0
42,2
300,9

0,3

2,7

7,9
155,0

6,9
132,2

61,1
149,4
4,6
215,2

50,0
184,0
5,8
239,8

15,2

SOK

25. Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat

46,1
344,4

Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut
Rahoituserät
Muut
Siirtovelat yhteensä
TULOVEROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Esitetty edellä kohdassa 11.
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103,9
1,8
0,0
105,7

65,9
2,7
0,0
68,7

101,2
1,8
103,0

63,5
2,7
0,0
66,3

662,7
116,1
1 278,3

553,8
121,4
1 089,9

632,3
61,4
1 175,1

523,4
53,0
1 024,3

26,5
10,2
79,3
116,1

29,7
9,6
82,2
121,5

8,3
8,4
49,4
66,0

7,6
7,2
43,9
58,8
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LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

Marketkauppa
Polttonestekauppa
Tavaratalo-ja erikoisliikekauppa
Hotellit ja ravintolat
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Käyttötavarahankinta
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
Yhteensä

445
6
144
1 141
645
946
255
764
4 346

433
12
371
1 232
614
953
235
644
4 494

SOK
Tytäryhtiöt
Yhteensä

663
3 683
4 346

558
3 936
4 494

Milj. €

SOK
2005

2004

26 a. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin ryhmittäin

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on laskettu keskiarvona kuukausien lopussa lasketuista kokoaikaiseksi muutetuista henkilökunnan
lukumääristä. Ulkomaisissa toimipaikoissa olevien henkilömäärä 31.12.2005 oli 1 095 henkilöä.
26 b.
Palkat ja palkkiot:
Toimitusjohtajat sekä hallitusten jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet

3,0
0,1

3,0
0,1

0,7
0,1

0,9
0,1

1,7
1,9
1,9

1,7
1,9
1,9

Johdon eläkesitoumukset:
SOK:hon työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja osalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajista
on eläkeoikeus täytettyään 60–63 vuotta.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
27. Vastuusitoumukset
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta
Kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä

0,0
0,1
0,1

Velat, joiden vakuudeksi annettu pantteja
Lainat rahoituslaitoksilta
Pantatut osamaksusopimukset
Muut velat
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä

0,0
0,7
1,7
1,9
1,9

1,7
1,9
2,7
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2005

SOK-YHTYMÄ		
2004

Lainat rahoituslaitoksilta
Annetut takaukset
Annetut takaukset yhteensä

11,1
11,1
11,1

26,8
26,8
26,8

Yleisvakuudet, jotka annettu velkojen vakuudeksi
Kiinnitykset

18,9

19,5

0,8
13,8
87,0
101,6

2,6
13,5
101,3
117,4

Milj. €

SOK
2005

2004

0,8
0,3

2,6

1,2

2,6

83,6

113,8

0,2
0,2

0,2
0,2

Velat, joiden vakuudeksi annettu takauksia

Muut annetut vakuudet
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset
Yhteensä
Saman konsernin yritysten puolesta annetut vakuudet
Takaukset
Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset osakkuusyritysten velasta
Takaukset osuuskauppojen velasta
Takaukset muiden velasta
Yhteensä

1,7
5,8
0,2
7,6

0,8
7,2
0,2
8,2

Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset osuuskauppojen vastuista

0,1

0,2

101,4
69,3
170,7

104,3
71,2
175,5

32,4
32,4

37,0
37,0

5,7
12,2
17,9

5,0
11,2
16,2

1,4
0,8
2,3

1,4
1,3
2,7

Muut vastuut
Takaisinostovastuut:
Osamaksukannan takaisinostovastuut
Muut takaisinostovastuut
Yhteensä
Leasingvastuut:
Seuraavana vuonna maksettavat
Yli vuoden kuluttua maksettavat
Yhteensä

Vuokravastuut:
S-ryhmän käytössä olevat vuokratut liikepaikat on turvattu pääsääntöisesti pitkäaikaisilla sopimuksilla,
joista SOK-yhtymällä on vuokravastuita.
Muut taloudelliset vastuut:
Konserniyhtiöiden kiinteistöjen perusparannuksiin ja uudisrakennuksiin liittyy AVL 33 §:n mukainen vähennetyn
arvonlisäveron palautusvastuu. Palautusvastuu realisoituu, mikäli toimitilat, joiden osalta vähennyksiä on tehty,
poistuvat vähennykseen oikeuttavasta käytöstä em. lain tarkoittaman viiden vuoden määräajan kuluessa.
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SOK-YHTYMÄ

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2005

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2005

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2004

40,0

40,0

0,8

0,8

75,2
75,2
246,8

101,0

75,2
75,2
268,5

133,4

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

30,3

25,8

19,1

14,9

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

22,6

11,4

20,8

7,9

24,3

24,3

2,2

2,2

3,1

3,1

0,6
3,9

3,3

1,1

1,1

0,4

0,4

Käypä arvo
31.12.2005

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2005

Käypä arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2004

-0,0

-0,0

0,0

0,0

0,1
-0,1
-1,0

-1,0

0,2
-0,2
-1,3

-1,3

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

0,2

0,1

-0,5

-0,5

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

2,9

2,2

-0,7

-0,8

0,4

0,4

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,0
0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
kohde-etuuden arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Kaurajohdannaiset
Futuurisopimukset
Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
käypä arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Kaurajohdannaiset
Futuurisopimukset
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SOK

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2005

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2005

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2004

40,0

40,0

45,8

45,8

75,2
75,2
246,8

101,0

75,2
75,2
268,5

133,4

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

59,2

1,3

31,5

3,9

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

22,6

11,4

20,8

7,9

Käypä arvo
31.12.2005

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2005

Käypä arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2004

-0,0

-0,0

0,1

0,1

0,1
-0,1
-1,0

-1,0

0,2
-0,2
-1,3

-1,3

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

0,0

-0,0

0,1

0,0

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

2,9

2,2

-0,7

-0,8

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
kohde-etuuden arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
käypä arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

Kokonaisriskiasemaa tarkasteltaessa on johdannaisten lisäksi huomioitava suojattavien tase-erien positio.
Tilikauden lopussa avoimena olleita johdannaissopimuksia on käytetty pääasiassa konsernin valuutta-,
korko- ja hintariskin hallintaan.
Avoimet koronvaihtosopimukset ovat pituudeltaan yhdestä kuukaudesta yhdeksään vuoteen.  
Avoimet sähkötermiinisopimukset erääntyvät seuraavan kolmen vuoden kuluessa.  
Muut avoimet johdannaissopimukset ovat alle vuoden mittaisia.
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat markkina-arvoihin tai tulevien kassavirtojen nykyarvoihin.
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SOK-yhtymän tunnusluvut 2001–2005

2001

2002

2003

2004

2005

2 915

2 998

3 112

3 781

4 209

Liikeylijäämä
Milj. €
%:a liikevaihdosta

35
1,2

55
1,8

46
1,5

53
1,4

62
1,5

Tulos ennen satunnaisia eriä
Milj. €
%:a liikevaihdosta

39
1,3

55
1,8

52
1,7

54
1,4

69
1,6

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Milj. €
%:a liikevaihdosta

33
1,1

55
1,8

52
1,7

54
1,4

69
1,6

Oman pääoman tuotto-%

7,5

9,9

7,0

9,0

11,8

Sijoitetun pääoman tuotto-%

6,4

8,4

6,9

7,2

7,6

33,2

34,1

32,9

30,2

28,4

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
Milj. €
%:a liikevaihdosta

31
1,1

43
1,4

56
1,8

53
1,4

68
1,6

Gearing, %

21

10

-2

-22

-25

4 203

4 126

4 557

4 494

4 346

Liikevaihto

Omavaraisuusaste, %

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana kokoaikaiseksi muutettuna

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto-%

=

tulos rahoituserien jälkeen + arvonalentumiset sijoituksista (netto) - verot   
x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus, keskim.

Sijoitetun pääoman tuotto-%

=

tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut + arvonalentumiset sijoituksista (netto)  
x 100
taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, keskim.  
Korottomat velat, milj. €

2001  
472  

2002  
442  

2003  
483  

2005
657

oma pääoma + vähemmistöosuus         
x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Omavaraisuusaste, %

=

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

= tytäryhtiöosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden hankintamenot

Gearing, %

=

Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä tilikauden aikana

2004  
575  

korolliset velat - rahoitusvarat        
x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus
Laskettu keskiarvona kuukausien lopussa kokoaikaiseksi
muutetuista henkilökunnan lukumääristä
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Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden ylijäämän
käyttämisestä
Tuloslaskelman osoittama ylijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

31 962 564,33 €
336 173 838,27 €
368 136 402,60 €

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 31 962 564,33 euroa
käytetään seuraavasti:
– siirretään vararahastoon sääntöjen mukaisesti
– maksetaan lisäosuuspääoman korkoa
– jaetaan osuusmaksun korkona tilikauden alkuun mennessä
   osuuskauppojen suorittamille osuusmaksuille
– siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon
– jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille

1 600 000,00 €
634 259,60 €
6 398 325,00 €
50 000,00 €
23 279 979,73 €

SOK:n omat pääomat tulevat olemaan, jos osuuskunnan
kokous hyväksyy yllä olevan ehdotuksen
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

86 852 500,00 €
16 830 000,00 €
16 873 154,85 €
141 634,97 €
359 453 818,00 €
480 151 107,82 €

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2006

Kari Neilimo

Jukka Salminen

Esko Hakala

Kuisma Niemelä

Veli-Matti Puutio

Ulla-Maija Tolonen
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Arto Hiltunen

Kimmo Simberg

Pääjohtajan
Tilinpäätös
katsaus

Tilintarkastuskertomus

Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunnan jäsenille
Olemme tarkastaneet Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2005–31.12.2005. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää konsernin ja osuuskunnan
tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja osuuskunnan hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä
laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintaker-

tomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten
toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus
on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten
mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös
konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus
myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys kertyneen ylijäämän käyttämisestä on osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukainen.

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2006

Tapani Rotola-Pukkila
KHT

Tomi Englund
KHT

Juhani Heiskanen
KHT

Hallintoneuvoston lausunto
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan sääntöjen 13 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaisesti hallintoneuvosto on tänään tarkastanut hallituksen laatiman tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vuodelta 2005 sekä perehtynyt tilintarkastuskertomukseen.
Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että tilivuoden tulosta ja omaa pääomaa koskeva hallituksen
ehdotus hyväksytään.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa jäsenet Jouko Härkönen,
Leo Laukkanen, Seppo Linjakumpu, Ahti Manninen, Jorma
Niiniaho, Arto Piela ja Juha Vuorenhela. Edellä lueteltujen tilalle
esitetään varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valittavaksi vastaava määrä jäseniä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Lisäksi Kimmo
Simbergin jäsenyys hallintoneuvostossa on päättynyt 1.1.2006
hänen tultua valituksi SOK:n hallituksen jäseneksi.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2006
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallintoneuvoston puolesta
Otto Mikkonen
puheenjohtaja
Markku Viljanen
sihteeri
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Valokuvat Lauri Mannermaa, paino MIKTOR 2006
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