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S-ryhmä

Pääjohtajan katsaus

Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta
”Meidän s-ryhmäläisten mielestä kuluttaja on kaupan kuningas. Kuluttajan kauppana haluamme palvella
tavallisia suomalaisia arjessa. Visionamme on tarjota asiakasomistajillemme ylivoimaista hyötyä ja
helppoutta omasta kaupasta.
Palvelujen ja etujen tarjoaminen asiakasomistajille on ollut S-ryhmän tarkoituksena jo yli sata vuotta.
Osuuskauppa ei maksimoi voittoa, vaan toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti asiakasomistajien hyödyksi.
Osuuskaupat luovat hyvinvointia omilla alueillaan tavoitteena pitää koko Suomi elinvoimaisena.
Osuuskauppa on ja pysyy suomalaisena.
S-ryhmän ja erityisesti SOK-yhtymän tulos on parantunut viime vuosiin verrattuna. Tulosparannuksen
taustalla ovat etenkin toiminnan tehostaminen, kulusäästöt ja pienentyneet investoinnit.
Toimintamme on siis terveellä pohjalla. Syntyneet säästöt mahdollistavat muun muassa asiakkaitamme
hyödyttävän ruokakaupan hintojen halpuuttamisen. Laadusta, valikoimasta ja vastuullisuudesta emme
kuitenkaan tingi.
Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Heiltä on esimerkiksi kysytty, mitä S-ryhmän
tulisi tehdä, jotta se olisi edelläkävijä vastuullisuudessa. Sidosryhmät näkevät S-ryhmän toiminnassa
tärkeinä muun muassa ruokahävikin hallinnan, toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden, tuotteiden ja
palvelujen kotimaisuuden sekä hyvän henkilöstötyön.
Yrityksiltä odotetaan yhä avoimempaa ja läpinäkyvämpää toimintaa. Vauhdilla kehittyvä digitaalisuus
muokkaa voimakkaasti kauppaa ja muuttaa pysyvästi kuluttajien käyttäytymistä. Toimintaympäristön
murros vaatii myös S-ryhmältä aivan uudenlaista otetta ja avautumista ulospäin. Tarvitsemme lisää
yhteistyötä ja innovatiivisia ratkaisuja sekä S-ryhmän sisällä että sen ulkopuolella.
Tunnistamme, että kaikki viisaus ei asu meillä S-ryhmässä. Perustimme esimerkiksi ulkopuolisista
asiantuntijoista koostuvan Advisory Groupin sparraamaan vastuullisuustyötämme ja avaamaan siihen uusia
näkökulmia. Uusien digitaalisten palvelujen kehittämisessä teemme yhteistyötä suomalaisten start-up- ja
kasvuyritysten kanssa.
Asiakkaat haluavat asioida silloin kun se heille sopii. Palveluiden pitää olla vaivattomia ja helposti
saavutettavissa. S-ryhmä haluaa tarjota asiakasomistajille ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta
kaupasta yhdistämällä myymälän, verkkokaupan ja sähköiset palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Meille suomalaisten arki ja sen helpottaminen on tärkeintä. Kuluttaja on kaupan kuningas.”
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Taavi Heikkilä, pääjohtaja, SOK

S-ryhmä lyhyesti
S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupan alan yritysryhmä. Se
muodostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä
sekä 20 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta.

Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat
keskusliike SOK:n. SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja
tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen
kehittämisestä. SOK-yhtymä muodostuu SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä.
S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajille
kannattavasti. Ryhmän päämääränä on tarjota asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa monipuoliset
palvelut ja laaja toimipaikkaverkosto. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan palvelutarpeet ja arjen
helpottaminen hyödyllisten palveluiden ja etujen avulla.

Alueosuuskaupat:
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Liiketoimintamalli
S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja
erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä
rautakauppa. Lisäksi S-Pankki tarjoaa pankkipalveluja. Prisma, S-market, Sale, ABC, Sokos Hotels, Rosso
ja lukuisat muut S-ryhmän toimipaikat ovat suomalaisille tuttuja.
Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä on kansainvälistä liiketoimintaa Venäjällä ja Baltian maissa. Prismoja
löytyy Venäjän lisäksi Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Sokos Hotellit palvelevat myös Venäjällä ja Virossa.
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Arvot, visio ja strategia
S-ryhmän toiminnan tarkoituksena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajillemme
kannattavasti. Osuuskaupat perustettiin yli sata vuotta sitten tuottamaan kohtuuhintaisia ja laadukkaita
tuotteita ja palveluita jäsenilleen, tavallisille suomalaisille kuluttajille. Jatkamme yhä samalla tiellä.
Vastuulliseen osuustoiminnallisuuteen perustuvat arvot ohjaavat toimintaamme:
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Kaupan ala elää parhaillaan suurinta murrosta vuosikymmeniin. Kilpailu on kansainvälistä kaikilla
toimialoilla, ja verkon kautta globaali tarjonta on suomalaistenkin kuluttajien ulottuvilla. Kauppaa mullistaa
voimakkaasti myös digitalisoituminen. Se muokkaa liiketoimintamalleja sekä muuttaa asiakkaiden
kulutuskäyttäytymistä peruuttamattomalla ja ennennäkemättömällä tavalla. Suomen markkinat ovat olleet
jo pitkään Euroopan säännellyimpiä, mutta tulevaisuudessa rajoituksia todennäköisesti puretaan.
Sääntelyn vapautuminen lisää kilpailua ja valinnanmahdollisuuksia, mikä hyödyttää kuluttajia.
S-ryhmän visiona on olla vuoteen 2020 mennessä kaupparyhmä, joka tuottaa ylivoimaista hyötyä ja
helppoutta omasta kaupasta.
Vision saavuttaminen edellyttää meiltä paljon työtä. S-ryhmän on pysyttävä vahvasti mukana ajan
hengessä, mutta muistettava myös juurensa ja kantava ideologiansa – vastuullinen osuustoiminta. Palveluja
kehittäessämme meillä pitää olla kirkkaana mielessä osuustoiminnallinen perustehtävämme, omistajiemme
arjen helpottaminen. Myös osuustoiminnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, mutta tulosta
meidän ei tarvitse maksimoida. Se käytetään suoraan jäsenten etuihin ja toiminnan kehittämiseen.
S-ryhmän keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen ja asiakastyytyväisyyden
kasvattaminen. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää koko kaupparyhmältä entistä
kilpailukykyisempää, kustannustehokkaampaa, osaavampaa ja vastuullisempaa toimintaa. Yritystä ei voi
kehittää pelkästään kuluja karsimalla ja toimintaa tehostamalla. Kuluttajien vaatimukset kasvavat, ja heille
on tarjottava uusia palveluja ja uudenlaisia asiointitapoja. S-ryhmä panostaakin vahvasti innovatiivisten
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digitaalisten ja muiden asiakaslähtöisten palveluratkaisujen kehittämiseen tehden yhteistyötä myös startup- ja kasvuyritysten kanssa.
Osuustoiminnallisena yrityksenä S-ryhmä haluaa olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Teemme tätä työtä
yhdessä sidosryhmiemme kanssa tavoitteellisesti ja avointa vuoropuhelua käyden.
Liiketoimintamme on mukauduttava asiakkaiden tarpeisiin. Yhä useampi asiakas asioi verkossa, ja
digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen. Asioinnin kannalta olennaisten tietojen, kuten hinta-, tuote- ja
saatavuustietojen, pitää olla helposti asiakkaiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
S-ryhmän osuuskaupat ovat jäsentensä yhdessä omistamia osuustoiminnallisia yrityksiä. Jokainen
asiakasomistaja omistaa yhtä suuren osan omasta osuuskaupastaan. Haluamme vaalia osuuskauppojen
sidettä omistajiinsa ja kehittää sitä edelleen.

Keskeiset luvut
S-ryhmän keskeiset luvut, milj. €

2014

2013

Vähittäismyynti* (sis. koko S-ryhmä)

11 182

11 353

Vähittäismyynti Suomessa

10 599

10 799

Vähittäismyynti Baltiassa

583

569

Osuuskauppojen vähittäismyynti

10 373

10 477

Bonusmyynti

9 336

9 541

S-ryhmän tulos*

274

226

Investoinnit

526

573

Asiakasomistajille maksettu Bonus

361

379

Asiakasomistajat (hlö)

2 156 828

2 109 025

Henkilöstö (hlö)

40 292

41 784

Toimipaikat (lkm)

1 643

1 642

Kaikki myynnit alv 0 %.
*) Tulos ilman satunnaisia eriä ja veroja.
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Liiketoiminta-alueet
S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja
erikoisliikekauppa, rautakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä
matkailu- ja ravitsemiskauppa. Lisäksi S-Pankki tarjoaa pankkipalveluja. Auto- ja
autotarvikekauppaa sekä maatalouskauppaa harjoitetaan yksittäisten
osuuskauppojen alueella.
S-ryhmän vähittäismyynti liiketoimintaalueittain, milj. €

2014

2013

Marketkauppa*

7 616

7 566

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

324

338

Rautakauppa

207

241

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

1 774

1 817

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

798

811

Auto- ja autotarvikekauppa

301

406

Maatalouskauppa

150

162

Muut liiketoiminta-alueet

12

12

Yhteensä

11 182

11 353

Kaikki myynnit alv 0 %.
*) sisältää Venäjän ja Baltian myynnin.

Marketkauppa
S-ryhmä harjoittaa Suomessa marketkauppaa viidellä eri ketjulla. Myymälöiden
muodostama palveluverkosto suunnitellaan aina siten, että se täyttää mahdollisimman
kattavasti alueella asuvien ihmisten erilaiset tarpeet.
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Prisma – hyvä mutta halpa
64 Prismaa Suomessa vuoden 2014 lopussa.
Taatusti halpa: aina edullinen hintataso.
Laaja valikoima tuotteita grillipihveistä kahvinkeittimiin.
Sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Iso ja toimiva myymälä, jossa tuotteiden selkeä esillepano tekee asioinnista sujuvaa.
S-market – enemmän kuin edullinen
Suomen laajin ruokakaupan ketju, 437 myymälää vuoden 2014 lopussa.
Helppo, nopea, laadukas ja palveleva. Kaikki tarvittava arkeen ja juhlaan.
Jokaisella S-marketilla on yksilöllinen valikoima. Se rakennetaan vastaamaan mahdollisimman
hyvin juuri kyseisen kaupan asiakaskunnan tarpeita.
Sale ja Alepa – palvelevat lähikaupat
Vuoden 2014 lopussa 370 myymälää ympäri Suomen, Alepat palvelevat
pääkaupunkiseudulla.
Helppo ja vaivaton ostospaikka lähellä kotia tai työpaikkaa.
Myymälät palvelevat joka päivä aamusta iltaan, muutamat ovat auki kellon ympäri.
Valikoimissa tuttuja tuoretuotteita ja muita arjen elintarvikkeita pysyvästi edulliseen hintaan.
ABC-liikennemyymälöiden ruokakaupat – liikkuvalle asiakkaalle
Ruokakauppaa käydään Sale-, Alepa-, S-market- ja ABC-Market -brändien alla.
Ruokakauppoja oli 106 liikennemyymälän yhteydessä vuoden 2014 lopussa.
Helppo ostospaikka niin liikkuvalle asiakkaalle kuin lähiseudun asukkaille.
Palvelee vuoden jokaisena päivänä pitkillä aukioloajoilla. Auki myös juhlapyhinä.
Valikoimasta saa kaikki arjen peruspalikat: heti käyttöön tulevat ja tärkeimmät isoja
ruokaostoksia täydentävät tuotteet.
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Toimintaympäristö
Suomen talouden matalapaine on vaikuttanut myös marketkaupan myyntiin. Ruokakauppa käy tunnetusti
suhteellisen tasaisesti myös taloudellisesti haastavampina aikoina, mutta käyttötavaroihin kohdistuvien
ostohalujen hiipuminen näkyy myös S-ryhmän marketkaupan myynneissä.
Hinnan merkitys ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä on entisestään korostunut. Taloudellinen
epävarmuus vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.
Vastauksena tähän S-ryhmä laski tammikuussa 2015 yli 400 tuotteen hintoja Prismoissa ja noin sadan
tuotteen hintoja S-marketeissa. Tämä oli vasta ensimmäinen askel pitkällä matkalla, ja halpuuttamistyö
jatkuu. Halpuuttaminen ei ole hetkellinen kampanja, vaan jatkuvaa tekemistä, osuuskaupan perushommaa.

Missä mennään?
S-ryhmän marketkaupan tavoitteena on palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä työssä on
sovitettava yhteen kaksi erilaista maailmaa: toisessa päässä ovat ihmiset, vuorovaikutus ja erilaiset
kohtaamiset, toisessa systeemien ja järjestelmien maailma.
Marketkaupassa halutaan tietää, milloin seuraava talouden heilahdus tulee ja mihin suuntaan raakaaineiden hinnat ja kuluttajien ostohalut kehittyvät. Analytiikka, ennusteet ja kehittynyt IT auttavat tässä
työssä.
Yksi asiakaspalvelua ja koko suomalaisen ruokaketjun tehokkuutta parantava työmaa sijaitsee Sipoossa.
Sinne kohoaa täysautomatisoitu päivittäistavarakaupan uusi logistiikkakeskus. Vuonna 2016 avattavan
logistiikkakeskuksen kautta tulee kulkemaan noin puolet S-ryhmän ruokakaupan volyymistä.
Hyvä ja reilu yhteistyö kotimaisten tuottajien, teollisuuden ja kaupan välillä on ratkaisevan tärkeää myös
tulevaisuudessa. Jo nyt 80 prosenttia S-ryhmän myymästä ruoasta valmistetaan Suomessa. Osuuskauppa
on oleellinen osa omaa maakuntaansa paitsi kaupan palveluiden tarjoajana myös työllistäjänä,
yhteistyökumppanina ja investoijana. Maakunnallisuus näkyy myös paikallisina tuotteina kauppojen hyllyillä.
Kansainvälisen verkkokaupan kasvu haastaa etenkin käyttötavarakauppaa. Verkko on kaupalle suuri
mahdollisuus, jonka kautta avautuu uusia tilaisuuksia asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelemiseen.
Kivijalkakaupat pärjäävät myös tulevaisuudessa, jos ne pystyvät jatkossakin palvelemaan asiakasta oikealla
tavalla.
Jo nyt S-ryhmän markettien asiakkaat saavat viihtyä ja vaikuttaa esimerkiksi S-marketin ja Prisman
Facebook-sivuilla. Foodie-palvelu esittelee läpinäkyvästi kaikki ruokakauppojen tuotteet ja hinnat. Palvelu
on ainoa laatuaan Suomessa. Foodiessa toimii myös ruoan verkkokauppa, jonka palveluita voi käyttää tällä
hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Lahdessa.

Vuoden 2014 tapahtumia:
Kotimaista-tuotesarja lanseerattiin maaliskuussa.
SOK rekisteröityi EU:n ruokaketjun hyvien kauppatapojen rekisteriin huhtikuussa.
Markettien käyttötavarakaupan johtaminen yhdistettiin päivittäistavarakauppaan. Uusi
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marketkaupan ketjuohjaus aloitti toimintansa syyskuussa.
Marketkaupan kilpailustrategia vuosille 2015–2020 valmistui joulukuussa.
S-ryhmän marketkauppa

2014

2013

Toimipaikat

920

908

Vähittäismyynti, milj. € (alv 0 %)

7 616

7 566

Päivittäistavarakaupan markkinaosuus, %

45,7

45,7

Toimipaikka- ja vähittäismyyntilukuihin on laskettu mukaan Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-ketjujen lisäksi muiden marketkaupan
toimipaikkojen sekä Venäjän ja Baltian Prismojen tiedot.

Case: Kotimaista-tuotesarja
Maaliskuussa 2014 lanseerattu Kotimaista-tuotesarja on vastaus asiakkaiden tarpeeseen saada
kotimaista ruokaa edulliseen hintaan. Kotimaista-tuotteet on aina valmistettu Suomessa kotimaisista
raaka-aineista, ja ne ovat tarjolla suomalaisten omistamassa kaupassa. Kaikki Kotimaista-tuotteet
täyttävät Hyvää Suomesta -merkin ja Sirkkalehtimerkin kriteerit.
Tavoitteena on 400 tuotteen sarja, joka kattaa kaikki kodin ruoanlaiton perustarpeet. Sarjassa on tällä
hetkellä parisataa tuotetta.

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupan ketjuja ovat Sokos, Emotion ja Marks &
Spencer sekä muutamat muut erikoisliikekaupan ketjut.
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Sokos – tavaratalo kaupungin sydämessä
19 tavarataloa (sis. verkkokaupan) vuoden 2014 lopussa.
Isot ja monipuoliset Sokos-tavaratalot sijaitsevat Suomen suurimpien kaupunkien
ydinkeskustoissa.
Emotion – kaikki kauneudesta
35 myymälää vuoden 2014 lopussa.
Emotion on Suomen suurin kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliikeketju, joka tarjoaa laajan
valikoiman kosmetiikan huippumerkkejä, tuoksuja, hiustenhoitotuotteita,
päivittäiskosmetiikka, koruja sekä terveystuotteita.
Marks & Spencer
Kolme franchising-myymälää vuoden 2014 lopussa.
Marks & Spencer on yksi Ison-Britannian johtavista vähittäiskauppaketjuista. Valikoima
koostuu korkealuokkaisista, laadukkaista vaatteista ja kodin tuotteista sekä elintarvikkeista.
Suomessa valikoima keskittyy naisten ja miesten muotiin sekä pieneen määrään brittiläisiä
herkkuja.

Toimintaympäristö
Suomalaiseen vähittäiskauppaan vaikuttavat keskeiset muutostekijät ovat väestörakenne,
kuluttajakäyttäytyminen ja kehittynyt teknologia. Kuluttajat ovat omaksuneet nopeasti digitaaliset
palvelut osaksi arkea, ja kehityksen myötä he odottavat entistä parempaa asiakaskokemusta.
Etenkin tavaratalo- ja erikoisliikekaupan asiakkaat ovat laatutietoisia ja kriittisiä. Samaan aikaan he ovat
kiireisiä ja hintatietoisia. Asiakkaat odottavat kauppakumppanilta luotettavuuden ja helppouden lisäksi
pientä yllätyksellisyyttä.
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Talouden hitaan kasvun aika on näkynyt S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa, mutta ei niin
konkreettisesti kuin kilpailijoilla.

Missä mennään?
S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa pyritään reagoimaan parhaalla mahdollisella tavalla
toimintaympäristön nopeaan muutosvauhtiin. Jatkossa esimerkiksi asiakastarpeiden ymmärtämiseen
panostetaan enemmän, eli uusien teknologioiden ja palveluiden kehittäminen on asiakaslähtöistä.
Tavoitteena on, että etenkin Prisman ja Sokoksen brändit ja roolit ovat jatkossa asiakasomistajille
mahdollisimman selkeät. Sokos-tavarataloissa tehdään liikeidean kirkastamista, jonka tarkoituksena on
korostaa Sokoksen vahvuuksia ja parantaa tuotealueiden kilpailukykyä. Kysyntäalueita on jo tiivistetty ja
hienosäädetty tiettyjä kohderyhmiä paremmin palveleviksi. Tällä hetkellä Sokos-tavaratalojen keskeisimmät
tuotealueet ovat naisten ja miesten pukeutuminen, kosmetiikka ja koti.
Bisneksen terävöittäminen mahdollistaa tehokkaamman tilankäytön, jolloin omaa tarjontaa voidaan
täydentää kumppaneiden palveluilla. Vuoden 2014 aikana avattiin S-ryhmän ensimmäiset Marks & Spencer
-myymälät. Myymälöiden myötä kaupparyhmän muotitarjonta on entistä laadukkaampaa ja
houkuttelevampaa.
Erikoistavarakaupan haastavista ajoista huolimatta Emotion-ketju on menestynyt hyvin. Ketju on 15
vuodessa vakiinnuttanut aseman Suomen johtavana kauneudenhoidon erikoisliikkeenä. Emotionin selkeitä
vahvuuksia ovat ammattitaitoinen palvelu ja erilaisille asiakasryhmille tarkkaan määritelty valikoima. Ei ole
ihme, että ketjun asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat S-ryhmän parhaimmistoa.

Vuoden 2014 tapahtumia
Marks & Spencer -myymälät avattiin Helsinkiin, Jyväskylään ja Hämeenlinnaan.

S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

2014

2013

Toimipaikat

76

78

Vähittäismyynti, milj. € (alv 0 %)

324

338

Luvut sisältävät Sokos-, Emotion-, Pukumies- ja Marks & Spencer -ketjujen lisäksi muiden erikoisliikekaupan toimipaikkojen tiedot.
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Case: Marks & Spencer
S-ryhmä ja arvostettu brittiläinen ikoni Marks & Spencer aloittivat yhteistyön ja avasivat vuoden 2014
aikana myymälät Helsinkiin, Jyväskylään ja Hämeenlinnaan. Avaukset olivat vasta alkua, ja uusia
myymälöitä avataan lisää vuonna 2015.
Marks & Spencer haki Suomesta vakaata ja kokenutta kumppania, joka tuntee hyvin markkinat ja
asiakkaat. S-ryhmän valikoituminen kumppaniksi tukee hyvin Marks & Spencerin strategiaa, jonka
peruspilareita ovat nopea kansainvälistyminen, monikanavaisuus sekä asiakaslähtöisyys.
S-ryhmän näkökulmasta yhteistyön tavoitteena on parantaa tarjontaa asiakasomistajille. Marks &
Spencerin valikoimasta löytyy kaikenikäisille ja -kokoisille naisille ja miehille monipuolisesti vaatteita
arkeen ja juhlaan. S-ryhmä voi myös oppia ulkomaiselta kumppanilta paljon sellaista, josta on hyötyä
koko tavaratalo- ja erikoisliikekaupalle. Esimerkiksi konseptin kirkkaana pitäminen sekä verkkokaupan ja
kivijalan yhdistäminen ovat Marks & Spencerin vahvuuksia.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Suomen arvostetuin huoltamobrändi ABC huolehtii matkalla olevista ja lähellä
asuvista asiakkaista tarjoamalla nopeat ja monipuoliset palvelut vuoden jokaisena
päivänä. ABC:n palveluja ovat polttoneste- ja ravitsemispalvelut, kattava
päivittäistavarakauppa ja erityisesti autoilijan ja liikkuvan asiakkaan tarpeet huomioiva
käyttötavaravalikoima.
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ABC-liikennemyymälät
Vuoden 2014 lopussa 106 liikennemyymälää ympäri Suomea.
ABC-liikennemyymälän yhteydessä on polttonesteen tankkausmahdollisuuden lisäksi
tarjonnaltaan monipuolinen ravintola ja edullinen ruokakauppa.
ABC-liikennemyymälä tarjoaa monia muita palveluja muun muassa tilavat ja siistit WC-tilat,
lastenhoitohuoneen ja lasten leikkipaikan sekä monesti myös autopesun. Lähes kaikki ABCliikennemyymälät tarjoavat asiakkailleen ilmaisen WLAN-yhteyden.
ABC-automaattiasemat
Vuoden 2014 lopussa 300 asemaa ympäri Suomea.
ABC-automaattiasemat sijaitsevat pääosin S-ryhmän markettien, kuten Prismojen, Smarkettien ja Sale-myymälöiden, yhteydessä.
ABC-Deli
Vuoden 2014 lopussa 10 myymälää, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudun alueella.
Delit ovat HOK-Elannon pienmyymälöitä, jotka on suunniteltu erityisesti
kaupunkiympäristöön. Ne sijaitsevat pääosin ABC-automaattiasemien yhteydessä.
ABC-CarWash
ABC-CarWash-autopesupaikat sijaitsevat pääosin ABC-liikennemyymälöiden ja automaattiasemien sekä Deli-myymälöiden ja Prismojen yhteydessä.
ABC-CarWash-autopesupaikat ovat nykyaikaisia, siistejä sekä turvallisia autopesupaikkoja,
joissa auton voi pesettää ympäristöystävällisesti.
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Toimintaympäristö
Tämän päivän kuluttaja hakee paikallisia elämyksiä, joita kahvilat ja pienet kaupat tarjoavat. Ilmiö on osa
isompaa trendiä, jossa ihmiset etsivät aitoa paikallisuutta. Syömisen nousevia trendejä ovat erityisesti
hinta- ja laatutietoisuus, palvelun nopeus pikapaikoissa, tuoreet raaka-aineet, rento tunnelma ja uusien
elämysten hakeminen.
ABC:n polttonestekauppa on riippuvainen maailman tapahtumista. Vuoden 2014 loppupuolella
tapahtunut polttoaineiden maailmanmarkkinahinnan puolittuminen vaikutti ABC:n myynteihin laskevasti.
Vuoden 2015 aikana hinnan ennustetaan laskevan edelleen. Toistaiseksi bensiiniä tuotetaan entiseen
tahtiin, vaikka kuluttajat ovat globaalisti siirtyneet käyttämään enemmän diesel-autoja.

Missä mennään?
ABC-ketju on ollut hieno menestystarina. Verkoston vahvan kasvuvaiheen jälkeen on tullut aika miettiä,
miten turvata ketjun tulevaisuus. Kilpailussa ei voi erottua enää pelkillä tuotteilla, vaan palveluun on
panostettava. Palvelun laatu ratkaisee yhä enemmän liikennemyymälän menestyksen.
Peukutettavan palvelun ABC -hankkeella tarkoitetaan ketjun kattavinta palveluun liittyvää kulttuurimuutosta
ja jatkuvaa toiminnan uudistumista. Tavoitteena on koko ABC-ketjun tasolla toteutuva parempi palvelu.
Palvelu toteutetaan paikallisella ja persoonallisella otteella, ja ABC:n osaava ja sitoutunut henkilöstö on
muutoksessa avainasemassa. Ketjun tavoitteena on uskollisimmat asiakkaat ja työstään ylpeä
henkilökunta.
Joulukuussa 2014 Osuuskauppa Keskimaan uudistettuna avattu omaleimainen, cityhenkinen ja hyvin
ravintolamainen ABC Keljonkangas on esimerkki uudenlaisesta liikennemyymälästä. Ketjun luotettavaa
perusvalikoimaa on rikastutettu lukuisilla omilla ravintola-annoksilla, joiden valmistuksessa hyödynnetään
paikallisia raaka-aineita.
Vastuullisuusteot ovat arkipäivää ABC:n kaikessa toiminnassa. Ympäristöystävällisempää EkoFlex 85 polttonestettä voi tankata jo yli 60 asemalla ympäri Suomea, ja sähköautojen latauspisteitä on avattu lisää.
ABC-ravintoloiden listoilta löytyvä broileri on kotimaista, samoin kuin à la carte -annoksien härän- ja
porsaanpihvit. ABC-ketju on saanut kotimaisien tuotteidensa ansiosta Avainlippu-tunnuksen.
ABC on allekirjoittanut Höylä III -energiatehokkuussopimuksen, jonka toimilla edistetään
energiatehokkuutta liikenteessä. Taloudellinen ajotapa edistää niiden päästövähennystavoitteiden
saavuttamista, joihin Suomi on sitoutunut.

Vuoden 2014 tapahtumia
Peukutettavan palvelun ABC -hanke.
Vitriinitarjonnan ja -ilmeen uudistus.
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S-ryhmän liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

2014

2013

Toimipaikat

439

437

Vähittäismyynti, milj. € (alv 0 %)

1 774

1 817

Bensiinikaupan markkinaosuus, %

30

29,6

Luvut sisältävät ABC-liikennemyymälöiden, ABC-automaattiasemien, ABC-Delien lisäksi muiden liikennemyymälöiden ja
automaattiasemien tiedot.

Case: ABC Joutsa
https://youtu.be/W4EGoRRBFHE
ABC Joutsan ravintolavalikoimissa on huomioitu paikallisuus. Ruokalistalta löytyy lähituottajien raakaaineista valmistettuja annoksia, joissa maistuvat Järvisuomen maut.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels ja S-ryhmän uniikki- ja ketjuravintolat tarjoavat
monipuolisia ja elämyksellisiä hotelli- ja ravintolapalveluita asiakkaidensa eri tarpeisiin.
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Sokos Hotels
Vuoden 2014 lopussa 52 hotellia, joista 47 oli Suomessa, kolme Pietarissa ja kaksi
Tallinnassa.
Sokos Hotellit ovat paikallisten osuuskauppojen tai Sokotel Oy:n omistamia, ja ne sijaitsevat
aina kaupunkien keskustoissa tai keskellä vapaa-ajan kohteita.
Sokos Hotels on Suomen arvostetuin ja kattavin hotelliketju (Taloustutkimus ja Markkinointi
& Mainonta, 2014).
Radisson Blu Hotels
Vuoden 2014 lopussa seitsemän hotellia Suomessa, neljä pääkaupunkiseudulla sekä yksi
Turussa, Vaasassa ja Oulussa.
Majoituksen lisäksi sekä Radisson Blu Hotels että Sokos Hotels tarjoavat monipuolisia
kokous-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita asiakkaidensa eri tarpeisiin.
S-ryhmän ravintolat
Vuoden 2014 lopussa yhteensä 750 ravintolaa. Ravintoloissa vierailee noin seitsemän
miljoonaa asiakasta kuukausittain.
S-ryhmään kuuluvat Suomen tunnetuimmat ravintolaketjut, kuten Rosso, Amarillo,
Fransmanni, Coffee House ja ABC Restaurant. Puolet S-ryhmän ravintoloista on
ketjuravintoloita.
Uniikkiravintoloiden joukossa on monta tunnettua ja perinteistä ravintolaa, kuten Kappeli ja
Torni Helsingissä sekä Samppalinna Turussa.

Toimintaympäristö
Matkailu- ja ravitsemiskauppa myötäilee talouden yleistä kehityskulkua. Suomen talous kasvaa tällä
hetkellä erittäin hitaasti ja kotitalouksien laskenut ostovoima vähentää suomalaisten intoa matkustaa ja

17

käydä ravintoloissa. Matkailijoiden ryntäystä ei ole odotettavissa myöskään ulkomailta. Varsinkin
majoituskaupalle tärkeä venäläisten matkustus Suomeen on hiipunut ruplan kurssin pudottua.
Digitaaliset palvelut kehittyvät huimaa vauhtia. Majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan kehityksessä hyvän
digitaalisen palvelukokemuksen varmistamisella on erittäin tärkeä rooli. Sokoshotels.fi-verkkopalvelussa
asiakas voi tutustua hotelleihin ennakkoon sekä varata ja maksaa majoituksensa vaivattomasti. Vuonna
2014 lanseerattu Raflaamo.fi kokoaa S-ryhmän ravintolat ruokalistoineen ja tapahtumineen kätevästi yhteen
paikkaan. Tablettien käyttö osana palvelukokemusta lisääntyy.

Missä mennään?
Kulutus muuttuu yhä yksilökeskeisemmäksi, mikä vaatii S-ryhmältä kykyä murtaa totuttuja kaavoja. Se,
mikä joskus tarjosi kaikille kaikkea, ei välttämättä tarjoa enää kenellekään mitään. Hyvä sijainti ei yksinään
riitä hotellin valintaperusteeksi, esimerkiksi langaton nettiyhteys on yhtä tärkeä valintakriteeri kuin sijainti.
Ravintoloista etsitään elämyksiä ja sosiaalista yhdessäoloa. Pelkästään ruoan vuoksi lähdetään ravintolaan
yhä harvemmin.
S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppaa kehitetään ajan hengessä. Sokos Hotels -ketju on jaettu Original, Break- ja Solo-hotellityyppeihin ollakseen yksilöllinen monille. Solot ovat laadukkaita hotelleja, joissa
vietetään uniikkia hotellielämää. Breakit tarjoavat iloa ja energiaa ja Originalit paikallista elämänmenoa
sydämellisellä palvelulla höystettynä.
Palvelu on tänä päivänä tärkein markkinointikeino. Yli odotusten sujuva palvelu takaa
asiakastyytyväisyyden ja paikan suosittelun muille asiakkaille. Hotellien ja ravintoloiden henkilökunnan
koulutukseen panostetaankin koko ajan, jotta asiakkaiden toiveet onnistutaan toteuttamaan ja odotukset
ylittämään.
Tämän päivän kuluttajan monikasvoisuus tuo kiinnostavia haasteita ravintoloiden toiminnalle. Asiakas
valitsee eri ravintolan eri tilanteissa. Joskus halutaan syödä terveellistä ja eettisesti tuotettua ruokaa, joskus
hemmotella itseä elämyksellisessä miljöössä ja toisinaan vain poistaa nälkä mahdollisimman nopeasti.
Nykyajan trendit yhteisöllisyys, elämyksellisyys, yllätyksellisyys ja persoonallisuus kuvaavat S-ryhmän
ravintolaliikeideoiden kehittämistä. HOK-Elannon ja SOK:n yhteinen kehityshautomo Food Lab on hyvä
esimerkki yhteisöllisestä ravintolaruoan kehittämisestä. Nopea ja helppo syöminen kasvaa fine diningin
suosion hiipuessa. S-ryhmä vastaa kuluttajien toiveisiin myös tuomalla markkinoille useita rennomman
(casual dining) ja nopean syömisen konseptia. Myös elämyksellisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen
panostetaan.

Vuoden 2014 tapahtumia
Solo Sokos Hotel Torni Tampereen avaus.
Rosson konseptiuudistus.
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S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppa

2014

2013

Toimipaikat

813

823

Hotellit

63

63

Ravintolat

750

760

798

811

Vähittäismyynti, milj. € (alv 0 %)

Luvut sisältävät Sokos Hotels- ja Radisson Blu Hotels -ketjujen, ravitsemispaikkojen ja muiden hotellitoimipaikkojen lisäksi Venäjän ja
Viron hotellien tiedot.

Case: Solo Sokos Hotel Torni Tampere
https://youtu.be/R6x3-Zmr6hI
Solo Sokos Hotel Torni Tampere on täysin uudenlainen hotellielämys. Syksyllä 2014 avattu hotelli on
88-metrinen kunnianosoitus Tampereen vivahteikkaalle historialle ja kaupungin legendoille.

Rautakauppa
S-ryhmän rautakauppaan kuuluvat rakentamiseen, remontoimiseen, sisustukseen
sekä pihaan ja puutarhaan keskittyvät Kodin Terra- ja S-Rauta-ketjut.
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Kodin Terra
Vuoden 2014 lopussa 11 myymälää ympäri Suomea.
Kodin Terrasta löytyy noin 35 000 tuotetta, ja toimitusmyynnissä on toiset noin 35 000
tuotetta. Lisäksi tarjolla on myös lisäpalveluita kuten asennus-, suunnittelu- ja kuljetusapua.
Kohderyhmänä ovat sekä kuluttajat että yritysasiakkaat.
S-Rauta
Vuoden 2014 lopussa 14 myymälää ympäri Suomea.
S-Raudasta löytyy kattava valikoima tuotteita sekä kokonaisratkaisuja remontoijan ja
urakoitsijan tarpeisiin. Myymälävalikoiman lisäksi tarjolla on laaja valikoima tilaustuotteita.
Kohderyhmänä ovat sekä kuluttajat että yritysasiakkaat.

Toimintaympäristö
Rauta- ja puutarhakaupassa ostovoimaa ja tehokkuutta haetaan kasvattamalla liiketoiminnan volyymia. Niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin volyymin kasvattamiseen on pyritty yrityskaupoilla ja perustamalla uusia
myymälöitä. Toisaalta suuret ja menestyneet kansainväliset toimijat ovat joutuneet sopeuttamaan
liiketoimintaansa tai vetäytymään tietyiltä markkinoilta kokonaan.
Heikon taloudellisen tilanteen vuoksi rautakaupan markkina on supistunut kolme vuotta peräkkäin.

Missä mennään?
Vuosi 2014 oli S-ryhmän rautakaupalle hyvin poikkeava. Alkuvuoden hyvä vire ja toiminnan kehitys muuttui
kesän aikana haasteellisemmaksi vaihtelevan markkinatilanteen vuoksi.
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Jos vuoden tavoitteita ei saavutettu myynnillisesti, niin muuten toimintaa onnistuttiin kehittämään
tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön tuote- ja palveluosaamista parannettiin aina rakentamisesta pihan ja
puutarhan ylläpitoon. Kaikissa S-ryhmän rautakaupan yksiköissä järjestettiin satoja koulutuksia läpi koko
vuoden.
Uusi Eläinmaailma-konsepti saatiin kaikkiin Kodin Terra -yksiköihin. Asiakkaat ottivat innostuneena vastaan
uudistuksen ja myymälöissä järjestetyt tapahtumat. Lemmikkien ruoat ja tarvikkeet ovat Kodin Terrojen
suosituimpia tuoteryhmiä.
S-ryhmän rautakaupan omien merkkien tuotteita lanseerattiin uusilla kysyntäalueilla. Tuotteiden laatu on
todettu erittäin hyväksi myös ammattilaisten keskuudessa, ja niiden myynti kasvoi odotuksia enemmän.
Esimerkiksi REG-tuotesarjassa lanseerattiin uusi ulkomaali.
Kuluvalle vuodelle rautakaupalla on neljä keskeistä painopistettä, jotka kaikki näkyvät selvästi kuluttajille.
Tavoitteena on asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantaminen lisäämällä henkilöstön tuote- ja
palveluosaamista. Tarkoituksena on nostaa asiakastyytyväisyyttä kehittämällä myös myymälöiden
esillepanoja. Vuonna 2015 jatketaan monikanavaisuuden kehittämistä. Asiakkaiden kiinnostuksen
herättänyttä click & collect -palvelua monipuolistetaan verkkomaksumahdollisuudella ja muilla asiakkaiden
toiveilla. Click & collect -palvelussa asiakas tilaa tuotteet verkosta ja noutaa ostokset myymälästä.
Toiminnan tehostamista jatketaan kaikilla S-ryhmän toimialoilla. Rautakaupan kohdalla pyritään muun
muassa miettimään yhdessä tavarantoimittajien kanssa paremmin asiakasta palvelevia valikoimia.
Rautakaupassa on tunnistettu asiakkaan tarve teettää kodin kunnostusta ulkopuolisin avuin alusta loppuun.
S-ryhmässä uskotaan ”do it for me” eli avaimet käteen -palvelun kasvavaan kysyntään, ja siksi palvelu on
keskeinen kehittämisen kohde jatkossa.
Rautakauppojen valikoima pyritään muodostamaan mahdollisimman laadukkaista ja eettisesti tuotetuista
tuotteista. Tuotereklamaatioiden määrää on saatu laskettua puolella entisestä.

Vuoden 2014 tapahtumia
Click & collect -palvelun kehittäminen.
Eläinmaailman lanseeraus.
Yhteistyö S-Pankin kanssa, rautakaupalle räätälöidyt lainat.
S-ryhmän rautakauppa

2014

2013

Toimipaikat

25

27

Vähittäismyynti, milj. € (alv 0 %)

207

241

Luvut sisältävät Kodin Terra- ja S-Rauta-ketjujen tiedot.
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Case: Eläinmaailma
Kaikkiin Kodin Terra-myymälöihin avattujen Eläinmaailmojen myötä eläimille suunnattujen tuotteiden
valikoima ei rajoitu enää koirien ja kissojen ruokiin ja tarvikkeisiin. Nykyään tuotteita löytyy myös
jyrsijöille, akvaariokaloille, hevosille sekä muille lemmikeille.
Laadukkaan eläintuoteosaston ansiosta Kodin Terra on tavoittanut paljon uusia asiakkaita ja konsepti
on herättänyt paljon kiinnostusta. Myös lemmikit ovat tervetulleita Kodin Terraan.

S-Pankki
S-Pankki on S-ryhmän ja LähiTapiola-ryhmän omistama suomalainen kauppapankki,
jolla on noin 2,7 miljoonaa asiakasta. Se tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut
päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen, sijoittamiseen ja hankintojen
rahoittamiseen.

S-Pankin palvelut on ensisijaisesti suunnattu S-ryhmän ja LähiTapiola-ryhmän asiakasomistajille. Toiminnan
tarkoituksena on asiakasomistajuuden syventäminen ja uudistaminen ja tavoitteena ylivoimaisen helppojen
ja hyödyllisten pankkipalveluiden rakentaminen.
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Asioiminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja pankkiin voi tulla silloin kun itselle sopii, sillä SPankki palvelee asiakkaitaan laajan verkostonsa voimin ympäri Suomen. Päivittäiset pankkiasiat onnistuvat
aamuvarhaisesta iltamyöhään näppärästi kauppareissun yhteydessä ja isoimmissa elämänkäänteissä,
kuten sijoituspäätöksissä ja rahoitustarpeissa apuna ovat ajanvarauksella palvelevat S-Pankkiirit.
S-Pankin peruspankkipalvelut, eli käyttötili, verkkopankki ja S-Etukortti Visa -maksukortti, ovat S-ryhmän
asiakasomistajille nyt ja jatkossa maksuttomia. Käteisen nostaminen ja tallettaminen onnistuu yli tuhannen
S-ryhmän toimipaikan kassalla. Lisäksi arkea helpottavat helppokäyttöinen verkkopankki, kaupan ja pankin
asiakkuudet yhdistävä S-mobiili ja ystävällinen puhelinpalvelu.

Toimintaympäristö
Keskeinen muutostekijä finanssialalla, kuten kaikkialla muuallakin, on digitalisoituminen. Erilaisia ihmisten
arkea hyödyttäviä ja helpottavia digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti ja pankkien on pysyttävä
mukana muutoksessa vastatakseen asiakkaidensa odotuksiin. Tämä on haaste, jonka S-Pankki ottaa
innolla vastaan.
Pitkään matalana pysytellyt korkotaso vaikeuttaa pankkien ansaintaa. Oman haasteensa pankkien
toiminnalle asettaa myös se, että suuri osa pankkien kuluista on ns. kiinteitä kuluja, kuten järjestelmä- tai
henkilöstökuluja, eikä näihin ole mahdollista vaikuttaa lyhyellä aikavälillä.
S-Pankissa digitaalisuus nähdään mahdollisuutena, jonka avulla voidaan kehittää paitsi asiakasta
hyödyttäviä, myös kustannustehokkaita ratkaisuja.
Samalla kun panostetaan digitaalisuuteen, kehitetään edelleen ketterää kivijalkaverkostoa – ylivoimaisen
helppo pankkiasiointi tarvitsee molempia.

Missä mennään?
Vuosi 2014 oli yksi merkittävimmistä S-Pankin historiassa. Vanha S-Pankki ja LähiTapiola Pankki
fuusioituivat uudeksi S-Pankiksi. Voimien yhdistäminen antaa entistä paremmat eväät S-Pankin
tulevaisuudelle.
Vanhoja hyviä asioita ei uuden pankin myötä ole unohdettu: S-Pankin palvelut perustuvat edelleen tasaarvoiseen ja välittömään suhteeseen asiakkaan kanssa. Kaikessa S-Pankin toiminnassa tähdätään
helppouteen. Vaikeiden ja monimutkaisten finanssiasioiden yksinkertaistaminen ja ”kansankielistäminen”
on yksi S-Pankin kilpailueduista.
Asiakkaiden arjen ja elämän tunteminen on helppojen ja hyödyllisten palvelujen kehittämisen edellytys. SPankki on ottanut aktiivisesti asiakkaat mukaan rakentamaan uusia palveluja, ja siitä on vakiintunut
käytäntö, josta ei luovuta.
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Case: Uusi S-Pankki aloitti vappuna 2014
S-Pankki ja LähiTapiola Pankki fuusioituivat 1.5.2014 uudeksi S-Pankiksi. Uuden S-Pankin aloittaessa
vanha S-Pankki ja LähiTapiola Pankki päättivät toimintansa ja kaikki niiden asiakkaat siirtyvät uuden SPankin asiakkaiksi. Siirtymä ei edellyttänyt toimenpiteitä asiakkailta, vaan kaikki olemassa olevat
sopimukset siirtyivät automaattisesti uuteen pankkiin.
S-Pankin toiminta ja palveluvalikoima laajenivat sen yhdistyessä LähiTapiola Pankin kanssa. Eniten
toivottu täydennys tuotevalikoimaan, asuntolaina, lisättiin tuolloin kattavaan palveluiden kirjoon.

Venäjä ja Baltia
SOK:lla on marketkaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan liiketoimintaa Virossa,
Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa. Etenkin vuonna 2014 lähialueiden liiketoimintaa
varjosti poliittisesti kireä ilmapiiri ja ruplan voimakas heikentyminen.

Torjuntavoitto Venäjällä
Vuoden 2014 lopussa Pietarissa oli 19 Prismaa ja kolme Sokos Hotellia.
Vuosi 2014 oli Venäjän markkinoilla haastava. Etenkin vuoden toisen puoliskon heikko taloudellinen tilanne
ja kiristynyt poliittinen ilmapiiri yrittivät heittää kapuloita liiketoiminnan rattaisiin. Vaikka tavoitteeseen ei ihan
päästy, voidaan Prismojen tulosta sanoa torjuntavoitoksi erittäin vaikeissa olosuhteissa.
Vuoteen mahtui myös onnistumisia. Kohokohta oli Prisma Europoliksen avaus Pietariin. Lisäksi syksyllä
2014 voimaan tulleet tuontirajoitteet eivät heikentäneet Prismojen valikoimia, koska korvaavia tuotteita
hankittiin paikallisilta tuottajilta ja EU:n ulkopuolelta.
Vuonna 2015 tavoitteena on pärjätä markkinoita paremmin. Se edellyttää haasteellisessa tilanteessa
tehokkuuden parantamista sekä valikoima- ja hinnoittelurakenteen, logistiikan, asiakkuuksien ja
asiakasmäärien kehittämistä.
Vaikea markkinatilanne vaikutti myös matkailubisnekseen. Kesän lopulla moni pietarilainen matkatoimisto
joutui sulkemaan ovensa taloudellisista syistä. SOK:n hotelleissa on kuitenkin annettu positiivisuuden
virrata ja paukut on laitettu markkinaosuuksien kasvattamiseen. Markkinaosuuksien vahvistamisessa
onnistuttiin paikoittain.
Jokaisella Pietarin kolmella Sokos Hotellilla on yksilöllinen ilme ja tunnelma. Hotellien eri vahvuuksien
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korostaminen on keskeistä. Solo Sokos Hotel Palace Bridgen erityistä Energy.Relaxation.Balancekonseptia tukee hotellin yhteydessä toimiva Pietarin parhaimmistoon kuuluva vapaa-ajan keskus ja kylpylä.
Solo Sokos Hotel Vasilievsky hemmottelee taiteen ja kulttuurin ystäviä ja Original Sokos Hotel Olympia
Garden edustaa kaupungin kokoushotellien kärkikaartia.

Hyvä vire Virossa
Vuoden 2014 lopussa Tallinnassa oli viisi Prismaa ja yksi Prisma Express, Tartossa kaksi ja
Narvassa yksi Prisma. Lisäksi Tallinnassa palveli kaksi Sokos Hotellia.
Viron Prismoilla vuosi 2014 meni hyvin. Sekä myynnit, kate, tehot että tulos paranivat merkittävästi, ja
tuloksessa saavutettiin ennätys. Viron Prismoja on kunnostettu jatkuvasti vastaamaan ajan henkeä.
Myymälät ovat entistä energiatehokkaampia ja pikakassoja on otettu käyttöön.
Hotellipuolella viime vuoden ehdoton kohokohta oli Solo Sokos Hotel Estorian avaus huhtikuussa. Viron
tarinoita tulvillaan oleva hotelli on saanut hyvän vastaanoton. Original Sokos Hotel Virun yhteyteen avattiin
perusteellisesti remontoitu Merineitsi-ravintola, jossa järjestetään nykyään kabaree-iltojen lisäksi konserttiillallisia.
Taloudellisesti viime vuoteen voi olla tyytyväinen. Vaikka Venäjän tapahtumat ovat vaikuttaneet toki
Viroonkin, hotellien käyttökate kasvoi ja vuosi oli myynnin ja tuloksen kannalta normaali.
Vuosi 2015 lähti käyntiin Virun 144 huoneen remontilla, jonka jälkeen kaikki hotellin yli 400 huonetta on
muutaman vuoden sisällä uudistettu. Samalla Virun luonnetta kehitetään ja hotellin legendaarisuutta tullaan
avaamaan uudella tavalla. Myös uuden Estorian liikeideaa uudistetaan jatkuvasti.

Kehitysaskeleita Latviassa ja Liettuassa
Vuoden 2014 lopussa Latviassa oli viisi Prismaa Riiassa. Liettuassa oli neljä Prismaa: kaksi
Vilnassa ja kaksi Kaunasissa.
Latvian Prismat menestyivät vuonna 2014 paikallisiin pääkilpailijoihin verrattuna erinomaisesti. Myynti
kehittyi kymmenen prosenttia, kun taas kilpailijoiden myynninkehitys jäi nollatasolle. Liettuassa juhlittiin
uuden Prisma Virsuleskin avajaisia. Kyseessä on pilottiyksikkö, jossa muun muassa käyttötavarat on
sijoiteltu entistä asiakaslähtöisemmin ja kaikki kylmätuotteet ovat ovien takana. Kyseessä on ainakin
lähialueiden ensimmäinen hypermarket, jossa näin toimitaan. Ovellisien kylmäkalusteiden myötä marketissa
on säästetty huomattava määrä energiaa ja kustannuksia.
Molempien maiden myymälöissä on tehostettu kierrättämistä. Myös työntekijöiden viihtyvyyteen
panostetaan ja työtyytyväisyystuloksia käydään läpi entistä läpinäkyvämmin.
Paikalliset kuluttajat ovat löytäneet Prismojen kanta-asiakasjärjestelmän. Sekä Latviassa että Liettuassa on
molemmissa noin 150 000 kanta-asiakasta.
Jatkossa molemmissa maissa haastetaan kilpailevia marketteja entistä enemmän. Valikoimaa kehitetään,
tuoretuotteiden laatuun panostetaan ja asiakasvuorovaikutusta nykyaikaistetaan viemällä sitä
digitaalisempaan suuntaan.
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Johtaminen ja hallinto
S-ryhmä on yritysryhmä, joka muodostuu alueosuuskaupoista sekä alueosuuskauppojen omistamasta
keskusosuuskunta SOK:sta sekä näiden tytäryhtiöistä. S-ryhmän strategiasta päätetään SOK:n
hallintoneuvostossa, jonka tehtävänä on edustaa SOK:n omistajia eli alueosuuskauppoja sekä toimia
kaupparyhmän yhteisenä tahdonmuodostuksen foorumina keskeisissä strategisissa kysymyksissä. SOKyhtymän konsernijohtoryhmä vastaa strategian ja muiden esitysten valmistelusta SOK:n hallitukselle, joka
esittelee asiat hallintoneuvostolle. SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä vastaa lisäksi SOK-yhtymän
operatiivisesta johtamisesta.
Näiden toimielinten lisäksi tässä katsauksessa esitellään lisäksi S-ryhmän valvonta, s-ryhmätasoinen
vastuullisuusohjelma ja vastuullisuuden johtamisen malli.

SOK:n hallintoneuvosto 2014
Matti Pikkarainen

Maija-Liisa Lindqvist

Kimmo Simberg

Oulu
(s. 1953) teol. toht., tuomiorovasti
Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä
puheenjohtaja 2013–

Lahti
(s. 1951) talousneuvos
koulutussuunnittelija
ensimmäinen varapuheenjohtaja

Seinäjoki
(s. 1959) kauppaneuvos,
restonomi, MBA
toinen varapuheenjohtaja 2011–

Osuuskauppa Arinan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2016

2013–
Osuuskauppa Hämeenmaan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1997–

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen
2004–2005, 2011–

erovuorossa 2017

erovuorossa 2016

Helsinki

Jan-Erik Hinds

Timo Hollmén

(s. 1954) toimitusjohtaja
Helsingin Työväenyhdistys ry
Helsingin Osuuskauppa Elannon
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Mustasaari
(s. 1959) insinööri
kiinteistöpäällikkö
Osuuskauppa KPO:n

Kaarina
(s. 1950) agrologi
Turun Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja

hallintoneuvoston jäsen 2005–
erovuorossa 2017

hallintoneuvoston jäsen 2013–
erovuorossa 2016

Pentti Hämäläinen

hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2014–
erovuorossa 2017

Hamina
(s. 1954) asianajaja

Henrik Karvonen

Jorma Bergholm

Kymen Seudun Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2008–
erovuorossa 2015

Kuusamo
(s. 1972) Koillismaan
Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2014–
erovuorossa 2015

Kimmo Koivisto
Salo
(s. 1956) maanviljelijä

Esa Karppinen
Melalahti
(s. 1949) vakuutusedustaja
Osuuskauppa Maakunnan
hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen
2011–2012, 2013–
erovuorossa 2015

Hannu Krook
Nurmijärvi
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Suur-Seudun Osuuskauppa
SSO:n hallintoneuvoston

(s. 1965) kauppat. maist.
Osuuskauppa Varuboden-Osla

puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen
2003–2004, 2007–
erovuorossa 2016

Hlg:n toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2013–
erovuorossa 2016

Otto Mikkonen
Mika Marttila
Rauma
(s. 1970) kauppat. maist.
Osuuskauppa Keulan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–

Joensuu
(s. 1949) teollisuusneuvos

Martti Lokka
Mikkeli
(s. 1967) toimitusjohtaja,
isännöitsijä
Osuuskauppa Suur-Savon
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2014–
erovuorossa 2017

erovuorossa 2017

DI
Antti Määttä
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
Jyväskylä
hallintoneuvoston puheenjohtaja (s. 1966) kauppat. maist.
hallintoneuvoston jäsen 2001–
Osuuskauppa Keskimaan
erovuorossa 2016
toimitusjohtaja

Ilkka Ojala

Pekka Ritvanen

Tampere
(s. 1949) DI, HTM
toimitusjohtaja

Kuopio
(s. 1955) DI
Toimitusjohtaja

Pirkanmaan Osuuskaupan
Osuuskauppa Peeässän
hallintoneuvoston puheenjohtaja hallituksen jäsen
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2017

hallintoneuvoston jäsen 2014–
erovuorossa 2017

Mervi SillanpääJaatinen

Matti Timonen

Lappeenranta
(s. 1957) kauppatiet. kand.
Etelä-Karjalan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2014–

hallintoneuvoston jäsen 2013–
erovuorossa 2016

Timo Santavuo
Pori
(s. 1960) asianajaja, varatuomari
Satakunnan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2000–
erovuorossa 2015

Nurmes
(s. 1956) maanviljelijä
Jukolan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2017

erovuorossa 2017
Henkilöstön edustajat:

Ulla Kivilaakso

Iiris Merimaa

Helsinki
(s. 1970) yo-merkonomi, MJD

Helsinki
(s. 1962) hallintoassistentti

markkinointipäällikkö
SOK Matkailukaupan ketjuohjaus
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2016

SOK Hallintopalvelut ja
riskienhallinta
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2016

SOK:n hallitus 2014
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1. Heikki Hämäläinen

3. Taavi Heikkilä

5. Matti Niemi

(s. 1966) Toimitusjohtaja, KTM
Osuuskauppa Suur-Savo

(s. 1962) Pääjohtaja, KTM,
SOK:n hallituksen jäsen

(s. 1955) Toimitusjohtaja, KTM
Helsingin Osuuskauppa Elanto

SOK:n hallituksen jäsen 2004–
S-ryhmässä 1990–

2007–2011, 2014–
S-ryhmässä 1987–

SOK:n hallituksen jäsen 2007–
S-ryhmässä 1982–

SOK:n hallituksen puheenjohtaja SOK:n hallituksen
varapuheenjohtaja

2. Tapio Kankaanpää
(s. 1962) Toimitusjohtaja, KTM
Osuuskauppa PeeÄssä
SOK:n hallituksen jäsen 2012–
S-ryhmässä 1987–

4. Esko Jääskeläinen

6. Timo Mäki-Ullakko

(s. 1956) Toimitusjohtaja, TTM
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
SOK:n hallituksen jäsen 2011–
S-ryhmässä 1980–

(s. 1963) Toimitusjohtaja, KTM
Pirkanmaan Osuuskauppa
SOK:n hallituksen jäsen 2013–
S-ryhmässä 1987–

7. Jouko Vehmas
(s. 1956) Toimitusjohtaja, ekonomi
Kymen Seudun Osuuskauppa
SOK:n hallituksen jäsen
2001–2003, 2014–
S-ryhmässä 1980–

SOK:n hallitus 2015
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SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä 2014

1. Harri Miettinen

3. Leena Olkkonen

5. Taavi Heikkilä

(s. 1962) Johtaja, KTM

(s. 1962) Johtaja, KTM

(s. 1962) Pääjohtaja, KTM

Asiakkuudet ja tieto
S-ryhmässä 1986–1987, 1997–

Henkilöstö
S-ryhmässä 2007–

SOK:n hallituksen jäsen
2007–2011, 2014–
S-ryhmässä 1987–

2. Arttu Laine

4. Jorma Vehviläinen

(s. 1970) Kenttäjohtaja, KTM
Liiketoimintaryhmät, Hankinta ja
logistiikka
S-ryhmässä 1995–

(s. 1967) Johtaja, KTM
SOK Liiketoiminta Oy
S-ryhmässä 1991–

6. Jari Annala
(s. 1964) Johtaja, CFO, KTM
Talous ja hallinto
S-ryhmässä 1989–

7. Seppo Kuitunen
(s. 1961) Lakiasiainjohtaja, OTK
Lakiasiat
S-ryhmässä 2005–
SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä 2015

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta
Sovellettavat säännökset
SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia,
toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan
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1.1.2014. Mahdolliset sääntöjen muutostarpeet arvioidaan lain siirtymäajan puitteissa. Tytäryhtiöiden
toimintaa säätelee muun muassa osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat lisäksi muun
muassa SOK:n hallituksen vahvistamat toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointi- ja
hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykset.
Arvopaperimarkkinayhdistys ry on hyväksynyt kesäkuussa 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
(nähtävillä osoitteessa http://cgfinland.fi/), jota Keskuskauppakamarin kannanoton mukaan myös muiden
valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa siltä osin, kuin se on niiden erityispiirteet
huomioiden mahdollista. SOK noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia siltä osin kuin se on SOK:n
osuustoiminnallinen yritysmuoto ja sen erityispiirteet huomioiden tarkoituksenmukaista.

Osuuskunnan kokous
Osuuskunnan kokous on SOK:n ylin päättävä elin. Kukin osuuskauppa on oikeutettu lähettämään
osuuskunnan kokoukseen enintään viisi kokousedustajaa, joilla on puheoikeus, mutta joista yhdellä on
oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Omistajaoikeuksien käyttö ja äänivalta perustuvat
omistusosuuksiin ja 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 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 muun muassa pääjohtajan palkkaeduista.
Puheenjohtajiston jäsenet ovat:
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puheenjohtaja tuomiorovasti, teologian tohtori Matti Pikkarainen (s. 1953)
1. varapuheenjohtaja talousneuvos, merkonomi Maija-Liisa Lindqvist (s. 1951)
2. varapuheenjohtaja kauppaneuvos, restonomi, MBA Kimmo Simberg (s. 1959)
Hallintoneuvosto on asettanut neljä pysyvää valiokuntaa: nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunta,
tarkastusvaliokunta ja osuustoimintavaliokunta, joilla on omat työjärjestyksensä.
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 20 jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa vuonna 2014. Hallintoneuvosto
kokoontui kuusi kertaa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2014 oli 4 000 euroa kuukaudessa ja
varapuheenjohtajien palkkio oli 1 500 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten
kokouspalkkio vuonna 2014 oli 460 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta
päivässä.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano
SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostaa puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva
pääjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee
hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tekemän valmistelun pohjalta.
Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja alle 65-vuotias. Tavoitteena on varmistaa
riittävä rotaatio, mutta toisaalta jatkuvuutta pidetään tärkeänä.
Vuonna 2014 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia.
Hallituksen puheenjohtajana toimii SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.
SOK:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 19.12.2014 hallitukseen vuodelle 2015:
Pääjohtaja KTM Taavi Heikkilä (s. 1962), puheenjohtaja
Toimitusjohtaja KTM Heikki Hämäläinen (s. 1966)
Toimitusjohtaja TTM Esko Jääskeläinen (s. 1956)
Toimitusjohtaja KTM Tapio Kankaanpää (s. 1962)
Toimitusjohtaja KTM Timo Mäki-Ullakko (s. 1963)
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Toimitusjohtaja KTM Matti Niemi (s. 1955), varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja, ekonomi Jouko Vehmas (s. 1956)

Hallituksen tehtävät
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on strategisten päätösten
valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.
Lisäksi hallitus päättää pääjohtajan esityksestä SOK:n konsernijohtoryhmän asettamisesta, sen jäsenten
nimityksistä ja palkkaeduista. Hallitus asettaa nimeämistyöryhmän, joka valmistelee hallituksen
päätettäväksi esityksen SOK:n tytäryhtiöiden hallitusten ja toimialahallitusten kokoonpanosta. Hallitukselle
on vahvistettu työjärjestys.
SOK:n hallitus ei ole perustanut listayhtiöiden hallinnointikoodissa mainittuja valiokuntia, koska ne on
perustettu hallintoneuvoston toimesta.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet
hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä
itsearvioinnin kerran vuodessa.
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 14 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.
Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2014 yhteensä 115 200 euroa. Pääjohtaja ei saa erikseen
korvausta hallitustyöskentelystä. Hallituksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös
hallintoneuvoston puheenjohtajat.

Pääjohtaja
Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta poiketen SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii
osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja. Koska pääjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana,
hallintoneuvosto sääntöjen mukaan nimittää pääjohtajan. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja
osuuskunnan toimintaa lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti.
SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja osuuskuntalain tarkoittamana toimitusjohtajana on toiminut
pääjohtaja Taavi Heikkilä. SOK:n pääjohtajalle maksettiin vuonna 2014 palkkoja luontoisedut mukaan
lukien yhteensä 554 400 euroa. SOK pääjohtajalla oli käytössään luontoisetuna virka-asunto, jonka
verotusarvo sisältyy edellä mainittuun palkkasummaan.

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä
SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän
johtamisessa. Konsernijohtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset
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esitykset. Näitä esityksiä ovat muun muassa S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategiat, tavoitetasot,
toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi
konsernijohtoryhmä käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita. SOK:n
konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy henkilökohtaisten johtajasopimusten mukaisesti ja on
60–63 vuotta.
Konsernijohtoryhmään kuului vuoden lopussa kuusi jäsentä ja se kokoontui 20 kertaa vuonna 2014.
Konsernijohtoryhmälle maksettiin vuonna 2014 palkkoja ja tulospalkkioita yhteensä 1 548 864 euroa. Tässä
summassa ovat mukana myös luontoisedut.

Tytäryhtiöt
Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti tytäryhtiön toiminnasta vastaava SOK:n
palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajana on
toiminut pääjohtaja. SOK:n hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden yhtiökokousten
päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan pääsääntöisesti S-ryhmään kuuluvista henkilöistä.
Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, mutta valinta edellyttää SOK:n hallituksen hyväksynnän.
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu kyseessä olevan yhtiön hallitukseen.
Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan muun muassa SOK:n hallituksen päättämin konserniperiaattein ja
toimintapolitiikoin.

Ketjuohjaus
SOK:n ketjuohjaukset vastaavat liiketoiminta-alueisiin kuuluvien ketjujen ja arvoketjun kehittämisestä ja
asioiden valmistelusta SOK:n hallituksen päätettäväksi. Keskeisiä vastuita ovat muun
muassa kilpailustrategian, ketjuliikeidean ja vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan valmistelu.
Liiketoiminnan ketjuohjausyksiköitä johtavat ketjujohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmätasolla kenttäjohtajan
vastuualueeseen. Liiketoiminnan tukiryhmät tukevat ja avustavat ketjunohjauksia. Niihin kuuluu 4–6
edustajaa alueosuuskauppojen toimitusjohtajista tai toimialajohtajista sekä SOK:n ketjujohtoa.
Liiketoiminnan tukiryhmien puheenjohtajana toimii SOK:n kenttäjohtaja.
Vastaavasti SOK:n tuki- ja palvelutoiminnoilla on omat tukiryhmänsä, jotka tukevat ja avustavat kyseisen
tukitoiminnan palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavan SOK:n toiminnon johtoa. Tukiryhmiin
kuuluu alueosuuskauppojen toimitusjohtajia ja kyseisen vastuualueen johtajia, ja puheenjohtajana toimii
kyseisestä tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen.
Liiketoiminnan ja palvelutoiminnan tukiryhmät, jotka eivät ole luonteeltaan päätöksentekoelimiä, ovat osa
vuonna 2014 vahvistetun SOK:n johtamisjärjestelmän uudistamista. Tukiryhmät ovat korvanneet aiemmat
toimialahallitukset. Tukiryhmien jäsenien valinnasta huolehtii kyseisestä liike- tai tukitoiminnasta vastaava
SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen ja valinnoista informoidaan SOK:n hallitusta. Uudella johtamismallilla
ketjujen ja palvelutoiminnan valta- ja vastuusuhteita on selkeytetty.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä
SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon
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(konsernijohtoryhmä) tulospalkkiojärjestelmästä päättää SOK:n hallitus ja pääjohtajan
tulospalkkiojärjestelmästä päättää hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Ylimmän johdon
tulospalkkiojärjestelmä perustuu sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Konsernijohtoryhmän
lyhyen ja pitkän tähtäimen tulospalkkioiden maksimitaso vastaa enintään kolmen kuukauden
kuukausipalkkaa vuositasolla.
Hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää Sryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia
palkitsemisesta päättäville SOK:n toimielimille.
SOK-yhtymän palkka- ja palkkioselvitys 2014

Tilintarkastus
Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan
varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tilintarkastaja, jolla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys.
Osuuskunnan kokous valitsi SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2014 KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen.
Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä maksettiin vuonna 2014 palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden
tilintarkastustoiminnasta 535 892 euroa ja muita palkkioita yhteensä 86 093 euroa.

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta
SOK:n hallituksella on vastuu osuuskunnan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta sekä
kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi pääjohtaja,
SOK:n yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta
ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan. SOK:n hallitus on helmikuussa 2012
hyväksynyt SOK-yhtymän sisäisen valvonnan toimintapolitiikan.
SOK:n ja tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen toiminnot vastaavat yhtymän sisäisen tarkastuksen
toteuttamisesta. SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja sisäinen
tarkastus raportoi säännöllisesti pääjohtajalle, hallitukselle ja hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnalle
sisäisen tarkastuksen havainnoista.
SOK:n hallitus on vahvistanut yhtymälle riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti yhtymässä tunnistetaan ja
analysoidaan riskejä sekä määritetään näille hallintatoimenpiteitä osana toiminnan suunnittelua. Analyysien
perusteella tunnistetaan yhtymän toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta
merkittävimmät riskit. SOK-yhtymän tytäryhtiöiden ja yksiköiden johto käsittelee ja hyväksyy yksikön
merkittävimmät riskit ja niille määritellyt hallintatoimenpiteet sekä vastaavat riskienhallinnan
toteuttamisesta.
Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu mm. liiketoiminnan
jatkuvuussuunnitelmin ja vakuutuksin. SOK:n riskienhallinnan asiantuntijaorganisaatio ohjaa ja kehittää
riskienhallintaa S-ryhmässä sekä tukee riskienhallinnan toteuttamisessa. SOK:n sisäinen tarkastus arvioi
riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja toimivuutta.
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Taloudellinen raportointi
SOK-yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan
osavuosikatsauksensa elokuussa. Tämän lisäksi S-ryhmän vähittäismyynnin kehityksestä kerrotaan
neljännesvuosittain. S-ryhmän vuosikatsaus julkistetaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa
huhtikuussa.

Tiedottaminen
SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot, kuten tiedotteet, löytyvät ryhmän
kotisivuilta osoitteesta www.s-kanava.fi. SOK Viestintä, yhteiskuntasuhteet ja asiakasvuorovaikutus yksikkö vastaa tiedon tuottamisesta ja päivittämisestä.

Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuus koskee S-ryhmässä kaikkia liiketoiminta-alueita ja siksi vastuullisuutta johdetaankin Sryhmätasoisesti yhdessä liiketoimintajohdon kanssa. S-ryhmätasoisesta vastuullisuuden kehittämisestä,
ohjauksesta ja raportoinnista vastaa SOK Vastuullisuus -yksikkö.
Vastuullisuusasioiden johtamis- ja ohjausmalli uudistettiin vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 alussa
tapahtuneiden organisaatiomuutosten myötä SOK Vastuullisuus -yksikkö siirtyi osaksi SOK Kenttäryhmää,
johon kuuluvat kaikki S-ryhmän liiketoiminta-alueet sekä hankinta- ja logistiikkayhtiöt.
SOK Vastuullisuus -yksikkö vastaa S-ryhmän vastuullisuuden strategisesta tavoiteasetannasta ja
kehittämisen painopistealueista. Liiketoimintakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet määritellään
yhteistyössä liiketoiminta-alueiden, tytäryhtiöiden ja vastuullisuusyksikön kanssa. Vastuullisuusyksikkö
seuraa toimeenpanoa ja raportoi kenttäryhmälle ja konsernin johtoryhmälle säännöllisesti vastuullisuuden
kehittämisestä. Lisäksi SOK:n hallituksessa käsitellään S-ryhmätason vastuullisuusperiaatteet,
kehittämiseen liittyvät strategiset linjaukset sekä vastuullisuusraportoinnin tulokset.
Uutena lisänä vastuullisuuden johtamis- ja ohjausmallissa on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva
vastuullisuuden Advisory Group. Neuvonantajaryhmän rooli on tukea ja haastaa S-ryhmää vastuullisuuden
kehittämisessä ja sen tarkoituksena on tuottaa S-ryhmälle tietoa uusista mahdollisuuksista, vastuullisuuden
parhaista käytännöistä, innovaatioista ja toimintaympäristön riskeistä. Päätökset kehittämisen
painopistealueista tehdään kuitenkin S-ryhmän sisällä. Puheenjohtajana toimii S-ryhmän
vastuullisuusjohtaja ja ryhmän työskentelyyn osallistuvat myös pääjohtaja, kenttäjohtaja ja liiketoimintojen
johtoa.
Vastuullisuusasioiden johtamis- ja ohjausmalliin kuuluu keskeisenä osana myös sisäisten
asiantuntijaverkostojen rakentaminen vastuullisuusraportointiin, resurssitehokkuuteen sekä tuotteiden ja
palveluiden vastuullisuuden kehittämiseen liittyen. SOK Vastuullisuus -yksikön asiantuntijat koordinoivat
näitä verkostoja, ja niiden roolina on uusien ajatusten ja mallien käyttökelpoisuuden testaaminen,
yhtenäisten linjausten valmistelu sekä tarvittavien työkalujen arviointi ja käyttöönoton koordinointi.
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S-ryhmän vastuullisuusohjelma
Kuluttajaosuuskuntana vastuullisen toiminnan kehittäminen on S-ryhmälle ennen kaikkea niiden asioiden
tekemistä paremmin, joita asiakasomistajamme ja muut tärkeät sidosryhmämme kokevat tärkeiksi.
Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa.
S-ryhmän vuoteen 2016 asti voimassa oleva vastuullisuusohjelma rakentuu neljästä teemasta: hyvinvointia
osuustoiminnalla, henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio, vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä
resurssitehokkuus.

Vastuullisuusohjelman teemat ja kehittämisen painopistealueet sekä avaintunnusluvut perustuvat syksyllä
2011 tehtyyn sidosryhmäanalyysiin ja globaaleihin vastuullisuuden megatrendeihin. Vastuullisuusohjelman
laatimisen yhteydessä teimme myös kansainvälisen selvityksen edelläkävijäyritysten vastuullisuudesta.
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Ilmastonmuutoksen asettamat haasteet, niukkuuden energiavaroista ja tulevaisuuden energiamuodot,
näemme liiketoimintamahdollisuuksina investoimalla tuulienergiaan, panostamalla S-ryhmän omien
toimipaikkojen energiatehokkuuden kehittämiseen sekä tarjoamalla vaihtoehtoisia ratkaisuja fossiilisille
polttoaineille polttonestekaupassa.
Materiaali- ja vesivarojen niukkuuden ja ekosysteemien katoamisen merkitys tulee kasvamaan entisestään
ja vaikuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän globaalien tuoteketjujen riskiarviointiin ja
valvontamenettelyjen tehostamiseen niin tuoteturvallisuuden kuin ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun
osalta. Globaalit haasteet voi kääntää mahdollisuuksiksi panostamalla avoimeen ja läpinäkyvään
toimintatapaan sekä jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2014 keskityimme vastuullisuusohjelman toimeenpanoon ja seurantaan, jotta saavutamme vuodelle
2016 asetetut tavoitteet. Keskeisistä kehittämisalueista ja työn etenemisestä kerromme lisää osioissa
Vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä Resurssitehokkuus.

Case: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
https://youtu.be/Qqgt64nHK08
S-ryhmä haluaa olla mukana rakentamassa kestävää Suomea ja sitoutuu siksi kansallisen kestävän
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen "Suomi, jonka haluamme 2050" tavoitteiden edistämiseen. S-ryhmä
laati kaksi toimenpidesitoumusta, joista yksi koskee hiilineutraalia yhteiskuntaa ja toinen työn tekemistä
kestävästi ja nuorten työllistämistä kaupan alalle.
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Sidosryhmät
S-ryhmässä käydään suunnitelmallista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.
Vuoropuhelun tavoitteena on välittää tietoa S-ryhmästä, lisätä molemminpuolista
ymmärrystä ja hyödyntää sidosryhmiemme osaamista toimintamme kehittämisessä.
Onnistuneen sidosryhmätyön kautta ymmärrämme paremmin myös
toimintaympäristöämme.

Suunnitelmallista sidosryhmäyhteistyötä
S-ryhmän sidosryhmätyötä johdetaan tavoitteellisesti. S-ryhmässä on määritelty keskeiset sidosryhmät
sekä niiden odotukset ja vaikutukset S-ryhmään. Lisäksi on päätetty, mitkä ovat sidosryhmätyön muodot
kutakin ryhmää koskien.
Sidosryhmätyön onnistumista mitataan S-ryhmässä vuosittain. Sidosryhmien mielikuvia S-ryhmästä
vastuullisena toimijana selvitetään TNS Gallupin Yritysten maine ja vastuullisuus -tutkimuksella.
Tutkimuksessa myös verrataan S-ryhmää muihin alan toimijoihin. Vuonna 2014 mielikuva koko kaupan alan
maineen ja vastuullisuuden tasosta laski hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Tutkimuksessa kaupan alan
maineindeksi oli 55 (2013: 57) ja S-ryhmän maineindeksi oli 62 (2013: 64). Toimialaan verrattuna S-ryhmän
maine säilyi edelleen hyvällä tasolla. S-ryhmän vastuullisuutta kuvaava indeksi laski myös hieman ollen 31
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(2013: 33). Koko toimialan keskiarvo oli 24 (2013: 25).

Avoimuudella rakennetaan luottamusta
S-ryhmä haluaa osallistua avoimesti ja aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Asioista kerrotaan jo
silloin, kun toiminnalle on vasta asetettu tavoitteita. Erilaiset näkemykset otetaan huomioon ja kriittisistä
näkemyksistä keskustellaan.
Vastaamme avoimesti meille esitettyihin kysymyksiin ja palautteisiin, on kyse sitten asiakaspalautteista tai
kansalaisjärjestöjen kyselyistä.
S-ryhmä suurena suomalaisena yrityksenä kiinnostaa laajasti mediaa. Pyrimme aktiivisesti järjestämään
median edustajille tilaisuuksia kuulla toiminnastamme. Syyskuussa 2014 taloustoimittajien seminaarissa
keskusteltiin muun muassa kaupan alan murroksesta. Suurimpien medioiden päätoimittajia SOK:n johto
tapasi puolestaan joulukuussa perinteisessä joulupuurotilaisuudessa.

Sidosryhmädialogi vastuullisuudesta
S-ryhmä kartoitti uudelleen sidosryhmiensä odotuksia laajalla verkkokyselyllä vuoden 2014 lopussa.
Henkilöstöltä, asiakasomistajilta ja muilta sidosryhmiltä kysyttiin, mitä S-ryhmän tulisi tehdä ollakseen
edelläkävijä vastuullisuudessa. Toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi vastaajat peräänkuuluttivat
ruokahävikin hallintaa, hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä kotimaisten tuotteiden suosimista valikoimissa.
Vastaukset huomioidaan, kun S-ryhmän vastuullisuustyön tavoitteita ja kehittämiskohteita määritellään
jatkossa. Sidosryhmien näkemyksiä ja heille olennaisia asioita arvioidaan myös jatkuvan vuorovaikutuksen
kautta.

Kuuntelua ja yhteistyötä
Vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi arvioimme yhteistyön tarvetta keskeisten sidosryhmien
kanssa. Tavoitteenamme on hyvä yhteistyö, jonka kautta voimme oppia ja kehittää S-ryhmän liiketoimintaa
sekä saavuttaa yhteisiä tavoitteita.
Esimerkiksi SOK:n ja WWF:n kaksivuotisen (2012–2014) yhteistyön tavoitteena oli edistää S-ryhmän
vastuullisuutta ennen kaikkea luonnonvarojen kestävässä ja resurssitehokkaassa käytössä. Yhteistyön
myötä SOK on tukenut WWF:n työtä luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä.
Yhteistyön puitteissa vuonna 2014 järjestettiin työpaja, jossa haettiin ratkaisuja siihen, miten suomalaiset
omakotiasujat saataisiin valitsemaan yhä useammin uusiutuvia ja energiatehokkaita energiaratkaisuja.
Tilaisuus kokosi yhteen joukon yrityksiä, järjestöjä, kuluttajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.
S-ryhmä on ollut aktiivisesti mukana työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön vuoden 2014
lopussa käynnistämässä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevassa vähittäiskaupan pyöreän pöydän
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työryhmässä. Työryhmässä on mukana ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen ja vähittäiskaupan edustajia, ja
sen tarkoitus on selkiyttää ja ohjata YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden kansallista
toimeenpanoa yrityksissä.

Hyvät kauppatavat ohjaavat työtämme
Suurena toimijana S-ryhmällä on paljon erilaisia ja -kokoisia tavarantoimittajia. S-ryhmä kohtelee kaikkia
tavarantoimittajiaan tasapuolisesti ja noudattaa eettisiä periaatteitaan. Toimimme rehellisesti ja
vastuullisesti ja odotamme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.
Vuonna 2010 elintarvikeketjun toimijat – alkutuotanto, teollisuus ja kauppa – ryhtyivät EU:n komission
aloitteesta rakentamaan itsesääntelymekanismia. Tavoitteena oli, että elintarvikeketjun kilpailukyky saadaan
säilytettyä samalla kun kuluttajan intressit tulevat huomioiduiksi.
SOK allekirjoitti vuonna 2013 aiesopimuksen EU:n elintarvikeketjun hyviin kauppatapoihin liittymisestä.
Allekirjoittaminen käynnisti kauppatavoissa kuvattujen toimintamallien arvioinnin ja varsinainen
rekisteröityminen sopimukseen suoritettiin toukokuussa 2014.

Vuoropuhelua päättäjien kanssa
S-ryhmässä on tavoitteena käydä jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien kanssa S-ryhmän toimintaan
vaikuttavista kysymyksistä ja palvelualan kehityksestä. Vuoden 2014 aikana S-ryhmä tapasi muun muassa
ministereiden erityisavustajia sekä S-ryhmän toiminnasta kiinnostuneita kansanedustajia. Työministeri Lauri
Ihalainen käytti puheenvuoron SOK:n 110-vuotisjuhlassa.
Heinäkuussa S-ryhmä järjesti SuomiAreenassa Porissa paneelikeskustelun, jossa keskusteltiin
lähipalveluiden merkityksestä.
https://youtu.be/k9ixFeSAxx0
Miksi S-ryhmällä on kauppa lähes jokaisessa kunnassa Suomessa? Kenen vastuulla kaupan palvelut
olisivat, elleivät S-ryhmän? Miten S-ryhmän omistajien palvelut turvataan tulevaisuudessa niin maalla kuin
kaupungissakin? Vastaajana SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine.

Kyläkauppahankkeessa halutaan turvata lähipalvelut
S-ryhmä on mukana Päivittäistavarakauppa ry:n kyläkauppahankkeessa. Palveluiden merkitys
suomalaisten arjen sujuvuuden kannalta on suuri. Kuitenkin haja-asutusalueilla on entistä haastavampaa
tarjota palveluita väestön vähentyessä. Kyläkauppahankeen lähipalvelukokeilumallin tavoitteena on turvata
lähipalvelut yksityisen ja julkisen sektorin sekä järjestökentän yhteistyöllä. S-ryhmästä mukana hankkeessa
on ollut Sale-ketju.
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Järjestöissä valvotaan yhteistä etua
Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta
kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.
SOK edustaa S-ryhmää eri edunvalvontajärjestöissä. Nämä järjestöt valvovat kaupan alan yritysten etua
sekä kotimaassa että EU:ssa. SOK on Kaupan liiton jäsen, ja vuonna 2014 Kaupan liiton hallituksen
varapuheenjohtajana toimi SOK:n pääjohtaja ja jäsenenä Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja.
SOK on jäsenenä myös Päivittäistavarakauppa ry:ssä, Tekstiili- ja Muotialat TMA ry:ssä, Matkailu- ja
Ravintolapalvelut MaRa ry:ssä sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry:ssä. Eri toimialajärjestöjen kautta SOK on
mukana myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n toiminnassa. SOK:lla on lukuisia edustuksia eri
valiokunnissa ja työryhmissä edellä mainituissa järjestöissä.
SOK:lla on edustus myös kansainvälisissä kaupan alan järjestöissä. Osuustoiminnallisena yrityksenä SOK
on Euroopan kuluttajaosuustoiminnan etujärjestön Euro Coopin jäsen ja SOK:lla on edustaja järjestön
puheenjohtajistossa, hallituksessa ja kolmessa työryhmässä. Euro Coop valvoo kuluttajaosuustoiminnan
etua Euroopan unionissa. SOK vaikuttaa EU-lainsäädäntöön myös kaupan alan edunvalvontajärjestön Euro
Commercen kautta. Kummankin Brysselissä toimivan järjestön sekä Euro Coopin että Euro Commercen
tavoitteena on muun muassa kehittää alan käytäntöjä vapaaehtoisesti niin, ettei erillistä sääntelyä tarvita.
Keskeisiä vastuullisuusteemoja vuonna 2014 olivat muun muassa kiertotalous, F-kaasut, muovikassit,
vihreät väittämät ja energiamerkinnät.
SOK on myös Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n (International Co-operative Alliance) jäsen. ICA on
itsenäinen kansalaisjärjestö, joka edustaa ja palvelee osuuskuntia maailmanlaajuisesti. ICA on maailman
toiseksi suurin järjestö Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jälkeen. SOK:n edustaja on valvonut suomalaisen
osuustoiminnan etuja vuonna 2014 ICA:n maailman hallituksen jäsenenä. SOK:lla on myös jäsen ICA:n
Round Table -asiantuntijaryhmässä, jossa keskitytään erityisesti vastuullisuuden mittaamiseen sekä
osuustoiminnan tunnettuuden ja koulutuksen lisäämiseen.
SOK on jäsenenä myös Foreign Trade Association (FTA) -järjestössä ja sen alaisuudessa toimivassa
Business Social Compliance Initiative (BSCI)- sekä Business Environment Performance Initiative (BEPI)järjestelmissä. BSCI:n tavoitteena on parantaa riskimaiden työoloja kansainvälisten sopimusten vaatimalle
tasolle, ja BEPI:n tavoitteena on kehittää toimitusketjujen ympäristövaikutusten hallintaa. SOK:lla on
edustaja FTA:n hallituksessa, BSCI:n System Committeessa sekä BEPI-työryhmässä.

Uudet sidosryhmätyön mallit
Jotta S-ryhmä kykenee uudistumaan ja vastamaan kaupan toimintaympäristön muutoshaasteisiin, se
tarvitsee uusia luovia ideoita, osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja toimintansa kehittämiseen. S-ryhmä
haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä ja kehittämässä yritystoimintaa, joka luo uutta kasvua ja
elinvoimaa Suomeen. S-ryhmä osallistui viime vuonna muun muassa Corporate Venture -ohjelmaan, jonka
tavoitteena on antaa suomalaisille kasvuyrityksille avaimia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.
Lokakuussa käynnistyneen haun aikana S-ryhmän siipien suojiin haki yhteensä 44 kasvuyritystä niin
sovelluskehityksen, palvelusuunnittelun kuin asiakasmarkkinoinnin piiristä. Valitut yritykset saavat
sparrausta liiketoimintastrategiaansa ja kasvusuunnitelmaan sekä asiantuntevaa neuvontaa ideoidensa
kaupallistamiseksi. S-ryhmä toivoo puolestaan löytävänsä uusia ratkaisuja ja ideoita, joilla voidaan

41

sujuvoittaa asiointia ja palvelua eri asiointikanavissa tai tuottaa entistäkin parempia palveluja ja etuja
asiakasomistajille.
S-ryhmä perusti ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan Advisory Groupin vauhdittamaan ryhmän
vastuullisuuden kehittämistä. Sen tarkoituksena on tuottaa S-ryhmälle tietoa uusista mahdollisuuksista,
vastuullisuuden parhaista käytännöistä ja toimintaympäristön riskeistä.
Tornin aamu -keskustelutilaisuudet ovat S-ryhmän uusi sidosryhmätyön konsepti. Konsepti suunniteltiin
vuoden 2014 aikana, ja ensimmäinen tilaisuus järjestettiin helmikuussa 2015. Tornin aamu -tilaisuuksissa
keskustellaan S-ryhmän sidosryhmiä askarruttavista aiheista, kuten esimerkiksi ruoan hinnasta,
sääntelystä, palvelualojen tulevaisuudesta ja yritysvastuusta. Keskustelutilaisuuksiin kutsutaan kunkin
aiheen kannalta olennaisia sidosryhmiä, kuten järjestöjen edustajia, päättäjiä, virkamieskuntaa, mediaa ja
asiantuntijoita.

S-ryhmä lukuina
S-ryhmän keskeiset luvut
Keskeiset luvut, milj. €

2014

2013

2012

Vähittäismyynti (sis. koko S-ryhmä)

11 182

11 353

12 037

Vähittäismyynti Suomessa

10 599

10 799

11 571

Vähittäismyynti Baltiassa ja Venäjällä

583

569

466

Osuuskauppojen vähittäismyynti

10 373

10 477

10 373

Bonusmyynti (myynti, joka kerryttää Bonusta)

9 336

9 541

9 444

S-ryhmän tulos*

274

226

212

Investoinnit

526

573

584

Asiakasomistajille maksettu Bonus

361

379

379

Asiakasomistajat (hlö)

2 156 828

2 109 025

2 055 227

Henkilöstö (hlö)

40 292

41 784

43 417

Toimipaikat (lkm)

1 643

1 642

1 697

Alueosuuskaupat (lkm)

20

20

21

Paikallisosuuskaupat (lkm)

8

8

8

Kaikki myynnit alv 0 %.
*) Tulos ilman satunnaisia eriä ja veroja.

Talous
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SOK-yhtymä, milj. €

IFRS 2014

IFRS 2013

IFRS 2012

Liikevaihto

7 286

7 317

10 634

Poistot ja arvonalentumiset

68

66

63

Liikevoitto

47

-8

-7

Rahoitustuotot ja -kulut

4

6

1

Tulos ennen veroja

43

-13

-9

Tilikauden voitto

36

-9

-23

Taseen loppusumma

1 588

1 641

2 055

Pitkäaikaiset varat

649

699

697

Vaihto-omaisuus

175

190

221

Lyhytaikaiset varat

938

942

1 036

Myytävänä olevat omaisuuserät

3

7

322

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
yhteensä

697

594

591

Vähemmistöosuus

2

1

2

Varaukset

19

26

9

Vieras pääoma

979

1 046

1 189

Myytävänä olevien omaisuuserien velat

0

4

273

Korolliset velat

110

162

425

Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset

179

158

178

Korolliset nettovelat

-68

4

247

SOK, milj. €

FAS 2014

FAS 2013

FAS 2012

Myynti*

6 284

7 496

7 384

5 838

7 114

6 974

Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja
ja veroja

13

48

4

Tilikauden tulos

12

48

-8

josta myynti osuuskaupoille

*) Myynti alv 0 %

Vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain, milj. €

2014

2013

2012

Prisma

3 405

3 377

3 219

S-market

3 246

3 252

3 207

Sale

611

579

532

43

Alepa

345

346

336

Muu marketkauppa

5

13

10

Marketkauppa*

7 616

7 566

7 304

Sokos

255

273

286

Emotion

37

33

31

Pukumies

22

25

25

Muu erikoisliikekauppa

10

7

6

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

324

338

349

ABC-liikennemyymälät

850

865

900

ABC-automaattiasemat

704

736

724

ABC-polttoöljymyynti

40

46

49

ABC-Deli

74

103

89

Muut liikennemyymälät

101

62

68

Muut automaattiasemat

4

5

2

Muu ABC-liiketoiminta

0,2

0,1

0,1

Liikennemyymälä ja polttonestekauppa

1 774

1 817

1 832

Matkailutoiminta

274

275

270

Ravitsemistoiminta

524

535

532

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

798

811

803

Kodin Terra ja S-Rauta

207

241

241

Rautakauppa

207

241

241

Auto- ja autotarvikekauppa

301

406

507

Maatalouskauppa

150

162

990

Muut

12

12

11

S-ryhmä yhteensä

11 182

11 353

12 037

Kaikki myynnit alv 0 %.
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*) Sisältää Baltian ja Venäjän myynnin.

Toimipaikat
Vähittäismyyntitoimipaikat

2014

2013

2012

Prisma*

101

98

95

S-market

437

437

435

Sale

281

274

261

Alepa

89

87

87

Muut marketkaupan toimipaikat

12

12

11

Marketkauppa

920

908

889

Sokos*

19

22

22

Emotion

35

35

34

Marks & Spencer

3

0

0

Pukumies

10

10

10

Muut erikoisliikkeet

9

11

10

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

76

78

76

ABC-liikennemyymälät

106 (106)

106 (106)

108 (108)

ABC-automaattiasemat

98 (300)

99 (309)

90 (295)

ABC-Deli

11 (10)

16 (16)

16 (16)

Muut liikennemyymälät

23 (20)

13 (3)

13 (5)

Muut automaattiasemat

0 (3)

0 (3)

0 (3)

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

238 (439)

234 (437)

227 (427)

Sokos Hotels

52

52

52

Radisson Blu

7

7

7

Muut hotellit

4

4

3

Ravintolat

256 (750)

266 (760)

252 (751)

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

319 (813)

329 (823)

314 (813)

Kodin Terra*

11

12

12

45

S-Rauta

14

15

16

Rautakauppa

25

27

28

Auto- ja autotarvikekauppa

35

37

47

Maatalouskauppa

14

15

101

Muut

16

14

15

S-ryhmä yhteensä

1 643

1 642

1 697

*) Toimipaikkojen lukumäärä sisältää myös yhden verkkokaupan.
Suluissa olevat toimipaikkalukumäärät sisältävät muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat ravintolat, myymälät ja asemat.

Asiakasomistajuus
Asiakasomistajuuden tunnuslukuja

2014

2013

2012

Asiakasomistajia (hlö)

2 156 828

2 109 025

2 055 227

Uusia liittyneitä jäseniä (hlö)

83 825

92 113

87 465

Maksettu Bonus (milj. €)

361

379

379

Maksutapaetu (milj. €)

6

6

6

Osuusmaksun korko (milj. €)

13

13

13

Ylijäämän palautus (milj. €)

22

24

23

Asiakasomistajaedut keskimäärin
(€/asiakasomistaja)

189

212

207

Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä

2014

2013

2012

S-ryhmä

40 292

41 784

43 417

Osuuskaupat tytäryhtiöineen

31 424

32 138

32 787

SOK-yhtymä

8 868

9 464

10 630

1 398

1 517

1 755

joista SOK:ssa

Työsuhteiden laatu ja lähtövaihtuvuus (%)

2014

2013

2012

Vakituiset

87

86

86

Määräaikaiset

13

14

14
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Kokoaikaiset

36

39

39

Osa-aikaiset

64

61

61

Vakituisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus

24,9**

16,7

16,5*

*) Vuoden 2012 luku ei sisällä alueosuuskaupoista Ympäristöä tai Ympyrää, jotka fuusioituivat Kymen Seudun Osuuskaupaksi
tammikuussa 2013.
**) Lähtövaihtuvuuden kasvua selittävät Turun Osuuskaupassa ja S-pankissa tapahtuneet sisäiset liiketoimintasiirrot, joiden
yhteydessä koko henkilöstö on siirtynyt yrityksen sisällä teknisesti organisaatiosta toiseen.

Sukupuolijakauma (%)

2014

2013

2012

Naiset

76

73

75

Miehet

24

27

25

S-ryhmän työyhteisötutkimuksen
tulokset*

2014

2014
Suomen
yleisnormi

2013

2012

TYT-indeksi (sis. kaikki kysymykset)

71,3

64,6

71,7

72,7

Omistautuneisuusindeksi

75,0

70,6

75,3

76,1

Sitoutumisindeksi

70,0

66,2

70,7

72,6

Johtamisindeksi

71,5

63,0

71,9

72,7

Suorituskykyindeksi

69,9

60,6

70

70,3

*) Tulokset on painotettu vastaajien lukumäärällä.

Koulutus

2014

2013

2012

Jollas Instituutin valmennuspäivät

1 356

1 718

1 778

Jollas Instituutin opiskelijamäärät

15 700

19 301

20 722

Suoritetut verkkokoulutusmoduulit

32 972

19 171

-
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Ympäristö
Kiinteistö- ja kulutustiedot

2014

2013

2012

Bruttoala (milj. brm2)

4,8

4,7

4,5

Sähkön kulutus (GWh)

1 140

1 176

1 157

Lämmön kulutus (GWh)

418

418

462

Veden kulutus (milj. m3)

2,0

1,9

1,8

Ympäristövaikutteiset kustannukset* (milj. €)

163

175

189

*) Luvut sisältävät sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätekustannukset sekä pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset.

Jätteet

2014

2013

2012

Syntynyt jätemäärä (t)

102 000

105 000

111 000

Hyötykäyttöaste (%)

90

88

85

Pakkaukset

2014

2013

2012

Maahantuodut ja kotimaan markkinoille saatetut
pakkaukset (t)

66 500

66 334

64 982

Pakkausten määriä on tarkistettu ja tiedot vuosien 2012–2013 osalta on korjattu.

Ympäristöriskit

2014

2013

2012

Polttonestehöyryn talteenotto (kpl)

287

272

249

Bensiinin myynnin VOC-päästöt (t)

698

715

718

Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset polttonesteen
jakeluun (kpl)

436

362

364

Hyvinvointia osuustoiminnalla

Osuustoiminta ja asiakasomistajuus
Osuustoiminnassa omistetaan ja jaetaan hyödyt yhdessä. Asiakasomistajat eli
osuuskauppojen jäsenet omistavat S-ryhmän osuuskaupat, eikä muita omistajia ole.
Osuustoiminta on liiketoimintaa, jossa korostuvat rinnakkain taloudellinen kannattavuus sekä
yhteiskunnallinen vastuu. Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta osuuskauppojen liiketoiminnassa
kiertävä raha hyödyttää osuuskauppojen asiakasomistajia ja varmistaa alueellisen hyvinvoinnin ja
elinvoimaisuuden. Toiminnan tuotto investoidaan asiakasomistajien eduksi kehittämällä palveluja ja
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uusimalla toimipaikkoja tai jaetaan asiakasomistajille erilaisina etuina, kuten Bonuksina ja maksutapaetuina.
Osuustoiminnalliset keinot jakaa liiketoiminnan tuloksena syntyvää voittoa ovat osuusmaksulle maksettava
korko ja ylijäämänpalautus.

Osuuskaupan asiakasomistajuus kannattaa
Osuustoiminnallinen asiakasomistajuus muodostuu kolmesta ulottuvuudesta:
Minun kauppa: Kaikki asiakasomistajat omistavat yhtä suuren osan osuuskaupastaan. S-ryhmän lukuisat
toimipaikat tuotteineen, palveluineen ja etuineen ovat asiakasomistajien käytettävissä.
Minun etu: Osuustoiminnan ainoa tarkoitus on palvella omistajiensa tarpeita. Osuuskaupan kattavasta
toimipaikkaverkosta saa kertakäynnillä kaiken tarpeellisen järkevään hintaan. Asiakasomistaja saa myös
etuja, joista tärkein on asioinnin keskittämisestä hyvin palkitseva Bonus.
Meidän hyöty: Osuuskauppa on kotimainen yritys. S-ryhmän maksamat veroeurot sekä hankinnasta ja
rakentamisesta koituva hyöty jää suurimmaksi osaksi lähiseuduille. Lisäksi S-ryhmän osuuskaupat yhdessä
SOK-yhtymän kanssa ovat Suomen suurin yksityinen työnantaja.
S-ryhmässä parhaat edut ja hyödyt on aina varattu asiakasomistajille.
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Asiakasomistajuuden tunnusluvut

2014

2013

Asiakasomistajia (hlö)

2 156 828

2 109 025

Uusia liittyneitä asiakasomistajia (hlö)

83 825

92 113

Maksettu Bonus (milj. €)

361

379

Maksutapaetu (milj. €)

6

6

Osuusmaksun korko (milj. €)

13

13

Ylijäämänpalautus (milj. €)

22

24

Asiakasomistajaedut keskimäärin (€/jäsen)

189

212

Case: Asiakasomistajan vaikutusmahdollisuudet
osuuskauppansa toimintaan
Asiakasomistaja ei ole vain osuuskaupan kanta-asiakas, sillä osuuskaupan jäsenenä, hän voi vaikuttaa
osuuskauppansa toimintaan äänestämällä osuuskaupan edustajiston vaaleissa tai asettumalla itse
ehdokkaaksi.
Edustajisto on osuuskaupan jäsenten keskuudestaan neljän vuoden välein vaaleilla valitsema toimielin ja
sen päätösvalta on verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen,
päättää ylijäämän käytöstä ja toimitusjohtajan, hallituksen ja hallintoneuvoston vastuuvapaudesta sekä
valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Vuonna 2014 edustajistovaalit järjestettiin kolmessa
alueosuuskaupassa: Osuuskauppa Arinassa, Etelä-Karjalan Osuuskaupassa ja Osuuskauppa Keulassa.
https://youtu.be/lFbmHrs4yts

http://www.s-osuuskauppavaalit.fi
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Case: Mihin Bonuksia käytetään?
https://youtu.be/Pxvd2X_6-U4
S-ryhmän maksamia Bonuksia käytetään muun muassa matkoihin, rahastoihin sekä arjen
pyörittämiseen.

S-ryhmän yhteiskunnallinen vaikuttavuus
S-ryhmä ja osuuskaupat edistävät alueellista hyvinvointia monin tavoin. Osuuskaupat
ovat merkittäviä työllistäjiä, ja paikallisten hankintojen ja investointien kautta luodaan
taloudellista hyvinvointia kautta maan.
Osuustoiminnallisuus näkyy osuuskauppojen asiakasomistajille monessa asiassa. Yksi osuustoiminnan
lähtökohta on osuuskunnan jäsenten palkitseminen. Taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi sosiaalinen,
yhteiskunnallinen ja ympäristön hyvinvointi ovat tärkeässä asemassa osuuskauppojen arjessa.
Osuustoiminta on vahvasti periaatteisiin ja arvoihin sitoutunutta. Vastuullisuuden kannalta oleellisimmat
osuustoiminnan arvot ovat rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen.
Nämä arvot toteutuvat S-ryhmän päivittäisessä toiminnassa niin toimipaikoissa, toimistoissa kuin myös
erilaisen yhteistyön kautta. Tasa-arvo korostuu osuustoiminnassa muun muassa siten, että jokainen jäsen
omistaa yhtä suuren osan osuuskaupasta ja jokaisella on näin tasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet.
Alueellista taloudellista hyvinvointia luodaan muun muassa myymällä paikallisten tuottajien tuotteita sekä
käyttämällä paikallisten yritysten palveluja esimerkiksi rakennushankkeissa. S-ryhmä investoi vuonna 2014
uusien toimipaikkojen rakentamiseen sekä vanhojen korjaamiseen ja laajentamiseen 526 miljoonaa euroa.
Oheisesta kuvasta käy ilmi eri sidosryhmille jakautuneet rahavirrat suhteessa S-ryhmän verottomaan
myyntiin.
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Paikallista hyvinvointia luomassa
Osuuskaupat ovat merkittäviä alueellisia työllistäjiä. Yli 36 000 henkilön työllistämisen kautta S-ryhmän
välillinen vaikutus valtion verotuloihin on merkittävä. Vaikka ketjutoiminta on valtakunnallisesti ohjattua,
muodostuu S-ryhmä 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta, kahdeksasta paikallisosuuskaupasta sekä SOKyhtymästä. Näin ollen S-ryhmän maksamat verotulot jakautuvat alueellisesti. Erityisesti palkoista tehdyt
ennakonpidätykset kertyvät suoraan kunnille. Verotuloilla kustannetaan suomalaisen yhteiskunnan palveluja
jokaisen osuuskaupan alueella. Oheisessa kuvassa on kuvattuna ennakonpidätysten kertymä
osuuskauppojen alueilla.
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S-ryhmän verojalanjälki
Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia
maksuja. S-ryhmän verojalanjälki kuvaa Suomen valtiolle vuonna 2014 tilitettyjä veroja. Välittömien ja
välillisten verojen lisäksi S-ryhmän verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja
työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.
Välillisiä veroja ovat muun muassa arvonlisävero sekä valmisteverot. Arvonlisävero on kulutusvero, jossa
veronmaksajia ovat tavaroiden ja palveluiden lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet. S-ryhmä tilittää
arvonlisäveroa veronsaajille tavaroita ja palveluita myyvänä yrityksenä. Vuoden 2014 verojalanjälki sisältää
arvonlisäveron osalta vain S-ryhmän valtiolle tilittämän osuuden. Valmistevero on puolestaan kulutusvero,
joka peritään tiettyjen tuotteiden valmistajilta, tuottajilta, maahantuojilta tai tukkuportaalta ja tilitetään
veronsaajille. Valmistevero sisällytetään myytävän tuotteen hintaan, jolloin se siirtyy kuluttajan
maksettavaksi. Valmisteveroja sisältyy S-ryhmän hankkimiin tuotantopanoksiin, mutta tänä vuonna ne eivät
ole mukana verojalanjäljessä.
S-ryhmän verojalanjäljessä esitettävien verojen yhteismäärä vuonna 2014 oli yhteensä noin
689 miljoonaa euroa. Koska vuoden 2014 verojalanjäljestä on jätetty pois muun muassa polttonesteiden
valmistevero (North European Oil Trade) sekä S-ryhmän oman maahantuonnin valmisteverot, ei kuvio ole
kokonaisuudessaan vertailukelpoinen vuoden 2013 verojalanjäljen kanssa. Yksittäiset vertailuluvut vuodelta
2013 on kuitenkin merkitty vastaavien vuoden 2014 lukujen viereen.
Verojalanjäljessä kuvattujen verojen lisäksi S-ryhmä maksaa valmiste-, pankki-, varainsiirto-, arpajais-,
lähde-, ajoneuvo- ja autoveroa sekä metsänhoitomaksua, joita ei ole sisällytetty oheiseen kuvioon.
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Valtakunnallista ja alueellista vastuullisuusyhteistyötä
S-ryhmän vastuullisuusyhteistyö jakaantuu kulttuuriin, urheiluun ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Vuonna
2014 tukea annettiin lähes kuusi miljoonaa euroa, josta yli puolet ohjattiin urheiluun, reilut 30 prosenttia
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 15 prosenttia kulttuuriin.
S-ryhmä ja Suomen Palloliitto ovat jo usean vuoden ajan tukeneet yhdessä lasten ja nuorten liikkumista
Monitoimikenttäohjelman kautta. Ohjelma tähtää uusien lasten ja nuorten lähiliikuntapaikkojen eli
Ässäkenttien rakentamiseen eri puolille Suomea. Vuonna 2014 Ässäkenttien määrä kasvoi viidellä kentällä,
ja neljän kuluneen yhteistyövuoden aikana on valmistunut yhteensä jo 36 Ässäkenttää. Koulujen pihoilla
olevat lähiliikuntapaikat ovat kaikkien alueen perheiden saavutettavissa, sillä kentän käyttöön ei liity
vuorovarauksia tai maksuja.
S-ryhmä on ollut jo vuodesta 2003 lähtien yksi Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppaneista. Sryhmä haluaa tuoda SPR:n tärkeän työn entistä lähemmäksi asiakasomistajaperheitä ja henkilökuntaansa,
siis yhteensä yli kahta miljoonaa suomalaista taloutta. Yhteistyön teemana on Arjen turvallisuus. S-ryhmä
on myös mukana Nälkäpäiväkeräyksessä ja Punaisen Ristin viikossa ja tarjoaa järjestölle näkyvyyttä omissa
medioissaan ja toimipaikoissaan.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on ollut S-ryhmän valtakunnallinen yhteistyökumppani vuodesta 2004
alkaen. S-ryhmän avustuksella MLL on kehittänyt vanhemmuuden tuen malleja, kuten Vanhempainnetin ja puhelimen toimintaa. Viime vuosina tuki on kohdistunut Hyvä alku koulutielle -kampanjaan, joka tavoittaa
noin 65 000 ensiluokkalaisen vanhempaa ja jakaa perheille tärkeää tietoa lasten hyvinvoinnista. Viime
vuonna koulunsa aloittaville lapsille jaettiin noin 60 000 Hyvä alku koulutielle -pussia. S-ryhmä tukee myös
MLL:n verkkonuorisotyötä, jolla pyritään kiusaamisen vähentämiseen.
S-ryhmä on toiminut Lasten Päivän Säätiön pääyhteistyökumppanina jo usean vuoden ajan. Lasten Päivän
Säätiön toiminnan tarkoituksena on Linnanmäen huvipuistoa ylläpitämällä ja kehittämällä kerätä varoja
suomalaiselle lastensuojelutyölle. Linnanmäen vuoden 2014 tuloksesta lahjoitettiin ennätykselliset 3,9
miljoonaa euroa lastensuojelutyölle, ja vuosien saatossa kertynyt lahjoitussumma on yhteensä noin 98
miljoonaa euroa. Taloudellisen tukemisen lisäksi S-ryhmä toimii myös Linnanmäen rannekkeiden
välitysmyyntikanavana.
S-ryhmä osallistui syksyllä käynnistyneeseen Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) Kun koulu loppuu kiertueeseen. Tuhansia lukiolaisia tavoittanut rekkakiertue vieraili Suomen lukioissa 15 viikon ajan,
tarkoituksena kannustaa ja innostaa lukiolaisia omien vahvuuksien löytämisessä sekä tarjota abiturienteille
tietoa koulutus- ja uravalintojen tueksi. S-ryhmän alueosuuskaupat lahjoittivat kiertueen lukioihin
Työnhakupelit, joita pelaamalla nuoret oppivat työnhaussa tarvittavia taitoja, kuten hakemaan töitä sekä
valmistautumaan työhaastatteluun.
Suomen Luisteluliiton Ice Skating Tourin kanssa tehty yhteistyö keräsi yli 55:een eri puolilla maata pidettyyn
tapahtumapäivään noin 41 000 luistelijaa. Suomen Luisteluliitto tuo ilmaiseen tapahtumaan luisteluvälineet
niille osallistujille, joilla ei ole omia välineitä. Tapahtuma on usealla paikkakunnalla talven suurin
liikuntatapahtuma.
S-ryhmä oli yhteistyökumppanina Suomen suurimmassa ilmastotapahtumassa Power Shiftissä. Aaltoyliopiston opiskelijoiden järjestämän tapahtuman tavoitteena on aktivoida ihmisiä kiinnostumaan
ilmastonmuutoksesta ja ratkaisuista sen aiheuttamiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tapahtuma on osa
kansainvälistä Power Shift -liikettä. Vastaavanlaisia tapahtumia järjestettiin vuonna 2014 yli 70 maassa.
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S-ryhmä kuuluu uuden Helsinkiin rakennettavan ja koko Suomea palvelevan lastensairaalan
perustajalahjoittajiin miljoonan euron lahjoituksellaan. Lahjoituksen lisäksi S-ryhmä on haastanut kaikki
kaksi miljoonaa asiakasomistajaansa mukaan keräystalkoisiin.
SOK:n hallintoneuvoston perinteinen 25 000 euron joululahjoitus ohjattiin vuonna 2014 muun muassa
sotaveteraaneille sekä nuorten ja kehitysvammaisten toimintaa tukeville säätiöille. Sotiemme veteraanit keräyksen tukemisella osoitetaan kiitollisuutta ja kunnioitusta sotaveteraanien ponnisteluja kohtaan ja
tuetaan etupäässä pienituloisten veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien asumista
kotonaan.
S-ryhmä on perinteisesti tukenut myös lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä tahoja. Vuonna 2014
pääpaino oli erityisesti hankkeissa, jotka auttavat syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.
Tukikummit-säätiön lisäksi tukea jaettiin muun muassa Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrskyhankkeeseen sekä Sairaalaklovnit ry:n sairaalaklovnitoiminnalle.
Fransmanni-ravintolat jatkoivat vuonna 2011 aloittamaansa Ruokalistalla hyvät tavat -hanketta, jonka avulla
halutaan korostaa yhteisten ruokailuhetkien merkitystä perheiden hyvinvoinnille, saada lapset
kiinnostumaan ruokakulttuurista ja muistuttaa hyvistä tavoista. Tavoitteena on myös uuden
tapasankareiden sukupolven kasvattaminen 10–12-vuotiaista koululaisista. Jokaisella Fransmanniravintolalla on vuosittain oma kummiluokkansa, jonka tapasankarivalmentajana ravintolan henkilökunta
toimii. Lisäksi Fransmanni-ravintoloissa on saatavilla Ruokalistalla hyvät tavat -kirjasia, jotka opastavat
helposti kenet tahansa hyvien tapojen maailmaan.
S-ryhmä tukee Itämeren suojelua ympäristöjärjestö WWF:n Operaatio Merenneito -hankkeen kautta.
Jokaisesta S-ryhmän oman We Care Icon -kosmetiikkasarjan värikosmetiikka- ja ihonhoitotuotteesta
lahjoitetaan viisi senttiä hankkeeseen Itämeren hyväksi.
Vastuullisuusyhteistyötä harjoitetaan myös alueellisesti ja osuuskaupat tukevatkin laajasti paikallista
toimintaa. Esimerkiksi Kannustajat-konsepti mahdollistaa osuuskaupoille nuorten ja lasten
harrastustoiminnan tukemisen läpinäkyvästi. Asiakasomistajat voivat liittyä Kannustajiksi ja vaikuttaa siihen,
kenelle ja kuinka paljon osuuskauppa maksaa tukea. Kannustajiksi ryhtyneiden asiakasomistajien
kerryttämä Bonus lasketaan yhteen, ja osuuskaupat maksavat seuroille tästä potista tietyn
prosenttiosuuden. Mitä enemmän Kannustajia on, ja mitä enemmän he saavat Bonusta itselleen, sitä
suuremmaksi tukipotti voi kasvaa. Tukisumma ei pienennä asiakasomistajien omia Bonuksia, vaan
osuuskaupat maksavat tuet. Vuonna 2014 Kannustajat-konseptia toteuttivat Osuuskauppa KPO,
Osuuskauppa Hämeenmaa, Osuuskauppa Suur-Savo, Osuuskauppa Arina, Satakunnan Osuuskauppa ja
Osuuskauppa Keula.
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Case: Palkittu ABC kohtaa nuoria -hanke
ABC kohtaa nuoria -hanke sai Raha-automaattiyhdistyksen Vaikuttavaa-tunnustuspalkinnon vuonna
2014. Palkinto myönnetään yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ja tuloksekkaasta järjestötoiminnasta.
Nuorten palvelu ry:n ja ABC-ketjun hankkeen tavoitteena oli muun muassa lisätä ABCliikennemyymälöiden henkilöstön osaamista kohdata nuoria osana jokapäiväistä työtään.
Hankkeen avulla saatiin arvokasta tietoa ja kokemusta nuorisokasvatuksen tueksi kaupallisissa tiloissa,
joissa nuoret oleskelevat yhä enemmän perinteisten nuorisotilojen sijaan ja haluavat tulla kohdelluiksi
tasavertaisesti ja yksilöllisesti. Nuoret olivat mukana miettimässä hyviä pelisääntöjä
asiakaspalvelutilanteiden haasteisiin, ja samalla he tulivat työntekijöiden kanssa tutuiksi. Tämän myötä
vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri henkilökunnan ja nuorten välillä parantui ABC-liikennemyymälöissä.
Nuorten asiakaskohtelukokemuksen parantuminen on vaikuttanut myös positiivisella tavalla
henkilökunnan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Samalla syntyi uudenlaisia toimintamalleja ja
työtapoja, jotka ovat laajasti käytössä ABC-ketjussa.

Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio

Töihin S-ryhmään
S-ryhmä on merkittävä suomalainen työllistäjä. Ryhmän palveluksessa oli vuonna
2014 yli 40 000 aktiivista ammattilaista. He edustavat ryhmän päätoimialoja, marketkauppaa, ravintola-alaa sekä polttoneste- ja liikennemyymälätoimintaa, mutta myös
matkailualaa, pankki- ja rahoitustoimintaa sekä tavaratalo- ja erikoisliikekauppaa.
Heitä toimii terveyspalveluissa, parturi- ja kampaamoalalla, auto- ja
maatalouskaupassa, hiihtokeskuksissa sekä yritysten tukitoimintojen, kuten talouden,
henkilöstöhallinnon tai IT:n, asiantuntijatehtävissä.
Varsinkin kaupan alan tehtävissä toimivat ovat keskellä merkittävää murrosta: osa kaupankäynnistä siirtyy
verkkoon, joka ulottuu yli kunta-, kaupunki- tai valtakunnan rajojen maasta ja mantereelta toiselle. Tähän
pysyvään muutokseen kaupan alan on työnantajana vastattava.
Vaikka murros on vaikuttanut kaupan alan yleiseen henkilöstökehitykseen paikoin merkittävästikin, Sryhmän henkilöstömäärään sillä ei toistaiseksi ole ollut suurta vaikutusta. Vuonna 2014 S-ryhmässä oli
avoinna lähes 3 000 työpaikkaa, ja ryhmän yrityksiin saapui vuoden 2014 aikana yli 214 000 hakemusta
ryhmän sisältä tai sen ulkopuolelta.
S-ryhmässä tuetaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta. Työntekijöiden monipuolinen ammattiosaaminen tuo
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sekä etua heille itselleen että edesauttaa S-ryhmän pyrkimystä tarjota työntekijöille pitkä, pysyvä työsuhde
ja mahdollisuus pääasiallisen toimeentulon saamiseen S-ryhmän palveluksessa. Vuoden 2014 lopussa
työsuhteessa olleista yli 40 prosentilla oli vähintään viiden vuoden pituinen yhtäjaksoinen työsuhde
takanaan. Sitoutuneet, osaavat työntekijät ovat S-ryhmän liiketoiminnan kulmakivi.
Työntekijöiden vaihtuvuuden suurin syy on työllistävimmille toimialoillemme, kaupalle ja ravintola-alalle,
tyypillinen: määräaikaiset sesonkityösuhteet ovat niille luonteenomaisia. Omasta pyynnöstä S-ryhmän
palveluksesta lähteneistä yli 75 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Yhdessä suomalaisen väestön yleisen
ikääntymisen kanssa tämä kuvaa hyvin nykyistä polarisoitunutta työvoimahaastetta. Nuorilla ei välttämättä
ole halua sitoutua pitkäkestoisesti yhteen työsuhteeseen, ja työeläkkeelle siirtyvien määrä lisääntyy. Sryhmä tarvitseekin jatkuvasti palvelukseensa uutta henkilöstöä ja panostaa houkuttelevuuteensa
työnantajana.

S-ryhmä työpaikkana kiinnostaa
S-ryhmä koetaan kiinnostavaksi työnantajaksi: työnantajakuvatutkimuksissa S-ryhmä pääsee säännöllisesti
kymmenen kiinnostavimman työnantajan joukkoon. Vuonna 2014 S-ryhmä sijoittui Talentumin Uratietyönantajakuvatutkimuksessa viiden kiinnostavimman työnantajan joukkoon ylempien toimihenkilöiden ja
johtotehtävissä toimivien keskuudessa, ja ammattiin opiskelevat sijoittivat S-ryhmän yhdeksänneksi.
Kaupallisen alan ammattilaiset arvioivat Universumin Ammattilaiset-tutkimuksessa S-ryhmän kuudenneksi
kiinnostavimmaksi työnantajaksi.
S-ryhmän yli kahdelle miljoonalle asiakasomistajalle suunnatussa työnantajakuvatutkimuksessa vastaajat
arvioivat S-ryhmän työnantajakuvan korkeimmaksi vähittäiskaupan alalla. Vahvimmin S-ryhmään liitettiin
vastuullisuus työnantajana. Myös henkilöstön ammattitaito ja palveluasenne erottuivat selkeästi kilpailijoille
annetuista arvioista. Vaikka vastaajina olivat ryhmän omat omistajajäsenet, tutkimustulosta voidaan pitää
objektiivisestikin luotettavana: asiakasomistajat edustavat lähes neljää viidestä suomalaistaloudesta, joten
tulos ei merkittävästi muuttuisi, jos vastaajien joukossa olisivat olleet myös ei-omistajat.
Positiivinen työnantajakuva ja kiinnostus työskennellä S-ryhmän palveluksessa näkyy sekä vuosittain Sryhmän yrityksiin lähetettävissä yli 200 000 hakemuksessa että työnhakijoiden vierailuissa vaikkapa Sryhmän julkisen verkkosivuston, S-kanavan, työpaikkaosiossa, jossa kuukausittainen kävijäkeskiarvo
vuonna 2014 oli yli 350 000.

Nuorista alan ammattilaisia
S-ryhmässä lähes 30 prosenttia työntekijöistä on alle 25-vuotiaita. S-ryhmä panostaa nuoriin ammattilaisiin,
ja työtä tehdään alakouluikäisistä korkeakouluopiskelijoihin. Panostus näkyy: vuonna 2014 S-ryhmään
hakeneista yli 70 prosentilla oli vähintään ammatillinen tutkinto.
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S-ryhmän osuuskaupat tekevät valtakunnallisesti kaupan alaa tunnetuksi Suomen kuudesluokkalaisille
suunnatun, Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n Yrityskylä-hankkeen kumppaneina. Yrityskylässä
koululaiset saavat eri ammateissa työskennellen oppia yhteiskunnan toiminnasta ja pääsevät
esimerkiksi perehtymään kauppaan sekä liiketoiminnallisesta näkökulmasta että osuuskaupan työntekijänä
ja asiakkaana.
Yläkouluikäiset, lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat saavat vuosittain tilaisuuden tutustua S-ryhmään muun
muassa Taksvärkki-päivän, Tutustu ja tienaa -harjoittelun sekä omaehtoisesti haettujen kesätyöpaikkojen
kautta. Korkeakouluopiskelijat hakeutuvat usein opintojensa ohella osa-aikatyöntekijöiksi S-ryhmän
yrityksiin ja haluavat usein jatkaa työsuhdettaan myös opintojensa jälkeen.
Tie vaativampiin asiantuntijatehtäviin voi avautua myös vuonna 2014 uudistetun, korkeakoulututkintoa
edellyttävän S-trainee-valmennusohjelman kautta, joka yhdistää teoriaopetuksen käytäntöön kolmeen
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osaan jakautuvassa sisällössään. Valmennuksen aikana traineet perehtyvät osuustoimintaan
yritysmuotona, S-ryhmän strategiaan ja eri liiketoiminta-alueisiin. He kasvattavat liiketoimintaosaamistaan
työskentelemällä S-ryhmän eri toimipaikoissa ja sisällyttävät oppinsa henkilökohtaiseen projektityöhön.

Kaupan alan houkuttelevuuden lisäämiseksi S-ryhmä on antanut Kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksen: lupauksen kasvattaa nuorista kaupan alan ammattilaisia. S-ryhmän yritykset
perehdyttävät nuoret työnantajan ja työtehtävien lisäksi työelämään yleisestikin – kaikkiin niihin
toimintatapoihin ja käytäntöihin, jotka edistävät nuorten valmiuksia toimia työyhteisön ja yhteiskunnan
jäsenenä.

Case: Kesätöissä S-ryhmässä
https://youtu.be/tc0mVX2eWts
S-ryhmän osuuskaupat ovat merkittäviä työllistäjiä omilla alueillaan. Vuonna 2014 S-ryhmässä
työskenteli noin 12 000 kesätyöntekijää ja -harjoittelijaa.

S-ryhmä työnantajana
S-ryhmän palveluksessa on yli 40 000 ammattilaista monilta eri aloilta. Valtaosa, noin
80 prosenttia S-ryhmän työntekijöistä, työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä.
S-ryhmän 20 alueosuuskauppaa työllistää yli 75 prosenttia henkilöstöstä. Alueosuuskauppojen omistaman
SOK:n ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden henkilöstöä oli vuonna 2014 noin 8 600, joista noin 4 300 henkilöä
työskenteli Baltiassa ja Venäjällä.
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S-ryhmän päätoimialat edustavat naisvaltaisia liiketoimintoja, joten S-ryhmän palveluksessakin yli 76
prosenttia on naisia. Heistä 16 prosenttia on 20–24-vuotiaita, 20 prosenttia edustaa ikäryhmää 25–34vuotiaat ja 19 prosenttia ikäryhmää 35–44-vuotiaat.
Lähes 87 prosentilla henkilöstöstä on vakituinen työsuhde. Kokoaikaisista vakituisia on 97 prosenttia. Osaaikaisesti työskentelee 64 prosenttia, joko omasta pyynnöstään tai yksikön liiketoiminnan rytminvaihteluista
johtuen. Osa-aikaisista yli 64 prosentilla työaika oli vähintään 80 prosenttia oman työehtosopimuksensa ja
työntekijäryhmänsä mukaisen kokoaikatyöntekijän työajasta vuonna 2014. S-ryhmässä pyritäänkin
tarjoamaan työntekijöille mahdollisuus pääasiallisen toimeentulon saamiseen ryhmän palveluksessa.
Monitoimialayrityksenä S-ryhmä tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja erinomaiset
urakehitysmahdollisuudet.

Pitkä, pysyvä työsuhde tuo sekä vakautta työntekijän arkeen että mahdollistaa S-ryhmän kilpailukyvyn
henkilöstön ammattitaidon karttuessa työvuosien myötä. Vuoden 2014 lopussa työsuhteessa olevista
henkilöistä yli 10 prosentilla työsuhde oli kestänyt vähintään 15 vuotta. Lähes 130 s-ryhmäläistä on
osoittanut erityistä sitoutuneisuutta työskenneltyään ryhmän palveluksessa yli 40 vuoden ajan.
Sitoutuneisuudesta ja omistautuneisuudesta työhön kertovat myös työntekijöille vuosittain
kyselytutkimuksena toteutettavan työyhteisötutkimuksen indeksit, jotka vuotta 2014 koskeneessa
tutkimuksessa olivat 70 ja 75 (Suomen yleisnormit samoille indekseille olivat 66,2 ja 70,6).
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Sitouttamisen tapoina S-ryhmässä ovat käytössä kannustavan palkkapolitiikan ja suoritukseen perustuvan
palkitsemisen ohella ostoedut päivittäis- ja käyttötavaroista, S-Pankin palveluista, hotellimajoituksesta ja
ravintolapalveluista sekä esimerkiksi erilaiset liikunta- ja kulttuuripalveluedut ja alennukset laajan
yhteistyökumppaniverkoston tuotteista ja palveluista.

Työnantaja tukee henkilöstön työkykyä
S-ryhmässä edistetään aktiivisesti työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia työsuhteen elinkaaren alusta
alkaen. Työntekijöiden työkykyä seurataan työsuhteen kestäessä työkyvyn johtamisen mallin ja siihen
liittyvien toimintatapojen avulla. Näin työnantajalla on valmiudet antaa sopivaa tukea työntekijöille
tilanteissa, joissa heidän omat toimenpiteensä eivät yksin riitä työkyvyn ylläpitämiseen.
Lähiesimiehillä on avainrooli tässä tehtävässä. He ovat läsnä työntekijöiden arjessa ja voivat työssään
jatkuvasti seurata alaistensa työkykyä havainnoiden työntekijöiden fyysistä ja henkistä jaksamista.
Lähiesimiehillä on myös ensimmäisenä mahdollisuus reagoida työkyvyssä ja jaksamisessa tapahtuviin
muutoksiin. Tässä työssä esimiesten tukena ovat varhaisen tuen monipuoliset toimintamallit, jo useissa
yrityksissä käyttöön otetut työterveyshuollon järjestelmät sekä kunkin yrityksen henkilöstötyön ja
työterveyshuollon ammattilaiset.
Työntekijöillä itsellään on luonnollisesti parhaat mahdollisuudet jatkuvasti arvioida omaa vointiaan ja
jaksamistaan suhteessa työhönsä. Työnantaja tukee henkilöstön itsenäisiä mahdollisuuksia fyysisen
kunnon ylläpitämiseen liikuntakortein, joita voi käyttää myös kulttuuriharrastuksiin ja siten henkiseenkin
virkistäytymiseen. Lisäksi S-ryhmän laaja kumppaniverkosto antaa työntekijöille mahdollisuuden etsiytyä
vapaa-aikanaan iloa ja hyvinvointia tuottavien harrasteiden pariin.

Case: Hyvää työelämää edistävä HyviS-hanke
Vuonna 2014 osassa osuuskauppoja aloitettiin henkilöstön ja työnantajan suunnitelmallinen yhteistyö
työkykyä edistävien keinojen innovoinnissa. Tästä erinomaisena esimerkkinä on valtakunnallistakin
tunnustusta saanut Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS-hanke, jossa henkilöstön, asiantuntijoiden ja
kumppaneiden voimin syntyi yli 700 ideaa hyvästä työelämästä. Osaa ideoista kokeiltiin Hämeenmaan
toimipaikoissa yhdessä henkilöstön kanssa, ja niistä saatiin osuuskaupalle pysyviäkin toimintamalleja.

Turvallinen työympäristö on perusoikeus
Turvallinen työ- ja asiointiympäristö on työntekijöiden ja asiakkaiden perusoikeus. S-ryhmässä turvallisen
työ- ja asiointiympäristön varmistamiseen liittyy niin tapaturmien ennaltaehkäisy kuin erilaisten vaara- ja
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läheltä piti -tilanteiden tunnistaminen ja välttäminen. Ennaltaehkäisyssä keskeistä on henkilöstön
turvallisuusosaamisen jatkuva kehittäminen ja työhön liittyvien vaarojen säännöllinen tarkastelu.
Työturvallisuuden johtaminen on S-ryhmässä osa riskienhallintaa ja työhyvinvointia. S-ryhmätasolla
työturvallisuutta ohjataan niin yhteisillä tavoitteilla ja mittareilla kuin toimintaohjeilla ja työvälineilläkin.
Vastuu tavoitteiden mukaisen työturvallisuuden järjestämisestä on kullakin S-ryhmään kuuluvalla yrityksellä.
Tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa toteutetaan aktiivista yhteistyötä alan parhaiden toimintatapojen
käyttöönottamiseksi.
S-ryhmä on toteuttanut Suomen Punaisen Ristin kanssa vuodesta 2004 lähtien Turvapassi-koulutuksia,
jotka parantavat henkilöstön turvallisuusosaamista. Turvapassi antaa s-ryhmäläisille toimintavalmiuksia niin
ensiapu- ja alkusammutustilanteisiin kuin uhkaavien asiakkaiden kohtaamiseen.
Henkilöstön turvallisuusosaamista parantavat koulutukset

2014

2013

2012

Turvapassi-koulutukseen osallistuneiden määrä (hlö)

2 883

2 700

3 461

Ensiapukoulutuksiin osallistuneiden määrä (hlö)

590

330

272

Kaikkiaan Turvapassi-koulutuksen on käynyt läpi jo 26 989 s-ryhmäläistä (2013: 24 106), ja
Ensiapukertauskoulutuksen on suorittanut yhteensä 2 653 s-ryhmäläistä (2013: 2 063). Henkilöstön
turvallisuusosaamista lisätään myös S-ryhmän omissa sisäisissä valmennuksissa sekä henkilöstölle
suunnattujen verkko-oppimisaineistojen avulla.
Henkilöstön turvallisuuskoulutuksien lisäksi S-ryhmän suuryksiköissä, kuten esimerkiksi Prismoissa ja
hotelleissa, toteutetaan säännöllisesti poistumisharjoituksia muun muassa tulipalotilanteiden varalle.
Työssä sattuvat tapaturmat ovat yleisimmin yläraajan venähdyksiä, kulkuväylillä liukastumisia ja
kompastumisia tai haavoja ja muita pinnallisia vammoja. Ammattitaudit ovat harvinaisia.
Työtapaturmat

2014

2013

2012

Työtapaturmien kokonaismäärä (kpl)

1 966*

2 576

2 799

Tapaturmataajuus (kpl/milj. työtuntia)

36

38

39

Töissä tapahtuneiden tapaturmien osuus (%)

82

81

80

Työmatkoilla tapahtuneiden tapaturmien osuus (%)

18

19

20

Vakavien tapaturmien osuus kaikista tapaturmista (%)

4,8**

3,7

4,4

*) Tapaturmien laskentatapaa on muutettu vuoden 2014 osalta. Aiempina vuosina olemme raportoineet kaikki
tapaturmat niiden vakavuusasteesteesta riippumatta. Vuoden 2014 luku sisältää vain sairauspoissaoloon tai vähintään 100€
korvaukseen johtaneet työtapaturmat S-ryhmässä.
**) Vakavien tapaturmien osuus kaikista tapaturmista lasketaan Yli 30 päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lkm/tapaturmien
kokonaismäärä. Tapaturmien laskentatavan muutos vaikuttaa myös vakavien tapaturmien lukumäärään niin, ettei lukumäärä ole
vertailukelpoinen vuosien 2012–2013 lukujen kanssa. Kappalemäärissä vakavien tapaturmien määrä laski yhdellä vuoteen 2013
verrattuna.

S-ryhmän toimipisteiden turvallisuutta seurataan omavalvonnalla ja ulkopuolisilla tarkastuksilla. Yhteensä
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844 S-ryhmän toimipaikalla (2013: 755) on Kaupan liiton myöntämä Turvasuojattu-merkintä. Merkinnän
saavuttamiseksi on toimipaikan läpäistävä 34-kohtainen vaatimusluettelo, joka pitää sisällään palo-, rikos-,
henkilö-, toimitila- ja tietoturvallisuuteen liittyviä näkökohtia. Vakuutusyhtiöt tarkastavat puolestaan Sryhmän kaikkien toimipisteiden turvallisuuden joka kolmas vuosi.

Kannustavaa, suoritukseen perustuvaa palkitsemista
S-ryhmässä sovelletaan viittätoista eri työehtosopimusta, jotka kokonaisuutena luovat pohjan S-ryhmän
palkkatasolle. Työehtosopimusten piiriin kuuluvilla työntekijöillä peruspalkka määräytyy pääsääntöisesti
työehtosopimuksen määräysten mukaan. Joissakin tilanteissa työntekijälle voidaan määritellä myös
sopimuspalkka. Ylemmät toimihenkilöt ja johto ovat lisäksi tehtävien vaativuuteen perustuvan
palkkausmallin piirissä. Tämä yhdessä henkilökohtaisen palkanosan kanssa mahdollistaa sen, että
peruspalkkaus tukee osaamisen, suorituksen ja palkitsemisen johtamista.
Palkkapolitiikan ja henkilökunnan palkitsemisen kantavina ajatuksina ovat oikeudenmukaisuus ja
kilpailukykyisyys. Palkkatason asianmukaisuutta seurataan säännöllisesti laajoin palkkatutkimuksin.
Ulkoisin tutkimuksin analysoidaan S-ryhmän palkitsemisen kilpailukykyisyyttä, sisäisin tutkimuksin
varmistetaan palkitsemisen oikeudenmukaisuus.
Valtaosaan S-ryhmän henkilöstöstä sovelletaan tulospalkkausjärjestelmää. Tulospalkkauksella tarkoitetaan
erilaisia yritys-, työryhmä- tai henkilökohtaisia rahallisen palkitsemisen järjestelmiä. S-ryhmässä on
käytössä useita erilaisia tulospalkkauksen muotoja, joiden käytännön soveltamisen osalta noudatetaan
kuitenkin yhteisesti sovittuja perusperiaatteita.
Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluu myös kehittyminen ja oppiminen: työntekijöillä on selkeät tavoitteet,
tehtävät ja vastuut, ja heidän suoriutumistaan arvioidaan johdonmukaisesti ja suorituksista annetaan
palaute. Henkilöstöllä on tilaisuus uuden oppimiseen monipuolisten työtehtävien ja sisäisen liikkuvuuden
myötä, mutta myös osallistumalla S-ryhmän oman oppimis- ja valmennuskeskus, Jollas-Instituutin,
koulutustarjontaan. Vuonna 2014 Jollaksen valmennuksiin osallistui 15 700 s-ryhmäläistä (2013: 19 300) 1
356 valmennuspäivän (2013: 1 718) aikana. Myös monipuolinen Jollaksen verkkokoulutustarjonta oli
ahkerassa käytössä: vuonna 2014 suoritettiin 32 972 verkkokoulutusmoduulia (2013: 19 171).
S-ryhmän kattavat henkilöstöedut täydentävät osaltaan rahallisen palkitsemisen kokonaisuutta tarjoamalla
työntekijöille rahanarvoisia etuja. Suurimpana etuna on ostoetu S-ryhmän tuotteisiin ja
palveluihin. Henkilöstöedut kannustavat sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja
ylläpitoon ja vaikuttavat tätä kautta työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstöedut pitävät sisällään
muun muassa aktiivisen työviretoiminnan sekä erilaiset vapaa-ajan edut. S-ryhmässä muistetaan
työntekijöitä myös ikä- ja palveluvuosimerkkipäivinä.
S-ryhmässä rakennetaan lisäksi liiketoimintajohdon tueksi suoritukseen ja osaamiseen perustuvia ja
tavoitteiden saavuttamiseen sekä yksilöitä että työryhmiä kannustavia palkitsemismalleja.
Palkitsemismallien kehittämiseen on panostettu vahvasti vuonna 2014: Emotion-ketjussa suoritukseen
perustuvan kannustavan palkitsemisen mallin käyttöönotto on jo meneillään, ja rautakaupassa mallin
rakentaminen on käynnistetty.
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Case: Kannustavan palkitsemisen malli
Esimerkiksi HOK-Elannon Emotioneissa henkilöstöä palkitaan huippusuorituksista palkan ohella
myyntipalkkiolla. Suoritukseen perustuvalla palkitsemisella halutaan ohjata henkilöstöä myymään
aktiivisesti ja ottamaan rohkeammin kontaktia asiakkaisiin. Kun tavoitteet ylittävästä myynti- ja
asiakaspalvelutyöstä palkitaan nopeammin, työntekijät näkevät saman tien työnsä tuloksen ja voivat
myös helpommin seurata palkkion kertymistä. Myynnin johtaminen parantaa tuloksen lisäksi myös
asiakaspalvelua ja tuo entistä tyytyväisempiä asiakkaita, sillä tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaan
tarpeita kartoitetaan vielä aiempaakin aktiivisemmin. Hyvä asiakaspalvelu näkyy luonnollisesti myös
tuloksessa.

Kilpailukyky ja työn tuottavuus pysyvinä
tavoitteina
S-ryhmän kilpailukykyä ja työn tuottavuutta varmistetaan monin toimenpitein. Arjessa
toimenpiteet näkyvät toiminnan jatkuvana kehittämisenä siten, että tehdyt työtunnit
tuottavat arvoa enemmän kuin niistä aiheutuu yritykselle kustannuksia. Kannattavasti
tehty työ turvaa yritysten jatkuvuuden ja varmistaa työpaikat.
S-ryhmän tavoitteena on tarjota työntekijöilleen pääasiallinen toimeentulo työnantajansa palveluksessa.
Monitaitoisuuden kasvattaminen ja sen myötä kyky työskennellä ammattitaitoisesti yrityksen eri
toimipaikoissa edistää mahdollisuuksia saada työvuoroja kaikkina niinä ajankohtina, joina työntekijä haluaa
työskennellä. Kun työntekijällä on osaamista ja valmiuksia työskennellä työnantajan eri toimipisteissä
tehtäviä vaihdellen, hänelle voidaan tarjota myös lisätyötä kaikista niistä pisteistä, joissa työ odottaa
tekijäänsä lyhyellä varoitusajalla. Kun työ tulee tehdyksi omien työntekijöiden voimin, voidaan varmistaa
henkilöstökustannusten pysyminen hallittuina.
S-ryhmän päätoimialalla, market-kaupassa, yli 52 prosentilla myyntihenkilöstöstä työaika on vähintään 80
prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vaikka osa-aikaisen
työntekijän on laskettu ansaitsevan keskimäärin 13 prosenttia vähemmän kuin kokoaikaisen, osa-aikaisena
työntekijän on aina mahdollista ansaita enemmän: lisätyötä tarjotaan ensin omille osa-aikaisille
työntekijöille. Osa-aikatyöntekijöiden avulla työnantajan on myös mahdollista tarjota työntekijöille enemmän
joustoja: riittävä määrä henkilöstöä antaa mahdollisuuden yksilöllistenkin työvuorotoiveiden huomioimiseen.
Tämä lisää henkilöstön yleistä hyvinvointia ja työnantajan mahdollisuuksia työntekijöidensä työn ja
siviilielämän yhteensovittamiseen.
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Case: Oikea määrä henkilökuntaa työhön juuri oikeaan
aikaan
Yksi mittavista S-ryhmässä käynnissä olevista henkilöstötyön hankkeista on
työvuorosuunnittelujärjestelmän uudistaminen. Se tarjoaa työvuoroja suunnitteleville tehokkaan
työvälineen työntekijöiden työllistämiseen useankin toimipaikan tarpeet huomioiden sekä työntekijöille
tilaisuuden saavuttaa omat työvuoro- ja palkkatasotavoitteensa jakamalla oma työaikansa useamman
toimipisteen kesken. Järjestelmä tuo osuuskaupalle mahdollisuuden keskitetyn työvuorosuunnittelun
käyttöönottoon ja samalla työkalun kohdentaa työvoima palvelemaan asiakkaita vilkkaimpinakin
ajankohtina. Kun saadaan oikea määrä henkilökuntaa työhön juuri oikeaan aikaan, resursointi saadaan
työtä tehostavaksi ja tulosta tuottavaksi.

Toimeentuloa ja kilpailukykyä moniosaajuudella
Sekä S-ryhmän toimialojen kehitys että asiakkaiden monipuolistuvat tarpeet edellyttävät työntekijöiltä
monimuotoista ammatillista osaamista. S-ryhmässä kannustetaankin henkilöstöä rohkeasti laajentamaan
omaa ammattitaitoaan sekä liiketoiminnan sisällä että mahdollisuuksien mukaan yli liiketoimintarajojen.
Moniosaajuus tuottaa työntekijälle yhä paremmat mahdollisuudet sekä palkkatason nostoon että
pääasiallisen toimeentulon saamiseen S-ryhmän palveluksessa laajan ammattitaidon avatessa ovia eri
toimipisteissä työskentelyyn. Ammattitaidon monipuolistuminen edistää myös työntekijän työmarkkinaasemaa ja tarjoaa laajemmat näkymät uralla etenemiseen.
Monipuolisen osaamisen merkitystä työhyvinvoinnille ja työkyvylle ei myöskään voi unohtaa. Valmius
työskennellä monenlaisissa tehtävissä tuo vaihtelua sekä työn fyysiseen että henkiseen kuormittavuuteen.
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Case: Virettä vaihdosta -hanke
Satakunnan Osuuskaupassa kokeiltiin vuonna 2014 ensimmäistä kertaa Virettä vaihdosta -hanketta,
jossa vakituisen työntekijän oli mahdollista vaihtaa 2–4 kuukaudeksi tehtäviä osuuskaupan toisessa
toimipaikassa työskentelevän kollegan kanssa. Pilottiin osallistui 22 henkilöä, joiden kokemukset
vaihdosta olivat erittäin myönteisiä: työntekijöiden tiedot ja taidot päivittyivät uudella tavalla, motivaatio
oman työn tekemiseen kasvoi ja työvire lisääntyi. Tuttuun työhön sai toisessa toimipaikassa uusia
näkökulmia ja tekemisen tapoja, ja vaihto lisäsi työntekijöiden rohkeutta ja kiinnostusta ottaa työvuoroja
muistakin yksiköistä. Hyvien kokemusten perusteella Virettä vaihdosta -pilotti toi käytännölle jatkoa
vuodeksi 2015.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Vastuullinen hankinta
S-ryhmässä on tehty työtä tuotteiden vastuullisuuden ja vastuullisen hankinnan
kehittämiseksi usean vuoden ajan. Hankintatoimintaan sisältyy lukuisia
vastuullisuuslinjauksia. Näitä ovat muun muassa syrjimättömyysperiaate,
tuotekohtaiset laatuvaatimukset sekä työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
riskimaaostoissa.

S-ryhmän tavaran- ja palveluntoimittajat
Yhteensä 86 prosenttia S-ryhmän hankinnoista keskittyy Suomeen. S-ryhmälle tuotteita ja palveluja toimitti
vuonna 2014 yhteensä yli 20 000 tavarantoimittajaa ja palveluntarjoajaa.

66

S-ryhmän 10 suurinta hankintamaata

% kokonaisostoista

Suomi

85,7

Alankomaat

2,8

Saksa

1,7

Ruotsi

1,6

Espanja

1,5

Tanska

1,3

Italia

0,9

Belgia

0,6

Hongkong

0,4

Ranska

0,4

S-ryhmällä on tavarantoimittajia myös sosiaalisen vastuun riskimaista. Suorat ostot riskimaissa sijaitsevilta
tavarantoimittajilta muodostavat 1,2 prosenttia S-ryhmän kaikista hankinnoista.

S-ryhmän omat merkit ja oma maahantuonti
S-ryhmässä myytävistä tuotteista omien merkkien ja oman maahantuonnin osuus ostoista on noin
viidennes.
Omien merkkien ja oman maahantuonnin ostoista yhdeksän prosenttia tehdään suoraan
riskimaatoimittajilta. Suorien riskimaaostojen lisäksi myös kotimaisten ja eurooppalaisten
tavarantoimittajien toimittamista tuotteista osa on valmistettu tai niiden pääraaka-aine on tuotettu
riskimaissa. Tällaisia epäsuoria riskimaatuotteita on S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin
tuotteista 11 prosenttia. Riskimaavalmistuksen osuus vaihtelee suuresti tuoteryhmästä riippuen.
Esimerkiksi tekstiili- ja käyttötavaratuotteissa riskimaavalmistuksen osuus on suurempi kuin
elintarvikkeissa.
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Vastuullisuus ja tuoteturvallisuus ostokäytännöissä
Vastuullisuuden ja tuoteturvallisuuden varmistaminen ovat mukana omien merkkien tuotteiden
hankintaprosessissa alusta saakka. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tavarantoimittajat, joilla on
mahdollisuus valmistaa suunniteltu tuote. Tässä vaiheessa tarkastetaan muun muassa tuotteen
valmistuspaikka ja muita toimittajan tuotteesta ja tuotannosta antamia tietoja sekä sertifiointi- ja
auditointitodistukset. Selvityksillä kartoitetaan toimittajan kyky tehdä odotuksemme täyttävä tuote.
Hankintasopimuksissa S-ryhmä edellyttää, että tuotannossa raaka-ainetuotanto mukaan lukien
noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja työehtosopimuksia sekä ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä
työelämän vähimmäisnormeja.
Toimitusketjun vastuullisuuden toteutumista seurataan kolmannen osapuolen tekemien puolueettomien
auditointien avulla. Ulkopuolisten auditointien lisäksi tehdään omia jäljitettävyys- ja vastuullisuusselvityksiä
sekä pyritään vierailemaan tavarantoimittajien luona. Vierailut antavat ensikäden tietoa tuotantoolosuhteista ja tarjoavat mahdollisuuden keskustella tavarantoimittajien kanssa odotuksien toteutumisesta.
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Case: Marjanpoimijoiden työolot Suomessa
S-ryhmä selvitti kotimaisten tavarantoimittajien metsämarjojen ja -sienten poiminnassa käyttämien
kausityöntekijöiden työoloja luonnonmarjasesongin alla keväällä 2014. Selvityksessä käytiin läpi
metsämarjojen ja -sienten alkuperä, poimintatyön organisointi ja erityisesti ulkomailta kutsuttavien
työntekijöiden työoloihin ja korvauksiin liittyvien ohjeistusten noudattaminen. Vastaava arviointi tehdään
myös seuraavan luonnonmarjasesongin alla.

Tuotteiden alkuperä ja jäljitettävyys
Tuotteiden jäljitettävyys ja alkuperän tunteminen on asiakkaillemme tärkeää. S-ryhmä
haluaa tuntea toimitusketjunsa hyvin, jotta niihin liittyvät riskit ja kehityskohteet
voidaan tunnistaa ja tuotannon vastuullisuutta kehittää. Tämä edellyttää panostamista
tuotteiden jäljitettävyyteen ja sitä kautta tuotantoketjujen läpinäkyvyyden
pitkäjänteiseen kehittämiseen. Asiakkaat arvostavat yhä enemmän kotimaista ruoan
tuotantoa ja lähiruokaa. S-ryhmän ruokakaupassa asiakkaiden toiveeseen
edullisemmasta ja helposti löydettävästä suomalaisesta ruoasta vastattiin
maaliskuussa 2014 uudella Kotimaista-tuotesarjalla.

Alkuperämaatieto näkyviin
S-ryhmälle on tärkeää, että tuotteiden alkuperästä kerrotaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti
asiakkaalle. Siksi S-ryhmän Rainbow-, Kotimaista- ja X-tra-sarjojen elintarvikkeiden tuotepakkauksista käy
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valmistusmaan lisäksi ilmi tuotteen pääraaka-aineen alkuperämaa.
Myös omien merkkien käyttötavaratuotteisiin, kuten kodintekstiileihin ja vaatteisiin, tieto tuotteen
valmistusmaasta merkitään tuotteen pakkaukseen tai hoito-ohjeeseen.
Läpinäkyvyyttä on haluttu lisätä myös israelilaista alkuperää olevien tuotteiden alkuperämerkintöihin. Sryhmässä myytävän tuotteen alkuperämaaksi merkitään Israel vain, jos se on valmistettu tai viljelty YK:n
määrittelemän Israelin alueella.

Jäljitettävyysselvityksellä tietoa hankintaketjun vaiheista
S-ryhmän oma merkki -päivittäistavaroiden toimitus- ja raaka-aineketjujen jäljitettävyyttä seurataan
jäljitettävyysselvityksillä, jotka otettiin käyttöön vuonna 2014.
Viime vuonna selvitysten avulla varmennettiin noin 200 päivittäistavaratuotteen raaka-aineketjujen
jäljitettävyys sekä pääraaka-aineen alkuperämerkintöjen oikeellisuus. Seuranta antaa arvokasta tietoa
hankintaketjujen jäljitettävyydestä tuotteissa, joissa tuotantoketjut ovat pitkiä ja raaka-aineita tulee useista
lähteistä. Samalla selvitetään, millaisia sosiaalisen vastuun malleja ketjujen eri vaiheissa on käytössä.

Kotimaista arvostetaan
Maaliskuussa 2014 tuotiin valikoimiin S-ryhmän oma Kotimaista-tuotesarja. Kotimaista-tuotteet täyttävät
aina Hyvää Suomesta- tai Sirkkalehti-merkin kotimaisuusvaatimukset, ja ne on valmistettu Suomessa.
Vuoden lopussa sarjassa oli 213 tuotetta.
S-ryhmän ruokakaupoissa myydystä tuoreesta lihasta lähes 95 prosenttia on kotimaista alkuperää. Myös
ABC-ravintoloissa käytetty tuore liha on aina kotimaista. Pakastetun lihan osalta tavoitteena on lisätä
kotimaisen sianlihan käyttöä. Muutkin pakasteina hankitut lihatuotteet ovat aina eurooppalaista alkuperää.
Kotimaisen tuotannon turvaamiseksi tarvitaan koko elintarvikeketjun yhteistyötä, jotta esimerkiksi ABCravintoloiden tarpeisiin sopivia tuotteita on saatavilla kotimaisina.
S-ryhmän ruokakauppojen, ravintoloiden ja ABC-liikennemyymälöiden valikoimissa on myös satoja
Suomessa suomalaisista raaka-aineista valmistettuja Hyvää Suomesta -merkillä varustettuja elintarvikkeita.
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Paikalliset tuotteet näkyvät valikoimissa
Paikalliset tuotteet ovat yhä tärkeämpi osa S-ryhmän ruokakauppojen valikoimia. Paikallinen tuote voi
löytää tiensä S-ryhmän ruokakaupan valikoimiin kolmea eri kautta. Pieni paikallinen tuottaja voi asioida
suoraan yksittäisen toimipaikan kanssa. Kysynnän kasvaessa tuote voidaan ottaa myyntiin kaikissa
osuuskaupan toimipaikoissa, ja jos tuotantomäärät ovat riittävän suuret, tuote voi laajentua S-ryhmän
valtakunnallisiin valikoimiin.
Parhaiten paikallisia tuotteita on saatavilla tuoretuotteissa kuten vihanneksissa ja leivissä. Yhteensä yli 500
leipomoa toimittaa tuotteitaan S-ryhmän ruokakauppoihin. Osassa osuuskauppoja on otettu käyttöön omat
lähituotemerkinnät ja nostettu lähituotteita esille, jotta asiakkaan on helpompi löytää paikalliset tuotteet.
Paikalliset tuotteet näkyvät myös monien ravintoloiden ja ABC-liikennemyymälöiden tarjonnassa sekä
Sokos Hotellien aamiaispöydissä.
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Case: Satakunnan Osuuskauppa on lähiruoan puolestapuhuja
Kiinnostus lähiruokaa kohtaan on noussut viime vuosina myös Satakunnan Osuuskaupan alueella, ja
asiakkaiden ostoskärryihin päätyy yhä useammin satakuntalaista ruokaa. Lähiruoan löytymistä
helpottamaan otettiin myymälöissä käyttöön vuonna 2011 Aitoa lähiruokaa Satakunnasta haarukkalogo.
Viime vuonna Satakunnan Osuuskaupan ruokamyynnistä 80 prosenttia tuli kotimaisista tuotteista ja
lähiruoan osuus kasvoi 17 prosenttiin. Osuuskaupan valikoimissa oli lähiruokaa noin 100 paikalliselta
tuottajalta tai valmistajalta. Koko Satakunnan Osuuskaupan ruokamyynnistä lähiruoan osuus oli euroina
yli 33 miljoonaa euroa, mikä on huomattava summa satakuntalaisille yrittäjille.
Nostaakseen esiin satakuntalaista lähiruokaa ja tuodakseen työtä ja hyvinvointia alueelleen Satakunnan
Osuuskauppa toteutti marras- ja joulukuussa ruokakaupoissaan Satakuntalainen joulu -kampanjan.
Kampanjassa osuuskauppa brändäsi satakuntalaisia lähiruokatuotteita kampanjailmeellä, ja jokaisen
myydyn tuotteen hinnasta lahjoitettiin 5 senttiä hyväntekeväisyyteen. Satakuntalainen joulu -tuotteet
olivat myynnissä kaikissa Satakunnan Osuuskaupan ruokakaupoissa.

Tuotantoketjujen valvonta
S-ryhmässä työtä työolojen parantamiseksi toimitusketjuissa on tehty jo vuosien ajan.
Tavarantoimittajien seurannassa keskitytään erityisesti maihin, joissa riskit työ- ja
ihmisoikeuksien loukkauksiin ovat suurimmat. Tällaisia sosiaalisen vastuun riskimaita
ovat useat Afrikan, Aasian, Etelä- ja Väli-Amerikan maat sekä tietyt Euroopan
maat. Vuonna 2014 S-ryhmä tehosti toimitusketjujen valvontaa ottamalla käyttöön
Sedex-järjestelmän.
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Ihmisoikeuksien kunnioittaminen hankintaketjussa
SOK-yhtymä on eettisissä periaatteissaan sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Lisäksi YK:n yrityksiä
ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden keskeiset elementit sisältyvät BSCI-periaatteisiin, joihin
S-ryhmä on sitoutunut.
Hankintoihin liittyviä ihmisoikeusriskejä S-ryhmä arvioi pääasiassa maakohtaisen riskimaaluokituksen ja
BSCI-auditointien avulla. Auditointiprosessiin sisältyvät myös korjaavat toimenpiteet, joiden toteutumista
seurataan.
S-ryhmä on ollut aktiivisesti mukana työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön vetämissä pyöreän
pöydän työryhmissä, joiden tarkoituksena on selkiyttää ja ohjata YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien
ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanoa yrityksissä.

Riskimaiden työolojen valvonta
Riskimaiden työolojen valvontaan kiinnitetään S-ryhmässä erityistä huomiota. Sosiaalisen vastuullisuuden
seurannassa S-ryhmä käyttää Business Social Compliance Initiative (BSCI) -järjestelmää sekä Supplier
Ethical Data Exchange (Sedex) -tietokantaa. Lisäksi S-ryhmä hyväksyy muita vastaavia kolmannen
osapuolen auditointeja ja sertifiointeja. Tehtaita valvotaan myös S-ryhmän yhteistyökumppanin tekemien
vuosittaisten tarkastusten avulla.
BSCI:n jäsenet sitoutuvat järjestelmän toimintaperiaatteisiin ja edistävät niitä omissa hankinnoissaan.
BSCI:n päivitetyt toimintaperiaatteet otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta.

BSCI-järjestelmässä riippumattomat auditoijat tarkastavat tuotantolaitoksia ja varmistavat, että järjestelmän
kriteerit toteutuvat käytännössä. Auditoinneissa tarkastetaan muun muassa työaikakäytännöt, se että
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työntekijöillä on tarvittavat suojavälineet työn turvallista tekemistä varten sekä se että työntekijöille
maksetaan vähintään maan lakien mukaista minimipalkkaa.
S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin suorista riskimaaostoista 67 prosenttia tehdään
BSCI:lla tai vastaavalla auditointimallilla auditoiduilta tavarantoimittajilta. BSCI ja SA8000 ovat S-ryhmän
ensisijaisesti käyttämät auditointimallit. Niiden lisäksi kaksi prosenttia auditoiduista ostoista tehtiin SMETAauditoiduilta toimittajilta ja kaksi prosenttia ICTI-sertifioiduilta toimittajilta.

Pääsääntöisesti S-ryhmän tavarantoimittajien BSCI-auditoinneissa arvioidut osa-alueet on hyväksytty ilman
huomautuksia. Sosiaalisen vastuun johtamiskäytännöt, työaika, palkkaus, työturvallisuus sekä työterveys
ovat kuitenkin osa-alueita, joissa on eniten kehitettävää. S-ryhmässä käydään läpi jokainen
auditointiraportti ja havaitut poikkeamat käydään tarkasti läpi toimittajan kanssa. Korjattavista
toimenpiteistä tehdään suunnitelma, jonka noudattamista valvotaan uudella auditoinnilla.
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Case: Työturvallisuuden parantaminen Bangladeshin
tekstiilitehtaissa
Bangladeshissa on viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut tuhoisia tehdasonnettomuuksia, minkä
vuoksi S-ryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota bangladeshilaisiin tavarantoimittajiin. S-ryhmän omien
merkkien käyttötavaratuotteiden suorat ostot Bangladeshista muodostavat kolme prosenttia S-ryhmän
riskimaahankinnoista. Keväällä 2014 s-ryhmäläisiä vieraili S-ryhmän omien merkkien tuotteita
valmistavilla tehtailla Bangladeshissa.
Tehdasvierailulla havaittiin monia paloturvallisuutta lisääviä parannuksia. Esimerkiksi sähköjohdot oli
suojattu, varauloskäyntejä lisätty, opasteita parannettu ja lisätty paloturvallisuudesta vastaavia
henkilöitä. Rakennusten turvallisuutta parannetaan myös S-ryhmän yhteistyökumppanin tekemien
tarkastusten avulla. Perusteellisissa ja käytännönläheisissä tarkastuksissa tehdään paitsi
rakennusteknisiä mittauksia, myös neuvotaan ja opastetaan korjaavien toimenpiteiden tekemisessä.
Vierailulla tavarantoimittajien kanssa keskusteltiin myös muista vastuullisuuskysymyksistä, kuten
työntekijöiden järjestäytymisoikeudesta. Kehitystä parempaan suuntaan on jo tapahtunut, mikä näkyy
esimerkiksi tehtaiden auditointiraporteista. Tehtaiden johdon sitouttaminen tarvittaviin muutoksiin on
erityisen tärkeää.

Case: Farkkujen hiekkapuhallusta ei sallita
S-ryhmä ei salli vaarallisen hiekkapuhallusmenetelmän käyttöä S-ryhmän omien
merkkien farkkukankaasta valmistetuissa tuotteissa. Tekstiilien manuaalinen hiekkapuhallus on
puutteellisilla suojavarusteilla suoritettuna vaarallista.

Kattavuutta seurantaan Sedex-järjestelmällä
Syksyllä 2014 SOK liittyi Sedexin (Supplier Ethical Data Exchange) jäseneksi. Sedexin tavoitteena on
edistää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta toimitusketjuissa tarjoamalla alustan, jossa yritykset voivat jakaa,
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seurata ja analysoida toimitusketjun vastuullisuuteen liittyvää tietoa kuten auditointiraportteja. Näin
vähennetään päällekkäisten auditointien tarvetta ja voidaan keskittyä toiminnan kehittämiseen. Sedexin
avulla S-ryhmä pääsee tarkastelemaan paremmin sosiaalisen vastuun toteutumista raaka-ainetoimittajien
toiminnassa sekä tuotantoketjun eri vaiheissa.

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutusten arviointi
S-ryhmä on vuodesta 2012 ollut mukana kehittämässä kansainvälistä arviointimallia tuotteiden
valmistusvaiheen ympäristövaikutuksille. Business Environmental Performance Initiative (BEPI) on
järjestelmä, jonka avulla tuotantolaitosten ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja kehittää. S-ryhmän
kiinalaisia tavarantoimittajia koulutettiin malliin loppuvuodesta 2014.

BEPI-järjestelmässä tuotantolaitos saa opastusta muun muassa ympäristöasioiden johtamiseen, energianja vedenkäytön tehostamiseen, jätteiden ja jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn sekä päästöjen
vähentämiseen.

Vastuulliset raaka-aineet
Tuotteiden raaka-aineiden vastuullisuuden kehittämisessä tärkeässä osassa ovat
ympäristömerkityt ja sertifioidut tuotteet ja raaka-aineet sekä raaka-aineiden
tuotantoa kehittävät järjestelmät. S-ryhmä kehittää erilaisten ympäristömerkittyjen ja
sertifioitujen tuotteiden valikoimia tavoitteellisesti. Asiakkaiden odotukset ja toiveet
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sekä toisaalta toteutunut ostokäyttäytyminen vaikuttavat valikoiman kehittymiseen.

Kestävästi tuotettua palmuöljyä
SOK on ollut kestävän palmuöljyn yhdistys Roundtable for Sustainable Palm Oilin (RSPO) jäsen vuodesta
2011. RSPO:n kriteerit edellyttävät palmuöljyviljelmiltä muun muassa sitä, että tuotannossa on suojeltava
luonnon monimuotoisuutta ja kehitettävä toimintaa paremmaksi eettisin ja ekologisin kriteerein.
S-ryhmän oma merkki -elintarvikkeissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyssä käytetystä palmuöljystä yhteensä
62 prosenttia (2013: 78 %) on RSPO-sertifioitua. Sertifioidun palmuöljyn osuuden lasku johtuu toimittajan
vaihdoksesta, jonka vuoksi kahdessa tuotteessa käytettiin poikkeuksellisesti puolen vuoden ajan
tavanomaisesti tuotettua palmuöljyä. Virhe korjattiin ja RSPO-sertifioidun raaka-aineen käyttöön palattiin
vuoden lopussa. Tavoitteena on nostaa sertifioidun palmuöljyn osuus sataan prosenttiin ja lisätä
jäljitettävän palmuöljyn käyttöä.

S-ryhmä oli paras suomalainen kaupan alan yritys ympäristöjärjestö WWF:n syksyllä 2013 toteuttamassa
kansainvälisessä palmuöljypisteytyksessä pistein 11/12. Joka toinen vuosi toteutettavassa
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kansainvälisessä palmuöljypisteytyksessä arvioidaan yrityksiä palmuöljyn hankintaketjun vastuullisuuden
mukaan.

Kalalinjaus ohjaa hankintaa ja valikoimia
S-ryhmän kalatuotteiden hankinnassa noudatetaan S-ryhmän kalalinjausta, joka pohjautuu lajien
uhanalaisuusluokitukseen, WWF:n kuluttajan kalaoppaaseen, Marine Conservation Societyn suosituksiin
sekä RKTL:n tutkimustietoon. Linjaus koskee S-ryhmän keskitettyä hankintaa ja osuuskauppojen omaa
hankintaa sekä S-ryhmän ruokakaupoissa että ravintoloissa.
Kalalinjauksen perusperiaate on, että valikoimiin ei hyväksytä kaloja uhanalaisista, vaarantuneista tai
ylikalastuksen kohteena olevista kalakannoista ja kalan alkuperä tulee aina olla tunnettu. S-ryhmä ei
myöskään hyväksy ympäristölle haitallisten kalastustapojen, kuten dynamiitin tai myrkyllisten aineiden
käyttöä, kalojen pyynnissä, ja monille kalalajeille on asetettu erillisiä kalastusaluetta tai -menetelmää
koskevia kriteereitä kuten esimerkiksi pohjatroolauksen kielto. Kalalinjaus päivitettiin keväällä 2014.
S-ryhmän kalalinjauksen vaatimusten täyttyminen varmistetaan tuotteita hankittaessa, jolloin kalalaji ja sen
alkuperä selvitetään. Kalatuotteita hankitaan sekä keskitetysti että paikallisesti. Paikalliseen hankintaan
kannustetaan, koska S-ryhmä haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman monipuolisen ja tuoreen
kalavalikoiman. Paikallinen hankinta lisää kotimaisten lajien, kuten kuhan, ahvenen, siian ja muikun,
tarjontaa S-ryhmä ruokakaupoissa ja ravintoloissa.
S-ryhmän ruokakauppojen valikoimissa on 52 MSC-sertifioitua tuotetta, joista 18 on omien merkkien
tuotteita. Kala- ja äyriäispakasteiden tuoteryhmässä MSC-sertifioitujen tuotteiden myynti oli 18 prosenttia
tuotekategorian kokonaismyynnistä (2013: 15 %).

Laajat valikoimat sertifioituja tuotteita
S-ryhmä haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden tehdä valintoja omien arvojensa mukaisesti
tarjoamalla ympäristö- tai vastuullisuussertifioituja tuotteita eri tuoteryhmissä. Esimerkiksi luomu-, Reilun
kaupan ja ympäristömerkeillä merkittyjä tuotteita on ruokakauppojen, käyttötavarakaupan ja ravintoloiden
valikoimissa. Trooppisesta puusta valmistetuissa oma merkki -tuotteissa suosimme FSC-sertifioituja
tuotteita. Lisäksi valikoimissa on PEFC-sertifioituja puutuotteita.
Pohjoismaisella ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä ja eurooppalaisella EU-ympäristömerkillä merkittyjä
tuotteita on valikoimissa

runsaasti kaikilla S-ryhmän toimialoilla. S-ryhmän omien
merkkien tuotteista ympäristömerkin on saanut 94 tuotetta. Esimerkiksi kaikille
Rainbow-merkin vauvanhoitotuotteille on myönnetty Joutsenmerkki.
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Vastuulliselle kaakaontuotannolle kehitteillä standardi
Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään kansainvälistä standardia auttamaan
kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Kansainväliset standardisoimisjärjestöt ISO
(International Organization for Standardization) ja CEN (European Committee for Standardization) aloittivat
vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelun vuonna 2012.
S-ryhmä on mukana Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n perustamassa Vastuullinen ja jäljitettävä
kaakao -seurantaryhmässä, joka seuraa ja vaikuttaa laadittavan standardin sisältöön.

Luomu jatkaa kasvuaan
Luomutuotteiden kysyntä on viime vuosina ollut selvässä kasvussa, ja S-ryhmä onkin laajentanut
luomutuotteiden tarjontaa ruokakaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa ja tavarataloissa.
S-ryhmän ruokakauppojen valikoimissa oli vuonna 2014 noin 3 200 erilaista luomutuotetta (2013: 3 000).
Luomutuotteiden myynti kasvoi S-ryhmän ruokakaupassa kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna ja sen osuus oli 1,8 prosenttia kokonaismyynnistä. S-ryhmän osuus kuluttajien luomuostoista
Suomessa oli 47 prosenttia (2013: 46 %, Nielsen Homescan), mikä tarkoittaa sitä, että S-ryhmä on Suomen
suurin luomutuotteiden myyjä.
S-ryhmä on yksi Pro Luomu ry:n perustajajäsenistä, minkä lisäksi SOK:n edustaja toimii yhdistyksen
hallituksen puheenjohtajana.

Case: Luomubroileri tuli kauppoihin
Asiakkaat ovat toivoneet luomulihaa valikoimiin jo pitkään, mutta sen saatavuus on ollut heikkoa. Sryhmän ruokakaupoissa luomubroileria testattiin kokeiluluontoisesti jo 2013 syksyllä. Pysyvästi tuotteet
saatiin valikoimiin, kun S-ryhmän yhteistyö L'Uomu Nokan kanssa käynnistyi syyskuussa 2014.
Yhteistyön tuloksena Prismojen ja suurimpien S-marketien valikoimiin tuli L'Uomu Nokan
luomubroilerituotteita.
Luomubroilerin tuotanto eroaa normaalista broilerinkasvatuksesta monelta osin. Ruoaksi linnut saavat
luomulaatuista rehua täydennettynä korsirehulla. Hallin tilat ovat suuremmat, ikkunoista pääsee
enemmän valoa hallin sisälle ja linnuilla on mahdollisuus säännölliseen ulkoiluun. Luomubroilerit myös
kasvavat puolet normaalibroilereita pidempään.
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Jätteistä biopolttoainetta
S-ryhmän ABC-liikenneasemille polttoainetta toimittaa North European Oil Trade Oy (NEOT). NEOT on
ainoa liikennepolttoaineita myyvä tukkuyhtiö maailmassa, joka tarjoaa E85-polttoainetta, jonka etanoli on
valmistettu kokonaan ei-ruokaketjusta tulevasta raaka-aineesta.
Biopolttoainehankinnassa NEOT pyrkii jatkuvasti lisäämään jäte- ja tähdepohjaisten sekä ruokaketjuun
kuulumattomien biopolttoaineiden osuutta. Viime vuonna 65 prosenttia (2013: 34,4 %) NEOT:n
biopolttoaineista oli valmistettu jäte- ja tähdepohjaisista raaka-aineista, kuten elintarviketuotannon
biojätteistä. Raakapalmuöljyä ei käytetty lainkaan (2013: 0,3 %).
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Case: Kotimainen polttoaine EkoFlex E85
ABC-asemilla myytävä EkoFlex E85 -polttoaine on kotimainen, suomalaisiin oloihin kehitetty innovaatio.
Se sisältää 80–85 prosenttia bioetanolia, jota valmistetaan kotimaisesta elintarviketeollisuuden ja
ruokakaupan biojätteestä, eikä sen tuotanto näin ollen kilpaile viljelysmaasta ruoantuotannon kanssa.
Bioetanolin valmistuksessa hyödynnetään muun muassa sellaista kauppojen leipäjätettä, jota ei voida
lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. ABC-asemilla myydystä EkoFlex E85 -polttoaineesta 13,6 prosenttia
(2013: 12 %) oli peräisin osuuskaupoilta kerätystä jäteraaka-aineesta.
ABC-ketjulla on 59 (2013: 40) EkoFlex E85-tankkauspistettä eri puolilla Suomea. EkoFlex E85 polttoaineelle on myönnetty kotimaisesta työstä kertova Avainlippu-tunnus.
EkoFlex E85 -polttoaineen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia fossiilista
polttoainetta pienemmät. Jäte- tai tähdepohjaisen etanolin tuotannon sivutuotteena syntyy rehua
maatalouteen. Tuotantolaitoksissa biojätteestä syntyvä noin 80-prosenttinen etanoli väkevöidään
väkevöintilaitoksessa 99,8-prosenttiseksi, minkä jälkeen se sekoitetaan bensiinin kanssa. Lopullisessa
tuotteessa bensiinikomponenttien osuus on 15–20 prosenttia.
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Ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit ja vaihtoehtoja
muovikasseille
S-ryhmän omien merkkien elintarvikepakkauksille kehitettiin vuoden 2014 aikana laskentatyökalu
pakkausten ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Työkalu helpottaa pakkausmateriaalivaihtoehtojen vertailua
huomioimalla pakkausmateriaalin, painon, materiaalin kierrätettävyyden ja pakkauksen hiilidioksidipäästöt.
S-ryhmän oman kosmetiikkamerkin We Care Iconin tuotepakkaukset suunnitellaan niin, että
pakkausmateriaalin käyttö tuotteessa ja kuljetuksessa minimoidaan. Pakkauksissa ei käytetä PVC-muovia
eikä tuotteita pakata erillisiin kartonkipakkauksiin kuljetusta varten. We Care Icon -kosmetiikkatuotteet on
valmistettu Keski-Euroopassa.
S-ryhmän tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalin osuutta muovikasseissa. Kierrätysmateriaalin osuus Sryhmän ruokakaupoissa myytävissä muovikasseissa vaihtelee, mutta keskimäärin kierrätysraaka-aineen
osuus on reilu 70 prosenttia. Kierrätysmateriaalia muovikasseihin saadaan myös S-ryhmän kaupoissa
myytävien tuotteiden kuljetussuojamuoveista, jotka kerätään talteen ja toimitetaan muovikassien
valmistajalle raaka-aineeksi.
Muovikassien vaihtoehtona tarjolla on kestokasseja vaihtuvilla kuoseilla. Kestokasseja myytiin S-ryhmän
ruokakaupoissa 980 000 kappaletta (2013: 890 000), ja myynti kasvoi edellisvuodesta lähes 10 prosenttia.
Hedelmä- ja vihannespussien vaihtoehtona kuluttajille on saatavilla biohajoavia hedelmä- ja
vihannespusseja. Niiden osuus kaikista hedelmä- ja vihannespusseista on 3,4 prosenttia.

Tuoteturvallisuus
Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on S-ryhmälle jokapäiväinen asia. Tuotteiden
laatu arvioidaan jo ennen valikoimaan hyväksymistä ja päivittäisellä omavalvonnalla
varmistetaan, että tuotteet ovat asiakkaalle turvallisia.
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Tutkitut tuotteet
Omamerkkituotteiden laatua ja turvallisuutta valvotaan jatkuvasti omavalvontanäytteiden sekä
asiakaspalautteiden seurannan avulla. Omavalvonnassa otetaan huomioon tuotteen aistittava laatu,
käyttöominaisuudet, pakkausmerkinnät sekä tuotteen kemiallinen ja mikrobiologinen laatu.
Elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisessa hyödynnetään Global Food Safety Initiative (GFSI) järjestelmän mukaisia tuoteturvallisuussertifiointeja ja -auditointeja. Tuoteturvallisuusauditoinneissa
käydään läpi toimittajan omavalvontajärjestelmää, muun muassa se, miten tuotteiden laatu varmistetaan
valmistusprosessin aikana raaka-aineista aina lopputuotteisiin. Omavalvonnassa tai auditoinneilla todetut
poikkeamat korjataan yhteistyössä tavarantoimittajan kanssa.
Vuonna 2014 SOK:n kokeilukeittiössä arvioitiin 4 960 elintarvikenäytettä (2013: 3 787). Myös
käyttötavaroiden turvallisuus testataan ennen valikoimiin hyväksymistä. Vuonna 2014 tutkittiin 304 (2013:
126) omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotenäytettä.
Valikoimissa olevia tuotteita tutkitaan vuosittaisen riskiperusteisen omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Esimerkiksi liha- ja kalatuotteita tutkitaan useita kertoja vuodessa ja muita kuin elintarviketuotteita hieman
harvemmin. Vuonna 2014 valikoimissa olevia oma merkki -tuotteita tutkittiin yhteensä 1 812
elintarviketuote-erästä (2013: 1 532). Käyttötavarakaupan tuotteita tutkittiin yhteensä 675 tuote-erästä
(2013: 783).

Päivittäistä omavalvontaa toimipaikoissa
Omavalvontaa toteutetaan jokaisessa S-ryhmän ruokakaupassa ja ravintolassa. Tuotteiden tuoreutta ja
laatua seurataan, ja mikäli tuotteen laatu on jostain syystä heikentynyt, se poistetaan myynnistä. Lisäksi
esimerkiksi säilytyslämpötiloja ja tilojen siisteyttä seurataan säännöllisesti omavalvontasuunnitelman
mukaisesti.
S-ryhmän ruokakaupat käyttävät omavalvonnan tietopankkijärjestelmää, josta myös viranomaiset pääsevät
suoraan tarkastelemaan yksittäisten myymälöiden omavalvontakirjauksia.
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Case: Oiva-tarkastukset S-ryhmän toimipaikoissa
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira koordinoi Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia elintarvikkeiden
myynti- tai tarjoilupaikoissa. Tarkastuksissa käydään läpi muun muassa elintarvikkeiden
lämpötilahallintaa, myymälän puhtaanapitoa sekä henkilökunnan toimintaa.
Vuonna 2014 S-ryhmän ruokakauppoihin ja ABC-marketteihin tehtiin yhteensä 607 Oiva-tarkastusta.
Kaikkiaan 80 prosentissa S-ryhmän ruokakaupoista on tehty ainakin yksi Oiva-tarkastus.
Tarkastusten tulos oli oivallinen tai hyvä 95,7 prosentissa myymälöistä. Korjattavaa-tuloksen sai neljä
prosenttia myymälöistä. Kahdessa myymälässä (0,3 %) arvosana oli huono. Kuukauden kuluessa
tehdyissä uusintatarkastuksissa molemmat ensimmäisessä tarkastuksessa huonon arvosanan saaneet
myymälät saivat tuloksen oivallinen.
102 ABC-ravintolaan tehtiin Oiva-tarkastus vuoden 2014 aikana. Niistä yhdestä löytyi korjattavaa,
ja yksikään ei saanut huonoa arvosanaa.

Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta hyvällä tasolla. Oiva-raportit
löytyvät osoitteesta www.oivahymy.fi ja ne ovat esillä jokaisessa tarkastetussa toimipaikassa.

Toimintamallit tuotevirheiden varalta
Virheelliseksi todettujen tuotteiden poistaminen markkinoilta on osa tuotteen laadusta ja turvallisuudesta
huolehtimista. Tämän vuoksi S-ryhmä huolehtii jatkuvasti siitä, että tavarantoimittajien kanssa sovitut ja
harjoitellut yhteiset hälytysjärjestelmät sekä toimintamallit takaisinvetojen toteuttamiseksi tai tuotteiden
pysäyttämiseksi varastoissa toimivat aukottomasti ja nopeasti.
Koko henkilökunta varastolta myymälään osallistuu takaisinvetotilanteissa tuotteiden laadunvarmistukseen.
Saumaton yhteistyö ja hyvät toimintaohjeet ovat näissä tilanteissa tärkeitä. Vuonna 2014 S-ryhmän
ruokakaupoissa tuotteita vedettiin takaisin myymälöistä 172 kertaa ja käyttötavarakaupan tuotteita 93
kertaa.
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Tuotteen takaisinveto kuluttajilta tehdään aina, jos on syytä epäillä, että tuote voi aiheuttaa kuluttajalle
terveysvaaraa. Samalla periaatteella toimitaan kaikissa EU-maissa. Vuonna 2014 S-ryhmän
päivittäistavarakaupan tuotteille jouduttiin tekemään kuluttajalle saakka ulotettavia takaisinvetoja 22 kertaa
(2013: 11).

Palveluiden vastuullisuus
S-ryhmän palveluiden vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti huomioimaan erilaisten
asiakkaiden tarpeet entistäkin paremmin. Esimerkiksi hotelleissa erityistä huomiota on
kiinnitetty allergiaystävällisyyteen ja toiminnan ympäristövaikutuksiin.

Sokotelin hotellit mukaan Green Key -ympäristöohjelmaan
Vuonna 2014 Sokotel Oy päätti hakea ensimmäisenä suomalaisena hotellitoimijana kansainvälistä
majoitusalan Green Key -ympäristömerkkiä kaikkiin Suomen Radisson Blu Hotelleihin sekä kaikkiin
pääkaupunkiseudun ja Tampereen Sokos Hotelleihin. Ensimmäiset hotellit saavat Green Key -merkin
kevään 2015 aikana. Yhteensä S-ryhmällä tulee olemaan 21 Green Key -merkittyä hotellia Suomessa.
Original Sokos Hotel Virulla Tallinnassa on ollut Green Key -merkki jo vuodesta 2002.
Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden
ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan
ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu majoitusalalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin,
joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu. Ohjelma osallistaa ekotekoihin niin
henkilökunnan kuin asiakkaatkin.

86

Case: Green Key -ympäristömerkki käytännössä
https://youtu.be/2CpBKz15Blo
Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden
ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan
ympäristörasituksen pienentämiseen.

Allergiaystävälliset hotellit
Sokos Hotellit ovat saaneet ensimmäisenä majoitusyrityksenä Suomessa Allergia- ja astmaliiton
Allergiatunnuksen käyttöoikeuden. Allergiatunnus on myönnetty 36 Sokos Hotellille (2013: 34), ja
tavoitteena on, että tunnus myönnettäisiin kaikille ketjun hotelleille Suomessa (pois lukien
lemmikkiystävälliset hotellit).
Sokos Hotellit ja Allergia- ja astmaliitto ovat tehneet yhteistyötä sisäilman laadun, pinta- ja
sisustusmateriaalien ja siivousmenetelmien kehittämiseksi allergiaystävällisemmäksi jo useiden vuosien
ajan.

87

Sokos Hotels -ketjun täyttämät Allergiatunnuksen kriteerit:

Case: Energiatehokkuusratkaisuja yhteistyöllä
SOK ja WWF järjestivät keväällä 2014 työpajan, jossa haettiin ratkaisuja siihen, miten suomalaiset
omakotiasujat saataisiin valitsemaan yhä useammin uusiutuvia ja energiatehokkaita energiaratkaisuja.
Tilaisuus kokosi yhteen joukon yrityksiä, järjestöjä, kuluttajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.
Keskeisimmiksi esteiksi puhtaampien energiaratkaisujen tiellä nähtiin tiedon hajanaisuus, rahoitus- ja
tukiratkaisut, asenteet sekä kokonaispalvelupakettien puute. Ratkaisuiksi ehdotettiin muun muassa
uudenlaista vihreää rahoitusratkaisua, tietoisuuden lisäämistä ja omakotiasujalle tarjottavien palveluiden
kokonaisratkaisuja. Tilaisuuden tuloksena S-ryhmä on lähtenyt omalta osaltaan kehittämään
rakentamisen ja remontoinnin palveluita, jotka tukevat omakotiasujien energiatehokkuuden ja
uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä.
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Erityisryhmien huomiointi
Rossoissa ja Fransmanneissa näkövammaiset asiakkaat on huomioitu pistekirjoitusruokalistalla.
Tavoitteena on tarjota näkövammaisille samanlaiset palvelut kuin muillekin asiakkaille. Ruokalista tuotetaan
yhteistyössä Näkövammaisten keskusliiton kanssa.
Esteettömyys on mukana myymäläsuunnittelun kaikissa vaiheissa. Esteettömyys huomioidaan jo
rakennussuunnittelussa muun muassa arvioimalla myymälän saavutettavuutta sekä ulkoalueiden
kulkuväylien ja parkkipaikkojen sijaintia. Myymälän sisätiloissa turvallinen asiointi taataan useilla keinoilla
kuten oikeanlaisilla valaistus-, kaluste- ja äänentoistoratkaisuilla sekä varmistamalla, ettei kulkuväylillä tai
kassa-alueilla ole turhia esteitä.
S-ryhmän ruokakaupoissa on kehitetty turvallista ja esteetöntä asioimista pidemmälle kuin mihin laki
velvoittaa. Huomiota kiinnitetään muun muassa tuotteiden selkeään ja saavutettavaan esillepanoon sekä
opasteiden ja hinnannäyttöjen luettavuuteen. Myös henkilökunnan tavoitettavuus apua tarvitseville
asiakkaille on tärkeää. Esimerkiksi Prismoissa on erillisiä kutsupisteitä, joilla myyjän tavoittaa helposti.
Gluteenittomien tuotteiden valikoimaan panostetaan niin S-ryhmän ruokakapoissa kuin ravintoloissakin.
Vuonna 2014 S-ryhmän ruokakauppojen valikoimissa oli muun muassa 165 erilaista gluteenitonta leipää ja
120 pakastettua leivonnaista. Gluteenittomia hiutaleita, muroja ja myslejä sekä jauhoja löytyy yli sata
erilaista. Gluteenitonta pastaakin on tarjolla yli 30 erilaista tuotetta. Tieto tuotteen gluteenittomuudesta ja
laktoosittomuudesta löytyy helposti hyllynreunan hintaetiketistä.

Autot liikkeelle sähköllä ja kaasulla
Sähköautojen latauspisteiden verkosto kasvaa vauhdilla. Tällä hetkellä S-ryhmän toimipaikkojen
yhteydessä on jo 27 sähköautojen latauspistettä (2013: 7). Latauspisteistä 20 on pikalatauspisteitä, jotka
sijaitsevat ABC-asemilla. Tarjoamalla julkista latausmahdollisuutta sähköauton käyttäjille tuetaan
päästöttömämmän liikenteen kehitystä ja madalletaan sähköauton käyttöönottokynnystä.
ABC-liikenneasemien yhteydessä on myös kolme kaasuntankkauspistettä.

Kattavat ja laajat pankkipalvelut kautta maan
Käteiselle on edelleen tarvetta, vaikka sen käyttö onkin vähentynyt huomattavasti korttimaksamisen
aikakaudella. S-Pankin asiakkaat voivat nostaa ja tallettaa S-Etukortilla käteistä rahaa noin 1 000 S-ryhmän
toimipaikan kassalla, maksutta ja ilman ostopakkoa. S-Pankin palvelut olivat asiakasomistajien käytössä
yhteensä yli 700 S-ryhmän toimipaikassa.
Pankkiasiat ovat asiakkaiden hoidettavissa myös S-mobiilipalvelussa, jossa voi muun muassa tarkistaa STilin saldon ja maksaa laskuja, missä ja milloin tahansa. Sovelluksella voi myös tarkistaa bonuskertymän ja
saada S-ryhmän parhaat edut suoraan omaan matkapuhelimeen.

Resurssitehokkuus
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Kohti parempaa resurssitehokkuutta
Laajasta ja kattavasta toimipaikkaverkostosta johtuen S-ryhmä kuluttaa runsaasti
energiaa ja tuottaa paljon jätettä. Tämän vuoksi harkittu resurssien käyttö on kaiken
toiminnan perusta. Kiinnittämällä erityistä huomiota oman toimintansa
energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin, jätteiden vähentämiseen sekä
tehokkaaseen jätteiden hyötykäyttöön, S-ryhmä vaikuttaa omalta osaltaan kestävään
kehitykseen.

S-ryhmän ekotase
Ekotase kuvaa S-ryhmän Suomen toimintojen materiaali- ja energiavirtoja raaka-aineiden käyttönä ja
ympäristövaikutuksina. Näitä virtoja kuvataan ja käsitellään tarkemmin läpi tämän resurssitehokkuus-osion.
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Energiansäästö ja energiatehokkuus
Panostamalla oman toimintansa energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin ja
tukemalla asiakasomistajia energiansäästössä, S-ryhmä haluaa vaikuttaa osaltaan
globaaleihin vastuullisuuden megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen. Myös
sidosryhmämme odottavat meiltä järkevää energiankäyttöä ja panostusta uusiutuviin
energiamuotoihin.
S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä energian säästämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi. Tärkeintä on
kehittää kulutusseurantaa ja asettaa konkreettisia tavoitteita. SOK:n hallitus on päättänyt S-ryhmän
toimenpidesitoumuksesta Suomi 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen liittyen. Siinä
yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa yhteiskuntasitoumuksen yhteisten
tavoitteiden toteutumiseksi. Yksi S-ryhmän toimenpidesitoumuksista on energiatehokkuuden
parantaminen. Siinä tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä S-ryhmän kaikille toimipaikoille on
määritelty yksilöllinen tavoite-energiankulutus ja sen seuranta. S-ryhmä sitoutuu myös siihen, että vuonna
2016 puolet sen käyttämästä sähköstä tuotetaan omalla tuulivoimalla.
Kun jatkossa kaikilla S-ryhmän toimipaikoilla on toimipaikkakohtainen energiankulutustavoite, voidaan
energiankulutustavoitteiden toteutumista seurata rakennuskohtaisesti. Toinen keskeinen kehittämisalue
energiansäästön osalta on kiinteistöjen energiatehokas ja tarkoituksenmukainen valaistus. Tähän pyritään
määrittelemällä valaistuksen tavoitetasot kiinteistökonsepteihin, huolehtimalla asianmukaisista automaatioja ohjaustavoista, hyödyntämällä uutta tekniikkaa valaistuksessa sekä kiinnittämällä huomiota
käyttötottumuksiin.
S-ryhmä on mukana myös kaupan alan, majoitus- ja ravitsemiskaupan sekä liikenne- ja
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lämmityspolttonesteitä koskevissa energiatehokkuussopimuksissa ja on sitoutunut alan yhteisiin
energiansäästötavoitteisiin, jotka ovat yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasoon
verrattuna.

Toimenpiteet energiankäytön tehostamiseksi
S-ryhmässä energiaa kuluu karkeasti jakaen viiteen isoon asiaan: kylmätekniikkaan, valaistukseen,
ilmanvaihtoon ja lämmitykseen sekä keittiölaitteisiin. Energiatehokkuus huomioidaan sekä osana
jokapäiväistä työtä että uusia toimipaikkoja rakennettaessa ja vanhoja toimipaikkoja uusittaessa.
Toimipaikkakohtaista tavoitekulutusta on edistetty siten, että seurantajärjestelmää on kehittetty.
Operatiivista kiinteistöorganisaatiota on ohjeistettu asiassa.
Valaistusratkaisujen kehittämisessä on huomioitu yleisvalaistustason vähentäminen alueilla, joissa on
kaluste- ja tuotevalaistusta. Tavoitteena on vähentää epäolennaisten asioiden valaisua, mutta huolehtia
samalla tuotteiden riittävästä valaistuksesta, jotta esimerkiksi tuoteselosteiden lukeminen onnistuu myös
heikompinäköisiltä. Ledivalaistus yleistyy kaluste- ja tuotevalaisimissa sekä mainosvaloissa. S-ryhmässä
tätä on edistetty luomalla myymälän suunnitteluohjeisiin yksityiskohtainen tekninen määrittely yleis- ja
kohdevalaistuksen toteuttamisesta.
Kylmälaitteiden energiankäyttöä on tehostettu merkittävästi. Kylmälaitteiden korvaamista ovellisilla ja
kannellisilla kylmäkaapeilla ja -altailla on jatkettu suunnitelmien mukaisesti aina laitteiden uusimisen
yhteydessä. Myös kaikki uudet kylmälaitteet ovat ovellisia ja kannellisia.
S-ryhmässä yksi suurimmista sähkönkuluttajista on kylmän tuottaminen. Sähkön lisäksi kylmän
tuottamisessa käytetään kylmäaineita, joiden oikealla valinnalla voidaan vähentää merkittävästi
ilmastovaikutuksia. Perinteisesti kylmä on tuotettu erilaisilla halogeenihiilivetypohjaisilla kylmäaineilla eli
HFC-aineilla. Näiden kylmäaineiden ongelmana on niiden korkea GWP-arvo (Global Warming Potential),
joka kuvaa niiden ilmakehää lämmittävää vaikutusta verrattuna hiilidioksidiin. S-ryhmässä on linjattu, että
uusissa kylmälaitoksissa käytetään kylmäaineena hiilidioksidia, jonka GWP-arvo on yksi.
Hiilidioksidikylmälaitoksia löytyykin jo 150 S-ryhmän myymälästä. Mikäli hiilidioksidikylmälaitos
suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, on myös mahdollista tehostaa energiankäyttöä 5–10 prosenttia
perinteiseen kylmälaitokseen verrattuna.
Energiankäytön tehostamistoimenpiteistä lämmitysenergian kulutukseen vaikuttavat eniten
ilmanvaihtojärjestelmien asetusarvo- ja ohjaustapamuutokset sekä lämmön talteenottojärjestelmien
toiminnan parantaminen. Yksi merkittävä energiansäästökeino on kiinteistöjen energiankäytön etähallinta.
Vuonna 2014 etähallinnan piirissä oli jo 300 S-ryhmän kiinteistöä. Etähallinnassa kiinteistöjen taloteknistä
toimivuutta seurataan keskitetysti. Tämän lisäksi kohteisiin tehdään säännöllisesti niin kutsuttuja
kenttäkäyntejä, joissa selviävät myös mahdolliset kiinteistöjen viat ja puutteet. Kenttäkäyntejä tehtiin
vuonna 2014 noin 550. Toimintamalli on tuottanut tulosta ja joissain tapauksissa energiankulutusta on
pystytty pienentämään. Kokonaisuudessaan etävalvontakohteiden energiakustannukset
olivat laskennallisesti noin 1,95 miljoonaa euroa pienemmät vuonna 2014 kuin vuonna 2013.
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Kulutusseuranta lähtökohtana energiansäästölle
Energiankäyttö on S-ryhmässä tehostunut jatkuvasti. Vuonna 2014 S-ryhmän toimipaikkojen sähkön ja
lämmön mitattu kokonaiskulutus oli yhteensä 1 557 gigawattituntia (2013: 1 594 GWh). Suhteellinen
energiankulutus vuonna 2014 oli 319 kilowattituntia bruttoneliötä kohden (2013: 333 kWh/brm²), joten
suhteellinen energiankulutus on laskenut vuoden aikana neljä prosenttia.

Vuonna 2014 S-ryhmän energiankulutusseurannan piirissä oli 4,88 miljoonaa bruttoneliötä (2013: 4,78 milj.
2
brm ). Pinta-alan kasvu johtuu uusista toimipaikoista ja vanhojen toimipaikkojen laajentamisesta.
S-ryhmässä kulutettiin sähköä vuonna 2014 yhteensä noin 1 140 gigawattituntia (2013: 1 176 GWh), mikä
on saman verran kuin kaikkien suomalaisten kotitalouksien pyykinpesuun kuluva sähkö kolmen vuoden
aikana. Energiantehostamisen toimenpiteet alkavat näkyä ja sähkönkulutus onkin vähentynyt hieman
edellisvuoteen verrattuna.
Lämpöenergian (kaukolämpö, maalämpö, öljy ja maakaasu) sääkorjattu kulutus oli noin 418 gigawattituntia
(2013: 418 GWh).
Vedenkulutus oli vuonna 2014 noin 1,99 miljoonaa kuutiota (2013: noin 1,87 milj. m³) kasvaen noin kuusi
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka tiedon kattavuus on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen
verrattuna, on tiedon luotettavuus parantunut.
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Raportoidut luvut perustuvat rakennus- tai huoneistokohtaisesti mitattuihin ja raportoituihin tietoihin.
Raportoitujen tietojen kattavuudet olivat kiinteistöjen pinta-alatietojen osalta 88 prosenttia,
sähköenergiankulutuksen osalta 82 prosenttia ja lämpöenergiankulutuksen osalta 49 prosenttia sekä
vedenkulutustietojen osalta 61 prosenttia (vuonna 2013: pinta-alatietojen osalta 87 %, sähkö
energiankulutuksen 81 % ja lämpö energiankulutuksen 47 % sekä vedenkulutustietojen osalta 61 %). Sryhmän puuttuvia kulutustietoja ei ole huomioitu laskennallisesti. Raportoimattomat tiedot on jätetty
huomioimatta, jotta vertailtavuus eri vuosien raportoitujen tietojen osalta pysyy hyvänä.
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Case: Energiatehokas S-market Sääksjärvi
Osana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmää Pirkanmaan Osuuskauppa on sitoutunut
laskemaan energiankulutustaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Pirkanmaan Osuuskaupan S-marketit saavuttivat tavoitteensa jo vuonna 2012, ja koko osuuskaupan
tasolla tavoitetta saavutetaan hyvällä vauhdilla.
S-market Sääksjärvi on monien kehittyneiden suunnitteluratkaisujen summa. Kokonaispinta-alaltaan 2
132 neliömetrin kokoinen rakennus kuluttaa energiaa vain noin puolet normaaleihin samankokoisiin
myymälöihin verrattuna.
S-market Sääksjärvi hyödyntää maalämpöä, aurinkokennoja ja jäähdytysaineenaan hiilidioksidia
käyttäviä kannellisia kylmälaitteita. Uudessa myymälässä myös valaistus on suunniteltu mahdollisimman
energia-tehokkaaksi. Liiketunnistimilla toimiva valaistusjärjestelmä himmentää valoja myymälän
hiljaisissa osissa ja vastaavasti nostaa valaistustasoa heti, kun joku lähestyy aluetta.

Kotimainen uusiutuva energia keskeisessä roolissa energian
hankinnassa
S-ryhmä on sitoutunut siihen, että vuonna 2016 puolet sen käyttämästä sähköstä tuotetaan omalla
tuulivoimalla.
S-ryhmä on kokonaisuutena suuri sähkönkäyttäjä, sillä se käyttää reilussa 1 600 toimipaikassaan yli
prosentin kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Tämä tarkoittaa, että se on Suomen kymmenen
suurimman sähkönkäyttäjän joukossa. S-ryhmän sähkön hankinnasta vastaa S-Voima Oy, jonka toiminnan
tarkoitus on parantaa S-ryhmän liiketoiminnan kilpailukykyä tehokkaalla sähköenergian hankinnalla ja
tuottamalla hiilidioksidivapaata energiaa.
TuuliWatti Oy on vuonna 2009 perustettu teollisen tuulivoiman osakkuusyritys, jonka energiayhtiö St1
Nordic Oy ja S-ryhmän S-Voima Oy omistavat tasaosuuksin. TuuliWatti Oy on Suomen johtava tuulivoimaalan toimija ja edelläkävijä, joka panostaa toiminnassaan uusimpaan teknologiaan. Yhtiö kehittää ja
rakentaa tuulipuistoja tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille
Suomea.
TuuliWatti Oy:llä on tällä hetkellä 57 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Vuonna 2014 rakennettiin yhteensä
22 uutta tuulivoimalaa. Lisäksi rakenteilla on 30 tuulivoimalaa, jotka valmistuvat vuoden 2015 aikana.
Toteutuessaan tuotantomäärä vastaa noin 16 prosenttia Suomen hallituksen ilmasto- ja
energiastrategiassaan linjaamasta tuulisähkötavoitteesta vuodelle 2020 ja noin 430 000 kerrostaloasunnon
tarvitsemaa käyttösähköä.
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S-ryhmä on investoinut merkittävästi tuulivoimahankkeisiin. Vuonna 2014 S-ryhmän sähkönhankinnasta
19,2 prosenttia (2013: 9,2 %) katettiin omalla tuulisähköllä.

Tuulivoimaan panostaminen ei vähennä S-ryhmässä tehtävien energiasäästötoimenpiteiden painoarvoa.
Mahdollisimman energiatehokas toiminta on kaikkien S-ryhmän ketjujen yhteinen tavoite.

Päästöjen seuranta ja hallinta
Maaperään ja ilmakehään päätyvien päästöjen ehkäiseminen ja tavoitteellinen
vähentäminen ovat tärkeä osa S-ryhmän ympäristövastuuta.
S-ryhmän toiminnasta ilmakehään päätyy etenkin kasvihuonekaasuja mutta myös haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä eli VOC-päästöjä. Polttonesteenjakelu taas saattaa sisältää riskin maaperän ja pohjavesien
pilaantumisesta.

Toimenpiteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
Tuulivoima on yksi keino vähentää S-ryhmän kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Tämän lisäksi mahdollisuus
uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kartoitetaan kaikissa uusissa S-ryhmän rakennushankkeissa. Myös
uusittaessa yksiköitä voidaan näiden lämmitysjärjestelmiä vaihtaa tehokkaammiksi ja ympäristön kannalta
paremmiksi. Vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä on esimerkiksi vaihdettu kaukolämpö- ja
maalämpöjärjestelmiksi.
Sipoossa sijaitsevan käyttötavaroiden logistiikkakeskuksen viereen rakennetaan uutta päivittäistavaroiden
logistiikkakeskusta, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2016–2018. Uuden logistiikkakeskuksen
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energiajärjestelmä perustuu kylmän tuotannosta syntyvän lauhdelämmön hyötykäyttöön lämmityksessä ja
samanlaiseen maalämmön ja bioenergian hyödyntämiseen kuin käyttötavaroiden logistiikkakeskuksessa.
Logistiikkakeskukselle tuotettava lämmitys- ja kylmäenergia tulee olemaan täysin
hiilidioksidipäästöneutraalia.

Case: Vihreää logistiikkakeskusta rakentamassa
S-ryhmän uusi päivittäistavaroiden logistiikkakeskus Sipoossa otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen
2018 mennessä. Vuonna 2012 käyttöönotetun käyttötavaroiden logistiikkakeskuksen viereen nouseva
pohjapinta-alaltaan 140 000 neliön logistiikkakeskus rakennetaan vastuullisesti sille haettavan
BREEAM-ympäristöluokituksen asettamien kriteereiden mukaisesti. BREEAM valittiin, koska se on
kansainvälinen ja soveltuu logistiikkakiinteistön luokitukseen.
BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmä on ollut keskeinen osa suunnittelua ja rakentamista jo
rakennusprojektin aloitusvaiheesta lähtien. Luokitusjärjestelmä ottaa kantaa yhdeksään eri vihreän
rakentamisen kategoriaan, joita ovat muun muassa johtaminen, energian- ja vedenkulutus, käytetyt
materiaalit sekä terveys ja hyvinvointi.
Kiinteistön ympäristöluokitusjärjestelmä ohjaa suunnittelua ja antaa rakennuksen eri osille, taloteknisille
järjestelmille ja materiaaleille tavoitetasot. Luokitusjärjestelmä toimii osaltaan ohjausvälineenä ja
muistilistana rakentamiselle ja suunnittelulle. Rakennus arvioidaan seikkaperäisesti
ympäristönäkökulmaan ja hyvään rakennustapaan peilaten.
Logistiikkakeskuksen käyttöönoton jälkeen BREEAM näkyy esimerkiksi pienentyneinä
energiakustannuksina sekä hiilidioksidipäästöneutraaliutena maalämmön ja lauhdelämmön
hyödyntämisen ansiosta. Kohteen rakennusmateriaalin elinkaaren hiilijalanjälki määritettiin rungon,
julkisivujen, katon ja seinien osalta. Myös muun muassa työntekijöiden viihtyvyyteen sekä tontin
luontoarvojen säilyttämiseen on panostettu. Uusi logistiikkakeskus tavoittelee excellent-tasoista
BREEAM-arvosanaa.

ABC:llä tehdään töitä ympäristöriskien pienentämiseksi
Vuoden 2014 lopussa kaikki 436 S-ryhmän polttonesteen jakeluasemaa olivat ympäristöviranomaisten
tietojärjestelmissä. ABC-asemilla mittarikenttien tekniikkaan ja tarkkailuun kiinnitetään erityistä huomiota ja
kaikkien S-ryhmän mittarikenttien kunto tarkastetaan säännöllisesti. Jokaiselle mittarikentälle on nimetty
asemanhoitaja, jonka vastuulla on huolehtia mittarikentän seurannasta. Asemanhoitajia myös koulutetaan
säännöllisesti työhönsä. Lisäksi mittarikenttien tekniikkaa kehitetään jatkuvasti turvallisuuden ja
toimivuuden takaamiseksi.
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Bensiinistä vapautuu ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Polttonesteen jakeluasemien
bensiinisäiliöiden täytön yhteydessä syntyvät bensiinihöyryt on jo pitkään otettu talteen. Lisäksi uudet ja
uudistettavat polttonesteen jakeluasemat varustetaan järjestelmillä, jotka ottavat talteen tankkauksessa
vapautuvat bensiinihöyryt. ABC-asemilla näitä talteenottojärjestelmiä oli vuoden 2014 lopussa 66
prosentissa toimipaikoista (2013: 63 %). Bensiinihöyryjen talteenotto rajoittaa VOC-päästöjä. Tällä on
suurin merkitys ilmanlaatuun tiheään asutuissa taajamissa ja sellaisilla polttonesteen jakeluasemilla, joiden
bensiininmyynti on suurta. S-ryhmän laskennalliset bensiinin myynnin VOC-päästöt vuonna 2014 olivat
yhteensä 698 tonnia (2013: 715 t).

Hiilidioksidipäästöt
S-ryhmän toiminnan hiilidioksidipäästöt koostuvat kiinteistöjen kuluttaman energian tuottamisesta
aiheutuneista päästöistä sekä kotimaan kuljetuksista ja tuontikuljetuksista sekä työmatkoihin liittyvistä eri
matkustusmuodoista aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä.

Sähkön ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2014 yhteensä 316 000 tonnia (2013: 334
000 t). Laskennan päästökertoimet vaihtelevat vuosittain ja riippuvat Suomessa käytetyistä
energiantuotannon polttoaineista. S-ryhmä käyttää suurelta osin ostoenergiaa, joten se ei voi täysin
vaikuttaa oman energiankulutuksemme päästöihin. S-ryhmä panostaa kuitenkin merkittävästi oman
tuulivoiman rakentamiseen.
Logistiikan merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat kuljetusten energiankulutuksesta ja
päästöistä ilmakehään. S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan logistiikkayhtiö Inex Partners Oy sekä
hotellien, ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden hankinta- ja logistiikkayhtiö Meira Nova Oy edellyttävät
kuljetusyrityksiltä sitoutumista toimintansa jatkuvaan parantamiseen ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Kuljetusten ympäristönäkökohdat pyritään ottamaan huomioon valitsemalla optimaaliset kuljetusreitit,
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kuljettamalla täysiä kuormia, hyödyntämällä paluulogistiikkaa ja käyttämällä nykyaikaiset
ympäristövaatimukset täyttävää kalustoa. Kuljetusten päästöt on laskettu kuljetettujen tonnien ja
polttoaineen kulutustietojen perusteella käyttäen VTT:n Lipasto-mallin päästökertoimia.
Vuonna 2014 Inex Partnersin kotimaan kuljetusten hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä lähes 37 000 tonnia
(2013: 49 000 t). Kuljetettua tonnia kohti kotimaankuljetusten hiilidioksidipäästöt olivat 15,4 kiloa (2013:
18,7 kg). Kotimaan kuljetusten päästöjen pieneneminen selittyy laskennan luotettavuuden parantumisella.
Vuonna 2014 Inex Partnersin ulkomaan kuljetusten hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 27 156 tonnia (2013:
20 480 t). Kuljetettua tonnia kohti ulkomaan kuljetusten hiilidioksidipäästöt olivat 182 kiloa (2013: 154 kg).
Ulkomaan kuljetusten päästöjen suhteellisessa kehityksessä on suurta heilahtelua, koska lähtötietojen
luotettavuus vaihtelee. Lisäksi osa kuljetusliikkeistä raportoi kaikki kuljetuspäästönsä, eivätkä erittele Inex
Partnersin osuutta kuljetustensa päästöistä. Ulkomaan kuljetusten päästöjen kokonaismäärä on varmistettu
kattavuuslaskennalla. S-ryhmä tekee jatkuvasti töitä tietojen luotettavuuden ja kattavuuden
parantamiseksi.
Meira Novan kotimaankuljetusten hiilidioksidipäästöt vuonna 2014 olivat yhteensä 4 023 tonnia (2013: 4
324 t). Kuljetettua tonnia kohti kotimaankuljetusten hiilidioksidipäästöt olivat 17,5 kiloa (2013: 18,4 kg).
Laskennan luotettavuus ja tietojen kattavuus ovat parantuneet viime vuodesta, mikä selittää osaltaan
päästöjen vähenemisen.
Kuljetukset

Inex Partners

Meira Nova

Kotimaan kuljetukset yhteensä (t)

37 000

4 023

Kotimaan kuljetukset (kg/kuljetettu t)

15,4

17,5

Ulkomaan kuljetukset yhteensä (t)

27 156

-

Ulkomaan kuljetukset (kg/kuljetettu t)

182,0

-

Vuonna 2014 S-ryhmän pakkausten hiilidioksidipäästöt olivat 55 160 tonnia. Pakkausten
hiilidioksidipäästölaskelmat perustuvat Copenhagen Resource Instituten selvitykseen pakkausten
elinkaaren aikaisista päästöistä.
S-ryhmän matkustuspolitiikassa huomioidaan ympäristönäkökulmat. Puhelin- ja työasemaneuvotteluja sekä
videokokouksia hyödynnetään matkustamisen sijaan aina, kun se on tapaamisen tavoitteen saavuttamisen
kannalta järkevää ja mahdollista. Videoneuvottelulaitteita käytettiin S-ryhmässä yhteensä noin 11 130 tuntia
vuonna 2014. Pikaviestisovelluksen avulla S-ryhmässä kokoustettiin vuonna 2014 yhteensä 5 962 tuntia.
Käytöllä on voitu vähentää matkustamista, ja se on helpottanut yhteydenpitoa etenkin Venäjälle ja Baltiaan.
Luvut eivät sisällä aivan koko vuotta.

S-ryhmän henkilökunnan työmatkoihin liittyvän lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöt vuonna 2014 olivat
1 435 tonnia (2013: 1 780 t). Päästöjen väheneminen selittyy lentomatkojen vähenemisellä ja matkojen
lyhentymisellä. Junalla kuljettu henkilökilometrimäärä vuoden 2014 aikana oli 2 356 900.
SOK-yhtymän työsuhdeautojen lukumäärä oli 248, ja niiden käytöstä aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen
määrä vuonna 2014 oli 763 tonnia. SOK-yhtymän työsuhdeautojen hankintaohjeessa on määritelty
maksimipäästörajaksi 170 g CO2/km. Vaikka maksimipäästöraja on pysynyt samassa, toteutunut
päästökeskiarvo on hieman pienentynyt ollen130 g CO2/km (2013: 136 g CO2/km).
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Tavoitteena vähemmän jätettä tehokkaasti
hyötykäytettynä
Jätteen määrän vähentäminen ja tehokas hyötykäyttö ovat avainasemassa S-ryhmän
ympäristökuormituksen minimoimisessa. S-ryhmä haluaa omalta osaltaan vaikuttaa
siihen, että kaatopaikoille viedään mahdollisimman vähän jätettä ja jätteitä saadaan
hyötykäytettyä joko materiaalina tai energiana mahdollisimman hyvin.
Jätelain tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä ja edistää tuotteiden uudelleenkäyttöä, lisätä jätteiden
kierrätystä ja hyödyntämistä sekä vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää. S-ryhmässä on
määritelty keskeisimmät materiaalitehokkuuden kehittämisalueet, joihin kiinnitetään erityistä huomiota.
Ensimmäinen tavoitteista on vähentää syntyvän jätteen määrää. Tähän pyritään muun muassa
ketjukohtaisilla ohjeistuksilla ja kattavalla toimipaikkakohtaisella jätetietojen seurannalla. Toisena
tavoitteena on ohjata syntyvä jäte tehokkaasti hyötykäyttöön. Tästä esimerkkinä on vuoden 2014
aikana alkaneet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myymäläpalautukset S-ryhmän myymälöissä.
Ensisijaisesti jäte ohjataan materiaalihyötykäyttöön ja mikäli se ei ole järkevää, jäte hyödynnetään
energiana. Näin jätettä päätyy mahdollisimman vähän kaatopaikalle. Tarkoituksena on, että vuoteen 2016
mennessä kaatopaikkajätteen määrä on 0 kiloa. Ympäristövaikutusten lisäksi jokainen syntymättä jäänyt ja
jokainen kaatopaikalle päätymätön jätekilo näkyy myös jätelaskussa säästetyn jäteveron muodossa.

Jätemääriä alaspäin
Vuonna 2014 S-ryhmä tuotti Suomessa noin 102 000 tonnia jätettä (2013: 105 000 t) eli syntynyt
kokonaisjätemäärä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta.
Syntyneistä jätteistä 99 000 tonnia oli tavanomaisia jätteitä ja 2 800 tonnia märkiä jätteitä, kuten rasvan- ja
hiekanerotuskaivojen jätteitä sekä sakokaivolietteitä. Vaarallisia jätteitä syntyi yhteensä 300 tonnia. Myös
vähittäismyyntiin suhteutettuna jätemäärä laski.
S-ryhmän toiminnassa syntyy määrällisesti eniten biojätettä, pahvia, energiajätteitä sekä kaatopaikka- ja
poltettavaa jätettä. Kaatopaikkajätteen määrää on saatu vähennettyä 22 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna
ja massapoltettavan jätteen määrä on vastaavasti kasvanut lähes viisi prosenttia.
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Biojätteen määrä on hieman pienentynyt 2013 verrattuna ja pahvin määrä on hieman noussut.
Energiajätteen määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Nestemäiset jätteet ovat hiekanerotuskaivojätettä,
sakokaivolietettä ja rasvanerotuskaivojätettä. Muu jäte pitää sisällään kalvomuovin, metallin, lasin, paperin,
puun, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä rakennusjätteen.
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Jätetietojen raportointitaso on parantunut ja tiedot ovat edellistä vuotta kattavampia. Raportoidut luvut
perustuvat toimipaikkakohtaisesti raportoituihin jätetietoihin ja kattavat 83 prosenttia S-ryhmän
toimipaikoista. Puuttuvia jätetietoja ei ole huomioitu laskennallisesti, vaan raportoimattomat tiedot on jätetty
huomioimatta, jotta vertailtavuus eri vuosina raportoitujen tietojen osalta säilyy hyvänä.

Case: Hävikkiviikko
Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietettiin jo toisen kerran marraskuussa 2014. Laurean
ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat valmistivat tapahtumaan noin 3 000 keittoannosta HOKElannon Prismoista kerätyistä hävikkikasviksista. Motiva Oy:n organisoimassa Saa syödä! tempauksessa Helsingin Narinkkatorilla keittoa jaettiin ilmaiseksi soppatykistä tapahtuman osallistujille
ja ohikulkijoille. Kasviskeiton raaka-aineita kerättiin yhdestätoista Prismasta ja täydennystä
haettiin myös Inexin logistiikkakeskuksesta heidän hävikkiin kirjaamistaan kasviksista. Lisäksi
tapahtumassa oli tarjolla Inexiltä saaduista ylikypsistä avokadoista valmistettua guacamolea ja Jumbon
Prismasta saatua hävikkileipää.
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Case: Ruokahävikki minimiin
S-ryhmän ruokakaupoissa hävikkiä hallitaan suunnitelmallisuudella ja yhteistyöllä – koko
toimitusketjussa.
Hävikkiä hallitaan suunnitelmallisella tilausten, toimitusten, kuljetusten sekä varastojen hallinnalla. Tällä
varmistetaan tuotteiden tuoreus ja oikea-aikainen, synkronoitu täydennystilaaminen sekä toimitukset
myymälöihin. Hyvällä pakkaussuunnittelulla on myös suuri rooli hävikin vähentämisssä. Pakkaus suojaa
tuotetta ja sen laadun on säilyttävä hyvänä ketjun jokaisessa kohdassa pitkistä kuljetusmatkoista sekä
varastoissa ja myymälöissä tapahtuvasta käsittelystä huolimatta.
Myymälällä on oma tärkeä roolinsa hävikin minimoimisessa. Jokapäiväistä tekemistä ovat muun
muassa myymälään tulevan tavaran vastaanottotarkastukset, hyllyttäminen, tuotteiden tuoreuden ja
päiväysmerkintöjen tarkastaminen sekä viimeistä myyntipäivää lähestyvien tuotteiden merkitseminen
alennustarralla.
Hävikin minimoimiseen vaikuttaa lisäksi varastolla tehtävä työ. Kun tavara saadaan ajoissa varastolta
myymälöihin, jää myymälöille enemmän aikaa tavaran myymiseen. Näillä toimenpiteillä myymälässä
syntyvän hävikin määrää on pystytty vähentämään. Vuonna 2014 S-ryhmän ruokakaupoissa
poisheittohävikki suhteessa ruokamyyntiin oli 1,79 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2013 oli 1,80
prosenttia ja vuonna 2012 1,97 prosenttia. Suunta on siis laskeva, hitaasti mutta varmasti. Ilmoitetussa
prosenttiluvussa ovat mukana myös yhteistyökumppaneiden kautta hyväntekeväisyyteen ohjatut
elintarvikkeet. Yhteensä hävikkiä syntyi noin 34 miljoonaa kiloa vuonna 2014.
Kaikki osuuskaupat olivat mukana vuoden 2014 aikana toteutetussa hyväntekeväisyyteen soveltuvan
ruokahävikin kartoituksessa. Kartoituksesta selvisi muun muassa se, että eniten hyväntekeväisyyteen
soveltuvaa ruokahävikkiä syntyy tuoreesta leivästä sekä hedelmistä ja vihanneksista. S-ryhmän
myymälöillä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä lähes 200 ruoka-apuun erikoistunutta
yhteistyökumppania, jotka saavat lahjoituksia suoraan myymälöistä tai S-ryhmän logistiikkakeskuksista.
Useimmat S-ryhmän suuremmista marketeista lahjoittavat säännöllisesti elintarvikkeita
hyväntekeväisyyteen. Myös osa pienmyymälöistä on löytänyt toimivan hyväntekeväisyysmallin.
Vaikka hävikkiä miten hallittaisiin, syntyy ruokajätettä aina. Suurin syy siihen, että elintarvike päätyy
myymälässä jätteeksi, on se, että elintarvike ei täytä hyväntekeväisyyteen lahjoittamisen kriteereitä eli se
ei ole enää elintarvikekelpoinen. Pienillä paikkakunnilla esteenä on lisäksi hyväntekeväisyystoimijoiden
vähyys sekä sujuva noutojen järjestäminen jakelupaikoille. Monissa pienissä yksiköissä hävikkiä syntyy
lisäksi niin pieniä määriä, että sille ei ole järkevää järjestää erillistä noutoa.
Vanhenevan ruoan lahjoitustoiminta lisääntyy kuitenkin koko ajan sitä mukaa, kun saadaan uusia
yhteistyökumppaneita. Toiminta on helpottunut erityisesti Eviran vuonna 2013 laatiman
hyväntekeväisyystoimijoita koskevan ohjeistuksen myötä. Jokaisella S-ryhmän ruokakaupalla on lisäksi
hyväntekeväisyyskumppaneidensa kanssa sopimus, jolla varmistetaan muun muassa se, että toiminta
kohdistuu ruoka-apua tarvitsevien henkilöiden auttamiseen ja että toiminnassa noudatetaan
elintarviketurvallisuusohjeistuksia.
https://youtu.be/7zQ0JrcSqv4
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Case: "Putin-juusto"
Vuonna 2014 Venäjän asettamien eläinperäisiä elintarvikkeita koskevien tuontikieltojen vaikutus näkyi
selvästi sekä elintarviketeollisuuden että kaupan toiminnassa. SOK:n, elintarvikeviranomaisten ja
elintarviketeollisuuden ripeän toiminnan johdosta suurin osa Venäjän markkinoille pakatusta juustosta
(niin sanotusta Putin-juustosta) ja voista saatiin kotimaiseen kulutukseen. Tämän johdosta teollisuus ei
joutunut hävittämään myyntikelpoisia elintarvikkeita yhtään enempää kuin oli olosuhteiden pakosta
tarpeen.

Case: HOK-Elannon myymälälopetusten tuotteita kiertoon
Vuonna 2013 käynnistynyt ruoka-aputoiminta on merkittävällä tavalla vaikuttanut siihen, että HOKElannon kaupoissa hävikkiin kirjatut, mutta edelleen syömäkelpoiset elintarvikkeet saadaan eri
hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta vähävaraisten käyttöön. Kun Hakaniemen Sokoksen ovet suljettiin
vuoden 2013 lopussa, lahjoitettiin myymättä jääneet tuotteet, kuten vaatteet, kengät ja kodin tavarat
Hyvä arki ry:lle jaettavaksi vähävaraisille. Somistamon loppuvarasto ohjattiin Helsingin kaupungin
nuorison kriisityö- ja vastaanottokeskukselle. Vastaavanlainen lahjoitus toteutettiin keväällä
Lauttasaaren S-marketin lopettaessa toimintansa.

Hyötykäytön tehostaminen
S-ryhmän tavoitteena on ohjata syntyvä jäte tehokkaasti hyötykäyttöön. Esimerkiksi vuonna 2014
ruokakauppoja ohjeistettiin tarkempaan lajitteluun sekä nostamaan hyötykäyttöön menevän jätteen osuutta
muun muassa jäteoperaattoreiden sopimusten kautta. Rasvajätteet pyritään hyödyntämään energiana
ja ruokahävikkiä pyritään ohjaamaan biojätteen sijasta entistä enemmän hyväntekeväisyyteen.
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S-ryhmän jätteiden hyötykäyttöaste, eli hyötykäyttöön ohjattujen jätteiden osuus koko jätemäärästä, nousi
90 prosenttiin (2013: 88 %). Hyötykäyttöaste on laskettu vähentämällä kaatopaikkajätteen määrä
kokonaisjätemäärästä, sillä tämä on tällä hetkellä luotettavin tapa arvioida hyötykäyttöastetta.

Materiaalihyötykäyttöön ohjataan reilu kolmasosa jätteistä kuten biojätteestäkin. Biojäte ohjataan joko
biokaasutukseen, kompostointiin ja bioetanolin tuotantoon maantieteellisestä sijainnista riippuen.
Energiahyötykäyttöön ohjataan viidesosa syntyneestä jätteestä. Muu käsittely pitää sisällään muun muassa
hiekoitus-, sadevesikaivo- ja haravointijätteen sekä maa-aineksia ja lumen.

Jätteen käsittelymuotojen raportoinnin luotettavuus on parantunut edellisestä vuodesta. S-ryhmä
työskentelee jatkuvasti kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrän vähentämiseksi, jotta vuoteen 2016
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mennessä sen määrä olisi 0 kiloa.

Case: Jätehuollon tehostaminen S-market Pakilassa
S-market Pakilassa ryhdyttiin tammikuussa 2014 tehostamaan jätehuoltoa. Tavoitteeksi otettiin
pienentää astioiden ulkopuolelle jätettävän poltettavan jätteen määrää. Jos jätesäkit pursuavat astian
ulkopuolelle, niiden keräys on moninkertaisesti kalliimpaa. Toinen tavoite oli parantaa
energiajaepuristimen täyttöastetta, sillä energiajakeen keräys on ympäristön ja kustannusten kannalta
poltettavan jätteen keräystä parempi vaihtoehto. Puristimen täyttöastetta lisättiin tehostamalla
energiajakeen lajittelua myymälän takatiloissa. Osa poltettavan jätteen roska-astioista muutettiin
energiajakeen astioiksi ja henkilökuntaa ja siivoojia opastettiin energiajakeen oikeaan lajitteluun. Neljän
kuukauden jälkeen tulokset olivat lupaavat. Energiajakeen täyttöaste kasvoi 55 prosenttia, astioiden
ulkopuolelle jätettävän poltettavan jätteen määrä pieneni 73 prosenttia ja poltettavan jätteen
kokonaismäärä putosi viisi prosenttia.

Monipuoliset kierrätysmahdollisuudet
S-ryhmä tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden jätteiden kierrättämiseen. On tärkeää,
että mahdollisimman suuri osa kotitalouksissa syntyvistä jätteistä löytää tiensä
hyötykäyttöön.
Vuonna 2014 S-ryhmän toimipaikoissa tai niiden yhteydessä oli 263 ekopistettä (2013: 311), joissa oli
yhteensä 1 435 keräysastiaa tai vastaanottopistettä. Ekopisteisiin voi palauttaa muun muassa pahvi-,
kartonki- ja nestepakkauskartonkipakkauksia, paperia, lasi- ja metallipakkauksia sekä tekstiilejä.
Vuonna 2014 muovipulloja palautettiin S-ryhmän myymälöihin yhteensä yli 153 miljoonaa kappaletta (2013:
151 milj.) ja tölkkejä reilu 564 miljoonaa kappaletta (2013: yli 548 milj.) sekä kierrätyslasipulloja reilu 41
miljoonaa kappaletta (2013: 46 milj.).
Suurin osa Suomessa syntyvästä tekstiilijätteestä päätyy käytön jälkeen kaatopaikoille. Yksi
tehokkaimmista tavoista kierrättää vanhoja tekstiilejä on toimittaa tekstiilit vaatekeräyspisteisiin. S-ryhmän
toimipaikkojen yhteydessä olevissa ekopisteissä kerätään runsaasti myös tekstiilejä. Esimerkiksi UFF:n
ylläpitämien vaatekeräyspisteiden kautta kerättiin reilu 2 350 tonnia tekstiilejä vuonna 2014 (2013: 2 160 t).
Uuden jätelain mukaisesti kauppa on ottanut 1.5.2013 alkaen vastaan asiakkailta palautuvat käytöstä
poistetut sähkö- ja elektroniikkalaiteromut eli SE-romut. Tällaisia ovat esimerkiksi kylmälaitteet,
kahvinkeittimet ja kännykät sekä kaikki lamput, halogeeni- ja hehkulamppuja lukuun ottamatta. SE-romua
kerätään kaikissa S-ryhmän yli 1 000 neliömetrin päivittäistavarakaupoissa ja vuonna 2014 S-ryhmän
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myymälöiden kautta kierrätettiin sähkö- ja elektroniikkaromua yhteensä yli 456 tonnia. Kokonaisuudessaan
vuonna 2014 myymälöiden kautta kerättiin reilut 900 tonnia SE-romua, josta S-ryhmän osuus oli noin 46
prosenttia.
Asiakkaat saavat palauttaa kannettavia akkuja ja paristoja kaikkiin niitä myyviin S-ryhmän toimipaikkoihin.
Punainen laatikko onkin tullut asiakkaille tutuksi, sillä S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneiden kannettavien
akkujen ja paristojen määrät ovat kasvaneet jatkuvasti. Vuonna 2014 niiden keräysmäärä oli yhteensä reilu
311 tonnia (2013: 269 t).

Raportointi

Vuosikatsauksen kuvaus
S-ryhmän ulkoista raportointia ja viestintää kehitetään ensisijaisesti vastaamaan
asiakasomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien odotuksia.
Edelläkävijyys vastuullisuudessa edellyttää järjestelmällistä johtamista ja sitä varten tarvitaan kattavaa ja
luotettavaa seurantatietoa useista eri tunnusluvuista. Myös ulkoisen raportoinnin tulee olla avointa. Vuonna
2014 keskityimme erityisesti S-ryhmätasoisten tunnuslukujen tietojen kattavuuden ja luotettavuuden
arviointiin.
Aiemmin erikseen ilmestyneet S-ryhmän vuosikertomus, SOK-yhtymän tilinpäätös ja S-ryhmän
vastuullisuuskatsaus on nyt yhdistetty yhdeksi Sinun omistamasi – S-ryhmä ja vastuullisuus 2014 -
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verkkokatsaukseksi. Katsauksessa sovellamme Global Reporting Initiativen (GRI:n) G4 -raportointiohjeistoa,
huomioiden kuitenkin S-ryhmän osuustoiminnallisen rakenteen.
S-ryhmätasoinen katsaus kertoo koko S-ryhmän tasolla tehdyistä linjauksista ja niiden toimeenpanosta
sekä keskeisistä tunnusluvuista ja toimenpiteistä Suomessa, poikkeuksena taloudelliset luvut, jotka
sisältävät myös Baltian ja Venäjän toiminnot. Juridisesti itsenäisinä yrityksinä osuuskaupat myös raportoivat
omasta toiminnastaan vuosiesitteissään ja verkkosivuillaan. Katsausta ei ole varmennettu ulkopuolisen
tahon toimesta.

GRI-taulukko 2014
Taulukossa on esitetty GRI-ohjeistoon liittyvät viittaukset Sinun omistamasi – S-ryhmä
ja vastuullisuus 2014 – verkkokatsauksen sivuille. Viittausten avulla voit löytää
helposti ja tarkemmin tietoja S-ryhmän vastuullisuustyöstä vuonna 2014. Emme ole
raportoineet erikseen niitä GRI-tunnuslukuja, jotka sisältyvät Suomessa työnantajan
lakisääteisiin velvollisuuksiin tai työehtosopimuksiin.
Vastuullisuusstrategia
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

1

Pääjohtajan katsaus

Pääjohtajan katsaus

2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja
mahdollisuudet

S-ryhmän vastuullisuusohjelma

Organisaation taustakuvaus
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

3–9, 13–14

S-ryhmän kuvaus: koko, liiketoiminta
ja omistusrakenne

S-ryhmä lyhyesti

10

Henkilöstön määrä

Henkilöstö

12

S-ryhmän toimitusketju

S-ryhmän tavaran- ja
palveluntoimittajat

15–16

Ulkopuoliset sitoumukset ja
jäsenyydet järjestöissä

Järjestöissä valvotaan yhteistä
etua
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Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

17

Raportin laskentaraja

Vuosikatsauksen kuvaus

16–23

Raportin sisällön määrittely; olennaiset
teemat ja laskentaraja

S-ryhmän vastuullisuusohjelma

Sidosryhmävuorovaikutus
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

24–27

S-ryhmän sidosryhmät ja vuorovaikutus

Sidosryhmät

Raportin kuvaus
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

28–33

Raportin tiedot ja yhteystiedot

Vuosikatsauksen kuvaus
(yhteystiedot verkkokatsauksen
alalaidassa)

Hallinto
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

34

S-ryhmän hallintorakenne

Johtaminen ja hallinto

Liiketoiminnan eettisyys
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Arvot, visio ja strategia
Hyvät kauppatavat ohjaavat työtämme
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
hankintaketjussa
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Vastuullisuuden johtaminen
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

DMA

Vastuullisuuden johtaminen
yleisesti

Vastuullisuuden johtaminen

DMA

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Vastuullisuus ja tuoteturvallisuus
ostokäytännöissä
Tuotteiden alkuperä ja jäljitettävyys

DMA

Resurssitehokkuus

Kohti parempaa resurssitehokkuutta

DMA

Henkilöstön motivointi, hyvinvointi
ja turvallisuus

S-ryhmä työnantajana

Taloudellinen vastuu
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen
ja jakatuminen

Asiakasomistajuus
S-ryhmän yhteiskunnallinen
vaikuttavuus

EC7

Infrastruktuuri-investointien ja
yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja
vaikutukset

Valtakunnallista ja alueellista
yhteistyötä

EC8

Merkittävät epäsuorat taloudelliset
vaikutukset ja niiden laajuus

Paikallista hyvinvointia
luomassa

EC9

Paikallisten ostojen osuus merkittävissä
toimipaikoissa

S-ryhmän tavaran- ja
palveluntoimittajat
Tuotteiden alkuperä ja
jäljitettävyys

Ympäristö
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

EN2

Kierrätettyjen materiaalien osuus

Jätteistä biopolttoainetta

EN3

Organisaation oma energiankulutus

Ympäristö
Kulutusseuranta lähtökohtana
energiansäästölle

EN5

Energiaintensiteetti

Kulutusseuranta lähtökohtana
energiansäästölle

EN6

Energiankulutuksen vähentäminen

Toimenpiteet energiankäytön
tehostamiseksi

EN8

Vedenkulutus

Ympäristö
Kulutusseuranta lähtökohtana
energiansäästölle
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EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt
(scope 2)

Hiilidioksidipäästöt

EN17

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen
päästöt (scope 3)

Hiilidioksidipäästöt

EN18

Kasvihuonekaasujen
pääästöintensiteetti

Hiilidioksidipäästöt

EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen

Toimenpiteet
hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi
Kotimainen uusiutuva energia
keskeisessä roolissa energian
hankinnassa

EN21

Muut merkittävät päästöt ilmaan

Ympäristö
ABC:llä tehdään töitä
ympäristöriskien
pienentämiseksi

EN23

Jätteiden kokonaismäärä

Ympäristö
Jätemääriä alaspäin

EN27

Tuotteiden ja palveluiden
ympäristövaikutusten
vähentämistoimenpiteet

Jätteistä biopolttoainetta
Ympäristöystävälliset
pakkausmateriaalit ja
vaihtoehtoja muovikasseille

EN28

Kierrätettyjen tuotteiden ja
pakkausmateriaalien osuus

Ympäristöystävälliset
pakkausmateriaalit ja
vaihtoehtoja muovikasseille

EN30

Tuotteiden kuljetuksesta sekä
työmatkoista aiheutuneet merkittävät
ympäristövaikutukset

Hiilidioksidipäästöt

EN32

Osuus toimittajista, jotka on arvioitu
ympäristökriteerien mukaisesti

Tuotteiden valmistuksen
ympäristövaikutusten arviointi
Riskimaiden työolojen valvonta

EN33

Merkittävät ympäristövaikutukset
toimitusketjussa ja toteutetut
toimenpiteet

Vastuulliset raaka-aineet
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Henkilöstö ja työolosuhteet
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

LA1

Uuden palkatun henkilöstön
kokonaismäärä ja osuus sekä
henkilöstön vaihtuvuus

Töihin S-ryhmään
Henkilöstö

LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus ja
poissaolot

Turvallinen työympäristö on
perusoikeus

LA9

Koulutukset

Henkilöstö
Turvallinen työympäristö on
perusoikeus
Kannustavaa, suoritukseen
perustuvaa palkitsemista

LA10

Osaamisen kehittäminen ja
elinikäiseen oppimiseen liittyvät
ohjelmat

Nuorista alan ammattilaisia
Työnantaja tukee henkilöstön
työkykyä

LA11

Suoritusarviointien ja
kehityskeskustelujen piirissä olevan
henkilöstön osuus

Kannustavaa, suoritukseen
perustuvaa palkitsemista

LA14

Osuus toimittajista, jotka on arvioitu
työoloihin liittyvien kriteerien
mukaisesti

Riskimaiden työolojen valvonta
Kattavuutta seurantaan Sedexjärjestelmällä

LA15

Merkittävät työoloihin liittyvät
vaikutukset toimitusketjussa ja
toteutetut toimenpiteet

Riskimaiden työolojen valvonta

LA16

Työoloihin liittyvät epäkohdat

Case: Marjanpoimijoiden työolot
Suomessa
Case: Työturvallisuuden
parantaminen Bangladeshin
tekstiilitehtaissa

Ihmisoikeudet
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

HR10

Osuus toimittajista, jotka on arvioitu
ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien
mukaisesti

Riskimaiden työolojen valvonta
Kattavuutta seurantaan Sedexjärjestelmällä

HR11

Merkittävät ihmisoikeuksiin liittyvät
vaikutukset toimitusketjussa ja
toteutetut toimenpiteet

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
hankintaketjussa
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Yhteiskunta
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

SO1

Paikallisyhteisövuorovaikutus,
vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat

Kyläkauppahankkeessa
halutaan turvata lähipalvelut
Valtakunnallista ja alueellista
vastuullisuustyötä

SO9

Osuus toimittajista, jotka on arvioitu
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien
kriteerien mukaisesti

Riskimaiden työolojen valvonta
Kattavuutta seurantaan
Sedex-järjestelmällä

Tuotevastuu
GRI-tunnus

Sisältö

Sivu

PR1

Tuotteet ja palvelut joiden terveys- ja
turvallisuusvaikutukset on arvioitu

Vastuulliset raaka-aineet
Tuoteturvallisuus

PR3

Tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit

Vastuulliset raaka-aineet
Tutkitut tuotteet
Palveluiden vastuullisuus

PR5

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Suunnitelmallista
sidosryhmätyötä

PR6

Kiistanalaisten tuotteiden myynti

Alkuperämaatieto näkyviin

Tilinpäätös

Tilinpäätös
SOK-yhtymän tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja
liitetiedot sekä emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.
SOK-yhtymän tilinpäätöksen ruotsin- ja englanninkieliset versiot löytyvät S-ryhmän kotisivuilta
www.s-kanava.fi
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Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristön kehitys
Suomen talous on pitkäaikaisessa laskussa. Kokonaistuotannossa
ei ole vieläkään päästy vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Todellista talouden kasvua ei ole Suomessa juuri
nähty kesän 2011 jälkeen.
Vuonna 2014 Suomen talous supistui jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Vienti junnasi paikoillaan, investoinnit vähenivät,
teollisuustuotanto laski edelleen ja työllisyys heikkeni. Erityisesti
pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Kotitalouksien ostovoima huononi
ja kulutus väheni.
Vähittäiskaupan myynnin määrä aleni kodintekniikkaa ja urheiluvälineitä lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Kokonaisuutena myynnin määrä laski vuonna 2014 noin prosentin ollen
jo toinen perättäinen alenevan myynnin määrän vuosi. Finanssikriisin jälkeen kaupan alan myynnin määrä on kasvanut keskimäärin vain noin puoli prosenttia vuosittain, kun vielä ennen
finanssikriisiä 2000-luvun alkuvuosina Suomen vähittäiskaupan
myynnin määrä kasvoi keskimäärin neljä prosenttia vuodessa.

Taloudellinen kehitys
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 markkinointi
palvelujen sekä muiden ryhmä- ja konsernipalvelujen tuottamisesta S-ryhmän yrityksille sekä näihin palveluihin ja muuhun
S-ryhmäntoimintaan liittyvästä kehittämistoiminnasta.
S-ryhmän liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita ovat lisäksi hankinta- ja valikoimapalvelut.
Liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä kautta SOK
monipuolistaa asiakasomistajille suunnattua palvelutarjontaa
S-ryhmässä. Lisäksi SOK harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta marketsekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa Baltian alueella ja Pietarissa.
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SOK-yhtymän taloudellinen kehitys
1.1.–31.12.2014
SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–31.12.2014
oli 7 286 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä 0,4 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 43,1 miljoonaa euroa (-7,9 milj. €). Tuloksen paraneminen aiheutui lähinnä toiminnan tehostamisesta sekä
S-Pankin ja LähiTapiolan kombinaatiofuusion tulosvaikutuksesta, joka oli +32 miljoonaa euroa, ja on kirjattu liiketoiminnan
muihin tuottoihin. Ulkomaisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 8,0 prosenttia eli 584 miljoonaa euroa.
SOK:n polttonesteostot North European Oil Trade Oy:ltä sekä
vastaava myynti osuuskaupoille on käsitelty vuoden 2014 alusta
lukien välitysmyyntinä. Vuoden 2013 tuloslaskelma on oikaistu
vertailukelpoiseksi siirtämällä 1 222 miljoonaa euroa liikevaihdosta ostojen oikaisuksi. Tulokseen esittämistavan muutoksella ei
ollut vaikutusta. Vastaavasti liikevaihdon vähennys vuonna 2013
verrattuna vuoteen 2012 aiheutui North European Oil Trade
Oy:n omistuksessa joulukuussa 2012 tapahtuneesta muutoksesta,
jonka seurauksena North European Oil Trade Oy on käsitelty
1.1.2013 alkaen yhteisyrityksenä eikä tytäryrityksenä.
Sok-yhtymän jatkuvat toiminnot 2014
2013
2012
Liikevaihto, milj. €
7 286
7 317 10 634
Liikevoitto, milj. €
43,1
-7,9
-7,2
Liikevoitto %:ia liikevaihdosta
0,6
-0,1
-0,1
Sok-yhtymä			
Oman pääoman tuotto-%
5,5
0,8
-3,9
Omavaraisuusaste, %
38,3
36,3
29,3

SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto ja
liiketulos liiketoiminta-alueittain (segmenteittäin)
SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto ja liiketulos on jaettu
operatiivisen seurannan mukaisiin kauppatoiminnan liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi operatiivisesti seurataan pankkitoiminnan
liiketulosta.

		
Liikevaihto
± % Liiketulos Muutos
		
M€
ed. v.
M€
M€
Marketkauppa
538
+3,6
-24,0
+6,1
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa
249
-1,4
+10,5
+2,8
Hankinta- ja
palvelutoiminta
6 585
-0,2
+1,6 +24,0
1)
69
-10,4
+14,0
-5,0
Kiinteistöliiketoiminta
Pankkitoiminnan tulos			
+5,9
-4,9
-0,4 +17,3
Sisäiset eliminoinnit ja muut 2) -159 +16,6
7 282
-1,8
+7,6 +40,2
SOK-yhtymä yhteensä 3)
1)

2)

3)

Kiinteistöliiketoiminta on vuonna 2014 eriytetty hankinta- ja
palvelutoiminnan liiketoiminta-alueesta erilliseksi liiketoiminta-alueeksi.
Sisäiset eliminoinnit ja muut -ryhmä sisältää vuonna 2013 lopetetun auto- ja autotarvikekauppasegmentin.
SOK-yhtymän operatiivinen liiketulos, +7,6 miljoonaa euroa,
täsmäytetään SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen tulokseen
ennen veroja +39,7 miljoonaa euroa. Ero jatkuvien toimintojen tulokseen ennen veroja (IFRS) aiheutuu pääosin S-Pankin
ja LähiTapiolan kombinaatiofuusion tulosvaikutuksesta sekä
muista operatiiviseen liiketulokseen kuulumattomista eristä.

Investoinnit ja realisoinnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat vuonna 2014 olivat
68,6 miljoonaa euroa (99,7 milj. €). Kotimaassa investoitiin tietojärjestelmiin, matkailu- ja ravitsemiskauppaan sekä kiinteistöihin.
Lähialueilla Baltiassa ja Pietarissa investoitiin marketkauppaan,
matkailu- ja ravitsemiskauppaan sekä kauppakeskuskiinteistön
hankintaan Liettuassa.
Pysyvien vastaavien realisoinnit olivat vastaavasti 13,9 miljoonaa euroa (149,6 milj. €). Realisoinnit koostuivat pääosin tietojärjestelmämyynneistä konsernin ulkopuoliselle rahoitusyhtiölle
sekä kiinteistöosakkeiden myynneistä.

Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli 8 030 (2013: 8 897, 2012: 9 732).
SOK-yhtymän henkilömäärä oli vuoden 2014 lopussa 8 868,
josta SOK:n henkilöstöä oli 1 398 (15,8 %) ja tytäryhtiöiden
7 470 (84,2 %) henkilöä. Henkilömäärä väheni edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 485 henkilöllä (5,2 %). Henkilöstön määrän vähenemiseen vaikutti henkilöstövähennykset
sekä SOK:lla että tytäryhtiöissä. Henkilöstöstä työskenteli ulkomailla yhteensä 3 903 henkilöä.

Rahoitus
SOK-yhtymän rahoitustilanne on ollut erinomainen koko vuoden. SOK-yhtymän korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa
-68,4 miljoonaa euroa (4,4 milj. €) ja velkaantumisaste (gearing)
-11,3 prosenttia (0,7 %). SOK-yhtymän omavaraisuusaste oli
38,3 prosenttia (36,3 %).
SOK-yhtymällä oli joulukuun lopussa likvidejä varoja 178,8
miljoonaa euroa (157,7 milj. €). Lisäksi konsernilla oli käyttämättömänä 180 miljoonan euron määräinen pitkäaikainen sitova
luottolimiitti.
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Liiketoiminta-alueiden kehitys
Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä
harjoitettavan liiketoiminnan. Virossa on kuusi Prisma-yksikköä
Tallinnassa sekä kaksi yksikköä Tartossa ja yksi Narvassa. Latvian
Riiassa on toiminnassa viisi Prismaa. Liettuan Vilnassa on kaksi
sekä Kaunasissa kaksi Prismaa. Pietarissa on toiminnassa 19 Prismaa, joista uusperustantaa oli yhteensä kolme uutta yksikköä.
Marketkaupan liikevaihto oli 538 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 3,6 prosenttia. Venäjän liiketoiminnassa liikevaihto kuitenkin laski erityisesti ruplan heikkenemisen myötä,
mutta myös ostovoiman heikentyessä poliittisen ja taloudellisen
tilanteen myötä. Marketkaupan liiketulos oli edellisvuotta selvästi
paremmalla tasolla Viron ja Latvian hyvän kehityksen ansiosta.
Tulosta rasittaa edelleen uusperustanta sekä Venäjän vähittäiskaupan yleinen taantuma.
Marketkaupan investoinnit olivat 13,3 miljoonaa euroa, joista
valtaosa kalustoinvestointeja. Näistä Pietariin investoitiin noin
6,2 miljoonaa euroa ja Baltiaan 7,2 miljoonaa euroa.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa vuonna 2014
harjoittivat Suomessa toimiva Sokotel Oy, Virossa toimiva AS
Sokotel sekä Venäjällä toimiva OOO Sokotel.
Yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta sekä majoitusettä ravintolamarkkinoiden kysyntätilanne jatkui haasteellisena
vuonna 2014. Sokotel Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 205
miljoonaa euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia.
Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 0,9 prosenttia. Lokakuussa
avattiin Solo Sokos Hotel Torni Tampere. Sokotel Oy:n liiketulos
nousi selväsi vuodesta 2013 erityisesti onnistuneen kulusäästöohjelman johdosta.
Tallinnassa Sokos Hotel Virun matkailu- ja ravitsemiskauppaa
harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa
kasvaen 4,6 prosenttia edellisvuodesta. AS Sokotelin liiketulos
oli edellisvuotta hieman heikompi johtuen panostuksista liiketoiminnan kehittämiseen.
Pietarissa SOK-yhtymän matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittaa OOO Sokotel. Pietarissa on kolme Sokos Hotellia. Yhtiön
liikevaihto oli 26 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 20,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 3,2 prosenttia. Liike-
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vaihdon lasku oli seurausta kysynnän laskusta johtuen Venäjän
poliittisesta ja taloudellisesta epävarmuudesta. OOO Sokotelin
liiketulos oli edellistä vuotta heikompi johtuen liikevaihdon laskusta ja kulutason noususta ruplan kurssin heikennyttyä.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan investoinnit olivat vuonna 2014
yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Näistä Suomeen tehtiin 3,7 miljoonaa euroa, Venäjälle 0,3 miljoonaa euroa ja Viroon 2,2 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat pääosin hotelliyksiköiden
uudistusinvestoinneista.

Hankinta- ja palvelutoiminta
Hankinta- ja palvelutoiminta koostuu SOK:n hankintatoiminnan tuottamista päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintapalveluista, Inex Partners Oy:n tuottamista logistiikkapalveluista, Meira
Nova Oy:n hotelli-, ravintola- ja catering-alan hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä SOK-yhtymän pääosin S-ryhmän yksiköille
tuottamista muista palveluista. S-ryhmän yksiköille tuotetuista
muista palveluista syntyvä liikevaihto koostuu muun muassa ketjumaksuista sekä hallintopalvelutuotoista.
Hankinta- ja palvelutoiminnan liikevaihto oli 6 585 miljoonaa
euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 0,2 prosenttia. Hankinta- ja palvelutoiminnan liikevaihto pitää sisällään SOK:n OVTlaskutuksen S-ryhmän yksiköiltä yhteensä 5 954 miljoonaa euroa.
Hankinta- ja palvelutoiminnan liiketulos oli selvästi edellisvuotta
parempi ja positiivinen.
Hankinta- ja palvelutoiminnan investoinnit olivat vuonna
2014 yhteensä 28,2 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat
pääosin tietojärjestelmähankinnoista.

Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistöliiketoiminta on vuonna 2014 eriytetty hankinta- ja
palvelutoiminnan liiketoiminta-alueesta erilliseksi liiketoimintaalueeksi. Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto koostuu SOKyhtymän kiinteistöomistuksien vuokra- sekä kiinteistöpalvelutuotoista. Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 69 miljoonaa
euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 10,4 prosenttia. Liikevaihdon lasku aiheutui pääosin kiinteistöjen myynnistä. Kiinteistöliiketoiminnan liiketulos oli edellisvuotta alhaisempi, mutta selvästi
voitollinen.
Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit vuonna 2014, yhteensä
20,9 miljoonaa euroa, olivat pääosin lähialueiden kiinteistöihin
liittyviä investointeja.

Osakkuus- ja yhteisyritysten kehitys
SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä
merkittävin on S-ryhmään kuuluva, pankkitoimintaa harjoittava
S-Pankki Oy. S-Pankki tarjoaa osuuskauppojen asiakasomistajille
pankkipalveluita päivittäisasiointiin, ja sen tuotevalikoima koostuu käyttö- ja säästötileistä, rahastoista ja varainhoidon palveluista, kulutusluotoista ja vakuudellisista lainoista, kansainvälisistä
maksukorteista sekä verkkopankista ja mobiilipankista.
S-Pankin vuoden 2014 merkittävin tapahtuma oli kombinaatiofuusio LähiTapiola Pankin kanssa. Fuusiossa vanhojen pankkien toiminta lakkasi ja toimintaa jatkamaan perustettiin uusi
S-Pankki. Uusi pankki aloitti toimintansa toukokuun ensimmäisenä päivänä. S-Pankin omistus jakautuu S-ryhmän ja LähiTapiolaryhmän kesken osuuksin 75 prosenttia ja 25 prosenttia.
Muita merkittäviä S-Pankin tapahtumia vuoden 2014 aikana olivat LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen
luovuttaminen FIM Varainhoidon hallinnoitaviksi helmikuussa
sekä FIM Pankin vähittäispankki- ja treasury-liiketoimintojen
siirtäminen S-Pankkiin huhtikuussa.
Vuoden 2014 lopussa S-Pankilla oli yli 2,7 miljoonaa asiakasta.
S-Pankin kansainvälinen maksukortti löytyi vuoden lopussa yli
1,6 miljoonan asiakkaan lompakosta ja sähköisten palveluiden
käytön mahdollistavat pankkitunnukset oli lähes 1,5 miljoonalla
asiakkaalla.
S-Pankki-konsernin tulos oli 13,4 miljoonaa euroa (21,3 milj.
€), josta SOK-yhtymän omistusosuutta (37,5 %) vastaava oikaistu tulos oli 5,9 miljoonaa euroa.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade
Oy:n liikevaihto oli 4 932 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta 5,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui liiketoiminnan
kasvusta. North European Oil Trade Oy:n tilikauden voitto
pysyi viime vuoden tasolla, ollen 0,6 miljoonaa euroa. SOK:n
omistusosuus yhtiöstä on 50,77 prosenttia. Osakassopimukseen
perustuvan yhteisen määräysvallan johdosta yhtiö käsitellään yhteisyrityksenä pääomaosuusmenetelmällä.
S-Pankin ja North European Oil Trade Oy:n lisäksi muita
SOK-yhtymän osakkuus- ja yhteisyrityksiä ovat muun muassa
Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittava kiinteistörahastoyhtiö
Russian and Baltics Retail Properties Ky, pakasteiden hankintaja logistiikkapalveluja tuottava SOK:n tytäryhtiön Inex Partners
Oy:n osakkuusyhtiö Finnfrost Oy, Raisiossa sijaitseva Kauppakeskus Mylly Oy sekä yhteispohjoismainen hankintayhteenliittymä Coop Trading A/S.
Kaikkien osakkuus- ja yhteisyritysten yhteenlaskettu tulosvaikutus SOK-yhtymälle oli 7,5 miljoonaa euroa (11,7 milj. €).

Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden muutokset
Yrityshankinnat, -perustamiset ja -järjestelyt

SOK osti huhtikuussa Liettuassa toimivan kiinteistöyhtiö UAB
Viršuliškių prekybos centras:in.
SOK perusti toukokuussa SOK Fashion Retail Oy:n Marks
& Spencer -liiketoimintaa varten. SOK omistaa perustetusta
yhtiöstä 51 prosenttia ja Helsingin Osuuskauppa Elanto 49
prosenttia.
Myynnit ja toiminnan lopettamiset

SOK myi Kiinteistö Oy Peltokuumolantie 4 B:n tammikuussa
ja Olarin Autokiinteistö Oy:n kesäkuussa.
SOK-yhtymän sisäiset yritysjärjestelyt

LB Kiel Tampere Ab jakautui tammikuussa 2014 kahdeksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi Kiinteistö Oy Hotelli Tammeriksi ja Kiinteistö Oy Tullintorniksi.
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Hallinto ja tulevaisuuden näkymät
Hallinto ja hallinnossa tapahtuneet muutokset
SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja pääjohtajana on vuoden
2014 alusta lukien toiminut Taavi Heikkilä.
Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna
2014 toimineet toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, toimitusjohtaja Matti Niemi ja
toimitusjohtaja Jouko Vehmas. Hallituksen varapuheenjohtajana
toimi toimitusjohtaja Matti Niemi.
Tilintarkastajana on tilikaudella 2014 toiminut KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Raija-Leena Hankonen.
SOK:n hallintoneuvosto on nimittänyt SOK:n hallitukseen
1.1.2015 alkavaksi vuoden toimikaudeksi toimitusjohtaja Matti Niemen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Heikki Hämäläisen, toimitusjohtaja Esko Jääskeläisen, toimitusjohtaja Tapio
Kankaanpään, toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakon ja toimitusjohtaja Jouko Vehmaksen. Hallituksen puheenjohtajana toimii
SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.
SOK:n pääjohtajan apuna SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa on SOK:n konsernijohtoryhmä. Konsernijohtoryhmään
ovat vuoden 2014 aikana kuuluneet S-ryhmän liiketoimintojen
ketjunohjauksesta, hankinnasta ja logistiikasta vastaava kenttäjohtaja, pääjohtajan sijainen Arttu Laine, Taloudesta ja hallinnosta
vastaava johtaja, CFO Jari Annala, Asiakkuudesta ja tiedosta vastannut johtaja Harri Miettinen, henkilöstötoiminnoista vastaava
johtaja Leena Olkkonen ja SOK:n liiketoiminnoista vastaava johtaja Jorma Vehviläinen. Konsernijohtoryhmän sihteerinä on toiminut lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen. Konsernijohtoryhmästä
jäivät alkuvuodesta 2014 pois Antti Sippola ja Vesa Kyllönen sekä
vuoden lopussa Harri Miettinen. Vuoden 2015 alusta lukien johtoryhmässä Asiakkuudesta, viestinnästä ja digitaalisista palveluista
vastaa johtaja Veli-Pekka Ääri.

Riskit ja epävarmuustekijät
SOK-yhtymässä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka,
joka perustuu S-ryhmän yhteisiin riskienhallintaperiaatteisiin.
SOK-yhtymän riskienhallintapolitiikassa kuvataan konsernin
riskienhallinnan tarkoitus, tavoitteet, keskeiset toteutustavat ja
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vastuut. SOK-yhtymässä riskienhallintatyö on jatkuvaa ja sitä
toteutetaan johtamisprosessin kaikissa osissa. Riskejä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, huomioiden strategiset, taloudelliset,
operatiiviset ja vahinkoriskit. Riskienhallinnan menettelytapojen
avulla SOK ja sen tytäryhtiöt pyrkivät ennakoimaan ja hallitsemaan tavoitteidensa saavuttamiseen vaikuttavia riskitekijöitä sekä
hyödyntämään riskeihin liittyviä mahdollisuuksia liiketoiminnan
toteuttamisessa.
SOK-yhtymän lähiajan riskit liittyvät liiketoimintojen kilpailukykyisyyden ja tuloksellisuuden varmistamiseen Suomessa,
Venäjällä ja Baltian maissa nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. SOK:n on tuettava kehittämishankkeillaan koko S-ryhmää
päivittäistavarakaupan kannattavuuden ylläpitämisessä, käyttötavarakaupan tuloksellisuuden parantamisessa sekä kokonaisuudessaan kustannustehokkuuden varmistamisessa. Näiden
kehittämishankkeiden toteuttamiseen kohdennetaan erityistä
riskienhallintaa. Lisäksi SOK kiinnittää edelleen huomiota
sääntelyn muutoksiin liittyvien riskien seurantaan ja hallintaan.
SOK:n oman liiketoiminnan osalta keskeinen epävarmuustekijä
on Venäjän taloudellinen tilanne ja Ukrainan kriisin kehittyminen ja niiden vaikutukset erityisesti Venäjän liiketoiminnalle.
SOK-yhtymän rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty
SOK:n rahoitusyksikköön. Konsernilla on SOK:n hallituksen
vahvistama talous- ja rahoituspolitiikka, jossa määritellään periaatteet rahoitusriskien hallinnalle ja sallitut enimmäismäärät
rahoitusriskeille. Lisäksi rahoituksen eri osa-alueille on asetettu
numeeriset tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus kaikissa olosuhteissa. Rahoitusriskien hallintaa kuvataan tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
SOK-yhtymän liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit on
tunnistettu ja analysoitu liiketoiminta-alueittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet kuvataan S-ryhmän vuosikatsauksessa, joka julkaistaan osoitteessa
www.vuosikatsaus.s-ryhma.fi keväällä 2015.

Alkaneen vuoden näkymät
Yleisen taloudellisen tilanteen kehitys kotimaassa ja lähialueilla
on merkittävä tekijä SOK-yhtymän liiketoimintojen menestymiselle. Kuluttajien ostovoiman heikko kehitys kotimaassa ja Venäjän talouden vaisut odotukset asettavat omat haasteensa kuluneen
vuoden tapaan myös vuodelle 2015.

Liiketoiminnoissa jo toteutettujen ja edelleen jatkettavien tehostamistoimenpiteiden myötä SOK-yhtymän kotimaan liiketoimintojen tulosten uskotaan haastavasta markkinatilanteesta
huolimatta hiukan parantuvan kuluneen vuoden tasosta.
Marketkaupan tulosta viime vuosina etenkin Venäjällä rasittanut voimakas verkostolaajennus on vähitellen valmistumassa,
mutta uusien yksiköiden avaukset vaikuttavat edelleen liiketoiminta-alueen odotettuun tulokseen. Kuluvan vuoden odotuksia
heikentää myös Venäjän epävakaa taloudellinen tilanne. Verkostolaajennuksesta ja Venäjän talouden heikoista näkymistä huolimatta marketkaupan tuloksen odotetaan kokonaisuudessaan edelleen
maltillisesti parantuvan kuluneeseen vuoteen verrattuna.
Kokonaisuutena lähialueiden operatiivisen liiketuloksen ennakoidaan pysyvän tappiollisena marketkaupan verkostokasvusta
sekä Venäjän taloustilanteesta johtuen, mutta kehittyvän positiivisesti vuoteen 2014 verrattuna. Kaikki liiketoiminta-alueet
huomioiden SOK-yhtymän operatiivisen liiketuloksen arvioidaan
kuitenkin olevan vuonna 2015 positiivinen vuoden 2014 tavoin.

Hallituksen ehdotus sok:n jakokelpoisen
ylijäämän käyttämisestä
SOK:n jakokelpoinen ylijäämä on 525 831 529,81 euroa, josta
tilikauden ylijäämä on 12 196 204,46 euroa. Hallitus esittää, että
lisäosuuspääoman korkoa maksetaan 216 237,77 euroa, hallintoneuvoston käyttörahastoon siirretään 50 000,00 euroa ja edellisten tilikausien jätetään 11 929 966,69 euroa.
SOK:n taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. SOK:n maksuvalmius
on hyvä, eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan SOK:n maksukykyä.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2015
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallitus
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Konsernitilinpäätös, IFRS
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Milj. €
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)
Liiketappio
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)
Tulos ennen veroja
Tuloverot (+/-)
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos
Lopetetut toiminnot
Tilikauden tulos
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
Konsernin laaja tuloslaskelma

		
		
Liitetieto
1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
		
		
		7 285,5
7 317,3
(4)
34,8
12,6
		
		-6 564,6
-6 622,3
(5)
-283,9
-302,0
(6)
-68,3
-66,3
		
(7)
-367,9
-360,5
(16)
7,5
13,3
			
		
43,1
-7,9
(9)
-3,7
-5,8
(16)
0,2
0,5
		
		
39,7
-13,2
			
(11)
-7,0
4,2
		
32,6
-9,0
			
(2)
0,4
13,5
		
		
33,1
4,5
			
			
		33,6
4,5
		-0,5
0,0
		33,1
4,5
		

Milj. €

		
1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
		
Tilikauden tulos
		33,1
4,5
Muut laajan tuloksen erät:
			
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
			
Muuntoerot
		-12,5
-0,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
		
Kurssierot nettoinvestoinneiksi luokitelluista lainoista ulkomaisiin yksiköihin
		-3,1
-1,5
Rahavirran suojaukset
		-2,1
Osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen erät
		-10,1
-1,9
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
		
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
		-0,2
-2,1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
		-28,0
-6,3
Tilikauden laaja tulos
		
5,1
-1,8
			
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
		 5,6
-1,8
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
		-0,5
0,0
		 5,1
-1,8
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Konsernitase, IFRS
Milj. €
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä olevien omaisuuserien varat
Varat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osuuspääoma
Sidotut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Lisäosuuspääoma
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Ostovelat
Varaukset
Tilikauden verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
Oma pääoma ja velat yhteensä

Viite
31.12.2014
31.12.2013
		
		
(12)
266,2
(13)
38,7
(14)
64,0
(16)
162,2
(17)
82,3
(18)
32,6
		
645,9
		
		
(19)
174,8
(20)
565,9
(21)
18,8
(22)
177,1
		
936,6
(2)
4,0
		
1 586,5
		
		
		
(23)
169,4
(23)
25,7
		 409,4
		
604,5
		 2,0
		 606,5
		
		
(24)
12,8
(25)
87,8
(26)
30,7
(28)
14,4
(18)
15,7
		
161,4
		
		
(25)
16,7
(26)
113,5
(26)
683,6
(28)
3,5
		 0,1
		
817,4
(2)
1,3
		
1 586,5
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303,9
40,9
63,3
130,8
118,5
38,7
696,2
190,1
591,4
0,0
156,1
937,5
7,1
1 640,8

163,4
35,4
395,0
593,8
0,8
594,6
12,8
104,8
36,7
19,0
14,3
187,6
46,3
126,7
676,6
4,9
0,0
854,5
4,1
1 640,8

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. €

Liitetieto/Viite

LIIKETOIMINTA
Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liiketulos
Oikaisut liiketulokseen
Käyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Muut rahoituskulut
Muut rahoitustuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

		
		 45,4
-0,5
(A)
35,2
-25,8
(B)
65,2
146,8
		
145,8
120,5
(20)
0,4
-0,6
(9)
-49,6
-31,3
(9)
14,8
13,8
(9)
0,1
2,1
(11)
0,2
3,0
		
111,6
107,5
			
INVESTOINNIT
			
Hankitut tytäryhtiöt vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
(2)
-12,0
-21,9
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
(3)
4,0
96,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
(12)
-33,2
-58,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
(12)
-23,5
-18,8
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
(12)
9,9
52,9
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
(12)
14,2
-6,5
Saadut osingot investoinneista
(9)
1,1
0,1
Investointien rahavirta
		
-39,3
44,5
			
RAHOITUS
			
Pitkäaikaisten lainojen nostot
(26)
14,9
8,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
(26)
-42,2
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
(27)
-28,2
-152,4
Maksetut korot
(9)
-2,1
-2,1
Saadut korot
(9)
6,0
7,6
Saamistodistusten ja rahasto-osuuksien muutokset
(22)		-19,9
Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta
			-0,9
Osuuspääoman lisäys
(24,25)
6,0
7,3
Maksetut osuuspääoman korot
(25)
-0,2
-0,3
Muu oman pääoman vähennys
(24)
0,1
0,1
Rahoituksen rahavirta
		
-45,8
-152,0
			
Rahavarojen nettomuutos, lisäys / vähennys
		 26,5
0,0
		
Rahavarat tilikauden alussa
(23)
157,7
157,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
		 -5,3
0,0
Rahavarojen nettomuutos, lisäys / vähennys
		 26,5
0,0
Rahavarat tilikauden lopussa
(23)
178,8
157,7
			
Oikaisut liikevoittoon
(A)		
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot (-) ja tappiot
(+)
		
-1,2
-46,1
Poistot ja arvonalentumiset
		 68,3
67,4
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
		 -32,0
-47,0
		 35,2
-25,8
Käyttöpääoman muutos
(B)		
Liikesaamisten muutos
		
34,3
101,1
Vaihto-omaisuuden muutos
		
7,1
170,3
Korottomien velkojen muutos
		
23,8
-124,6
		
65,2
146,8
Konsernin rahavirtalaskelmassa lyhytaikaiset alle 3 kuukauden saamistodistukset on luokiteltu rahavaroiksi.
Lyhytaikaisten lainojen laina-aika on lyhyempi kuin 3 kuukautta.
Rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen rahavirrat.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, ifrs

Oma pääoma yhteensä

Määräysvallattomien omistajien osuus

Yhteensä

Kertyneet voittovarat

Muuntoerot

Hallintoneuvoston käyttörahasto

Vararahasto

Käyvän arvon rahasto

Milj. €

Osuuspääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Oma pääoma
1.1.2013
156,0
20,3
18,5
0,1
-1,8
398,0
591,1
1,9
592,9
Tilikauden laaja tulos
		
-3,4			-0,8
2,4
-1,8
0,0
-1,8
Osuuspääoman lisäys
7,3						7,3		7,3
Määräysvallattomien omistajien osuuden
muutos, jotka eivät johtaneet muutokseen
määräysvallassa
						 -0,9
-0,9
-1,1
-2,0
Muut muutokset
				0,0		 -1,8
-1,8		-1,8
31.12.2013
163,4
16,9
18,5
0,1
-2,6
397,6
593,8
0,8
594,6
Tilikauden laaja tulos
		-9,7			
-18,1
33,6
5,8
-0,5
5,3
Osuuspääoman lisäys
6,0						6,0		6,0
Määräysvallattomien omistajien osuuden
muutos, jotka eivät johtaneet muutokseen
määräysvallassa
						
1,7
1,7
Muut muutokset
				0,0		 -1,1
-1,2		-1,2
31.12.2014
169,4
7,2
18,5
0,0
-20,6
430,0
604,5
2,0
606,5
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Perustiedot
SOK-konsernista käytetään SOK:n sääntöjen mukaan nimeä
SOK-yhtymä. SOK-yhtymän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen tytäryhtiöt. SOK:n kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Fleminginkatu 34,
00510 Helsinki.
SOK:n tarkoituksena on luoda kilpailuetua S-ryhmän liiketoiminnalle. SOK toteuttaa toimintansa tarkoitusta kehittämällä ja
ohjaamalla S-ryhmän strategioita, arvoketjua ja ketjutoimintaa
yhteistyössä osuuskauppojen kanssa. SOK tuottaa S-ryhmän tarvitsemat yhteiset, kilpailukykyä lisäävät palvelut sekä harjoittaa
S-ryhmän tarjonnalle synergiaa ja taloudellista lisäarvoa tuottavaa,
kannattavasti kasvavaa liiketoimintaa kotimaassa ja lähialueilla.
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.s-kanava.fi.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätös
standardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2014 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti
EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja
tulkintoja.
Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina, ja ne perustuvat
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu.
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen
tarkkoja arvoja.
Koska kaikki polttonesteostot SOK:n yhteisyritys North European Oil Trade Oy:ltä välitetään sellaisenaan osuuskaupoille,
SOK:n polttonesteostot North European Oil Trade Oy:ltä sekä
vastaava myynti osuuskaupoille on käsitelty vuoden 2014 alusta
lukien välitysmyyntinä. Vuoden 2013 tuloslaskelma on oikaistu
vertailukelpoiseksi siirtämällä 1 222 miljoonaa euroa liikevaihdosta ostojen oikaisuksi. Tulokseen esittämistavan muutoksella
ei ollut vaikutusta.
S-Pankki laatii konsernitilinpäätöksen suomalaisten tilinpäätösstandardien mukaisesti (FAS). Yhdisteltäessä S-Pankki-konsernin tulos SOK-yhtymän konsernitilinpäätökseen (IFRS) on tehty
tarvittavat IFRS-oikaisut, merkittävimpänä pankin konserniliikearvopoistojen oikaisu.
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Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia uusia ja
uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat standardit
IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt,
IFRS 12 Tilinpäätöksissä esitettävät tiedot osuuksista muissa
yhteisöissä, IAS 27 Erillistilinpäätös sekä uudistettu
IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
– Muutos IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
(voimaan 1.1.2014).
– Muutos IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen
(voimaan 1.1.2014).
– Muutos IAS 39 Rahoitusinstrumentit:
Kirjaaminen ja arvostaminen (voimaan 1.1.2014).
– IFRIC 21 Julkiset maksut (voimaan 1.1.2014).
Tilikaudella 2014 käyttöönotetuilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen lisääntyneitä liitetietovaatimuksia lukuun
ottamatta.
Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen
tilinpäätöshetkellä, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat käytetyistä arvioista. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten
muutokset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai
olettamusta korjataan.
Keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja arvioihin liittyvät
epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat riskin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden
aikana, liittyvät yritysten yhteenliittymissä hankittujen hyödykkeiden sekä tasolle kolme luokiteltavien rahoitusinstrumenttien
käyvän arvon määrittämiseen, arvonalentumistestaukseen sekä
laskennallisiin verosaamisiin ja varauksiin.
Merkittävissä yritysjärjestelyissä konserni on käyttänyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden käypiä arvoja ja niiden arvostuksen osalta on tehty vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin. Osakkuus- ja yhteisyritysten osalta on käytetty johdon arviointia määritettäessä käsitelläänkö ne tytär-, yhteis- vai osakkuusyrityksinä.
Lisätietoa liiketoimintojen yhdistämisistä on esitetty liitetiedossa
3 Yrityshankinnat.
Arvonalentumistestaukset tehdään vuosittain liikearvolle sekä
mahdollisille keskeneräisille aineettomille hyödykkeille. Näiden
lisäksi tappiollisten ulkomaisten liiketoimintojen osalta on tehty
arvonalentumistestaukset.

Arvonalentumistestauksessa testattavan liiketoiminta
koko
naisuuden liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin tai käypään arvoon vähennettynä
myynnistä aiheutuneilla menoilla. Käyttöarvo on laskettu ennakoitujen diskontattujen rahavirtojen perusteella. Liikearvon
arvonalentumistestausta on kuvattu tarkemmin liitteessä 15 Liikearvon arvonalentumistestaus.
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämiseen liittyviä
oletuksia ja keskeisiä epävarmuustekijöitä on kuvattu liitetiedossa 27 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot. Laskennallisista
verosaamisista ja varauksista annetaan lisätietoja liitetiedoissa 18
Laskennalliset verot ja 28 Varaukset.

yhdistelty konsernitilinpäätökseen siihen saakka, jolloin määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta lakkaa.
Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään
omaa pääomaa koskevina liiketoimina.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, reali
soitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu
konsernitilinpäätöksessä. Tilikauden voitto tai tappio sekä tilikauden laaja tulos on jaettu emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille. Määräysvallattomien omistajien osuus on
esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa.
Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt yhdistellään (ne varat ja velat, joista osakas vastaa) yhteisenä toimintona omistusosuuden
mukaisesti rivi riviltä.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emo-osuuskunnan lisäksi
kaikki ne tytärytiöt, joissa emo-osuuskunnalla on määräysvalta.
Määräysvalta syntyy, kun konsernilla on oikeus määrätä yrityksen talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen
toiminnasta. Suomen lisäksi tytäryhtiöitä on Venäjällä, Virossa,
Latviassa ja Liettuassa.
Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen käyttäen hankintamenetelmää, jonka mukaan hankitun yhtiön yksilöitävissä
olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypiin arvoihin hankintahetkellä. Liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan
kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuina ylittävät
hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Hankintaan liittyvät
menot, lukuun ottamatta vieraan pääoman menoja, on kirjattu
kuluksi.
Yhteisyritykset, joissa konsernilla on yhteinen määräysvalta ja
osakkuusyritykset, joissa konsernin omistusosuus äänimäärästä
on 20–50 prosenttia ja joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa, on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen
osuus muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on
kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Jos konsernin
osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tappioista ylittää sijoituksen
kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä
sen ylittäviä tappioita huomioida, ellei konsernilla ole velvoitteita osakkuus- tai yhteisyrityksiin liittyen. Sijoitustarkoituksessa
hankitun osakkuus- tai yhteisyrityksen tulososuus on esitetty liikevoiton alapuolella ennen rahoitustuottoja ja -kuluja. Konsernin
varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuus- ja yhteisyritysten
tulos on sitä vastoin esitetty ennen liikevoittoa.
Tilivuoden aikana hankitut tai perustetut yhtiöt on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen hankinta- tai perustamisajankohdasta
alkaen. Myydyt tytäryhtiöt sekä osakkuus- ja yhteisyritykset on

Ulkomaan rahan määräiset erät

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin emoosuuskunnan toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaisten konserniyritysten tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut on käsitelty alun perin kunkin yrityksen toimintaympäristön valuutassa.
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu euroiksi
EKP:n tilikauden päättymispäivänä noteeraamaan kurssiin ja
kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Ei-monetaariset erät on
arvostettu tapahtumapäivän kurssiin.
Myyntisaamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot kirjataan
liikevaihtoon ja ostovelkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot
kirjataan kuluihin liikevoiton yläpuolelle. Muiden taseen rahoituseriin kuuluvien saamisten kurssivoitot ja -tappiot kirjataan
rahoitustuottoihin ja vastaavasti muiden velkojen osalta rahoituskuluihin.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssin mukaan ja taseet tilinpäätöspäivän
kurssin mukaan. Kurssiero, joka johtuu tuloslaskelmaerien ja
muun laajan tuloksen erien muuntamisesta keskikurssin mukaan
ja tase-erien muuntamisesta tilinpäätöspäivän mukaan samoin
kuin kurssimuutoksista johtuva muuntoero tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista ja oman pääoman osalta, on kirjattu
omana eränään muihin laajan tuloksen eriin. Kun ulkomainen
tytär-, osakkuus- tai yhteisyritys myydään, kertynyt muuntoero
kirjataan tulosvaikutteisesti myyntivoiton tai -tappion osaksi.
Ulkomaisille tytäryhtiöille myönnettyjen lainojen kurssierot
on käsitelty muun laajan tuloksen erissä siltä osin, kun niiden
takaisinmaksu ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
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Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvaroja sisältyy seuraaviin taseen eriin: pitkäaikaiset rahoitusvarat, myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset, lyhytaikaiset korolliset saamiset, lyhytaikaiset sijoitukset
ja rahavarat.
Pitkäaikaiset rahoitusvarat koostuvat osakkeista, pääoma
lainasaamisista, muista pitkäaikaisista lainasaamisista sekä pitkäaikaisista myyntisaamisista. Rahoitusvaroihin luettavat myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset sisältävät
myyntisaamiset, johdannaissaamiset ja rahoituserien siirtosaamiset. Lyhytaikaiset korolliset saamiset muodostuvat lyhytaikaisista lainasaamisista ja muista lyhytaikaisista saamisista. Rahavarat
koostuvat käteisvaroista sekä erittäin likvideistä saamisista luottolaitoksilta.
Rahoitusvelkoja sisältyy seuraaviin taseen eriin: lisäosuuspääoma, pitkäaikaiset korolliset velat, pitkäaikaiset korottomat velat, lyhytaikaiset korolliset velat, lyhytaikaiset korottomat velat
ja ostovelat.
Lisäosuuspääoma käsitellään vieraassa pääomassa, koska osuuskunnalla on ehtojen mukaisesti velvollisuus palauttaa pääoma
vaadittaessa. Pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat veloista
rahoituslaitoksille ja muille sekä rahoitusleasingveloista. Rahoitusvelkoihin luettavat pitkäaikaiset korottomat velat sisältävät
alueosuuskauppojen sijoittamat varat SOK-yhtymän rahanlaskentapalveluun. Ostovelat koostuvat lyhytaikaisista ostoveloista.
Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat lyhytaikaisista veloista
rahoituslaitoksille, osuuskaupoille ja muille sekä lyhytaikaisista
rahoitusleasingveloista. Rahoitusvelkoihin luettavat lyhytaikaiset
korottomat velat sisältävät johdannaisvelkoja ja rahoituseriin liittyviä siirtovelkoja.
SOK-yhtymässä sovelletaan rahoitusvarojen ja -velkojen taseeseen merkitsemisessä selvityspäivän mukaista käytäntöä. Rahoitusvarat ja -velat, joita ei myöhemmin arvosteta käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, arvostetaan alun perin käypään arvoon lisättynä välittömillä hankintakuluilla.
Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin tai -velkoihin, eräpäivään
asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin,
lainoihin ja saamisiin sekä muihin rahoitusvelkoihin. Rahoitusvarat ja -velat arvostetaan niiden luokittelun mukaisesti käypään
arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään aktiivisilla markkinoilla noteerattujen hintojen perusteella tai käyttäen
markkinoilla yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä. Käypään
arvoon arvostettaviin rahoitusvaroihin ja velkoihin sisältyy koronvaihtosopimuksia, joiden käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen käyttäen tilinpäätöspäivän
markkinakorkoja. Korko-optioiden käyvän arvon määrittämisessä
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on käytetty Black-Scholes -hinnoittelumallia. Valuuttatermiinien
ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten käypä arvo on laskettu
diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen ja muuntamalla
näin saadut valuuttamäärät euroiksi käyttäen EKP:n tilinpäätöspäivänä noteeraamia valuuttakursseja. Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat on arvostettu käyttäen keskikursseja.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin tai -velkoihin kirjataan johdannaissopimukset, joihin ei
sovelleta suojauslaskentaa. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat tai -velat arvostetaan tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merkitään tuloslaskelmaan,
jolloin tilikauden tuotoksi tai kuluksi merkitään tuloslaskelmaan
käypään arvoon kirjattavien rahoitusinstrumenttien tilinpäätöshetken arvon ja edellisen tilinpäätöksen kirjanpitoarvon erotus.
Jos käypään arvoon kirjattava rahoitusinstrumentti on hankittu tilikauden aikana, tilikauden tuotoksi tai kuluksi merkitään rahoitusinstrumentin tilinpäätöshetken arvon ja hankintamenon erotus.
Kirjanpidossa johdannaiset on arvostettu käypään arvoon ja
arvonmuutokset on suojauslaskentaa lukuun ottamatta kirjattu
tulosvaikutteisesti. Myynnin ja myyntisaamisten suojaamiseksi
solmituista johdannaissopimuksista kirjataan realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot myyntituottoihin. Muiden saamisten suojaustarkoituksessa tehdyt johdannaisten realisoituneet
ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan rahoitustuottoihin. Ostojen ja ostovelkojen suojaamiseksi solmittujen johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot
kirjataan ostoihin. Muita velkoja suojaamaan tarkoitettujen johdannaisten realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan rahoituskuluihin. Suurin osa sähköjohdannaisista siirrettiin S-Voima Oy:lle
vuonna 2010. Tässä yhteydessä SOK:lle jäi sähköjohdannaisia,
jotka siirrettiin edelleen S-Voima Oy:lle vastakkaismerkkisin sopimuksin. Sähköjohdannaiset arvostetaan käypään arvoon, mutta
niiden tulosvaikutus on nettona nolla.
Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin kirjataan sellaiset saamistodistukset ja muut johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai
määritettävissä ja jotka erääntyvät määrättynä päivänä. SOKyhtymällä ei ole ollut eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia 2013
tai 2014.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kirjataan saamistodistukset
ja muut kotimaiset ja ulkomaiset arvopaperit ja osuudet, joita ei
luokitella käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, eräpäivään saakka pidettäviin sijoituksiin tai lainoihin
ja saamisiin. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään
arvoon. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten käypä arvo määritellään niiden markkina-arvojen perusteella. Käyvän arvon muutos kirjataan muun laajan tuloksen kautta oman
pääoman käyvän arvon rahastoon. Kun rahoitusinstrumentti
myydään, kirjataan omaan pääomaan kertynyt käyvän arvon

muutos luokittelun muutoksena yhdessä kertyneiden korkojen
sekä myyntivoiton tai -tappion kanssa tulokseen. Julkisesti noteeraamattomat sijoitukset arvostetaan hankintamenoon, jos niiden
käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää.
Lainoihin ja saamisiin kirjataan sellaiset toimivilla rahoitusmarkkinoilla noteeraamattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät
maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja jotka eivät kuulu
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin,
eräpäivään asti pidettäviin rahoitusvaroihin tai myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin. Lainojen ja saamisten transaktiomenot sisällytetään efektiivisen koron menetelmällä laskettavaan jaksotettuun
hankintamenoon ja jaksotetaan tulosvaikutteisesti saamisen
juoksuajalle. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat ja saamiset
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Muihin rahoitusvelkoihin kuuluva erä merkitään taseeseen nimellisarvon suuruisena silloin, kun sen tekohetken käypä arvo
vastaa nimellisarvoa. Jos velan pääomana on saatu vähemmän tai
enemmän kuin velan nimellisarvo, merkitään velka siihen määrään, joka siitä on saatu. Velan nimellisarvon ja hankintamenon
erotuksesta tilikauden kuluksi tai tuotoksi merkitty määrä jaksotetaan ja merkitään velan hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Nimellisarvon ja hankintamenon erotus tai velkaan
liittyvä palkkiomeno tai sellainen meno, joka on osa velkaan liittyvää korkomenoa, jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä
kuluna velan juoksuajalle. Muut rahoitusvelat arvostetaan tilinpäätöshetkenä jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmää käyttäen.
Suojauslaskenta

Konserni soveltaa IFRS:n mukaista suojauslaskentaa osaan konsernin tavaraostoja suojaavista valuuttajohdannaisista. Näiden
osalta suojauksen kohteena on ainoastaan valuuttakurssiriski.
Käytettävä suojauslaskentamalli on rahavirran suojaus.
Konsernilla on suojauslaskennan ulkopuolella johdannais
sopimuksia, jotka ovat konsernin rahoituspolitiikan mukaan
tehokkaita taloudellisia suojausinstrumentteja, mutta niihin ei
sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä siitä, että muuhun kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettaviin rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvo on alentunut.
Objektiivisena näyttönä pidetään esimerkiksi asiakkaan maksujen
viivästymistä, maksukyvyttömyys- tai konkurssitilaan joutumista,
yrityssaneeraus- tai velkajärjestelyä sekä luottoriskiluokituksessa
tapahtuvaa merkittävää muutosta. Jos arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä, kirjataan arvonalentumistappio.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen
arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja saamisesta arvioitujen kerrytettävissä olevien tulevien
rahavirtojen nykyarvon erotuksena ottaen huomioon mahdollisen
vakuuden käypä arvo. Diskonttauskorkona käytetään saamisen
alkuperäistä efektiivistä korkoa. Erotus kirjataan arvonalentumistappioksi tuloslaskelmaan ja koron kerryttämistä jatketaan alennetulle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla.
Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee myöhemmin
ja muutoksen voidaan katsoa liittyvän arvonalentumistappion
kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, arvonalentumistappio peruutetaan tulosvaikutteisesti.
Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan saamis
todistuksen tai osakkeen arvonalentumisesta on saatu objektiivinen näyttö, omaan pääomaan kertynyt tappio kirjataan tuloslaskelmaan arvonalentumistappioksi. Julkisesti noteeraamattoman
osakkeen arvonalentumistappio määritetään kirjanpitoarvon ja
vastaavanlaisen erän tarkasteluhetken markkinatuotolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena.
Jos myytävissä olevaksi luokitellun saamistodistuksen käypä arvo
myöhemmin nousee ja nousun voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumistappiokirjauksen jälkeiseen tapahtumaan,
arvonalentumistappio peruutetaan ja kirjataan tulosvaikutteisesti.
Jos osakkeen käypä arvo myöhemmin nousee, arvonnousu kirjataan muun laajan tuloksen erien kautta omaan pääomaan.
Tuloutusperiaatteet

SOK-yhtymän liikevaihto muodostuu osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvästä laskutuksesta, SOK:n keskitetysti tuottamista yhteisistä palvelutoiminnoista sekä SOK:n tytäryhtiöiden
omasta vähittäismyynnistä. Myynti osuuskaupoille on laskutusmyyntiä. Vähittäismyynti on pääasiassa käteis- tai luottokorttimyyntiä.
Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluiden myynti. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään muun muassa
asiakasomistajille ostojen keskittämiseen perustuvat bonusalennukset sekä muut myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja myynnin valuuttakurssierot.
Tavaroiden myynti tuloutetaan, kun tavaroiden omistamiseen
liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet
ostajalle ja on todennäköistä, että myyntiin liittyvä taloudellinen
hyöty koituu konsernille. Pääsääntöisesti tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan tavaroiden luovutushetkellä. Tuotot palveluista
tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyödyn
saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä.
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Avustukset

Valtiolta tai muulta taholta saadut avustukset tuloutetaan tuloslaskelmaan silloin, kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot kirjataan kuluksi. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
hankintaan liittyvät avustukset vähennetään ko. hyödykkeiden
kirjanpitoarvoista. Nämä avustukset tuloutuvat omaisuuden taloudellisen käyttöajan kuluessa.

poistot ja mahdolliset arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut
kulut sekä lisätään tai vähennetään konsernin varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuus- ja yhteisyritysten tulos. Kaikki
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton
alapuolella.
Valuuttakurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset
sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muutoin ne on kirjattu rahoitustuottoihin ja kuluihin.

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuloverot

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään muut kuin varsi
naiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten käyttö
omaisuushyödykkeiden myyntivoitot, liiketoiminnan luovutus
tuotot, vahingonkorvaustuotot sekä saadut avustukset ja tuet,
joita ei ole annettu tietyn investoinnin rahoittamiseksi tai osallistumiseksi tiettyyn menoon.

Tuloslaskelman tuloveroihin sisältyvät tilikauden verotettavan
tulon perusteella lasketut verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Suoraan omaan
pääomaan tai laajan tuloksen eriin kirjattavien erien verovaikutus
kirjataan kuitenkin kyseisiin eriin. Kauden tuloverot lasketaan
kunkin maan tilinpäätöshetkellä voimassaolevalla verokannalla.
Laskennallinen verovelka ja -saaminen lasketaan kirjanpidon
ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista. Liikearvoista ei ole
laskettu laskennallista verovelkaa siltä osin, kun liikearvot eivät
ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Merkittävimmät väliaikaiset
erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä eroista (rahoitusleasing, poistoero, konsernin sisäiset katteet
ja myyntivoitot), käypään arvoon arvostuksista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Ulkomaisten tytäryritysten
jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista verovelkaa,
mikäli voitonjako ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa
tulevaisuudessa. Laskennalliset verot lasketaan tilinpäätöspäivänä
voimassa olevilla verokannoilla ja verokantojen muuttuessa verokannoilla, jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden
päättymispäivään mennessä.
Konsernitaseeseen sisältyy edellä mainittuja ulkomaisten tytäryritysten jakamattomia voittovaroja lukuun ottamatta laskennallinen verovelka täysimääräisesti, laskennallinen verosaaminen siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että se voidaan
hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan
ja kirjaamisedellytyksiä arvioidaan jokaisena raportointikauden
päättymispäivänä.

Työsuhde-etuudet

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi
järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritetaan kiinteitä
maksuja erillisille yhtiöille ilman oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho
ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta.
Kaikki järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia järjestelyjä.
Suoritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluiksi
sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen menot kirjataan kuluksi henkilöiden
palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvana velkana tai saamisena merkitään taseeseen etuuspohjaisesta
järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvo, josta on vähennetty
eläkejärjestelyn varojen käypä arvo tilinpäätöspäivänä. Kyseisen
etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä aiheutuvat
erät kirjataan muihin laajaan tuloksen eriin sillä tilikaudella, kun
ne syntyvät.
Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti aikaisempana seuraavista ajankohdista:
kun järjestelyn muuttaminen tai supistaminen tapahtuu tai kun
kirjataan tähän liittyvät uudelleenjärjestelymenot tai työsuhteen
päättämiseen liittyvät edut. Työsuhteen kestoon liittyen henkilöstölle kertyy työ- ja ikämerkkipäiväetuutta. Työ- ja ikämerkkipäiväetuudesta kirjataan työ- ja ikämerkkipäivävelka.
Liikevoitto

Liikevoitto muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan
muut tuotot, vähennetään tilikauden aine-, tarvike- ja tavaraostot, ulkopuoliset palvelut, työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut,
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Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liiketoimintojen yhdistämisestä syntynyt liikearvo muodostuu
käypään arvoon arvostetun luovutetun vastikkeen sekä käypiin
arvoihin arvostettujen hankittujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena hankinta-ajankohtana. Liikearvoista ei kirjata
poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Osakkuus- ja yhteisyritysten osalta liikearvo sisällytetään
sijoituksen hankintamenoon.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa ohjelmistolisenssit sekä tekijänoikeudet. Muut aineettomat hyödykkeet
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. SOK-yhtymällä
ei ole liikearvon lisäksi sellaisia aineettomia hyödykkeitä, joilla on
rajoittamaton taloudellinen käyttöaika.
Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat:
Atk-ohjelmien lisenssimaksut
Muut aineettomat hyödykkeet

Vuosia
3–5
3–10

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä
poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon.
Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot
arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin perustuen. Maa-alueista
ei tehdä poistoja.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat:
Rakennukset
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
Konttori- ja varastokalusto
Varasto-, huolto- ja jalostuskoneet
Ravintola- ja hotellikalusto
Myymäläkalusto
Moottoriajoneuvot ja palvelimet
Huoneistojen perusparannusmenot

Vuosia
15–35
5–15
5–10
5–10
3–10
3–7
3–5
3–10

Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin,
kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä
olevaksi. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksista
ja käytöstä poistamisista syntyvät voitot tai tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.
Arvonalentumiset

Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvien omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan vuosittain mahdollisen
arvonalentumisen viitteiden havaitsemiseksi. Jos viitteitä havaitaan, määritetään kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva
rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi
vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, keskeneräiset aineettomat
hyödykkeet sekä aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton
taloudellinen vaikutusaika. Arvonalentumistappio kirjataan, jos

omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää
siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappio
kirjataan tuloslaskelmaan.
Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja sen jälkeen vähentämään tasasuhteisesti muita
yksikön omaisuuseriä.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään niin, että se on
joko käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen
diskonttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja.
Aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan, mikäli kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisessä käytetyt
arviot muuttuvat. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpitoarvoksi poistoilla vähennettynä, jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvosta kirjattua
arvonalentumistappiota ei peruuteta.
Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa hyödykkeen omistamiselle ominaiset
riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin konsernille, luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankitun hyödykkeen käypä arvo tai tätä alempi tulevien leasingmaksujen nykyarvo merkitään vuokra-ajan alkaessa taseeseen aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin tai sijoituskiinteistöihin (sijoituskiinteistöistä tarkemmin jäljempänä) ja sopimuksesta johtuvat
velvoitteet vastaavasti korollisiin velkoihin. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan korkokuluun ja velan lyhennykseen. Korkokulu
kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-aikana siten, että jäljellä olevalle
velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankituista hyödykkeistä kirjataan poistot ja
mahdolliset arvonalentumistappiot. Poistot tehdään konsernin
käyttöomaisuushyödykkeiden poistoaikojen mukaisesti tai sitä
lyhyemmän vuokra-ajan aikana.
Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista jää vuokralle antajalle, luokitellaan
muiksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten perusteella saadut tai maksetut vuokrat kirjataan tuotoiksi tai kuluksi
tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa.
Mikäli myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen tuloksena syntyy rahoitusleasingsopimus, mahdollinen myyntivoitto kirjataan
velaksi taseeseen ja tuloutetaan vuokra-ajan kuluessa. Mahdollinen myyntitappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.
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Sijoituskiinteistöt

Osuus- ja lisäosuuspääoma

Sijoituskiinteistöt ovat konsernin ulkopuolisen liiketoiminnan
käytössä olevia kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen niistä ensisijaisesti vuokratuottoa ja/tai omaisuuden arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan kertyneillä poistoilla ja
mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn hankintahintaan
noudattaen samoja periaatteita kuin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeisiin kuuluvien kiinteistöjen osalta. Sijoituskiinteistöiksi
luokitellut kiinteistöt sisältävät sekä omistettuja kiinteistöjä että
kiinteistöjä joiden liiketoiminta on myyty, mutta joiden osalta
vuokrasopimus on säilynyt konsernilla.
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksessä käytetään
sekä ulkopuolisen kiinteistöarvioijan tekemää markkina-arvoon
perustuvaa arviota että itse laadittua kiinteistön tuottoarvoon
perustuvaa arviota. Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä kirjataan
liikevaihtoon. Sijoituskiinteistöihin sisältyy neljä rahoitusleasingsopimuksilla hankittua kylpylähotellia, joiden liiketoiminta on
myyty, mutta joiden osalta vuokrasopimus on säilynyt konsernilla. Näiden kohteiden käypää arvoa ei ole esitetty, koska Holiday
Clubin vuokrasopimukset ja myyntitiedot eivät ole konsernin
tiedossa.

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan. Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan
jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella.
Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisten
sijoitusten yhteenlasketusta määrästä Suomen Osuuskauppojen
Keskusosuuskuntaan. Koska osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseen osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n
säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin, käsitellään lisäosuuspääoma vieraassa pääomassa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmää tai painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen ja se
sisältää kaikki hankinnasta aiheutuvat välittömät menot. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut, tuotteen valmiiksi
saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteuttamiseksi välttämättömät menot.
Maksettavat osuuskorot ja osingot

Konsernin maksamat osuuspääoman korot ja osingot kirjataan
oman pääoman vähennykseksi sille tilikaudelle, jonka aikana
omistajat ovat hyväksyneet osuuspääoman koron tai osingon
maksettavaksi. Lisäosuuspääoman korko kirjataan korkokuluna.
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Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman
seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen määrä
on luotettavasti arvioitavissa. Velvoitteeseen liittyvä kolmannelta
osapuolelta saatava korvaus kirjataan taseeseen saamisena silloin,
kun se on käytännössä varma. Varausten määrät arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja määrät muutetaan vastaamaan parasta
arviota tarkasteluhetkellä.
Varaukset voivat liittyä esimerkiksi vajaakäytössä oleviin tiloihin, takuuvarauksiin ja toimintojen uudelleen järjestelyihin.
Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Myytävänä olevaksi omaisuuseräksi luokitellaan sellainen luopumissuunnitelman mukainen erä tai luovutettavien erien ryhmä,
josta kertyvä rahamäärä tulee ensisijaisesti omaisuuserän myynnistä eikä sen jatkuvasta käytöstä. Myytäväksi luokitellun erän tai
erien ryhmä arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alhaisempaan
käypään arvoon myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettynä.
Myytävänä olevat omaisuuserät ja näihin liittyvät velat esitetään
taseessa erillään jatkuvien toimintojen varoista ja veloista siitä
lähtien, kun ne on luokiteltu myytävänä oleviksi. Vertailuvuoden
tietoja ei luokitella uudelleen.
Lopetettu toiminto on erillinen merkittävä toiminto, josta on
jo luovuttu (tai toiminto on poistettu pysyvästi käytöstä) tai se

on luokiteltu myytävänä olevaksi. Lopetettujen toimintojen tulos
esitetään tuloslaskelmassa omalla rivillään jatkuvien toimintojen
tuloksen jälkeen. Myös vertailuvuoden tuloslaskelmatiedot oikaistaan vastaavasti.
IASB:n julkaisemat myöhemmin voimaan tulevat standardija tulkintamuutokset

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia konserni soveltaa sen
voimaantulopäivästä lähtien (viimeistään 1.1.2018 alkaen, EU
ei ole hyväksynyt). IFRS 9 -standardi tulee korvaamaan nykyisen
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9 sisältää uudistetut rahoitusvarojen sekä -velkojen
luokittelu- ja arvostamisperiaatteet, minkä lisäksi suojauslaskentaa koskevat säännökset on uudistettu. Uudessa standardissa rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen joko jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon riippuen yrityksen
rahoitusvarojen hallinnan liiketoimintamallista ja rahoitusvarojen
sopimusperusteisista kassavirroista. Oman pääoman ehtoiset rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään
arvoon. Rahoitusvelkojen osalta luokittelua ja arvostamista koskevat säännöt pysyvät pääosin ennallaan. Konsernin arvion mukaan
standardin käyttöönotolla saattaa olla merkittävä vaikutus tuleviin
tilinpäätöksiin.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi (voimaan 1.1.2017, EU ei ole hyväksynyt) sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11 -standardit
ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi tapahtua
ajan kuluessa tai tietttynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä
on määräysvallan siirtyminen. Standardi lisää myös esitettävien
liitetietojen määrää. Standardilla tulee arvion mukaan olemaan
jonkin verran vaikutusta tuleviin konsernitilinpäätöksiin.
Muut julkaistut ja myöhemmin voimaan tulevat standardit ja
tulkinnat sekä niiden muutokset eivät ole alustavan arvion mukaan merkityksellisiä konsernille.
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1. Segmentti-informaatio
Ylimmän johdon raportointia varten SOK-yhtymän liiketoiminta on jaettu viiteen liiketoimintasegmenttiin. Segmenttijako perustuu
toimialajakoon. Vuonna 2013 maatalouskauppa sekä auto- ja autotarvikekauppa on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Vuonna 2014
tilinpäätöksessä auto- ja autotarvikekauppa on luokilteltu lopetetuksi toiminnoksi ja esitetty vähäisen merkityksen vuoksi Sisäiset
eliminoinnit ja muut -ryhmässä.
SOK-yhtymän raportoitavat segmentit
Marketkauppa
SOK-yhtymä harjoittaa marketkauppaa Baltiassa ja Venäjällä tytäryhtiöidensä kautta. AS Prisma Peremarketilla on viisi hypermarkettia
Tallinnassa, yksi Narvassa ja kaksi Tartossa. Vuonna 2013 avattiin lisäksi pienempi Prisma Express -myymälä Tallinnan satamaan. A/S
Prisma Latvijalla on viisi hypermarkettia Riiassa. UAB Prisma LT:llä on kaksi hypermarkettia Liettuan pääkaupungissa Vilnassa ja kaksi
Prisma-yksikköä Kaunasissa. Vilnan jälkimmäinen Prisma avattiin vuonna 2014. OOO Prismalla on kolmetoista supermarkettia ja kuusi
hypermarkettia Pietarissa. Vuonna 2013 avattiin kolme uutta yksikköä, joista kaksi supermarkettia ja yksi hypermarket. Vuonna 2014
avattiin yksi uusi supermarket ja yksi uusi hypermarket.
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavat Sokotel Oy Suomessa, AS Sokotel Virossa sekä OOO Sokotel Venäjällä.
SOK-yhtymän hotellit toimivat Sokos Hotels- ja Radisson Blu -brändien alla. Kotimaassa Sokotel Oy:llä on 16 Sokos Hotellia ja
kuusi Radisson Blu -hotellia. Tallinnassa palvelee Sokos Hotel Viru ravintoloineen. Pietarissa OOO Sokotelilla on kolme Sokos Hotellia, 
joista yksi on kylpylähotelli.
Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistöliiketoiminta on vuonna 2014 eriytetty hankinta- ja palvelutoiminnan liiketoiminta-alueesta erilliseksi liiketoiminta-alueeksi.
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto koostuu SOK-yhtymän kiinteistöomistuksien vuokra- sekä kiinteistöpalvelutuotoista.
SOK Kiinteistötoiminnot myyvät kiinteistöpalveluita koko S-ryhmälle.
Hankinta- ja palvelutoiminta
Inex Partners Oy tarjoaa päivittäis-, käyttö- sekä erikoistavaroiden logistiikkapalveluja vähittäiskauppaketjuille. Meira Nova Oy tarjoaa
päivittäistavararoiden hankinta- ja logistiikkapalveluja hotelli-, ravintola- ja catering-alan toimipaikoille.
SOK-yhtymän palvelutoimintojen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja prosesseja niin, että S-ryhmän liiketoiminnoille tuotetaan
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Palvelutoiminnot kehittävät ja ylläpitävät koko S-ryhmän kilpailukykyä lisääviä liiketoimintamalleja ja
tuottavat kustannustehokkaasti palveluja S-ryhmän käyttöön. Yhteiset palvelutoiminnot hoitavat niitä S-ryhmän palvelutoimintoja,
joiden keskittämisestä on saatavissa kustannussäästöjä tai toiminnan laadullista paranemista.
Pankkitoiminta
S-Pankki Oy:n tehtävänä on tuottaa osuuskauppojen asiakasomistajille kilpailukykyisiä peruspankkipalveluita. Samalla kauppapankki
vahvistaa asiakasuskollisuutta ja säästää liiketoimintojen kustannuksia. Pankkitoimintana raportoidaan SOK-yhtymän osuus S-Pankkikonsernista yhdisteltävästä tuloksesta.
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Segmenttiraportoinnin periaatteet SOK-yhtymässä ja täsmäytys IFRS-tilinpäätökseen
SOK-yhtymän ylimmän johdon raportoinnissa raportoitavia eriä ovat liikevaihto, liiketulos, operatiivinen tulos, investoinnit,
realisoinnit sekä käyttöpääoma. Operatiivinen raportointi perustuu suomalaiseen kirjanpitolainsäädäntöön ja operatiivisen laskennan
periaatteisiin. Kukin segmentti raportoidaan segmentin sisäisillä erillä eliminoituna. Esimerkiksi hankinta- ja palvelutoiminnan
liikevaihdosta on eliminoitu segmenttiin kuuluvien yhtiöiden sisäinen liikevaihto. Operatiivisen raportoinnin liikevaihto täsmäytetään
kirjanpidon jatkuvien toimintojen IFRS-liikevaihtoon. Kirjanpidon liikevaihto sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen osalta on
ulkoinen liikevaihto, josta on eliminoitu kaikki konsernin sisäiset erät. Operatiivisen raportoinnin ja kirjanpidon liikevaihdossa ei ole
olennaisia eroja.
Liiketuloksen laskennassa käytetään suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisia arvostuksia. Segmentille kohdistetaan sille
aiheuttamisperiaatteella kuuluvat tuotot ja kulut. Liiketuloksen täsmäytyksestä IFRS:n mukaiseen jatkuvien toimintojen tulokseen
ennen veroja käyvät ilmi ne erät, jotka jäävät operatiivisen tuloksen ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa rahoitustuotot ja -kulut,
myyntivoitot ja -tappiot sekä kertaluonteiset liiketoiminnan lopettamiskustannukset.
SOK-yhtymän operatiivisessa raportoinnissa varoja ei kohdisteta eikä raportoida käyttöpääomaa lukuun ottamatta.
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Liikevaihto
Liiketulos
Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma
Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Lopetettujen toimintojen liikevaihto
Konsernieliminoinnit
Jatkuvien toimintojen liikevaihto IFRS

Konsernitason lisätiedot, ulkoiset tuotot
Kotimaa
Ulkomaat
Liikevaihto yhteensä

					6 701,6
					583,9
					7 285,5

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Hankinta- ja palvelutoiminta
Kiinteistöliiketoiminta
Liikevaihto yhteensä

					537,7
					252,5
					6 426,0
					69,4
					7 285,5

Konsernitason lisätiedot, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
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Operatiivinen raportointi yhteensä

Sisäiset eliminoinnit ja muut

		
537,7
248,7
6 585,0
69,4		
-158,7
7 282,1
						
		-24,0
10,5
1,6
14,0
5,9
-0,4
7,6
						
		13,3
6,2
28,2
20,9		 0,1
68,6
		0,1
0,0
7,5
6,2		 0,1
13,9
		
1,2
5,3
36,3			
-1,2
41,6
							
								
					7 282,1
					-0,4
					3,8
					7 285,5

Tuloksen täsmäytys
Raportoitavien segmenttien liiketulos
					7,6
SOK-yhtymässä liiketuloksen ulkopuolisia eriä:
Rahoitustuotot ja -kulut
					0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
					1,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
					32,6
Varauksien muutokset
					2,2
Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot
					0,7
Lopetettavana olevien toimintojen kauden tulos ennen					-2,6
veroja
Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
-					-6,2
Muut oikaisut
					4,3
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja IFRS
					39,7

Kotimaa
Ulkomaat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä

Pankkitoiminta

Kiinteistöliiketoiminta

Hankinta- ja palvelutoiminta

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Marketkauppa

2014 Milj. €

					291,3
					77,5
					368,8
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Liikevaihto
Liiketulos
Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma

518,9
252,2
105,2
6 601,0
77,4
-136,1
							
-30,0
7,7
-15,1
-22,5
19,1
10,8
-2,6
							
20,9
4,9
0,0
32,5
41,3
0,1
0,1
0,6
91,4
57,3
-15,7
1,1
0,5
54,5

Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Lopetettujen toimintojen liikevaihto
Konsernieliminoinnit
Jatkuvien toimintojen liikevaihto IFRS

Operatiivinen
raportointi yhteensä

Sisäiset eliminoinnit
ja muut

Pankkitoiminta

Kiinteistöliiketoiminta

Hankinta- ja palvelutoiminta

Auto- ja autotarvikekauppa (lopetettu toiminto)

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

Marketkauppa

2013 Milj. €

7 418,6
-32,6
99,7
149,6
40,4

								
					
7 418,6			
					-105,2			
					3,9			
					 7 317,3			
							
Tuloksen täsmäytys
							
Raportoitavien segmenttien liiketulos
					-32,6			
SOK-yhtymässä liiketuloksen ulkopuolisia eriä: 							
Rahoitustuotot ja -kulut
					0,4			
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
					46,1			
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
					-1,8			
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset
osakkeista
					0,3			
Varauksien lisäykset
					-23,0			
Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot
					-2,6			
Lopetettavana olevien toimintojen kauden tulos 					-8,0			
ennen veroja
Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
					-4,0			
Muut oikaisut
					12,0			
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja IFRS 					-13,2			
							
Auto- ja autotarvikekaupan lopettamiskustannukset							
24,3 miljoonaa euroa on kirjattu kertaluontoisina erinä liiketuloksen alapuolelle.
Lopettamiskustannukset huomioiden auto- ja autotarvikekaupan
liiketulos oli -39,4 miljoonaa euroa.
							
							
Konsernitason lisätiedot, ulkoiset tuotot
					
		
Kotimaa
					 6 746,8			
Ulkomaat
					570,5			
Liikevaihto yhteensä
					 7 317,3			
							
Marketkauppa
					518,5			
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
					255,8			
Hankinta- ja palvelutoiminta
				
6 465,6
Kiinteistötoiminta
					77,4			
Liikevaihto yhteensä
					 7 317,3			
							
Konsernitason lisätiedot, aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet
							
							
Kotimaa
					309,7			
Ulkomaat
					98,5			
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä
					408,2
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2. Myytävänä olevat omaisuuserät
Esitetyistä luvuista on eliminoitu konsernin sisäiset tapahtumat lukuun ottamatta lopetettujen toimintojen rahavirtoja, joihin ne sisältyvät.
Lopetetut toiminnot:
Lopetettuna toimintona esitetään vuonna 2013 lopetetuksi toiminnoksi luokiteltu SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekauppa, jonka alasajo
on edelleen käynnissä. Vertailuvuoden luvuissa on auto- ja autotarvikekaupan lisäksi esitetty Hankkija Oy:n osakkeiden myynnistä saatu
myyntivoitto.
Konsernin tuloslaskelmaan sisältyvien lopetettujen toimintojen tulos oli seuraava:
Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Kauden tulos
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
Lopetettujen toimintojen kauden tulos

2014
0,4
0,3
-0,4
-0,4
0,0
2,3
2,2
0,4
2,6
-2,2
0,4
0,4
0,0
0,4

2013
105,2
45,9
-93,0
-16,0
-1,0
-33,6
7,4
0,6
8,0
5,5
13,5
13,5
0,0
13,5

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

12,9
64,6
-13,7
63,8

Lopetettujen toimintojen rahavirrat olivat seuraavat:
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavirrat yhteensä
Myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
Milj. €
2014
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
		
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
0,0
Laskennalliset verosaamiset
0,8
Vaihto-omaisuus
		
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
1,5
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
		
Rahavarat
1,7
Varaukset
-1,1
Lyhytaikaiset korolliset velat
		
Lyhytaikaiset korottomat velat
-0,2
Varat ja velat yhteensä
2,8

2013
0,1
0,0
2,5
0,3
2,5
0,2
1,5
-2,6
-0,3
-1,2
3,0

Rahana saatu vastike
Luovutetun yhtiön rahavarat
Rahavirtavaikutus

89,3
-14,0
75,3
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3. Yrityshankinnat ja perustetut yritykset
Tilikaudella 2014 perustetut yhtiöt
SOK perusti toukokuussa SOK Fashion Retail Oy:n hoitamaan uutta Mark & Spencer -liiketoimintaa. SOK-yhtymä omistaa perustetusta yhtiöstä
51 prosenttia ja Helsingin Osuuskauppa Elanto 49 prosenttia.
Tilikauden 2013 hankinnat ja perustetut yritykset
SOK Real Estate Int. Oy hankki tilikaudella 2013 Venäjällä sijaitsevat kauppakeskuskiinteistöjä hallinnoivat OOO Itis- ja OOO Itis 3 -yhtiöt.
Syys-lokakuussa 2013 yhtiö myi OOO Itis-, OOO Itis 3- sekä OOO Karelia -yhtiöt yhtiöt kiinteistörahasto Russian and Baltics Retail Properties
Ky:lle. SOK:n omistusosuus kiinteistörahastossa on 20 prosenttia ja se on yhdistelty SOK-yhtymään omistusosuuden mukaisesti
pääomaosuusmenetelmällä.
SOK perusti syyskuussa Inex Export Oy:n lähialueiden kauppaa varten.
SOK perusti joulukuussa St1 Holding Oy:n kanssa yhteisyritys North European BioTech Oy:n. Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja vuokrata
bioenergialaitoksia.

4. Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. €
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä
kiinteistöyhtiöiden myyntivoitot
Julkiset avustukset ja tuet
Muut
Yhteensä

2014

2013

1,9
0,1
32,8
34,8

11,9
0,0
0,7
12,6

Milj. €
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut, maksupohjaiset eläkejärjestelyt
Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

2014
229,1
37,7
0,4
16,7
283,9

2013
240,0
44,0
17,9
302,0

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin segmenteittäin:
Marketkauppa
Matkailu-ja ravitsemiskauppa
Auto- ja autotarvikekauppa
Hankinta- ja palvelutoiminta
Yhteensä

2014
3 392
1 759
16
3 999
9 166

2013
3 313
1 772
260
4 271
9 616

5. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin segmenteittäin on laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun henkilökunnan lukumääristä sisältäen
sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
Eläkkeet
Kuvaus konsernin eläkejärjestelyistä
Konsernin kotimaisten yhtiöiden henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu kotimaisessa eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteinen työeläketurva
on maksupohjainen järjestely. Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on erilaisia maksupohjaisia eläkejärjestelyjä, jotka noudattavat eri maiden
paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä. Konsernin ylimpään johtoon kuuluvilla henkilöillä on etuuspohjainen lisäeläkejärjestely, joka on hoidettu
eläkevakuutusyhtiössä. Tilikauden aikana yksi lisäeläkevakuutuksen piirissä ollut henkilö on jäänyt eläkkeelle.
Vuoden 2013 tilinpäätökseen em. etuuspohjaisen eläkejärjestelyn nettomääräinen velvoite 2 126 000 euroa arvioitiin eläkevakuutusyhtiöltä
saatujen tietojen perusteella ja esitettiin siirtovelkana. Vuoden 2014 aikana laadittiin vakuutusmatemaattiset laskelmat, jotka osoittavat, että
vuoden 2013 tilinpäätökseen tehty arvio etuuspohjaisen eläkejärjestelyn nettomääräisestä velvoitteesta oli hyvin lähellä vakuutusmatemaattisiin
laskelmiin perustuvaa nettomääräistä velvoitteen määrää erottaen 39 000 euroa.
Vuoden 2013 tilinpäätöstä laadittaessa ei ollut käytettävissä vakuutusmatemaattisia laskelmia eikä tämän johdosta IAS 19 -standardin
etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevia liitetietoja voitu esittää. Tämän johdosta vuodelta 2014 esitetyt tiedot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä
eivät sisällä vertailukauden tietoja.
SOK-yhtymän tilinpäätös 2014
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Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Milj. €
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
Nettokorkomenot
Tuloslaskelman eläke- ja korkokulut yhteensä
Laajan tuloksen erien kautta kirjatut vaikutukset etuuspohjaisista eläkkeistä
Kokemusperäiset oikaisut
Muutokset taloudellisissa vakuutusmatemaattisissa olettamissa
Laajan tuloksen erien kautta kirjatut vaikutukset yhteensä
Johdon etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piirissä olevat henkilöt

2014
0,4
0,0
0,4
-0,2
-0,6
-0,8
16

Taseessa esitetyt erät
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo
Nettovelka

9,6
-8,2
1,4

Eläkevelvoitteiden muutokset
Järjestelyyn kuuluvat velvoitteet tilikauden alussa
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
Korkokulu
Muutokset vakuutusmatemaattisissa olettamissa
Velvoitteen täyttämiset
Järjestelyyn kuuluvat velvoitteet tilikauden lopussa

7,4
0,4
0,1
1,8
-0,2
9,6

Järjestelyyn kuuluvien varojen muutokset
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden alussa
Korkotuotto
Tilikauden maksut järjestelyyn
Muutokset vakuutusmatemaattisissa olettamissa
Velvoitteen täyttämiset
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden lopussa

5,2
0,1
2,0
1,0
-0,1
8,2

Järjestelyyn kuuluvien varojen jakaantuminen omaisuusryhmittäin
Järjestelyn varat on sijoitettu vakuutussopimuksiin, joita hallinnoi Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö LähiTapiola.
Etuuspohjaisten järjestelyjen tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset
Diskonttokorko				2,10 %
Vuotuinen palkankorotusolettama		
3,30 %
Herkkyysanalyysi
Herkkyysanalyysi kuvaa, kuinka paljon muutos vakuutusmatemaattisissa oletuksissa vaikuttaisi nettovelkaan. Herkkyysanalyysi kuvaa tietyn
olettaman muutoksen vaikutusta silloin, kun muissa olettamissa ei tapahdu muutosta. Vaikutukset on laskettu käyttäen samoja laskentametodeja
kuin taseen nettomääräisen eläkevelan laskennassa on käytetty.
Muutos
Muutos
Muutos
eläkevelassa
järjestelyn
eläkevelassa
euroa
varoissa euroa
prosenttia
Vakuutusmatemaattinen oletus
						
			
Diskonttokoron 0,5 prosenttiyksikön muutos				 -0,7
-0,4
-7 %
Vuotuisen palkankorotusolettaman 0,5 prosenttiyksikön muutos		
0,1
0,0
1%
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Muutos
järjestelyn varoissa
prosenttia
-5 %
0%

6. Poistot ja arvonalentumiset
Milj. €
Poistot
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Yhteensä

2014
2013
		

Arvonalentumiset
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet
Yhteensä

13,9
22,0
0,1

14,1
25,0
0,1

22,3
3,8
62,0

19,7
3,7
62,6

0,0
0,1
0,0

0,2
0,1
0,0

6,1
6,2

3,3
3,7

Aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset koostuivat kokonaisuudessaan käytöstä poistetuista tietojärjestelmistä.
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

68,3

66,3

2014
133,3
5,3
22,9
135,0
49,1
22,4
367,9

2013
121,5
3,3
24,4
133,3
59,9
18,1
360,5

2014
0,5
0,0
0,0
0,1
0,6

2013
0,6
0,0
0,0
0,1
0,7

2014

2013

1,2
1,1
23,2
11,3
36,7

2,0
0,1
14,1
9,0
25,2

Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten kulut
Muut rahoituskulut
Yhteensä

6,3
3,1
31,1
40,4

7,1
6,3
17,5
30,9

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-3,7

-5,8

7. Liiketoiminnan muut kulut
Milj. €
Toimitilavuokrat
Markkinointikulut
Hallintokulut
Kalusto- ja tarvikekulut
Kiinteistöjen hoitokulut
Muut liikekulut
Yhteensä

8. Tilintarkastajan palkkiot
Milj. €
Tilintarkastuspalkkiot
Todistukset ja lausunnot
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä

9. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. €
Rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja saamisista
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten tuotot
Muut rahoitustuotot
Yhteensä
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10. Rahoitusinstrumenteista tuloslaskelmaan kirjatut erät
Milj. €
Liiketoiminnan muissa tuotoissa
Myyntivoitto myytävissä olevista sijoituksista

2014
2013
		

Materiaali- ja palveluostoissa
Nettokurssierot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista
Nettokulu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista
Rahoitustuotoissa ja -kuluissa
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
Korkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
Korkotuotot lainoista ja saamisista
Nettokurssierot lainoista ja saamisista
Suojauslaskennassa omasta pääomasta siirretty erä
Nettotuotto kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
Nettokurssierot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista

1,1

10,9

-0,5
-1,9

0,0
-1,1

1,1
4,8
5,3
-24,5
-1,1
17,4

0,1
5,6
6,5
-13,4
-3,1
5,3

-6,5
-0,3

-7,1
0,3

Yhteensä

-5,0
4,0
		
Yhteenveto IAS 39:n mukaisissa kategorioissa
2014
2013
Lainat ja saamiset
-19,2
-6,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat
7,1
16,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
15,5
4,2
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset
-1,1
-3,1
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
-7,3
-6,8
Yhteensä
-5,0
4,0
Tuottoina, kuluina, voittoina ja tappioina esitetään ainoastaan SOK-yhtymän ulkoiset erät.
Materiaali- ja palveluostoihin kirjattu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten nettokulu koostuu johdannaisista, jotka on tehty
ostojen tai myyntien suojaamistarkoituksessa, mutta joihin ei ole sovellettu suojauslaskentaa.
Myytävissä oleviin sijoituksiin luokiteltuja noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia realisoitiin v. 2013 hankintamenoarvoltaan 0,1 miljoonaa
euroa. Erästä kirjattiin myyntivoittoa 0,1 miljoonaa euroa ja myyntitappiota 0,0 miljoonaa euroa.
Kulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista sisältää takausprovisiokulut.

11. Tuloverot
Milj. €
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
Edellisten tilikausien verot
Laskennallisten verojen muutos
Yhteensä

30

SOK-yhtymän tilinpäätös 2014

2014
-0,1
0,0
-6,9
-7,0

2013
-0,4
0,1
4,5
4,2

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan voimassaolevalla verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
Milj. €
2014
Tulos ennen veroja
39,7
Verot emoyhtiön verokannan mukaan
-7,9
Ulkomaalaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus
0,9
Verovapaiden tulojen vaikutus
-1,6
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus
2,2
Suomen verokannan muutoksen vaikutus
		
Muut erät
-0,7
Edellisten tilikausien verot
0,0
Verot tuloslaskelmassa
-7,0

2013
-13,2
3,2
2,4
-2,3
2,3
-3,4
1,9
0,1
4,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2014
Milj. €
Rahavirran suojaukset
Etuuspohjaiset eläkkeet
Yhteensä
2013
Milj. €
Rahavirran suojaukset
Yhteensä

Ennen veroja
-2,7
-0,8
-3,5

Verovaikutus
0,5
0,6
1,1

		
Ennen veroja
Verovaikutus
-2,3
0,7
-2,3
0,7

Verojen jälkeen
-2,1
-0,2
-2,4
Verojen jälkeen
-1,5
-1,5

Etuuspohjaisista eläkkeistä kirjatusta velasta ei edellisellä tilikaudella kirjattu laskennallista veroa. Vero koko velasta on kirjattu kuluvalla
tilikaudella.

12. Aineelliset hyödykkeet
2014
Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2014
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2014
Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2014
Muuntoerot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 1.1.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2014

					Keskeneräiset		
Maa- ja Rakennukset ja	Koneet ja Muut aineelliset
hankinnat ja
vesialueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet ennakkomaksut Yhteensä
9,8
343,2
181,9
2,1
1,9
538,9
-0,7
-28,5
-24,0		
-0,8
-53,9
		
19,7
10,4
0,7
10,9
41,6
-1,0
-5,5
-10,3
0,0		-16,8
-0,4
3,0
7,8
0,0
-11,0
-0,7
7,7
331,9
165,9
2,8
0,9
509,2
					
					
-0,2
-139,0
-95,1
-0,8		-235,0
		
4,8
10,3			15,1
		
3,8
10,3			14,1
		
-16,8
-20,2
-0,1		-37,0
		
0,0
-0,1			-0,2
-0,2
-147,2
-94,8
-0,9
0,0
-243,0
					
9,6
204,3
86,8
1,3
1,9
303,9
7,5
184,7
71,1
2,0
0,9
266,2

Aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
31.12.2014
Milj. €
Hankintameno
Kertyneet poistot
Kirjanpitoarvo

		 Rakennukset ja	Koneet ja				
		 rakennelmat
kalusto			Yhteensä
		
86,6
17,9			104,4
		
-67,0
-7,4			-74,4
		 19,5
10,4			30,0
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					Keskeneräiset
Maa- ja Rakennukset ja	Koneet ja Muut aineelliset
hankinnat ja
vesialueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet ennakkomaksut Yhteensä

2013
Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2013
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Myytävänä olevat omaisuuserät
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2013
Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2013
Muuntoerot
Myytävänä olevat omaisuuserät
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 31.12.2013
Kirjanpitoarvo 1.1.2013
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

6,6
359,5
179,2
2,3
7,5
555,1
		
-5,3
-5,3			-10,6
3,7
8,1
12,2
0,0
16,4
40,4
-0,6
-26,8
-8,2
-0,2
0,0
-35,8
		
-7,5
-4,0			-11,5
		
15,3
8,1		
-22,0
1,3
9,8
343,2
181,9
2,1
1,9
538,9
					
					
0,1
-134,5
-82,7
-1,0		-218,0
		
1,1
1,7			2,8
		
4,1
2,6			6,7
		
8,6
7,7
0,2		16,4
		
-18,2
-24,4
-0,1		-42,6
-0,2		
0,0
0,0		 -0,3
-0,2
-139,0
-95,1
-0,8
0,0
-235,0
					
6,7
225,1
96,5
1,4
7,5
337,1
9,6
204,3
86,8
1,3
1,9
303,9

Aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
		
31.12.2013
		 Rakennukset ja	Koneet ja				
Milj. €
		
rakennelmat
kalusto 			 Yhteensä
Hankintameno
		
86,6
21,7			
108,3
Kertyneet poistot
		 -63,6
-8,0			
-71,6
Kirjanpitoarvo
		
23,0
13,7			
36,7

13. Sijoituskiinteistöt
Milj. €
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

2014
2013
86,7
86,4
0,0
		 -0,1
2,5
0,4
89,2
86,7

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Käypä arvo *

-45,7
-1,0
-3,8
-50,5

-42,0
0,1
-3,7
-45,7

40,9
38,7

44,3
40,9

111,9

102,8

* Sijoituskiinteistöihin sisältyy neljä rahoitusleasingsopimuksilla hankittua kylpylähotellia, joiden liiketoiminta on myyty, mutta joiden osalta
vuokrasopimus on säilynyt konsernilla. Näiden kohteiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, koska Holiday Clubin vuokrasopimukset ja myyntitiedot eivät ole konsernin tiedossa. Kohteiden kirjanpitoarvot olivat 31.12.2014 SOK-yhtymän taseessa yhteensä
16,9 milj. € (19,6 milj .€). Näiden kohteiden arvoa ei sisälly esitettyyn käypään arvoon.				
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14. Aineettomat hyödykkeet
2014
Milj. €

		
		
Liikearvo

Muut	Keskeneräiset
aineettomat
hankinnat ja
oikeudet
ennakkomaksut

Yhteensä

Hankintameno
Hankintameno 1.1.2014
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2014

14,0
148,7
16,2
178,9
0,1
-0,9		-0,8
0,0
16,6
19,7
36,3
		 -29,2
0,0
-29,2
		 22,2
-24,0
-1,9
14,1
157,4
11,9
183,4
			
Kertyneet poistot
			
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014
-5,8
-109,8		-115,6
Muuntoerot
0,0
0,5		0,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		 20,0		20,0
Arvonalentumiset
		 -6,1		-6,1
Tilikauden poistot
		 -18,2		-18,2
Kertyneet poistot 31.12.2014
-5,8
-113,6		-119,4
			
Kirjanpitoarvo 1.1.2014
8,2
38,9
16,2
63,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
8,3
43,8
11,9
64,0
		
		
Muut	Keskeneräiset
2013
		
aineettomat
hankinnat ja
Milj. €
Liikearvo
oikeudet
ennakkomaksut
Yhteensä
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2013
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Myytävänä olevat omaisuuserät
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2013

16,7
153,3
8,8
178,8
		 -0,4		-0,4
		 11,5
17,9
29,4
-0,2
-17,2
-5,6
-23,0
-2,5
-1,8		-4,3
		 3,2
-4,9
-1,7
14,0
148,7
16,2
178,9
			
Kertyneet poistot
			
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013
-8,2
-104,9		-113,2
Muuntoerot
		 0,1		0,1
Myytävänä olevat omaisuuserät
2,5
1,8		4,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		 12,1		12,1
Arvonalentumiset
		 -3,3		-3,3
Tilikauden poistot
		 -15,5		-15,5
Kertyneet poistot 31.12.2013
-5,8
-109,8		-115,6
			
Kirjanpitoarvo 1.1.2013
8,4
48,4
8,8
65,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2013
8,2
38,9
16,2
63,3
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15. Liikearvon arvonalennustestaus
Liikearvot on kohdistettu SOK-yhtymän rahavirtaa tuottaville yksiköille tai niiden muodostamille ryhmille seuraavasti:

Milj. €
Sokos Hotels -ketju
LB Kiel Tampere Ab / Oy Tammer Ab
Yhteensä

		Diskonttauskorko		Diskonttauskorko
		 ennen veroja, %		 ennen veroja, %
2014
2014
2013
2013
7,4
6,9
7,4
9,0
0,8		0,8
8,2		8,2

SOK-yhtymässä ei ole liikearvojen lisäksi muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton.
SOK-yhtymän rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty liiketoimintasegmenttiä alemmalle tasolle. Pääsääntöisesti rahavirtaa tuottavana
yksikkönä on juridinen yhtiö. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa liikearvoa seurataan ja testataan ketjutasoilla.
Sokos Hotel Tammerin liikearvon testaus perustuu Tampereella sijaitsevan kiinteistökohteen käypään arvoon vähennettynä myyntikuluilla. Vuonna
2013 määriteltyä käypää arvoa on verrattu kiinteistöyhtiön tasearvon ja kiinteistöön kohdistuvien konsernierien yhteismäärään. Käypä arvo ylittää
selvästi yhtiön tasearvon konsernissa tilinpäätöksissä 2013 ja 2014.			
Arvonalentumiset
Tilinpäätöksissä 2013−2014 ei tehty arvonalennuksia liikearvoista.
Testaus ja herkkyysanalyysi
Arvonalennustestauksessa liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Käyttöarvo on laskettu ennakoitujen
diskontattujen rahavirtojen perusteella. Ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden
vuoden ajanjakson. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on extrapoloitu käyttämällä kahden prosentin kasvutekijää, joka arvion mukaan ei ylitä
toimialojen pitkän aikavälin toteutunutta kasvua. Diskonttauskorkona on käytetty toimialoittain ja maittain määritettyä keskimääräistä
painotettua pääoman tuottovaatimusta (WACC) ottaen huomioon testattavaan yksikköön liittyvät erityiset riskit. Tuottovaatimuksen
pääomarakenne perustuu toimialan keskiarvoon ja toimialakohtaiseen betakertoimeen.
Keskeiset muuttujat arvonalentumistestauksessa ovat diskonttauskorko, käyttökateprosentti sekä viiden vuoden ennustejakson jälkeinen
kasvutekijä. Arvioitaessa Sokos Hotels -ketjun liikearvoa minkään käytetyn keskeisen muuttujan ennakoitavissa oleva mahdollinen muutos ei
johtaisi tilanteeseen, joka aiheuttaisi arvonalennustarpeen.

16. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Milj. €
Kirjanpitoarvo 1.1.
Osuus tilikauden tuloksesta
Saadut osingot
Lisäykset/vähennykset
Muuntoerot
Kirjanpitoarvo 31.12.

2014
130,8
7,7
-0,2
26,3
-2,5
162,2

2013
116,8
13,8
-2,2
2,4
0,0
130,8

Merkittävimmät osakkuusyritykset
SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä merkittävin on S-ryhmään kuuluva, pankkitoimintaa harjoittava S-Pankki Oy.
S-Pankki tarjoaa osuuskauppojen asiakasomistajille pankkipalveluita päivittäisasiointiin, ja sen tuotevalikoima koostuu käyttö- ja säästötileistä,
rahastoista ja varainhoidon palveluista, kulutusluotoista ja vakuudellisista lainoista, kansainvälisistä maksukorteista sekä verkkopankista ja
mobiilipankista.
Russian and Baltics Retail Properties Ky on Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittava kiinteistörahastoyhtiö. Rahastoyhtiö hallinnoi
tilinpäätöspäivänä kolmea Prisma-kiinteistöä Venäjällä Pietarin alueella ja yhtä Virossa.
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Taloudellisen informaation yhteenveto olennaisista
osakkuusyrityksistä
				
Russian and Baltics
		 S-Pankki Oy		Retail Properties Ky
Milj. €
2014
2013
2014
2013
Lyhytaikaiset varat
880,9
951,9
4,9
4,4
Pitkäaikaiset varat
3 883,9
2 235,8
42,8
42,9
Lyhytaikaiset velat
4 288,8
2 591,6
2,2
3,3
Pitkäaikaiset velat
80,2
355,0
35,9
26,5
Liikevaihto 1)
70,1
56,2
6,3
1,4
Tilikauden tulos
15,7
21,6
-4,4
-1,6
Muut laajan tuloksen erät
-7,6
-1,9
-2,5
				
Osakkuusyhtiön taloudellisen informaation täsmäyttäminen
konsernin kirjaamaan tasearvoon
				
Osakkuusyrityksen nettovarat
395,8
241,1
9,6
17,5
Konsernin omistusosuus %
38 %
50 %
20 %
20 %
Konsernin osuus nettovaroista
148,4
120,6
1,9
3,5
Muut oikaisut
-5,1
-7,8		 0,2
Osakkuusyrityksen tasearvo konsernin taseessa
143,3
112,7
1,9
3,7
Muut osakkuusyritykset
2014 Milj. €
Finnfrost Oy
Coop Trading A/S
Muut

Varat
46,5
20,8
4,9

Velat
42,4
2,9
0,1

Liikevaihto
446,8
12,3
1,1

2013 Milj. €
Finnfrost Oy
Coop Trading A/S
Muut

45,6
20,2
4,9

41,6
2,3
0,2

429,3
11,8
0,6

1)

Tulos	Omistus %
0,2
50,0 %
0,0
25,0 %
0,0
0,4
0,0
0,0

50,0 %
25,0 %

S-Pankki Oy:n osalta liikevaihtona on esitetty korkokate.

Merkittävimmät yhteisyritykset
North European Oil Trade Oy (NEOT) on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja St1 Nordic Oy:n yhteisesti omistama polttonesteiden
hankintayhtiö. NEOT:n tehtävä on hankkia ja toimittaa omistajilleen polttonesteet mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan.
Taloudellisen informaation yhteenveto olennaisista yhteisyrityksistä
North European Oil Trade Oy
2014
2013
452,2
512,3
50,5
61,3
11,3
20,5
455,5
519,6
293,0
78,8
4 931,9
4 676,6
7,8
8,0
3,0
1,1
5,4
3,3
0,2
0,2
0,6
0,3
0,1
0,1

Milj. €
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaisiin varoihin sisältyvät rahavarat
Pitkäaikaiset varat
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät rahoitusvelat
Liikevaihto
Poistot
Korko- ja rahoitustuotot
Korko- ja rahoituskulut
Tuloverokulu (+) tai -tuotto (-)
Tilikauden tulos
Yhteisyrityksestä kaudella saadut osingot
Yhteisyhtiön taloudellisen informaation täsmäyttäminen konsernin kirjaamaan tasearvoon
Yhteisyrityksen nettovarat
Konsernin omistusosuus %
Konsernin osuus nettovaroista
Muut oikaisut
Yhteisyrityksen tasearvo konsernin taseessa
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8,0
51 %
4,1
3,8
7,9

13,2
51 %
6,7
1,1
7,8
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Muut yhteisyritykset
2014 Milj. €
North European BioTech Oy
Kauppakeskus Mylly Oy

Varat
0,0
109,5

Velat
0,0
92,9

Liikevaihto
0,0
15,6

2013 Milj. €
North European BioTech Oy
Kauppakeskus Mylly Oy

0,0
103,5

0,0
91,8

0,0
16,0

Tulos	Omistus %
0,0
50,0 %
4,9
50,0 %
0,0
5,7

50,0 %
50,0 %

SOK perusti joulukuussa 2013 yhdessä St1:n kanssa North European BioTech Oy:n. Yhtiö on SOK:n ja St1:n yhteisyritys. Yhtiö on yhdistelty
konserniin osakkeiden arvosta (1,5 M€), koska siitä ei ole saatavissa tilinpäätöstietoja.
SOK-yhtymä omistaa North European Oil Trade Oy:stä 50,8 prosenttia. SOK-yhtymä käyttää yhtiössä osakassopimukseen perustuen
yhteistä määräysvaltaa St1:n kanssa, joten yhtiötä käsitellään yhteisyrityksenä.
Kaikki SOK-yhtymän osakkuus- ja yhteisyritykset ovat listaamattomia.
S-Pankki, Russian and Baltics Retail Properties ja Kauppakeskus Mylly on yhdistelty konserneina.

17. Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Milj. €
Osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalennukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

2014
		
12,0
1,9
-4,9
		
9,0

2013
15,7
2,3
-5,9
0,0
12,0

Osakkeet ja osuudet sisältävät listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Listaamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, ellei käypää arvoa ole
luotettavasti määritettävissä.
Lainat ja muut saamiset
Milj. €
Pitkäaikaiset myyntisaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Pääomalainasaamiset muilta
Pitkäaikaiset lainasaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Lainat ja muut saamiset yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä
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2014
21,5
0,6
14,4
36,7
73,3
		
82,3

SOK-yhtymän tilinpäätös 2014

2013
0,0
27,6
1,6
21,7
55,6
106,5
118,5

18. Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana
Laskennalliset verosaamiset

Milj. €
Vahvistetut tappiot
Varaukset ja arvonalentumiset
Vaihto-omaisuuden ja
käyttöomaisuuden sisäinen kate
Rahoitusleasingvelka
Muut erät
Yhteensä

				Laajaan					
			Kirjattu
tulos-		Ostetut/			
		Kirjattu omaan laskelmaan		 Myydyt			
		
tulospää
kirjatut	Kurssiliike-		Lopetetut
1.1.2014 laskelmaan omaan
erät
erot toiminnot Ryhmittelyt toiminnot 31.12.2014
22,7
4,8

-5,1				
0,0		
-1,5						

1,3
0,3

18,9
3,6

2,0
5,8
3,4
38,7

-0,1							
-0,8					
1,6		
0,2
-0,2
-0,6
0,4		
-1,6
0,1
-7,4
-0,2
-0,6
0,4
0,0		
1,7

1,8
6,6
1,7
32,6

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

4,4
0,8
0,3
10,2
15,7

Laskennalliset verovelat
Milj. €
Kertyneet poistoerot
Liiketoimintojen yhdistämiset
Käyvän arvon rahasto
Muut erät
Yhteensä

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana
Laskennalliset verosaamiset

Milj. €
Vahvistetut tappiot
Varaukset ja arvonalentumiset
Vaihto-omaisuuden ja
käyttöomaisuuden sisäinen kate
Rahoitusleasingvelka
Muut erät
Yhteensä
Laskennalliset verovelat
Milj. €
Kertyneet poistoerot
Liiketoimintojen yhdistämiset
Käyvän arvon rahasto
Muut erät
Yhteensä

				Laajaan					
			Kirjattu
tulos-		Ostetut/			
		Kirjattu omaan laskelmaan		 Myydyt			
		
tulospää
kirjatut	Kurssiliike-		Lopetetut
1.1.2013 laskelmaan omaan
erät
erot toiminnot Ryhmittelyt toiminnot 31.12.2013
20,3
2,3

4,3						
3,1						

-1,9
-0,5

22,7
4,8

2,7
-0,4				 -0,3
0,0		
2,0
9,4
-2,0				 -0,1
-1,5		
5,8
-0,5
2,4
0,1		 0,1		
1,5
-0,1
3,4
34,1
7,4
0,1		0,1
-0,4		 -2,5
38,7
									
									
55,9
-0,5				 -0,8			
4,2
-0,3					
-1,1		
1,6			 -0,7			
0,0		
4,5
2,8			 -0,1
-2,2
1,1		
16,2
2,0		
-0,7
-0,1
-3,0
0,0
0,0

4,5
2,8
0,8
6,2
14,3

Konsernilla oli 31.12.2014 7,1 milj. euroa (6,6 milj. euroa 31.12.2013) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista,
koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemista verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin
hyödyntämään.
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19.Vaihto-omaisuus
Milj. €
Aineet ja tarvikkeet
Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Yhteensä

2014
2,3
172,4
0,2
174,8

2013		
0,0
189,9
0,1
190,1

2014
505,1
8,0
25,5
0,4
27,0
565,9

2013
525,5
10,9
17,1
0,7
37,1
591,4

2014
18,8
18,8

2013
0,0
0,0

2014
177,1

2013
156,1

2014
163,4
6,0
169,4

2013
156,0
7,3
163,4

20. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Milj. €
Myyntisaamiset
Korottomat laina- ja muut saamiset
Johdannaisvarat
Rahoituserien siirtosaamiset
Muut siirtosaamiset
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset yhteensä

21. Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Milj. €
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä

22. Rahavarat
Milj. €
Käteisvarat ja talletukset

23. Oma pääoma
Milj. €
Osuuspääoma 1.1.
Osuusmaksusuoritukset
Osuuspääoma 31.12.

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella.
Sidotut rahastot
Käyvän arvon rahasto
Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten ja rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen
muutokset sekä osuuden S-Pankin käyvän arvon rahaston muutoksesta. Rahaston arvo on 4,1 miljoonaa euroa 31.12.2014 (16,9 milj. euroa
31.12.2013). S-Pankin käyvän arvon rahaston osuus on 6,0 miljoonaa euroa 31.12.2014 (13,6 milj. euroa 31.12.2013).
Vararahasto
Vararahasto sisältää osuuskunnan sääntöjen mukaisen vapaasta omasta pääomasta siirrettävän osuuden. Rahaston arvo on 18,5 miljoonaa euroa
31.12.2014 (18,5 milj. euroa 31.12.2013).		
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Hallintoneuvoston käyttörahaston käytöstä päättää hallintoneuvosto. Rahaston arvo on 0,0 miljoonaa euroa 31.12.2014 (0,1 milj. euroa
31.12.2013).

24. Lisäosuuspääoma
Milj. €
Lisäosuuspääoma, pitkäaikainen

2014
12,8

2013
12,8

Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan. Osuuskaupoilla on oikeus
lisäosuusmaksujensa palautukseen osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
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25. Korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Milj. €
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
Muut pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä

2014
2013
		 20,2
66,1
72,3
21,8
12,3
87,8
104,8

Lyhytaikaiset korolliset velat
Milj. €
Rahoitusleasingvelat
Muut lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä

2014
16,0
0,7
16,7

2013
17,4
28,9
46,3

2014

2013

19,5
54,7
21,6
95,8

21,3
56,6
28,9
106,7

Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo:
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä

16,0
46,5
19,5
82,1

17,4
46,8
25,5
89,7

Kertyvät rahoituskulut

13,7

17,0

Vuokrat jälleenvuokraussopimuksista

24,6

19,9

Rahoitusleasingvelat
Milj. €
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien kokonaismäärä:
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Vähimmäisvuokrat yhteensä

Rahoitusleasingsopimukset muodostuvat pääosin kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

26. Korottomat velat
Milj. €
Pitkäaikaiset korottomat velat
Siirtovelat
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä

2014
2013
30,7
29,0
		
7,7
30,7
36,7

Ostovelat yhteensä

683,6

676,6

Saadut ennakot
Muut lyhytaikaiset velat
Johdannaisvelat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä

1,4
19,6
8,0
84,4
113,5

1,9
25,4
12,0
87,4
126,7

52,6
0,8
30,9
84,4

51,6
0,6
42,9
95,1

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut
Rahoituserät
Muut
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
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Rahoitusvarat

Käypä arvo 2014

Kirjanpitoarvo 2014

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvelat

Suojauslaskennan alaiset
johdannaiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Lainat ja saamiset

Milj. €

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat

Liite

27. Rahoitusvarojen ja -velkojen
käyvät arvot

							
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)							
Osakkeet ja osuudet
				 2,3			2,3
2,3
Lainasaamiset
			 36,5				36,5
38,9
Korottomat lainasaamiset
			 36,6				36,6
36,4
Myyntisaamiset
							0,0
0,0
Myyntisaamiset ja muut
(20)		
lyhytaikaiset korottomat saamiset
Myyntisaamiset
			 507,5				507,5
507,5
Lainasaamiset
			 0,6				0,6
0,6
Rahoituserien siirtosaamiset 			 0,4				0,4
0,4
Johdannaisvarat
		
25,4			
0,0		25,5
25,5
Lyhytaikaiset korolliset saamiset (21)							
Lainasaamiset
			 0,0				0,0
0,0
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
			 18,7				18,7
18,7
Rahavarat
(22)							
Käteisvarat ja talletukset
			 177,1				177,1
178,8
							
Rahoitusvarat yhteensä
		
25,4
779,2
2,3
0,0		805,2
809,1
							
Rahoitusvelat
							
							
Lisäosuuspääoma
(24)					 12,8
12,8
12,8
Pitkäaikaiset korolliset velat
(25)							
Ostovelat
						 0,0
0,0
0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
						
Korolliset lainat muilta
						 14,9
14,9
16,3
Rahoitusleasingvelat
						 66,1
66,1
71,8
Pitkäaikaiset korottomat velat
(26)							
Rahanlaskentapalvelu
						 25,5
25,5
25,5
Muut korottomat velat
						 0,2
0,2
0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat
(25)							
Korolliset lainat muilta
						 0,7
0,7
0,7
Rahoitusleasingvelat
						 16,0
16,0
19,4
Lyhytaikaiset korottomat velat
(26)							
Siirtovelat rahoituserät
						 0,8
0,8
0,8
Johdannaisvelat
		
8,0			 0,0		8,0
8,0
Ostovelat
(26)					 683,6
683,6
683,6
							
Rahoitusvelat yhteensä
		
8,0			
0,0
820,6
828,7
839,2
Lisäosuuspääoman 12,8 miljoonaa (2013: 12,8 miljoonaa) käypää arvoa ei ole kyetty määrittämään.
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Käypä arvo 2013

Kirjanpitoarvo 2013

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvelat

Suojauslaskennan alaiset
johdannaiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Lainat ja saamiset

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat

Liite

Milj. €
Rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)							
Osakkeet ja osuudet
				 7,2			7,2
7,2
Lainasaamiset
			 43,3				43,3
44,7
Korottomat lainasaamiset
			 55,6				55,6
55,1
Myyntisaamiset
			 0,0				0,0
0,0
Myyntisaamiset ja muut
lyhytaikaiset korottomat saamiset (20)							
Myyntisaamiset
			 527,1				527,1
527,1
Lainasaamiset
			 0,6				0,6
0,6
Rahoituserien siirtosaamiset 			 0,7				0,7
0,7
Johdannaisvarat
		
17,8			
0,0		17,8
17,8
Lyhytaikaiset korolliset saamiset (21)							
Lainasaamiset
			 7,5				7,5
7,6
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
							0,0
0,0
Rahavarat
(23)							
Käteisvarat ja talletukset
			 157,7				157,7
157,7
								
Rahoitusvarat yhteensä
		
17,8
792,4
7,2
0,0		817,4
818,2
							
Rahoitusvelat
							
							
Lisäosuuspääoma
(24)					 12,8
12,8
12,8
Pitkäaikaiset korolliset velat
(25)							
Ostovelat
						 0,0
0,0
0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
						 20,2
20,2
20,2
Korolliset lainat muilta
						 10,2
10,2
11,5
Rahoitusleasingvelat
						 72,3
72,3
66,8
Pitkäaikaiset korottomat velat
(26)							
Rahanlaskentapalvelu
						 25,5
25,5
25,5
Muut korottomat velat
						 0,1
0,1
0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat
(25)							
Korolliset lainat muilta
						 30,3
30,3
30,3
Rahoitusleasingvelat
						 17,4
17,4
31,2
Lyhytaikaiset korottomat velat
(26)							
Siirtovelat rahoituserät
						 0,6
0,6
0,6
Johdannaisvelat
		
11,3			
0,7		12,0
12,0
Ostovelat
(26)					 677,3
677,3
677,3
								
Rahoitusvelat yhteensä
		
11,3			
0,7
866,7
878,7
888,3
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Käyvän arvon hierarkia rahoitusvaroista ja -veloista
		Käypä arvo 			
Liite
2014
Taso 1
Taso 2

Milj. €

Taso 3

Käypään arvoon arvostetut varat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Korottomat lainasaamiset
Muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lainasaamiset
Johdannaisvarat
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Lainasaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Sijoituskiinteistöt
Myytävänä olevien omaisuuserien varat
Yhteensä
Käypään arvoon arvostetut velat
Lisäosuuspääoma
Pitkäaikaiset korolliset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
Korolliset lainat muilta
Rahoitusleasingvelat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Rahanlaskentapalvelu
Muut korottomat velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Korolliset lainat muilta
Rahoitusleasingvelat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Johdannaisvelat
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
Yhteensä

(17)				
		
2,3			
2,3
		
38,9		
38,9
		
36,4		
36,4
(20)				
		
0,6		
0,6
		25,5
4,9
20,5
(21)				
		
0,0		
0,0
		
18,7		
18,7
		
178,3			
178,3
		
4,0			
4,0
304,7
4,9
115,2
184,6
				
				
				
(24)
12,8		 12,8
(25)				
				
0,0
		
16,3		
16,3
		
71,8		
71,8
(26)				
		
25,5		
25,5
		
0,2		
0,2
(25)				
		
0,7		
0,7
		
19,4		
19,4
(26)				
		8,0
4,9
3,1
		
		
1,3			
1,3
		
156,0
4,9
149,8
1,3

Se käyvän arvon hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen käypään
arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen
käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan. Käypien arvojen hierarkian eri tasojen välisten siirtojen ajankohta määritetään
raportointikauden lopun mukaisesti.
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Konserni on käyttänyt näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä hintalähteenä Bloombergin, Reutersin ja Nasdaq OMX
Commoditiesin arvostuksia.
Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin,
mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Näiden instrumenttien käyvän
arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin
markkinatietoihin.
Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan
markkinatietoon.
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Suomen Luotto-osuuskunnan osuudet esitetään tasolla 3 johtuen epätarkkuudesta käyvän arvon määrityksessä. Osuuksien käypä arvo 0,8
miljoonaa (2013: 5,6 miljoonaa) perustuu Suomen Luotto-osuuskunnan alustavaan suunnitelmaan varojen jaosta vuonna 2015. Edellä
mainittujen lisäksi taso 3 sisältää noteeraamattomia osakkeita 1,5 miljoonaa (2013: 1,6 miljoonaa), joiden käypä arvo ei ole määritettävissä sekä
sijoituskiinteistöjä 178,3 miljoonaa euroa (2013: 102,8 miljoonaa), joiden käypä arvo perustuu olennaisilta osin ulkopuolisiin kiinteistöarvioihin.
Tasolla 3 esitettyjä noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia realisoitiin v. 2014 hankintamenoarvoltaan 0,1 miljoonaa euroa.
Lopetettuna toimintona esitettyyn SOK:n autokauppaliiketoimintaan 31.12.2014 liittyvät varat ja velat nettoarvoltaan 2,8 miljoonaa esitetään
tasolla 3. Ne on arvostettu myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoonsa.
Tapahtumat tasolla 3
Milj. €
		2014
Alkusaldo 1.1.
		113,0
Myynnit
		-0,1
Suomen Luotto-osuuskunnan osuuksien käyvän arvon
vähennys
		-4,8
Muutos sijoituskiinteistöjen käyvässä arvossa
		75,4
Muutos myytävänä olevien erien käyvissä arvoissa 		-0,2
Tuloslaskelmaan kirjatut käyvän arvon muutokset 		0,0
Saldo 31.12.
		183,4
Käypään arvoon arvostetut varat
Milj. €
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Korottomat lainasaamiset
Muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lainasaamiset
Johdannaisvarat
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Lainasaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Sijoituskiinteistöt
Myytävänä olevien omaisuuserien varat
Yhteensä
Käypään arvoon arvostetut velat
Lisäosuuspääoma
Pitkäaikaiset korolliset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
Korolliset lainat muilta
Rahoitusleasingvelat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Rahanlaskentapalvelu
Muut korottomat velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Korolliset lainat muilta
Rahoitusleasingvelat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Johdannaisvelat
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
Yhteensä

		Käypä arvo
Liite
2013
Taso 1
Taso 2
Taso 3
(17)				
7,2			7,2
44,7		44,7
55,1		55,1
(20)				
0,6		0,6
17,8
3,6
14,2
(21)				
7,6		7,6
0,0		0,0
102,8			102,8
7,1			7,1
243,4
3,6
122,8
117,1
				
				
				
(24)
12,8		
12,8
(25)				
20,2		20,2
11,5		11,5
66,8		66,8
(26)				
25,5		25,5
0,1		0,1
(25)				
30,3		30,3
31,2		31,2
(26)				
12,0
3,6
8,4
4,1			4,1
214,4
3,6
206,8
4,1

SOK-yhtymän tilinpäätös 2014

43

28.Varaukset
		Vuokratilojen
Tappiolliset
ylläpitoMuut
vuokrasopimukset
varaukset
varaukset
Yhteensä
21,3
1,7
0,8
23,9
0,9		
0,8
1,7		
-3,1
-0,3
-0,6
-3,9		
-3,7
0,0		-3,7
15,4
1,4
1,0
17,9
				
				
14,4				
3,5

Milj. €
Varaukset 1.1.2014
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Käyttämättömien varausten peruutukset
Varaukset 31.12.2014
Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Milj. €
Varaukset 1.1.2013
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Siirto lopetettuihin toimintoihin
Käyttämättömien varausten peruutukset
Varaukset 31.12.2013

6,1
2,1
0,6
8,8
19,3
0,0
1,7
21,1
-2,0
-0,3
-1,2
-3,5
-1,5		
-0,2
-1,7
-0,6
-0,1		-0,7
21,3
1,7
0,8
23,9
				
				
19,0				
4,9					
						

Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

29. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana

Konserni on ottanut vuokralle hotelli-, myymälä- sekä varastotiloja vuokrasopimuksilla, jotka eivät ole peruutettavissa. Vuokrien kestot ovat
pääsääntöisesti 3–15 vuotta. Useimmat vuokrasopimukset ovat uusittavissa markkinahintaan vuokra-ajan päätyttyä.
Ei peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. €
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

2014
153,0
561,2
530,5
1 244,7

2013
141,6
522,2
582,0
1 245,8

Konserni vuokralle antajana
Ei peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. €
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
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2014
13,3
10,6
0,7
24,6

2013
12,4
7,5
19,9

30. Rahoitusriskien ja hyödykkeiden hintariskien hallinta
Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty SOK:n rahoitusyksikköön. Yhtymällä on SOK:n hallituksen vahvistamat Talous- ja
rahoituspolitiikka- sekä riskienhallintaohjeet. Näissä määritellään periaatteet rahoitusriskien hallinnalle ja sallitut enimmäismäärät rahoitusriskeille.
Lisäksi rahoituksen eri osa-alueille on asetettu numeeriset tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja
edullisuus kaikissa olosuhteissa.
Johdannaisia käytetään pääasiassa yhtymän rahoitusriskeiltä ja hyödykkeiden hintariskeiltä suojautumiseen. Muussa kuin suojaustarkoituksessa
johdannaiskauppaa käydään vain SOK:n hallituksen hyväksymien riskilimiittien rajoissa.
LUOTTORISKI
Luottoriski on riski sille, että sopimuksen vastapuoli laiminlyö maksuvelvollisuutensa SOK-yhtymälle tai että muutos vastapuolen luottokelpoisuudessa vaikuttaa sen liikkeelle laskemien rahoitusinstrumenttien markkina-arvoon. Luottoriski syntyy sillä hetkellä, kun on tehty
tai päätetty tehdä liiketoimi tai sopimus, joka sisältää riskin, että SOK-yhtymän saatavat voivat jäädä saamatta.
Suurin osa SOK-yhtymän luottoriskistä on rahoitusmarkkinasopimuksiin ja myyntisaataviin liittyvää. SOK-yhtymän likviditeetti sijoitetaan
raha- ja valuuttamarkkinoille tuottavasti, mutta tarpeettomia riskejä välttäen.
Sijoitustoimintaa ja johdannaiskauppaa käydään ainoastaan SOK:n hallituksen hyväksymien vastapuolten kanssa, hallituksen hyväksymän
limiitin puitteissa.
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa liiketoimintayksiköiden toimintaa.
Rahoitusvarojen luottoriskin enimmäismäärä
Milj. €

Liite
2014
2013
		
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)		
Lainasaamiset
		 36,5
43,3
Korottomat lainasaamiset
		 36,6
55,6
Myyntisaamiset
		 0,0
0,0
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
(20)		
Myyntisaamiset
		 507,5
527,1
Lainasaamiset
		 0,6
0,6
Rahoituserien siirtosaamiset
		 0,4
0,7
Johdannaisvarat
		 25,5
17,8
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
(21)		
Lainasaamiset
		 0,0
7,5
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
		18,7
0,0
Rahavarat
(22)
177,1
157,7
Taseen ulkopuoliset vastuut
(32)		
Takausvastuiden nimellisarvo
		 149,0
136,3
		
Yhteensä
		
951,8
946,5
Johdannaisvarat muodostuvat sopimusten kirjanpidossa olevista positiivisista markkina-arvoista.
Yhtymän luottoriskiä lisäävät takaussitoumukset on esitetty liitteessä 32. Takausvastuut sisältävät S-ryhmään kuuluvien yritysten puolesta
myönnettyjä takauksia, joiden realisoituminen ei ole todennäköistä.
Luottoriskiä pienentävät erät
Osuuskauppojen puolesta annettujen takausten vastavakuudeksi on saatu reaalivakuuksia 3,0 miljoonan euron arvosta (2013: 2,5 miljoonaa).
Lisäksi SOK-yhtymä on saanut vuokratakuita sekä pankkitakauksina että rahana 1,3 miljoonaa euroa (2013: 0,7 miljoonaa).
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Laina- ja myyntisaamisten ikäanalyysi
			
			
			
Milj. €
Liite
2014
Lainasaamiset
erääntyy alle vuoden kuluessa
erääntyy yli vuoden kuluessa

Josta ei tilinpäätöspäivänä arvoltaan alentuneita,
Josta ei arvoltaan		
mutta erääntyneitä seuraavissa periodeissa
alentuneita tai				
Tilikaudella
tilinpäätöspäivänä				 kirjatut arvonerääntyneitä
1–30 päivää 31–90 päivää yli 90 päivää
alennukset

Myyntisaamiset
erääntyy alle vuoden kuluessa
erääntyy yli vuoden kuluessa
Yhteensä

(21)
19,3
19,3			
(17)
73,2
73,2			
					
					
(20)
507,5
500,0
5,7
1,0
(17)
0,0
0,0			
		
599,9
592,5
5,7
1,0

Milj. €

			
			
			
Liite
2013

0,8
0,8

Josta ei arvoltaan		
Josta ei tilinpäätöspäivänä arvoltaan alentuneita,
alentuneita tai				
Tilikaudella
mutta erääntyneitä seuraavissa periodeissa
tilinpäätöspäivänä				 kirjatut arvonerääntyneitä
1–30 päivää 31–90 päivää yli 90 päivää
alennukset

Lainasaamiset
erääntyy alle vuoden kuluessa
erääntyy yli vuoden kuluessa

(21)
8,1
8,1			
(17)
98,9
98,9			
					
Myyntisaamiset
					
erääntyy alle vuoden kuluessa
(20)
527,1
519,8
4,9
1,1
erääntyy yli vuoden kuluessa
(17)
0,0
0,0			
					
					
Luottotappiotilien täsmäytyslaskelma

1,3

Milj. €

		
2014
2013			
					
Realisoituneet luottotappiot
		 0,4
0,0			
Palautuneet luottotappiot
		-0,1
0,0			
Tilikaudella kirjatut arvonalennukset					
Loppusaldo 31.12.
		 0,3
0,0			
Luottotappiot ovat aiheutuneet myyntisaamisista, joista ei ole kerrytetty korkoa ja joihin ei ole liittynyt vakuuksia.
Saamistodistusten laadun analyysi 		
2014
Liite
Arvo
Milj. €

Osuus
saamisista

2013
Arvo

(22)
0,0
(17)
16,0
		
16,0

0,0 %
100,0 %
100,0 %

0,0
20,0
20,0

1)
Saamistodistukset luottoluokittain		
2014
Liite
Arvo
Milj. €
AA(22)
0,0
Luokittelematon, S-Pankki
(17)
16,0
Yhteensä
		
16,0

Osuus
saamisista

2013
Arvo

0,0 %
100,0 %
100,0 %

0,0
20,0
20,0

Senior-ehtoiset lainat
Junior-ehtoiset lainat
Yhteensä

1)

Osuus
saamisista		
0,0 %
100,0 %
100,0 %
Osuus
saamisista		
0,0 %
100,0 %
100,0 %

Käytetty ensisijaisesti S&P:n luokitusta. Mikäli S&P:n luokitusta ei ole ollut saatavilla, on käytetty vastaavaa Moody’s- tai Fitch-luokitusta.
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Riskikeskittymät
Saamisten jakautuminen maantieteellisesti 2014
Milj. €
Lainasaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Myyntisaamiset
Rahavarat
Muut erät
Yhteensä

Suomi
Pohjoismaat
Muut EU-maat
Muut maat*
72,8		
0,0
0,9
18,7			
502,0
0,7
3,5
1,3
158,3
9,3
3,2
6,3
25,9			
777,6
10,0
6,8
8,4

Saamisten jakautuminen maantieteellisesti 2013			
Milj. €
Lainasaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Myyntisaamiset
Rahavarat
Muut erät
Yhteensä

Suomi
Pohjoismaat
Muut EU-maat
Muut maat*
105,3		
0,2
1,4
0,0			
521,3
0,7
3,3
1,7
116,2
10,4
13,8
17,3
18,5			
761,3
11,1
17,3
20,4

Riskikeskittymät esitetään taulukoissa ainoastaan SOK-yhtymän ulkoisten erien osalta.
*Muut maat = Sveitsi ja Venäjä
Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan 2014
SOK-yhtymä ei ole nettouttanut rahoitusvarojaan ja -velkojaan. Osaan johdannaissopimuksista kohdistuu kuitenkin sopimus, jonka mukaan
johdannaiset voitaisiin konkurssitilanteessa nettouttaa.

Johdannaissopimukset
2014
2013

	Kirjatut	Kirjatut
rahoitusvarat
rahoitusvelat
Nettoarvo
		
17,7
-1,7
16,0
7,5
-1,7
5,8

LIKVIDITEETTIRISKI
Likviditeettiriski on riski, että SOK:n ja sen tytäryhtiöiden likvidit varat ja käyttämättömät lainalimiitit eivät riitä operatiivisiin tarpeisiin tai että
tarvittavan likviditeetin järjestäminen aiheuttaa korkeita lisäkustannuksia.
SOK-yhtymän likviditeettiriskiä hallitaan pitämällä quick ratio ja kassareservi riittävällä tasolla.
Kassareserviä ylläpidetään maksuvalmiuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa ja siihen lasketaan likvidit jälkimarkkinakelpoiset varat sekä
pankkitilien käyttövarat mukaan lukien tililimiitit. Kassareservin tavoite on 80 miljoonaa euroa ja tavoitteen täyttymistä seurataan kahden viikon
päähän ulottuvalla tarkastelujaksolla.
Lisäksi maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit pyritään minimoimaan lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman avulla.
SOK-yhtymä on solminut komittoituja luottolimiittejä 180 miljoonaa euroa (2013: 220 miljoonaa euroa). Luottolimiiteillä ei ole annettua
vakuutta. Luottolimiitit erääntyvät vuonna 2017. Vuonna 2014 komittoituja luottolimiittejä oli käytössä keskimäärin 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Kirjanpidossa pitkäaikaisesta limiitistä nostettu laina käsitellään pitkäaikaisena velkana. Tilinpäätöshetkellä SOK-yhtymällä ei ollut komittoiduista
limiiteistä nostettuja velkoja.
Rahoituslimiittien ehtoihin sisältyy kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina on kaikissa rahoituslimiittisopimuksissa käytetty
omavaraisuusastetta ja käyttökate/nettokorot -tunnuslukua. Kovenanttiehdot eivät rikkoutuneet tilikauden aikana.
SOK-yhtymällä on lisäksi 250 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli käytössä keskimäärin 7,8 (66,1) miljoonaa euroa.

SOK-yhtymän tilinpäätös 2014

47

SOK-yhtymän rahoitusvelkojen ja johdannaissopimusten sopimukseen perustuvien rahavirtojen maturiteettianalyysi
			Sopimukseen
			perustuvat
Liite
2014
kassavirrat 1) Vaadittaessa

Milj. €

alle 3 kk

3–12 kk

1–2 v

2–5 v

yli 5 v

Rahoitusvelat, jotka eivät ole johdannaisia
Lisäosuuspääoma
(24)
12,8
13,5			 0,2
0,0
0,2
13,0
Pitkäaikaiset korolliset velat
(25)								
Ostovelat
		0,0
0,0				 0,0		
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		
0,0							
Korolliset lainat muilta
		14,9
15,6		 0,0
0,0
15,6		
Rahoitusleasingvelat
		66,1
76,3				17,2
37,5
21,6
Pitkäaikaiset korottomat velat
(26)								
Rahanlaskentapalvelu
		
25,5
25,5
25,5					
Muut korottomat velat
		0,2
0,2				 0,2		
Lyhytaikaiset korolliset velat
(25)								
Korolliset lainat muilta
		
0,7
0,7		0,6
0,2			
Rahoitusleasingvelat
		
16,0
19,5		5,0
14,5			
Ostovelat
(26)
683,6
683,6
683,3
0,3				
Taseen ulkopuoliset vastuut
(32)								
Takausvastuiden nimellisarvo 		
149,0
149,0
149,0					
								
Rahoitusvelat, jotka eivät ole
johdannaisia yhteensä
		
968,8
983,9
857,8
5,8
14,9
33,0
37,7
34,7
								
Johdannaisvelat
(22, 26)								
Suojauslaskennassa mukana olevat
		
johdannaiset
		
0,0
0,0			0,0			
Valuuttajohdannaiset
		
1,7
1,3		1,3
0,0			
Korkojohdannaiset
		2,6
2,6		 0,4
1,2
0,5
0,4
Hyödykejohdannaiset
		4,9
4,9			 0,9
1,0
3,0
Johdannaisvarat
(20, 22)								
Suojauslaskennassa mukana olevat
		
johdannaiset
		
1,0
1,0		0,8
0,2			
Valuuttajohdannaiset
		
18,4
16,1		
10,5
5,7			
Korkojohdannaiset
		1,4
1,4		 0,4
1,0
0,0
0,0
Hyödykejohdannaiset
		4,9
4,9			 0,9
1,0
3,0
								
Nettojohdannaisvelat yhteensä 		
-16,6
69,6
0,0
-9,9
78,6
0,5
0,4
0,0
								
Yhteensä
		
952,1
1 053,5
857,8
-4,1
93,5
33,5
38,1
34,7
1)

rahoitusvelat, kulu + / rahoitusvarat, tuotto +

Taulukossa on kaikki 31.12.2014 voimassa olevat instrumentit ja niiden sopimukseen perustuvat pääomat ja korot. Vieraan valuutan määräiset
erät on muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän spotkursseja. Rahoitusvelkojen vaihtuvakorkoiset koronmaksut on määritetty käyttäen
tilinpäätöspäivän termiinikorkonoteerauksia. Rahoitusvelat, joiden takaisinmaksua voidaan vaatia ennen eräpäivää, on esitetty periodissa, jona
takaisinmaksu on aikaisintaan mahdollista.
Johdannaisista on taulukossa esitetty kunkin sopimuksen nettorahavirrat. Koronvaihtosopimuksista on esitetty kunkin sopimuksen nettorahavirrat.
Tulevat vaihtuvakorkoiset kassavirrat on määritetty käyttäen tilinpäätöspäivän noteerauksia. Valuuttajohdannaisista on esitetty kunkin sopimuksen
nettorahavirrat. Sähköjohdannaisten rahavirtoina esitetään tilinpäätöspäivän käypä arvo erääntymispäivää vastaavassa maturiteetissa.
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Lisäosuuspääoma
Lisäosuusmaksu on osuuskaupan vapaaehtoinen sijoitus osuuskuntaan. Annettuja lisäosuuksia vastaavien lisäosuusmaksujen yhteenlasketusta
määrästä osuuskunnalle kulloinkin suoritettu määrä muodostaa lisäosuuspääoman. Osuuskaupalla on oikeus vähentää lisäosuuksiensa
lukumäärää ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle. Lisäosuuksien vähentäminen ja niitä vastaavien lisäosuusmaksujen
palauttaminen suoritetaan osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
Lisäosuusmaksu palautetaan osuuskaupalle osuuskunnan hallituksen päättämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana lisäosuuksien vähentämistä ja lisäosuusmaksujen palauttamista koskeva vaatimus on
osuuskunnalle esitetty ja viimeistään viiden vuoden ja kuuden kuukauden kuluessa vaatimusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja lisäosuusmaksusta palautettava määrä lasketaan palautusajankohtaa edeltäneeltä tilikaudelta
laadittavan tilinpäätöksen perusteella osuuskuntalain säännösten mukaisesti.
SOK-yhtymän rahoitusvelkojen ja johdannaissopimusten sopimukseen perustuvien rahavirtojen maturiteettianalyysi

Milj. €

			Sopimukseen
			perustuvat
Liite
2013
kassavirrat 1) Vaadittaessa

alle 3 kk

3–12 kk

1–2 v

2–5 v

yli 5 v

Rahoitusvelat, jotka eivät ole johdannaisia
Lisäosuuspääoma
(24)
12,8
14,6			 0,2
0,1
0,6
13,7
Pitkäaikaiset korolliset velat
(25)								
Ostovelat
		
0,0							
		Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		20,2
20,7		 0,1
0,3
20,3		
Korolliset lainat muilta
		10,2
15,8				 0,2
15,6
Rahoitusleasingvelat
		72,3
84,7				18,1
37,8
28,9
Pitkäaikaiset korottomat velat
(26)								
Rahanlaskentapalvelu
		
25,5
25,5
25,5					
Muut korottomat velat
		0,1
0,1				 0,1		
Lyhytaikaiset korolliset velat
(25)								
Korolliset lainat muilta
		
30,3
28,7		
28,6
0,2			
Rahoitusleasingvelat
		
17,4
21,2		5,5
15,7			
Ostovelat
(26)
677,3
677,3		
677,1
0,2			
Taseen ulkopuoliset vastuut
(32)								
Takausvastuiden nimellisarvo 		
136,3
136,3
136,3					
								
Rahoitusvelat, jotka eivät ole 		
johdannaisia yhteensä
		
1 002,3
1 025,0
161,8
711,3
16,6
38,8
54,0
42,6
								
Johdannaisvelat
(22, 26)								
Suojauslaskennassa mukana 		
olevat johdannaiset
		
0,6
0,2		0,1
0,1			
Valuuttajohdannaiset
		
1,3
0,6		0,5
0,1			
Korkojohdannaiset
		5,2
5,2		 1,0
2,2
1,5
0,5
Hyödykejohdannaiset
		4,4
4,4				0,9
2,7
0,8
Johdannaisvarat
(20, 22)								
Suojauslaskennassa mukana 		
olevat johdannaiset
		0,4
0,2				 0,2		
Valuuttajohdannaiset
		7,9
4,9		 0,6
2,2
2,0		
Korkojohdannaiset
		0,6
1,1		 0,2
0,7
0,3
0,0
Hyödykejohdannaiset
		4,4
4,4				0,9
2,7
0,8
								
Nettojohdannaisvelat yhteensä
-1,8
-0,2
0,0
0,8
-0,4
-1,0
0,5
0,0
								
Yhteensä
		
1 000,5
1 024,8
161,8
712,0
16,1
37,8
54,5
42,6
1)

rahoitusvelat, kulu + / rahoitusvarat, tuotto +
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KORKORISKI
Korkoriski tarkoittaa markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa epävarmuutta SOK-yhtymän kassavirrassa, tuloksessa ja taseessa.
Korkoriski on periaatteessa minimoitu, kun SOK-yhtymän korollisten erien keskimääräinen korkosidonnaisuusaika neutraloi operatiivisen
toiminnan herkkyyden korkotason muutoksille.
SOK-yhtymän tavoite korkoriskin hallinnassa on alentaa tai poistaa markkinakorkojen muutoksen negatiivinen vaikutus yhtymän
kassavirtoihin, tulokseen ja taseeseen, kuitenkin suojauksen kustannukset huomioiden.
SOK Rahoitus vastaa keskitetysti SOK-yhtymän korkoriskin hallinnasta. SOK-yhtymän korkoriskiä seurataan ALM-laskentapaikan kautta,
joka kuvastaa koko konsernin korkoriskiä. ALM:n korkoriskipositio muodostuu yhtymän ulkoisten ja sisäisten korkoinstrumenttien nettona.
SOK:n tytäryhtiöiden korkoriskiä hallitaan rahoittamalla investoinnit ja operatiivinen toiminta siten, että liiketoiminnalle jäävä korkoriski
on mahdollisimman pieni. Yhtymän sisäisten lainojen korkosidonnaisuusaikaa päätettäessä otetaan huomioon investointien takaisinmaksuja poistoajat. Korkosidonnaisuus sovitetaan investointia tai operatiivista toimintaa vastaavaksi käyttämällä tarvittaessa yhtymän sisäisiä
korkojohdannaisia.
Yhden prosenttiyksikön lineaarinen markkinakorkotason muutos ei saa aiheuttaa nettorahoituskuluihin lisäystä, joka ylittää euromäärältään
yhden prosentin kunkin vuoden suunnitellusta käyttökatteesta. ALM-korkoriskipositiota seurataan viiden vuoden suunnittelujaksolla ja
edellä esitetyn mittarin tavoitteen tulee täyttyä suunnittelujakson kolmena ensimmäisenä vuotena.
Korkoherkkyysanalyysi
Taulukossa on esitetty SOK-yhtymän korollisten nettovelkojen sekä johdannaissaamisten ja -velkojen korkoherkkyys. Herkkyytenä esitetään
1%-yksikön korkotason muutoksen vaikutus SOK-yhtymän tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan tilinpäätöspäivänä. Muiden muuttujien oletetaan
pysyvän vakiona.
Vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan esitetään ilman verojen vaikutusta.
Vaikutus tuloslaskelmaan
		 Riskille 		1%-yks.
1%-yks.
Liite
altis positio
Duraatio
nousu
lasku

2014
Milj. €
Korolliset saamiset
EUR
Johdannaisvarat ja -velat
EUR
USD
LTL
RUB
Muut valuutat
Korolliset velat
EUR
Yhteensä

Vaikutus omaan pääomaan
1%-yks.
1%-yks.
nousu
lasku

(17, 21)						
		35,3
0,3
0,2
-0,2		
(20, 26)						
		49,7
0,7
-0,1
0,1
0,6
-0,6
		22,8
0,0
0,0
0,0		
		0,0
0,0
0,0
0,0		
		12,0
0,5
0,1
-0,1		
		11,5
0,2
0,0
0,0		
(25)							
		0,0
0,0
0,0
0,0		
						
		
131,4		0,2
-0,2
0,6
-0,6

Johdannaisvarojen ja -velkojen korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön koronmuutoksen vaikutus johdannaisen käypään arvoon. Käypään
arvoon arvostettavien lyhytaikaisten sijoitusten korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön koronmuutoksen vaikutus käypään arvoon sekä
korkovirtoihin seuraavan 12 kk:n aikana. Muiden korollisten saamisten ja velkojen korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön koronmuutoksen
vaikutus korkovirtoihin seuraavan 12 kk:n aikana. Laskelmassa on oletettu taseen pysyvän saman suuruisena seuraavan 12 kk.
Omaan pääomaan vaikuttavien johdannaisten korkoriskiin sovelletaan rahavirran suojausta.
Duraationa ilmoitetaan aika seuraavaan uudelleenhinnoitteluun vuosina.
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2013
Milj. €
Korolliset saamiset
EUR
Johdannaisvarat ja -velat
EUR
USD
LTL
RUB
Muut valuutat
Korolliset velat
EUR
Yhteensä

Vaikutus tuloslaskelmaan
		 Riskille 		1%-yks.
1%-yks.
Liite
altis positio
Duraatio
nousu
lasku

Vaikutus omaan pääomaan
1%-yks.
1%-yks.
nousu
lasku

(17, 21)						
		20,6
0,1
0,2
-0,2		
(20, 26)						
		55,7
0,3
-0,4
0,4
1,0
-1,0
		23,5
0,2
-0,1
0,1		
		 -4,9
0,5
0,0
0,0		
		56,7
0,9
0,5
-0,5		
		
21,3
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(25)						
		48,7
0,1
-0,5
0,5		
							
		
239,1		-0,4
0,4
1,0
-1,0

Korkovirtariski ja suojauslaskenta
SOK-yhtymässä sovelletaan suojauslaskentaa erittäin todennäköisiä tulevia ostoja suojaaviin johdannaisiin. Käytettävä suojauslaskentamalli on
rahavirran suojaus. Suojauslaskennan tarkoitus on suojautua valuuttamääräisten ostojen valuuttariskiltä.
Suojauslaskentaa sovelletaan johdannaisiin, jotka ovat suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39-standardin suojauslaskennan ehdot.
Suojausinstrumentteina on käytetty koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiineitä. Suojaussuhde suojaavan johdannaisen ja
suojattavan kohteen välillä sekä suojaukseen liittyvät riskienhallintatavoitteet dokumentoidaan suojauksen alkaessa.
Suojauksen tehokkuus arvioidaan suojaussuhteen alussa ja suojauksen aikana siten, että suojaus on erittäin tehokas koko suojauksen ajan. Suojausta
pidetään tehokkaana, kun suojaavan instrumentin rahavirtojen muutos eliminoi suojauksen kohteena olevan sopimuksen tai position rahavirtojen
muutoksesta 80-125 prosenttia.
Suojauksen tehokas osuus kirjataan käyvän arvon rahastoon.
Suojausinstrumenteina käytettyjen johdannaisten käyvät arvot
Milj. €

2014

2013

Johdannaisvelat
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Valuuttatermiinit

0,0
0,0

0,2
0,5

Yhteensä

0,0

0,7

Johdannaissaamiset
Valuuttatermiinit

0,0

0,0

Yhteensä

0,0

0,0

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksissa suojauslaskentaa sovelletaan vain johdannaisen korkovirtariskiin. Valuuttariskistä aiheutuvat voitot
ja tappiot kirjataan suoraan tuloslaskelmaan.
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Rahavirran suojauksesta konsernin omaan pääomaan kirjatut muutokset
Milj. €

2014
2013
		
Alkusaldo 1.1.
1,1
-4,1
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta
1,0
-0,1
Tuloslaskelmaan sisällytetty määrä
1,1
3,1
		
Loppusaldo 31.12.
3,3
1,1
		
		
Omaan pääomaan kirjatut erät on esitetty ilman verovaikutusta.
		
Omaan pääomaan kirjatut arvonmuutokset kirjataan
tuloslaskelmaan sillä kaudella, kun suojatut rahavirrat kirjataan tuloslaskelmaan,
		
johdannainen erääntyy tai suojauslaskennan edellytykset
eivät enää täyty.
		
		
VALUUTTARISKI
SOK-yhtymän liikevaihto kertyy edelleen pääosin kotimaasta.
Valuuttariski tarkoittaa valuuttakurssien muutosten aiheuttamaa epävarmuutta SOK-yhtymän kassavirrassa, tuloksessa ja taseessa. SOK:n ja
sen tytäryhtiöiden valuuttariskin suuruutta tarkastellaan valuutoittain. Tavoitteena on minimoida avoimen position valuuttariskistä aiheutuva
epävarmuus, kuitenkin suojauksen kustannukset huomioiden.
SOK Rahoitus vastaa keskitetysti SOK-yhtymän valuuttariskin hallinnasta. SOK-yhtymän valuuttariskiä seurataan ALM-laskentapaikan kautta,
joka kuvastaa koko konsernin valuuttariskiä. ALM-position riski valuuttakurssin muuttuessa kymmenellä prosentilla ei saa ylittää kahta miljoonaa
euroa. Transaktioriskit ovat sopimuksen tekevän SOK:n yksikön tai tytäryhtiön vastuulla. Merkittävät transaktioriskit suojataan pääsääntöisesti
yhtymän sisäisillä johdannaisilla.
Tytäryhtiöiden valuuttariskiä pienennetään rahoittamalla yhtiöiden toimintaa samassa valuutassa kuin rahan käyttökin on sekä johdannaisten
avulla. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin sijoitettuun oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvää translaatioriskiä pienennetään suojaamalla pääomat
siltä osin kuin 20 prosentin kurssimuutos aiheuttaisi yli prosenttiyksikön heikennyksen SOK-yhtymän omavaraisuusasteeseen. Samoin menetellään
sen osuuden kanssa, jonka yhtiöt ovat suunnitelleet palauttavansa Suomeen yli neljän vuoden kuluttua. Osuus, jonka yhtiöt ovat suunnitelleet
palauttavansa seuraavan neljän vuoden kuluessa, huomioidaan täysmääräisenä.
Valuuttaherkkyysanalyysi
Valuuttaherkkyysanalyysissä esitetään, mitä 10 % euron vahvistuminen tai heikentyminen muita valuuttoja vastaan vaikuttaisi yhtymän tulokseen
tai omaan pääomaan. Muiden muuttujien oletetaan pysyvän vakiona.
Laskelma sisältää SOK:n ulkomaisten tytäryhtiöiden oman pääoman määrän, jonka euroiksi muuntamisesta aiheutuu vaikutus omaan pääomaan.
Vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan esitetään ilman verojen vaikutusta.
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2014
Milj. €
USD
LTL
RUB
Muut valuutat
Yhteensä

Riskille altis
positio
21,8
11,0
-13,1
10,1
29,3

Vaikutus tuloslaskelmaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-2,2
2,2
-1,1
1,1
1,3
-1,3
-1,0
1,0
-3,0
3,0

2014
Milj. €
LTL
RUB
Yhteensä

Riskille altis
positio
4,8
30,5
35,3

Vaikutus omaan pääomaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-0,5
0,5
-3,0
3,0
-3,5
3,5

SOK-yhtymän oman pääoman ehtoisia sijoituksia suojaaviin valuuttajohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa.
Yhtymän LTL-kokonaisriskiä arvioitaessa on huomioitava tässä valuutassa toimivien tytäryhtiöiden euromääräiset tai valuuttaklausuulin
sisältävät valuuttamääräiset pitkäaikaiset vuokrasopimukset, joiden valuuttariskiä vastaan tytäryhtiöt ovat suojautuneet johdannaisin.
Vuokrasopimukset eivät sisälly valuuttaherkkyysanalyysiin.
2013
Milj. €
USD
LTL
RUB
Muut valuutat
Yhteensä

Riskille altis
positio
22,5
-3,1
-22,0
0,9
-1,7

Vaikutus tuloslaskelmaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-2,3
2,3
0,3
-0,3
1,2
-1,2
-0,1
0,1
-0,9
0,9

2013
Milj. €
LVL
LTL
RUB
Yhteensä

Riskille altis
positio
2,6
1,5
16,2
20,3

Vaikutus omaan pääomaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-0,3
0,3
-0,1
0,1
-1,6
1,6
-2,0
2,0

31. Lähipiiritapahtumat
SOK-yhtymän lähipiiriin kuuluvat tytäryritykset, osakkuusyritykset, yhteisyritykset, pääjohtaja ja hänen sijaisensa, SOK:n konsernijohtoryhmä,
SOK:n hallitus ja hallintoneuvosto sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. SOK-yhtymässä ylläpidetään lähipiiriin kuuluvista lähipiirirekisteriä.
Alueosuuskaupat eivät kuulu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä -standardin mukaiseen SOK-yhtymän lähipiiriin.
Maksetut johdon työsuhde-etuudet
Pääjohtajan ja SOK:n konsernijohtoryhmän palkat ja palkkiot
SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot
Pääjohtajan ja SOK:n konsernijohtoryhmän lisäeläkekulut
Yhteensä

2014
3,2
0,3
1,0
4,5

2013
2,8
0,4
0,7
3,8

Johdon eläkesitoumukset: SOK:n pääjohtajalla, työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja konsernijohtoryhmällä sekä muulla johdolla, joka
täyttää eläkepolitiikan mukaiset kriteerit on oikeus lisäeläkevakuutukseen, jossa eläkeikä on 60–62 vuotta.
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Lähipiirilainat emo-osuuskunnalle/sisaryrityksille, osakkuusyrityksille sekä yhteisyrityksille on myönnetty normaalin liiketoiminnan
rahoittamiseen. SOK-yhtymän lähipiiriin kuuluvalle johdolle ei ole myönnetty lainoja vuosina 2013-2014. Myöskään ehdollisia eriä ja muita
sitoumuksia avainhenkilöiden puolesta ei ollut. Johtoon kuuluvat henkilöt lähipiireineen eivät ole olennaisessa liikesuhteessa SOK-yhtymään.
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa:
Milj. €
Myynnit
Ostot
Rahoitustuotot ja -kulut
Myyntisaatavat ja muut saamiset
Lainasaamiset
Lainat
Ostovelat ja muut velat

2014
17,5
340,2
0,4
1,9
57,5
		
30,1

2013
15,4
317,8
0,6
1,2
35,1
8,5
46,3

Lähipiiritapahtumissa ostot North European Oil Trade Oy:ltä on poistettu esitettävistä saldoista käsitellen ne välitysmyyntinä kuten
tuloslaskelmallakin.

32.Vastuusitoumukset
Milj. €
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Muut annetut vakuudet
Pantit
Takaukset
Yhteensä
Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten velasta
Takaukset osuuskauppojen velasta
Yhteensä
Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten vastuista
Takaukset omistusyhteysyritysten vastuista
Takaukset osuuskauppojen vastuista
Takaukset muiden vastuista
Yhteensä

2014

2013

0,1
4,6
4,7

0,2
4,0
4,2

109,3
7,4
116,6

103,6
9,2
112,7

26,2
1,4
0,1
		
27,7

Muut vastuut
Takaisinostovastuut 1)
Merkintäsitoumukset 2)
Yhteensä

36,2
10,4
46,6

17,9
0,2
1,4
19,5
26,8
12,0
38,8

1)

Takaisinostovastuut koostuvat ostositoumuksesta ostaa Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavan kiinteistörahaston kohteet rahaston
jäljellä olevan vieraan pääoman määrästä. SOK:n omistusosuus kiinteistörahastoyhtiöstä on 20 prosenttia.

2)

Merkintäsitoumus koostuu sitoumuksesta sijoittaa pääomapanoksia Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavaan kiinteistörahastoon.

Annetut takaukset koostuvat pääosin yhteisyritys North European Oil Trade Oy:n puolesta annetuista 65,4 miljoonan euron (76,8 milj. euro
31.12.2013) velan ja muiden vastuiden takauksista sekä yhteisyritys Kauppakeskus Mylly Oy:n puolesta annetuista 50,0 miljoonan euron
(44,7 milj. euro 31.12.2013) velan takauksista.
Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n myöntämille takauksille. Tukikirjeiden määrä 31.12.2014 oli 78,0 miljoonaa euroa
(78,1 milj. euroa 31.12.2013).
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Muut taloudelliset vastuut:
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee
tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 6,8 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa 31.12.2013).
Muut vastuusitoumukset:
Osakassopimuksen mukaiset sitoumukset vastata S-Voima Oy:n sitoumuksista ja rahoittaa sen toimintaa.
Osakkaat vastaavat ns. Mankala-periaatteen mukaisesti S-Voima Oy:n sitoumuksista. Tämän periaatteen mukaan vastuu yhtiön muuttuvista
kustannuksista määräytyy osakkaan käyttämän energian mukaan. Vastuu yhtiön kiinteistä kustannuksista, sisältäen myös mm. lainojen lyhennykset
ja korot sekä poistot, puolestaan jakautuu osakkaan omistamien osakesarjojen suhteessa. Yhtiön A-sarjan osakkeet liittyvät markkinasähkön
hankintaan, B- ja B1-sarjojen osakkeet tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hankintaan ja C-sarjan osakkeet ydinvoimalla tuotetun
sähköenergian hankintaan, johon S-ryhmä on sittemmin päättänyt olla osallistumatta.
S-Voima Oy:n osakkaat ovat lisäksi osakassopimuksessa sopineet keskinäisestä velvollisuudesta rahoittaa yhtiön sijoituksia tuotantoyhtiöihin
omanpääomanehtoisesti, jolloin vastuu lähtökohtaisesti jakaantuu osakesarjoittain osakeomistuksen suhteessa. SOK:n tilinpäätöshetkeen mennessä
tehtyihin päätöksiin perustuva vastuu omanpääomanehtoisen rahoituksen jäljellä olevasta osuudesta on arviolta yhteensä 0,9 miljoonaa euroa
(1,8 milj. euroa 31.12.2013). Vieraanpääomanehtoista rahoitusta yhtiön osakkailta ei arvioida tarvittavan.
Lisäksi SOK on sitoutunut myöntämään vieraanpääomanehtoista rahoitusta. SOK:n tilinpäätöshetkeen mennessä tehtyihin päätöksiin
perustuva vastuu vieraanpääomanehtoisen rahoituksen jäljellä olevasta osuudesta on seuraava: S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:lle
osakaslainaa 60,0 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa 31.12.2013), North European Oil Trade Oy:lle ehdollista pääomalainaa 5,0 miljoonaa euroa
(0,0 milj. euroa 31.12.2013) ja North European Bio Tech Oy:lle pääomalainaa 0,5 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa 31.12.2013).
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33. Tytär- ja osakkuusyhtiöt
SOK-yhtymän ja SOK:n omistamat yritykset 31.12.2014
		
SOK-yhtymän
SOK-yhtymän
Maa
omistusosuus-%
äänivaltaosuus-%
Konserniyritykset
Kaupalliset
SOK Autokauppa Oy
Suomi
100
100
A/S Prisma Latvija
Latvia
100
100
AS Sokotel
Viro
100
100
Inex Partners Oy
Suomi
100
100
Inex Export Oy
Suomi
100
100
Jollas-Opisto Oy
Suomi
100
100
Meira Nova Oy
Suomi
100
100
OOO Real Estate Management
Venäjä
100
100
OOO Real Estate 1
Venäjä
100
100
OOO Real Estate 2
Venäjä
100
100
OOO Otel Plus
Venäjä
100
100
OOO Prisma
Venäjä
100
100
OOO Sokotel
Venäjä
100
100
Prisma Peremarket AS
Viro
100
100
Rekla Oy
Suomi
100
100
SOK-Liiketoiminta Oy
Suomi
100
100
Sokotel Oy
Suomi
100
100
SOK Real Estate Int Oy
Suomi
100
100
SOK Retail Int Oy
Suomi
100
100
SOK-Takaus Oy
Suomi
100
100
Suomen Spar Oy
Suomi
100
100
UAB Prisma LT
Liettua
100
100
UAB Viršuliškių Prekybos Centras
Liettua
100
100
S-Verkkopalvelut Oy
Suomi
100
100
S-Business Oy
Suomi
100
100
S-Yrityspalvelu Oy
Suomi
100
100
RB Int Oy
Suomi
100
100
OOO Itis 2
Venäjä
100
100
SOK Fund Management Oy
Suomi
100
100
SOK Fashion Retail Oy
Suomi
51
51
30 kpl
			
			
Kiinteistöyhtiöt 18 kpl
			
Konserniyritykset yhteensä 48 kpl
			
			
Yhteisyritykset
			
Kauppakeskus Mylly Oy
Suomi
50
50
Kiinteistö Oy Kuloisten Kauppakeskus
Suomi
50
50
North European BioTech Oy
Suomi
50
50
North European Oil Trade Oy
Suomi
51
51
4 kpl
			
			
Osakkuusyhtiöt
			
Asunto Oy Kauniaisten Kirkkomäki
Suomi
39
39
Coop Trading A/S
Tanska
25
25
Finnfrost Oy
Suomi
50
50
Keskuskorttelin Huolto Oy
Suomi
32
32
S-Pankki Oy
Suomi
50
50
S-Asiakaspalvelu Oy
Suomi
50
50
Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali
Suomi
50
50
Kiinteistö Oy Limingan terminaali
Suomi
50
50
FIM Oyj
Suomi
26
26
FIM Pankki
Suomi
26
26
FIM Kiinteistö Oy
Suomi
20
20
FIM varainhoito Oy
Suomi
26
26
Russian and Baltics Retail Properties Ky
Suomi
20
20
Osakkuusyritykset yhteensä 13 kpl
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SOK:n
omistusosuus-%

100
100
100
100

100
100
99
100
100
100
100
100
100
100
100
51

50
50
51

39
25
32
50

20

34. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
			
Konsernilla ei ole olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia.		
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SOK-yhtymän tunnusluvut 2010–2014

SOK-yhtymän jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj.€
Liikevoitto, milj.€
%:a liikevaihdosta
Tulos ennen veroja, milj.€
%:a liikevaihdosta

IFRS
2014

IFRS
2013

IFRS
2012

IFRS
2011

IFRS
2010

7 285,5
7 317,3
10 634,0
11 280,2
				
43,1
-7,9
-7,2
18,8
0,6
-0,1
-0,1
0,2
				
39,7
-13,2
-27,1
19,5
0,5
-0,2
-0,3
0,2

9 257,7
48,8
0,5
41,2
0,4

SOK-yhtymä *)

				
				
Oman pääoman tuotto-%
5,5
0,8
-3,9
2,0
				
Sijoitetun pääoman tuotto-%
11,2
3,0
-0,1
3,2
				
Omavaraisuusaste, %
38,3
36,3
29,3
26,7
				
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj.€
68,6
99,7
124,4
105,5
%:a liikevaihdosta
0,9
1,4
1,2
0,9
				
Gearing, %
-11,3
0,7
41,7
34,1
				
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
				
tilikauden aikana
9 166
9 616
10 563
9 973
Lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna
8 030
8 897
9 732
8 947
				
Korottomat velat, milj.€
847,2
860,4
821,3
1 233,7
* Tunnusluvut sisältävät sekä lopetetut että jatkuvat toiminnot.
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4,4
3,6
28,9
98,8
1,1
9,3
9 589
8 442
1 145,5

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

tulos rahoituserien jälkeen – verot
Oman pääoman tuotto-%
=
x 100 %
		 oma pääoma keskimäärin

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto-%
=
x 100 %
		 taseen loppusumma – korottomat velat – varaukset, keskimäärin

oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %
=
x 100 %
		 taseen loppusumma – saadut ennakot
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen

= tytäryhtiöosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden hankintamenot

korolliset velat – rahavarat
Gearing, %
=
		 oma pääoma yhteensä

x 100 %

Henkilöstön keskimääräinen 		 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä sekä lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna
lukumäärä tilikauden aikana		 on laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun henkilökunnan lukumääristä.
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Emo-osuuskunnan tilinpäätös, FAS
SOK:n tuloslaskelma, FAS
Milj. €

Liitetieto		
1.1.- 31.12.2014

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Toimitilavuokrat
Muut kulut
Liikeylijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät (+/-)
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot (+/-)
Tuloverot (+/-)
Tilikauden ylijäämä
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1.1.- 31.12.2013

			
6 327,2		6 323,0
(1)		
0,5		63,5
				
				
(2)
5 725,0		5 988,3
		
308,1
6 033,2
58,6
6 046,9
				
(3)				
		
82,4		87,5
		
20,1
102,5
23,1
110,6
				
(4)		
16,7		12,7
				
				
		
23,4		47,7
(5)
134,1
157,5
127,9
175,6
				
			 17,9		40,8
				
(8)		
6,0		12,8
				
			 23,9		53,6
				
(9)		 -11,4		-5,8
				
			 12,5		47,8
				
(10)		
-0,3		0,0
(11)		
0,0		0,1
				
			 12,2		47,8
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SOK:n tase, FAS
VASTAAVAA Milj.€
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA Milj.€
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Käyvän arvon rahasto
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

Liitetieto		
(12)
(13)
(14)
(14)

31.12.2014		31.12.2013

38,7		39,5
5,9		 6,9
372,1		350,5
433,7
850,3
476,4

873,3

				
(15)
116,4		129,4
(16)
2,3 		
2,3
(17)
552,6		600,0
		
126,5
797,7
74,2
805,9
				
			
1 648,1		
1 679,2		
		
				
		31.12.2014
31.12.2013
				
(18)				
		
169,4		163,4
		
12,8		12,8
		
1,5		 4,1
		
18,5		18,5
0,0
0,1
		
513,6		466,0
		
12,2
727,9
47,8
712,6
				
(19)		
4,8		4,5
(20)		
14,6		19,3
				
				
(21)
0,2		45,7
(22)
900,6
900,8
897,1
942,9
				
			
1 648,1		1 679,2
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SOK:n rahoituslaskelma, FAS
Viite

Milj. €

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

LIIKETOIMINTA
17,9
40,8
Liikeylijäämä
(1)
14,4
-36,7
Oikaisut liikeylijäämään
(2)
71,7
79,2
Käyttöpääoman muutos
104,0
83,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
-33,7
-24,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
37,1
25,1
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
0,1
2,1
Saadut osingot liiketoiminnasta
0,0
0,0
Maksetut tuloverot
107,6
86,1
Liiketoiminnan rahavirta
		
		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-22,3
-12,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-29,9
-161,1
Investoinnit osakkeisiin
7,3
1,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
4,7
187,8
Luovutustulot osakkeista
41,3
29,2		
Myönnetyt lainat
5,9
5,7		
Osinkotuotot ja osuuspääoman korot
7,1
51,1
Investointien rahavirta
		
		
RAHOITUS
		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
-20,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
-45,1
-147,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
6,0
7,3
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
-0,2
-0,2
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
0,0
0,0
Muu oman pääoman vähennys
-2,9
-12,5
Saadut konserniavustukset
-62,5
-153,2
Rahoituksen rahavirta
		
52,2
-15,9
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)
		
74,2
90,2		
Rahavarat tilikauden alussa
126,5
74,2
Rahavarat tilikauden lopussa
		
(1)		
Oikaisut liikeylijäämään
-0,3
-63,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
16,7
12,7
Poistot ja arvonalentumiset
-2,1
14,0
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
14,4
-36,7
(2)		
Käyttöpääoman muutos
172,3
108,6
Liikesaamisten muutos
12,9
-129,3
Vaihto-omaisuuden muutos
-113,5
99,9
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
71,7
79,2
Rahavarat ja rahavarojen muutos eroaa taseesta ja taseesta lasketusta rahavarojen muutoksesta siten, että rahavirtalaskelman rahavarojen
muutoksesta on eliminoitu rahoitusarvopapereiden käypään arvoon arvostamisesta johtuvat arvostusvoitot ja -tappiot.
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SOK:n tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) tilinpäätös on
laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (FAS).
Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Koska kaikki polttonesteostot SOK:n yhteisyritys North European Oil Trade Oy:ltä välitetään sellaisenaan osuuskaupoille,
SOK:n polttonesteostot North European Oil Trade Oy:ltä sekä
vastaava myynti osuuskaupoille on käsitelty vuoden 2014 alusta
lukien välitysmyyntinä. Vuoden 2013 tuloslaskelma on oikaistu
vertailukelpoiseksi siirtämällä 1 222 miljoonaa euroa liikevaihdosta ostojen oikaisuksi. Tulokseen esittämistavan muutoksella
ei ollut vaikutusta.
Ulkomaan rahan määräiset erät ja johdannaissopimukset

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat muutetaan euroiksi EKP:n
tilikauden päättymispäivänä noteeraamaan kurssiin ja kurssierot
kirjataan tulosvaikutteisesti.

Muita velkoja suojaamaan tarkoitettujen suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten sekä realisoituneet että realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan rahoituskuluihin.
Konsernipankkitilijärjestelmä

SOK:n konsernitilijärjestelmiin liitettyjen tytäryhtiöiden tilien
varat esitetään SOK:lla rahoina ja pankkisaamisina sekä lyhytaikaisina saamisina saman konsernin yrityksiltä että lyhytaikaisina
velkoina saman konsernin yrityksille.
Liikevaihto ja myynnin tuloutusperiaate

Myynti tuloutetaan luovutettaessa suorite. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty muun muassa myönnetyt
alennukset, arvonlisävero ja myynnin kurssierot.
Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan pysyvien vastaavien myyntituotot, liiketoiminnan luovutustuotot sekä muut kuin
varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät liiketoiminnasta syntyneet
yleensä säännölliset tuotot.

Myyntisaamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot kirjataan
liikevaihtoon ja ostovelkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot
kirjataan kuluihin. Muiden taseen rahoituseriin kuuluvien saamisten kurssivoitot ja -tappiot kirjataan rahoitustuottoihin ja
vastaavasti muiden velkojen osalta rahoituskuluihin.

Leasingmaksut

Johdannaissopimuksia tehdään pääasiassa suojaustarkoituksessa,
mutta pääsääntöisesti niihin ei ole sovellettu suojauslaskentaa.
Kirjanpidossa muut kuin suojauslaskentaan sisältyvät johdannaiset on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutokset on kirjattu
tulosvaikutteisesti.

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,
mikäli niiden täsmällinen määrä sekä toteutumisajankohta tiedetään.

Suojauslaskentaa sovelletaan osaan tavaraostoja suojaavista valuuttajohdannaisista. Näiden osalta suojauksen kohteena on
ainoastaan valuuttakurssiriski. Käytettävä suojauslaskentamalli
on rahavirran suojaus. Suojauslaskennassa olevien suojausinstrumenttien valuuttakurssien muutoksesta johtuvasta arvonmuutoksesta kirjataan tehokas osuus kokonaisuudessaan oman pääoman
käyvän arvon rahastoon.
Myynnin ja myyntisaamisten suojaamiseksi solmituista johdannaissopimuksista kirjataan realisoituneet ja realisoitumattomat
voitot ja tappiot myyntituottoihin. Muiden saamisten suojaustarkoituksessa tehdyt johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan rahoitustuottoihin. Ostojen
ja ostovelkojen suojaamiseksi solmittujen johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan ostoihin.

Toimitilojen leasingmaksut esitetään tuloslaskelmassa toimitilavuokrissa ja muut leasingmaksut muina liiketoiminnan muina kuluina.
Vastaiset menot ja menetykset

Satunnaiset erät

Satunnaisina erinä esitetään sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja
olennaisiin tapahtumiin, kuten konserniavustukset ja yrityskauppoihin liittyvät huomattavat erät.
Tuloverot

Tuloveroihin sisältyvät tilikauden verotettavan tulon perusteella
lasketut verot sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.
SOK:n tuloslaskelmassa ja taseessa ei esitetä laskennallista verovelkaa tai -saamista, vaan olennaiset laskennalliset verovelat tai
-saamiset on esitetty liitetiedoissa verojen erittelyn yhteydessä.
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Pysyvät vastaavat ja poistot

Milj. €

Pysyvät vastaavat on taseessa arvostettu hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

1. Liiketoiminnan muut tuotot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun
poistosuunnitelman mukaan tasapoistona käyttöomaisuuden
alkuperäisestä hankintamenosta. Poistot on laskettu kohteen
käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Poistoajat perustuvat arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin. Pysyvien vastaavien
tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia.

2014

2013

0,4
0,1
0,5

63,4
0,1
63,5

5712,1
12,9
5725,0

5990,6
-2,3
5988,3

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

82,4
15,1
5,0
102,5

87,5
18,0
5,2
110,6

Henkilöstömäärä keskimäärin

1482

1634

0,7
0,2

0,7
0,3

Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä
2. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos (+/-)
Yhteensä
3. Henkilöstökulut

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Rakennukset
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
Koneet ja kalusto
Moottoriajoneuvot ja palvelimet
Muut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Vuosia
20–35
5–15
3–10
3–5
EVL:n sallimissa
rajoissa

Poistoeron muutos esitetään tuloslaskelmassa kohdassa tilinpäätössiirrot. Kertynyt poistoero esitetään taseessa kohdassa tilinpäätössiirtojen kertymä.
Pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvat osakkeet ja osuudet arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 2a §:n sallimaa vaihtoehtoista
menettelyä noudattaen käypään arvoon, mikäli käypä arvo on
luotettavasti määriteltävissä.
Vaihtuvat vastaavat

Rahoitusinstrumentit on arvostettu kirjanpitolain 5 luvun 2a §:n
sallimaa vaihtoehtoista menettelyä noudattaen käypään arvoon.
Rahoitusinstrumentit on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin (vuosina 2013-2014 ei ole ollut eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia),
lainoihin ja saamisiin sekä muihin rahoitusvelkoihin. Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon muutos merkitään tuloslaskelmaan. Myytävissä
olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos merkitään oman
pääoman käyvän arvon rahastoon. Mahdollinen arvonalennus
kirjataan kuitenkin heti tulosvaikutteisesti ja samalla oikaistaan
käyvän arvon rahastoa. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset,
lainat ja saamiset sekä muut rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Mahdollinen arvonalennus kirjataan tulosvaikutteisesti ja koron
kerryttämistä jatketaan alennetulle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla.
Vaihto-omaisuus on fifo-periaatteen mukaisesti merkitty taseeseen hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai jälleenhankintamenojen tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä
alinta arvoa käyttäen.
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Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on
laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun
henkilökunnan lukumääristä.
Maksetut palkat ja palkkiot:
Pääjohtaja sekä hallituksen jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet

Johdon eläkesitoumukset:
SOK:n pääjohtajalla, työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja
konsernijohtoryhmällä on eläkeoikeus täytettyään 60–62 vuotta.
4. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Yhteensä

9,3
3,3
12,7

11,4
5,3
16,7

Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen
erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja
tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin.
5. Liiketoiminnan muut kulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Kiinteistö, kalusto- ja tarvikekulut
Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut
Yhteensä

2,2
112,9
19,1
134,1

2,5
108,5
16,9
127,9

Toimitilavuokrat on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa.
6. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot KPMG Oy Ab
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä

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

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

Milj. €

2014

2013

Milj. €

2014

2013

7. Pakollisten varausten lisäykset (-) tai vähennykset (+)

11. Tuloverot

Vajaakäytössä oleviin tiloihin
kohdistuvat lisäykset
Vajaakäytössä oleviin tiloihin
kohdistuvat vähennykset
Muut pakolliset varaukset lisäykset
Muut pakolliset varaukset vähennykset
Yhteensä

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta (+/-)
Tuloverot edellisiltä tilikausilta (+/-)
Tuloverot satunnaisista eristä tilikaudelta (+/-)
Yhteensä

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

0,8
-0,1
-0,8
-0,1

Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat

2,1

2,9

-1,2

-17,5

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

1,5
-1,4
0,9
-16,5

0,0
6,0

0,0
7,8

6,0

7,8

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot muilta ja osuuspääoman korot
Osinkotuotot ja osuuspääoman korot
pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä

Korkotuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä
5,9
Muilta
1,2

6,2
2,3

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä

6,8
24,1
37,9

8,9
14,8
32,2

Arvonalentumisen vähennys ja lisäys
pysyvien vastaavien sijoituksista

0,0

0,3

Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

30,0
7,9
37,9

14,3
13,2
27,6

6,0

12,8

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
9. Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset
Yhteensä
Satunnaiset kulut
Annetut konserniavustukset
Muut satunnaiset kulut
Yhteensä
Satunnaiset erät yhteensä

14,9
14,9

9,0
9,0

26,3
12,4
		
2,4
26,3
14,8
-11,4

-5,8

-0,3

0,0

10. Tilinpäätössiirrot

Poistoerojen lisäys(-) / vähennys (+)

12. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

37,7
4,6
-22,2
20,3
40,5

44,8
2,2
-11,1
1,9
37,7

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.

24,2
-14,8
8,4
5,3
23,2

23,8
-9,8
7,0
24,2

Kirjanpitoarvo 31.12.

17,3

13,5

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

16,3
0,3
16,6

16,1
0,2
16,3

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

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

4,2
0,0
1,2
5,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

9,9

10,8

Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut
Hankintameno 1.1.
15,1
5,4
Siirtynyt SOK Invest Oy:n fuusiosta
		
4,8
Lisäykset
16,6
7,7
Vähennykset
		
-0,8
Siirrot erien välillä
-20,3
-1,9
Kirjanpitoarvo 31.12.
11,4
15,1
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

SOK-yhtymän tilinpäätös 2014

39,5

38,7

65

Milj. €

2014

2013

13. Aineelliset hyödykkeet

Milj. €

2014

14. Sijoitukset

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

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

Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

0,1
0,1

0,1
0,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

2,2

2,2

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

6,7
-0,2
6,6

6,8
-0,1
6,7

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

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

5,9
-0,1
0,1
6,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,6

0,8

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

9,3
0,7
-3,6
6,3

7,4
1,9

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

5,9
-3,6
1,6
3,9

1,0
5,9

Kirjanpitoarvo 31.12.

2,5

3,4

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

0,6
0,0
0,6

0,6
0,0
0,6

Kertyneet poistot 1.1.
Kertyneet poistot 31.12.

0,0
0,0

0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,6

0,6

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

5,9

6,9

9,3
4,8

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

352,9
362,3
26,4
150,1
-4,8
-144,7
		
-14,7
374,5
352,9
2,4
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20,4

		
-18,0
2,4
2,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

372,1

350,5

Osuudet saman konsernin
yrityksissä yhteensä

372,1

350,5

304,3
167,0
-194,1
277,1

344,6
232,4
-272,7
304,3

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Määrä 31.12.
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

114,9
95,9
3,5
11,0
		
-6,7
		
14,7
118,4
114,9
0,1

Kirjanpitoarvo 31.12.
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Määrä 31.12.

6,7

		
-6,7
0,1
0,1
118,3

114,8

27,5
38,0
		
20,0
-11,5
-30,5
16,0
27,5

Pääomalainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä
Määrä 1.1.
Lisäykset
Määrä 31.12.
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä
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2013

5,5
5,5

0,0
0,0

21,5

27,5

Milj. €

2014

2013

1,3
0,0
-0,1
1,2
0,5

12,1
0,0
-10,8
1,3
5,3

1,7

6,6

1,6
1,5
-2,5
0,6

0,6
1,0
0,0
1,6

Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

0,0
0,0

0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,6

1,6

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Käypään arvoon arvostus
Kirjanpitoarvo 31.12.
Pääomalainasaamiset muilta
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Määrä 31.12.

Muut saamiset muilta
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähenykset
Määrä 31.12.
Sijoitukset yhteensä

21,7
28,9
		
25,0
-7,2
-32,2
14,5
21,7
805,8

826,9

116,3
0,0
0,2
116,4

129,2
0,0
0,1
129,4

2,3
2,3

2,3
2,3

15.Vaihto-omaisuus

Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Yhteensä
16. Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
17. Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

475,4

488,6

7,4
22,6
4,5
34,5

4,8
9,0
11,1
24,9

Milj. €
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Rahoituserät
Muut
Siirtosaamiset yhteensä

2014

2013

1,3
0,0
1,3

0,9
0,7
1,5

0,3
41,0
552,6

46,7
38,4
600,0

26,5
19,0
45,5

25,8
24,3
50,1

Rahoitusvälineryhmittäinen käypä arvo -erittely erillisessä
taulukossa.
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
18. Oma pääoma

Osuuspääoma 1.1.
Lisäys
Osuuspääoma 31.12.

156,0
7,3
163,4

163,4
6,0
169,4

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista
osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan
jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella. SOK:n sääntöjen
mahdollistamat maksamattomat erääntymättömät osuusmaksut
olivat 1.472.000 euroa 31.12.2014 (vuoden 2011-2013
maksamattomia osuusmaksuja oli 4.293.500 euroa).
31.12.2014 osuuskauppojen lukumäärä oli 28, osuuksien
lukumäärän ollessa 350 290.
31.12.2013 osuuskauppoja oli 28 kpl ja osuuksia 339 996.
Lisäosuuspääoma 1.1.
Lisäosuuspääoma 31.12.

12,8
12,8

12,8
12,8

Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista
sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseen
osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin
ja edellytyksin.
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Milj. €
Käyvän arvon rahasto 1.1.
Rahavirran suojaussuhteisiin
kuuluvien johdannaisten
arvonmuutokset tilikauden aikana
omasta pääomasta pois kirjattu ja
tuloslaskelmassa esitetty määrä
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
arvonmuutokset tilikauden aikana
omasta pääomasta pois kirjattu ja
		tuloslaskelmassa esitetty määrä
Käyvän arvon rahasto 31.12. 1)
1)

2014

2013

4,1

6,4

1,0

0,1

1,1

3,1

0,0

0,4

-4,8
1,5

-5,6
4,1

SOK:n tuloslaskelmassa ja taseessa ei esitetä laskennallista
verovelkaa tai -saamista, vaan ainoastaan liitetietona, jos erä on
olennainen.

Milj. €

2014

2013

3,3
2,4
-0,3
-0,5
4,8

2,6
2,1
-0,3
0,0
4,5

13,6
1,0
14,6

18,5
0,8
19,3

19. Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalustot
Yhteensä
20. Pakolliset varaukset

Vajaakäytössä olevat tilat
Muut pakolliset varaukset
Yhteensä
21. Pitkäaikainen vieras pääoma

Rahavirran suojaussuhteisiin kuuluvien johdannaisten arvostukset
on tehty diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen. Muiden
kuin euromääräisten kassavirtojen osalta saatu diskonttoarvo
on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin
tilinpäätöspäivänä noteeraamia valuuttakursseja.

Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

		
20,2
0,2
25,5
0,2
45,7

22. Lyhytaikainen vieras pääoma

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy saamistodistuksia,
joiden käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat kassavirrat
nykyhetkeen. Lisäksi myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy
osakkeita, joiden käypä arvo ei ole määriteltävissä. Vuoden
2012 aikana Nets Oy:n (Luottokunnan) osuuksien käypä arvo
määriteltiin ensimmäisen kerran. Niiden osalta käypä arvo
perustuu Nets Oy:n (Luottokunnan) alustavaan suunnitelmaan
varojen jaosta vuosina 2012–2015.
Vararahasto 1.1.
Vararahasto 31.12.

18,5
18,5

Hallintoneuvoston käyttörahasto 1.1.
Lisäys
Vähennys
Hallintoneuvoston käyttörahasto 31.12.

18,5
18,5

0,1
0,1
		
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
513,8
466,3
Siirto hallintoneuvoston käyttörahastoon 		
-0,1
Lisäosuuspääoman korko
-0,2
-0,3
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
513,6
466,0
Tilikauden ylijäämä
12,2
47,8
Oma pääoma yhteensä
727,9
712,6
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä
513,6
Tilikauden ylijäämä
12,2
Yhteensä
525,8
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466,0
47,8
513,8
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Ostovelat

543,5

523,3

Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä

25,6
199,5
21,4
246,6

6,9
202,0
37,8
246,6

Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut
Rahoituserät
Muut
Siirtovelat yhteensä

40,3
30,5
		
1,5
40,3
32,0
12,3
57,9
900,6

34,3
60,9
897,1

23,6
25,2
30,5
79,4

22,8
49,8
26,2
98,7

Milj. €

2014

2013

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
23.Vastuusitoumukset

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Muut annetut vakuudet
Pantit
Takaukset
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä

0,1
0,4
0,4

0,1
0,4
0,4

Saman konsernin yritysten puolesta annetut vakuudet
Takaukset
242,4

192,2

Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten velasta
Yhteensä

59,3
59,3

58,9
58,9

Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten vastuista
Yhteensä

26,2
26,2

17,9
17,9

30,5
104,7
135,1

28,5
120,4
148,9

Ei peruutettavista olevista edelleen
vuokratuista kohteista vuokrasopimuksen
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Seuraavana vuonna maksettavat
Yli vuoden kuluttua maksettavat
Yhteensä

6,5
42,5
49,1

6,5
48,4
54,9

Takaisinostovastuut1)
Merkintäsitoumukset2)
Yhteensä

36,2
10,4
46,6

26,8
12,0
38,8

Muut vastuut
Leasingvastuut:
Seuraavana vuonna maksettavat
Yli vuoden kuluttua maksettavat
Yhteensä

1)

Takaisinostovastuut koostuvat ostositoumuksesta ostaa Pietarin
ja Baltian Prismoihin sijoittavan kiinteistorahaston kohteet
rahaston jäljellä olevan vieraan pääoman määrästä. SOK:n
omistusosuus kiinteistörahastoyhtiöstä on 20 prosenttia.

2)

Merkintäsitoumus koostuu sitoumuksesta sijoittaa pääomapanoksia Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavaan
kiinteistörahastoon.

Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n
myöntämille takauksille. Tukikirjeiden määrä 31.12.2014 oli
77,9 miljoonaa euroa (78,1milj. euroa 31.12.2013).
Muut taloudelliset vastuut:		
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinnista 
tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen
käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä
on 1,8 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa 31.12.2013).
Muut vastuusitoumukset:		
Osakassopimuksen mukaiset sitoumukset vastata S-Voima Oy:n
sitoumuksista ja rahoittaa sen toimintaa.
Osakkaat vastaavat ns. Mankala-periaatteen mukaisesti S-Voima
Oy:n sitoumuksista. Tämän periaatteen mukaan vastuu yhtiön
muuttuvista kustan nuksista määräytyy osakkaan käyttämän energian mukaan. Vastuu yhtiön kiinteistä kustannuksista, sisältäen
myös mm. lainojen lyhennykset ja korot sekä poistot, puolestaan
jakautuu osakkaan omistamien osakesarjojen suhteessa. Yhtiön
A-sarjan osakkeet liittyvät markkinasähkön hankintaan, B- ja B1sarjojen osakkeet tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hankintaan
ja C-sarjan osakkeet ydinvoimalla tuotetun sähköenergian hankintaan, johon S-ryhmä on sittemmin päättänyt olla osallistumatta.
		
S-Voima Oy:n osakkaat ovat lisäksi osakassopimuksessa sopineet
keskinäisestä velvollisuudesta rahoittaa yhtiön sijoituksia tuotanto
yhtiöihin omanpääomanehtoisesti, jolloin vastuu lähtökohtaisesti
jakaantuu osakesarjoittain osakeomistuksen suhteessa. SOK:n
tilinpäätöshetkeen mennessä tehtyihin päätöksiin perustuva vastuu
omanpääomanehtoisen rahoituksen jäljellä olevasta osuudesta on
arviolta yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa 31.12.2013).
Vieraanpääomanehtoista rahoitusta yhtiön osakkailta ei arvioida
tarvittavan.		
		
Lisäksi SOK on sitoutunut myöntämään vieraanpääomanehtoista
rahoitusta. SOK:n tilinpäätöshetkeen mennessä tehtyihin päätöksiin perustuva vastuu vieraanpääomanehtoisen rahoituksen jäljellä
olevasta osuudesta on seuraava: S-ryhmän logistiikkakeskukset
Oy:lle osakaslainaa 60.000.000,00 euroa (0,00 euroa 31.12.2013),
North European Oil Trade Oy:lle ehdollista pääomalainaa
5.000.000,00 euroa (0,00 euroa 31.12.2013) ja North European
Bio Tech Oy:lle pääomalainaa 500.000,00 euroa (5.000.000,00
euroa 31.12.2013).		
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Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden
ylijäämän käyttämisestä
12 196 204,46 €
513 635 325,35 €
525 831 529,81 €

Tuloslaskelman osoittama ylijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä
Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 12 196 204,46 euroa
käytetään seuraavasti:

216 237,77 €

– maksetaan lisäosuuspääoman korkoa

50 000,00 €

– siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon
– jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille

11 929 966,69 €

SOK:n omat pääomat tulevat olemaan, jos osuuskunnan
kokous hyväksyy yllä olevan ehdotuksen:
169 379 500,00 €
12 750 000,00 €
18 473 154,85 €
77 634,97 €
525 565 292,04 €
726 245 581,86 €

Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2015

Taavi Heikkilä

Esko Jääskeläinen

Heikki Hämäläinen

Timo Mäki-Ullakko
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Matti Niemi

Tapio Kankaanpää

Jouko Vehmas

Tilintarkastuskertomus
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin
taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä
emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa
oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös
ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon
ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet
osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat
ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 23. maaliskuuta 2015
KPMG OY AB
Raija-Leena Hankonen
KHT
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Hallintoneuvoston lausunto
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan sääntöjen 13 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaisesti hallintoneuvosto on tänään tarkastanut hallituksen laatiman tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 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 Henrik Karvonen,
Esa Karppinen, Martti Lokka, Timo Santavuo, Mervi SillanpääJaatinen ja Pentti Hämäläinen. Lisäksi eroa on pyytänyt Otto
Mikkonen ja Jan-Erik Hinds. Edellä lueteltujen tilalle esitetään
varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valittavaksi kahdeksan
jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2015
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallintoneuvoston puolesta
Matti Pikkarainen
puheenjohtaja
Seppo Kuitunen
sihteeri
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Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
Fleminginkatu 34, Helsinki
PL 1, 00088 S-RYHMÄ
puh. 010 76 8011
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
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SOK-yhtymän tilinpäätös 2014

73

