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Verkställande direktörens översikt
Eepees totalförsäljning uppgick år 2015 till 533,8
miljoner euro, en minskning med 26,6 miljoner
euro (4,7 %) från föregående år.
Minskningen är främst en följd av den sänkta
prisnivån inom livsmedels- och bränslehandeln
samt av de svåra verksamhetsförutsättningarna för
lantbrukshandeln. Det operativa resultatet förbättrades med 1,1 miljoner euro till 10,1 miljoner
euro. Resultatförbättringen var en följd av den planenliga kostnadskontrollen. Den ökade volymen
och det ökade antalet kundbesök inom livsmedelshandeln stödde dessutom lönsamheten genom att
öka logistikens och butiksverksamhetens relativa
effektivitet.

Kundernas egen butik
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, hade vid slutet av
år 2015 79 501 ägarkunder, nästan fyratusen fler än
vid slutet av föregående år.
Vår hushållstäckning var vid slutet av året över
71 procent. Lantbrukshandelns försäljning uppgick
till 340,2 miljoner euro.
Eepee belönade sina ägarkunder med i genomsnitt 206 euro per ägarkundshushåll. Ägarkunderna i Eepee samlade 14,3 miljoner euro i Bonus
och 0,2 miljoner euro i betalningssättsförmån. Dessutom betalade Eepee 1,5 miljoner euro i ränta på
andelskapitalet.

Ett starkt nätverk statt i utveckling
Vi värderar vårt landskaps livskraft mycket högt. År
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2015 investerade vi totalt 6,3 miljoner euro i förbättringar av vårt verksamhetsnät. Utvidgningen av
S-market Ylistaro och en totalrenovering av butikens gamla del var det största byggprojektet.

Målen nås tillsammans
Det gångna året var det första i vår strategiperiod
2015–2019. Varje eepeeanställd var, genom att
delta i utvecklingsprojekt vid sitt eget verksamhetsställe, med om att förverkliga handelslagets vision
och målsättningar.
Under det innevarande året fokuserar vi fortsättningsvis på att utveckla kundbetjäningen samt vår
konkurrenskraft och lönsamhet.
Personalens strävan till att varje dag utveckla
och förbättra vår verksamhet visar tydligt hur engagerad den är. Vår motiverade arbetsgemenskap har
noterats också nationellt – på basis av resultaten i
vår personalstudie för 2015 placerade vi oss som
tvåa på listan över Finlands mest inspirerande
arbetsplatser.
Vår kundtillfredsställelseundersökning vittnar
också om att gott söker sig till gott: vår kunniga personal som trivs på jobbet får betjäna nöjda kunder.
Antalet ägarkunder ökar fortfarande, likaså antalet
kunder. Jag tackar å det varmaste Eepees personal,
förvaltning, samarbetspartner och ägarkunder. Vi
skapar vår egen butik tillsammans.
Kimmo Simberg,
verkställande direktör
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533,8

2015

MEUR

Försäljningen uppgick år 2015 till 533,8
miljoner euro, en minskning med 4,7 %
från föregående år. Det operativa resultatet
förbättrades med 1,1 miljon euro till 10,1
miljoner euro och överskottet före skatt
ökade med ca 0,5 miljoner euro till 9,5
miljoner euro.

Totalförsäljning

Eepees
affärsområden

2012

2011

533,8

560,4

564,1

561,7

531,9

340,2

353,2

355,4

353,5

326,5

Andelen bonusförsäljning %
Omsättning milj. €

64

63

63

63

61,5

437,2

458,6

462,4

463

438,9

Avskrivningar enligt plan milj. €

9,9

10,2

10

9,7

9,2

Överskott före skatt milj. €

9,5

9

6,6

8

10,7

Finansieringsresultat milj.€

18,1

17,3

15,6

15,9

17,5

Direkta skatter milj.€

1,9

1,8

1

1,9

2,6

Räkenskapsperiodens
överskott milj.€

7,6

7,1

5,6

6,1

8,1

Räntabilitet på sysselsatt
kapital, %

6,8

6,3

4,9

6,2

8,2

Investeringar milj.€

6,3

7,8

16,8

10,7

23

202,8

205,6

209,8

210,6

212,8

60,0

56,1

52

49,6

46,6

79 501

75 558

72 712

69 506

66 748

Ägarkundhushåll, täckning %

71,2

70,1

69,7

68

67

Bonus milj. €

14,3

14,4

14,4

14,1

12,9

Soliditet %
Antal ägarkunder

Personal

Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och
lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och
förmåner åt sina ägarkunder.

2013

Försäljning milj. €

Ränta på insatsen milj. €

Verksamhetsidé

2014

Bonusförsäljning

Balansräkningens
slutsumma milj.€

Affärsidé, vision
och värderingar

Försäljning 2011-2015

Koncernen Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa i siffror 2015

1,5
1333

1
1312

1,3
1336

1,3
1296

1,2
1292

531,9

561,7

565,6

12

13

560,4

533,8
MEUR

Eepees
år 2015
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14

15

Försäljning per affärsområde 2015
Milj. €
Markethandeln
Trafikbutiksverksamheten
och bränslehandeln

Förändring Förändring
milj. eur
%

318,5

- 4,2

- 1,3 %

81,3

- 7,7

- 8,7 %
+ 1,1

Resebransch- och
bespisningsverksamheten

22,5

+ 0,2

Lantbruks- och järnhandeln

99,6

- 16,1

- 14

Bilhandeln

10,3

+ 1,3

+ 14,1

Markethandeln

Vision
Alla våra ägarkunders naturliga val – Oövervinnelig
nytta och mångsidiga tjänster i den egna butiken.

Trafikbutiksverksamheten
och bränslehandeln

Värderingar
Vår verksamhet styrs av värderingar grundade på
kooperation.

Kundorientering

Vi är till för våra kunder och
utvecklar vårt tjänsteutbud
enligt våra ägarkunders behov.

Resultatorientering
Vår verksamhet är lönsam,
och vi använder resultatet till
förmån för våra ägarkunder.

Utveckling

Vi utvecklar och förnyar
vår verksamhet med tanke
på kommande ändringar i
verksamhetsförutsättningarna.
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Resebransch- och
bespisningsverksamheten

Ansvar

Vi arbetar ansvarsfullt, med
hänsyn till människan och
miljön.

Regional
anknytning

Vi verkar regionalt och
tar beslut med vårt
verksamhetsområde som
utgångspunkt.

Lantbruks- och
järnhandeln

Bilhandeln
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Trafikbutiksverksamheten
och bränslehandeln

318,5
316,6

324,5

322,6

MEUR

Försäljning 2015

318,5

295,4
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12
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14
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Försäljningsutveckling 2011-2015
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Inom Eepees markethandel betonades enligt den nya strategin för 2015
i synnerhet säkrandet av vår konkurrenskraft
och lönsamhet. Genom att se om dem skapar vi förutsättningar för att nu och i framtiden kunna betjäna våra kunder med ett täckande utbud i ett täckande nät av verksamhetsställen.
Prissänkningen, som gällde de för kunderna viktigaste livsmedlen, som hela S-gruppen inledde i januari, är ett bra exempel på
strategienligt agerande. Som en butik som ägs
av sina kunder är vår uppgift att göra vad vi
kan för att stöda konsumenten i dessa ekonomiskt svåra tider. Vi fortsätter att göra de vardagliga matinköpen förmånligare också i år
genom arr skära i kostnaderna och ge avkall
på täckningsbidraget. Lantbruksproducenterna betalar inte för våra billigare priser.
Som aktör i ett landskap med stark matproduktion är det för oss en hederssak att
satsa på kvalitet tillsammans med hela produktionskedjan.
Vi håller fast vid vårt breda sortiment och
inhemskheten. De inhemska produkternas

andel av vårt sortiment är hela 80 procent,
och andelen lokal tillverkning närmare hälften.
Vårt största byggprojekt år 2015, utvidgningen av S-market Ylistaro och en totalrenovering av butikens gamla del, genomfördes planenligt. I butiken, som öppnades den
4 december, lanserades ett nytt kafékoncept,
Kaffila!, inom vår markethandel.
Bland de övriga investeringarna märks
utvidgningen av parkeringen vid S-market
Törnävä och utvidgningen och upprustningen av S-market Ylihärmä.
Vid S-market Kauhava och Lappo förnyades grönsaks- och brödavdelningarna och
vid S-market Kuortane inleddes Matkahuoltoverksamhet.
Butikernas öppettider avreglerades vid
årsskiftet. Eepee har utnyttjat möjligheten
som lagändringen gav, och förlängde i början av februari 2016 öppettiderna för Prisma
Hyllykallio, totalt 27 S-marketenheter och
Sale Soini. Våra övriga Salebutiker håller
sig till de redan sedan tidigare långa öppettiderna.

Affärsområdet trafikbutiksverksamhet och bränslehandel satte genast
vid årets början igång de första projekten
inom de till Eepees nya strategi anknutna
utvecklingsportföljerna. Skapandet av betjäningskulturen Tummarna
upp
för
betjäningen är med som en kontinuerlig
process. Ett annat utvecklingsprogram anknyter till både produktion av en bra
kundupplevelse och lönsamhet: en på kundströmmar grundad arbetsskiftplanering
säkerställer utom kundtillfredsställelse också
en nöjd personal och en optimal effektivitet.
En tredje åtgärd inom utvecklingsprogrammet som strävar till bättre priskonkurrenskraft och större volymer genomfördes
vid ABC Kristinestad, vars ABC-Market vid
slutet av maj började verka under varumärket Sale. I övrigt har affärsområdets investeringar generellt allokerats till underhåll och
förnyande av verksamhetsnätet.
Som ett led i det ansvarskännande förverkligandet av S-gruppens etiska principer
övergick alla restauranger vid ABC-trafikbutikerna i Finland under hösten till att anv-

ända enbart inhemskt kött.
Den jämförbara inomhusförsäljningen
har ökat något snabbare än branschgenomsnittet. Inom bränslehanden har försäljningen i euro inte nått upp till fjolårssiffrorna, däremot klarade vi oss hyggligt volymmässigt.
Affärsområdeschef Juhamatti Aronen ansvarar sedan 22 juli för Eepees affärsområde
trafikbutiksverksamhet och bränslehandel.
Han fortsätter också som affärsområdeschef
för resebransch- och bespisningsverksamheten
och bilhandeln. Heli Back, som tidigare arbetat som gruppchef övergick den 1 juli som ny
affärsområdeschef till en central roll inom planering och genomförande av verksamheten.
Början av 2016 har för oss inneburit
gemensam förnyelse och inlärning. Vi genomför i samverkan med Jollas en egen läroavtalsutbildning för yrkesexamen i försäljning.
I och med de avreglerade öppettiderna
står vårt affärsområde inför en viktig brytning. Vi dryftar betoningen på markethandel och restaurangverksamhet enhet för
enhet, en i sänder.

Försäljning 2015

81,3
86,3
82,2

11

85,6

MEUR

Markethandeln

89,0
81,3

12

13

14

15

Försäljningsutveckling 2011–2015
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22,5
21,5

21,8

22,3

MEUR

Försäljning 2015

22,5

20,6

11

12

13

14

15

Försäljningsutveckling 2011–2015
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Inom resebransch- och bespisningsverksamheten var utvecklingen år
2015 positivast inom sektorerna arbetsresande och konferenshandel, medan konsumtionsefterfrågan fortsättningsvis var
något svag. De oberäkneliga väderförhållandena under våren och sommaren försvårade
ytterligare uppnåendet av de uppställda
målen, medan det breda utbudet av evenemang i Seinäjoki fick människorna i rörelse.
Evenemanget Virittämö, som nu varade
fyra dagar, var vår största egna satsning i
anknytning till Tangomarknaden. Ansvarsfördelningen inom affärsområdet förnyades i början av juli. Elina Mäki-Opas, som
rapporterar till affärsområdeschefen Juhamatti Aronen, svarar som chef för restaurangverksamheten för restaurangernas verksamhet och utveckling, medan hotellchef
Merja Kivioja ansvarar för hotellens logioch försäljningstjänster. Ledningsgruppen
för affärsområdet förstärktes dessutom med
Piia Mäenpää, chef för restaurangvärlden i
Prisma.
I enlighet med Eepees nya strategi har vi

fortsatt vår starka satsning på kontinuerlig
utveckling av kundservicen.
Ett exempel på detta är utbildningen i
kompetensledarskap för våra snabbmatsenheter, som vi startade i september i samråd
med Jollas-Institutet. Utbildningen inspirerar våra proffs att hitta en egen stil att sälja
med lyhördhet för kunden.
Kring årsskiftet uppdaterade vi lobbyn
i Original Sokos Hotel Lakeus enligt den
nya färgskalan i rummen, och gav lobbyn
den touch av allrumskänsla som konceptet föreskriver. Business corner, med datorer som kunderna kan använda, betjänar
i synnerhet affärsresande, och i den nya
minishopen kan hotellets kunder köpa små
mellanmålsprodukter dygnet runt. Parkeringen har blivit avgiftsbelagd för att säkra
tillgången på parkeringsplatser för våra logioch konferensgäster.
Vi har förberett oss på en supersommar
2016 genom att utöver en traditionellt livlig
juli budgetera en maj med mängder av evenemang och en livlig sensommar med bostadsmässa i augusti.

Lantbruksoch järnhandeln
För lantbruks- och järnhandeln
var 2015 en mycket svår tid. Allt i
allt har vår framgång på marknaden minst
motsvarat den allmänna efterfrågan, men
den stora nedgången inom försäljningen
och omsättningen har varit ett stort problem.. Den tröga ekonomin och kundernas
minskade köpkraft har inneburit att både
konsumenter och företag har senarelagt sina
större investeringar i byggande, maskiner
och anläggningar. Den exceptionellt kyliga
och regniga våren och sommaren dämpade
också försäljningen. Inom oljehandeln i
euro har den betydande prissänkningen satt
sina spår, däremot har vi lyckats öka försäljningsvolymen i liter.
Trots de svåra tiderna har affärsområdet
genomfört åtgärderna som skrivits in i verksamhetsplanen, av vilka de mest centrala är
lönsamheten, kundrelationerna, datasystemet Eeposs, ibruktagandet av affärsområdets nya webbplats samt olika utvecklingsprogram.
Sedan SOK avyttrade lantbrukshan-

deln har märket Agrimarket fasats ut
under det gångna året. Som självständig
företagare har vi inom lantbrukshandeln
börjat använda varumärket Eepee Agri;
sedan tidigare har vi också S-Rauta och
Multasormi.
Vi idkar fortfarande bra och nära samarbete med Hankkija bl.a. på inköpssidan.
Samarbetsavtalet har förlängts att gälla
2016–2018.
Det verkar som det fjärde året av negativ tillväxt i rad har börjat i Finland. Verksamhetsförutsättningarna är ändå likadana
för alla aktörer. På en svår marknad i skarp
konkurrens framträder varje anställds individuella insats och framgång inom kundrelationer och kundtjänst särskilt tydligt. Vår
mångsidighet, det breda sortimentet, vårt
täckande verksamhetsnät och Eepees stora
skara ägarkunder är stora konkurrensfördelar.
Med gemensamma ansträngningar och
krafttag har vi goda möjligheter att lyckas.

Försäljning 2015
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125,1

MEUR

Resebransch- och
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99,6
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Försäljningsutveckling 2011–2015
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Eepees verksamhetsnät

CAR

WASH

Bilhandeln

10,3

MEUR

Försäljning 2015
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Försäljningsutveckling 2011-2015
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Bilhandeln startade år 2015 genom
att enligt Eepees nya strategi börja
reda ut hur vi kan utveckla våra tjänster så
de allt bättre motsvarar kundernas behov,
och innan året var slut kunde vi meddela
att vi våren 2016 inleder besiktningsverksamhet i Ess Autotalo. Vi var bland de
första i Finland som förutsåg förändringen
i hela branschen, började underlätta kundernas vardag och ansvarsfullt ta hand om
bilarna under hela deras livscykel.
Under berättelseåret fortsatte vi också i
enlighet med strategin att utvidga märkesutbudet. I mars inledde vi samarbete med
Fiat Group Automobiles Finland. Fiat, Fiat
Professional, Jeep och Alfa Romeo, som
erbjuder nya alternativ i alla storleks- och
prisklasser. De ger oss också ett betydande
tillskott i vårt utbud av nyttofordon, som
är efterfrågade i vårt företagarlandskap.
Det utvidgade märkessortimentet stimulerar också eftermarknadsföringen.
Vår märkesservice utvidgades utom till

Peugeot, Hyundai, Suzuki och Isuzu också
till alla de nya bilmärkena i vårt utbud.
Eftersom man beslutade sänka bilskatten först från början av detta år, och gradvis över en period på fyra år, bedömde man
inom bilbranschen att det fanns en risk för
att konsumenterna väntar och bilhandeln
stannar av.
Experimentet med skrotningspremie
som började i juli var ändå en jättesuccé,
som bidrog till att man kunde köpa totalt
ca 8 000 bränslesnåla nya bilar, och som
också tydligt stimulerade förnyandet av
bilbeståndet också i vårt verksamhetsområde.
Efter en lång period av förberedelser kunde vi år 2015 erbjuda personalen
förmånlig finansiering av köp av både ny
och begagnad bil från Ess Autotalo. Det
förmånliga billånet blev mycket populärt bland personalen, så vi fortsätter att
erbjuda det också i år.

Eepees verksamhetsnät
Alahärmä S-market,
ABC-automatstation,
restaurangvärlden i Härmän
Ässä: Buffa, Hesburger,
Presso
Alajärvi S-market, ABCtrafikbutik, Hesburger, Eepee
Agri, S-Rauta, Multasormi
Alavo S-market, ABCtrafikbutik, Hesburger, Eepee
Agri
Ilmola S-market (2 st.),
ABC-trafikbutik och
automatstation, Eepee Agri,
Multasormi

1.3.2016
Storå S-market, ABCautomatstation

Kauhava S-market, ABCautomatstation

Lehtimäki S-market, ABCautomatstation

Jalasjärvi S-market, ABCtrafikbutik, Hesburger, Eepee
Agri, Multasormi

Kortesjärvi S-market, ABCautomatstation, Eepee Agri

Nurmo Prisma, Prisma
Frisörsalong, Eepee Agri,
Multasormi, Pizza Buffa,
Presso, Hesburger, SpiceIce,
S-Förmånsservice, Ess
Autotalo, Ess Besiktning,
Sale, ABC-automatstation och
CarWash
Soini Sale, ABC-automatstation
Närpes S-market, ABCÖstermark S-market, ABCautomatstation, Eepee Agri,
trafikbutik och Car Wash,
S-Rauta, Multasormi
Eepee Agri, Multasormi
Peräseinäjoki S-market,
Töysä Sale, ABC-automatsABC automatstation
tation

Jurva S-market, ABCautomatstation
Bötom Sale, ABC-automatstation
Kaskö Sale, ABC-automatstation

Kuortane S-market, ABCautomatstation
Kurikka S-market, ABCautomatstation
Kristinestad S-market
Lappo S-market, Sale,
ABC-trafikbutik, Eepee Agri,
S-Rauta, Multasormi

Kauhajoki S-market,
ABC-trafikbutik och Car
Lappfjärd Sale, ABCWash, Hesburger, Eepee Agri,
automatstation
S-Rauta, Multasormi

Seinäjoki S-market (4 st.),
ABC-automatstation och
trafikbutik, Fransmanni, Pub
Wilson, Lakeus Matador,
Amarillo, Coffee House,
Rosso, Hesburger (2 st.),
Emotion, Karma, Hospoda
Korbel, Sokos Hotel Lakeus
och Vaakuna, Sale

Ylihärmä S-market, ABCautomatstation, Eepee Agri,
Multasormi
Ylistaro S-market, Eepee
Agri, Multasormi
Vindala S-market, ABCautomatstation
Etseri S-market, ABCautomatstation
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Samarbete med
intressegrupper och sponsring

Ägarkundsrelationen

V

id slutet av året uppgick antalet
ägarkunder i Eepee till 79 501
(+3 943). Av alla hushåll inom
verksamhetsområdet var över 71
procent ägarkunder. Bonusförsäljningens andel av Eepees totalförsäljning
var 340,2 miljoner euro, dvs. 64 procent.
Eepee belönade sina ägarkunder med i
genomsnitt 206 euro per ägarkundshushåll
(2014: 211 euro). Ägarkunderna fick totalt
0,2 miljoner euro betalningssättsförmån för
sina inköp. Ränta på andelskapitalet betalades totalt 1,5 miljoner euro Ägarkunderna
fick totalt 14,3 miljoner euro i Bonus för sina
inköp, en minskning med 33 000 euro (-0,2
%) från föregående år.

79 501

14,1

14,4

14,4

14,3

12,9

11

66 784
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Åt Eepees ägarkunder
utbetalad Bonus Milj. €

11

69 506

12

72 712

75 558

13

14
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Antal ägarkunder
i Eepee 2011–2015

S-Banken

S

-Banken är en finländsk bank,
vars centrala uppgift är att göra
kundernas vardag smidigare.
S-Bankens
produktsortiment
består av bruks- och sparkonton,
konsumtionskrediter, bostadslån och andra
krediter med säkerhet, internationella betalkort samt en webbank och en mobilbank.
S-Banken ägs av S-gruppen (75 %), LokalTapiola-gruppen (23,5 %) och Elo (1,5 %).
S-Banken har som tecken på sin inhemskhet
beviljats emblemet Nyckelflaggan. De viktigaste händelserna inom S-Banken år 2015
anknyter till fusionen med LokalTapiola
Bank som genomfördes i maj 2014 samt det
ett år tidigare genomförda köpet av aktiemajoriteten i FIM, och det därvid påkomna
behovet att integrera system och verksamhetsprocesser.
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Vid slutet av år 2015 hade närmare 57
000 av Eepees kunder ett S-Förmånskort
Visa, och över 52 000 kunder hade bankkoder som medgav användning av elektroniska tjänster. Vid slutet av året hade
S-Banken totalt över 2,8 miljoner kunder,
med sammanlagt 1,8 miljoner internationella betalkort utställda av S-Banken. Av
kunderna hade 1,8 miljoner bankkoder.
Vid slutet av året var den totala depositionsstocken i S-Banken 4 112 miljoner euro och
lånestocken 2 831,1 miljoner euro. Antalet
andelsägare i FIM, som producerar fonderna och förmögenhetsförvaltningstjänsterna som förmedlas av S-Banken, hade vid
årsskiftet stigit till över tvåhundra tusen.
Medlen som förvaltas av FIM uppgick vid
slutet av år 2015 till totalt 6 012 miljoner
euro.

Å

r 2015 använde Eepee totalt 633
423 euro på sponsring och ekonomiskt stöd. Eepee stödde kultur, idrott och samhällelig verksamhet med 492 651 euro. På
samarbete med högskolor, medlemsavgifter
och donationer använde vi 140 772 euro.
Eepee deltar aktivt i utvecklandet av sitt
verksamhetsområdes livskraft bl.a. i det
sydösterbottniska nätverket av högskolor,
Epanet, som stärker kunnandet i landskapet och dess konkurrenskraft. Dessutom
ordnar Eepee i samråd med läroanstalterna
i landskapet praktikantplatser, platser för
inlärning i arbetet, läroavtalsutbildningar
för yrkesexamina och andra gemensamma
projekt.
Åren 2014–2016 deltar Eepee i Företagsbyn i Österbottens verksamhet, och är
huvudsponsor för Mästare-tävlingarna som
arrangeras i maj 2016 i Seinäjoki. Eepee
samarbetar med lokala aktörer, som arrangerar idrotts- och fritidsaktiviteter för barn
och unga. Eepee och Finlands Röda Kors
distrikt Västra Finland fortsatte samarbetet
som bedrivs under det landstäckande avtalet
mellan S-gruppen och Finlands Röda Kors.
Eepee idkar kultursamarbete med bl.a. Seinäjoen kaupunginteatteri, Vauhtiajot, Tangomarknaden, Ilmajoki Music Festival och
Lapua Festivals.

Principerna för
Eepees miljövård

över

2,8

kunder
år 2015

milj.

I Eepee är miljöhänsyn en del av det vardaglig arbetet och utvecklingsarbetet. Miljöskydd och miljörisker beaktas i all verksamhet.
Som ett led i utvecklingsstrategin för sitt
nät av verksamhetsställen har Eepee under
de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Miljöfrågorna beaktas brett vid utformningen av
investeringsplanerna för nya enheter. Eepee
hanterar och sorterar avfall med utvecklad
teknik.
Den miljömässigt ansvarskännande
verksamheten förbättrar kundbetjäningen
och verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ansvarighetsrapportering
Uppgifterna för 2015 om Eepees ansvar
ingår i den översikt över samhällsansvar som
S-gruppen offentliggör mot slutet av våren
2016,
arsoversikt.s-gruppen.fi I rapporten
behandlas bl.a. S-gruppens sociala on ekonomiska ansvar och miljöansvar.
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S-gruppens centrala
nyckeltal år 2015

Vid årsskiftet hade Eepee

1 333

Av dessa var
antalet fast anställda

1020 personer
(73 %)

anställda

10 804

Av de fast
anställda var andelen
heltidsanställda

32 %

Markethandeln 734 (-3)

detaljhandelsförsäljning

Trafikbutiksverksamheten
och bränslehandeln 236 (-2)

Personal per
verksamhetsområde

Resebransch- och
bespisningsverksamheten 222 (+16)
Lantbruks- och järnhandeln 96 (+2)
Bil- och biltillbehörshandeln 18 (-)
Övrig personal 27 (+8)

Under sommarsäsongen
2015 sysselsatte Eepee

619 208
säsongsanställda

sommarpraktikanter

Personal

A

lla eepeeanställda inledde på alla verksamhetsställen året med att sätta sig in i Eepees
nya strategi för åren 2015–2019. En arbetsgrupp utsåg vid varje verksamhetsställe ett
utvecklingsobjekt, och man följde gemensamt upp
genomförandet av förändringen. På så vis har var
och en av oss fått göra en insats som främjar vårt
handelslags vision och uppnåendet av dess målsättningar.
Vi följde med verksamhetsställenas projekt i vår
personaltidning Eepeeläinen och spred på så sätt
god praxis över affärsområdesgränserna. Enheterna
som gjorde det bästa utvecklingsarbetet premierades. Projekten hjälpte oss att konkret se hur viktig
strategin är som arbetsredskap: den ger både målsättningarna för vårt dagliga arbete och de mer långsiktiga målen för de följande åren.
Personalstudien som vi genomför årligen är ett
annat redskap för kontinuerliga förbättringar; den
ger varje eepeeanställd möjligheten att påverka
utvecklingen på sin arbetsplats.
Man uppskattar möjligheten med entusiasm: år
2015 besvarade hela 96,2 % av personalen frågorna.
Genom uppföljning i realtid säkerställer vi att vi
har det bra på jobbet, både nu och framöver. Då
har vi också som företag de bästa förutsättningarna
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till framgång i en affärsvärld stadd i allts snabbare
förändring. Vår unika arbetsgemenskap har noterats
också nationellt – på basis av resultaten i vår personalstudie för 2015 placerade vi oss som tvåa på
listan över Finlands mest inspirerande arbetsplatser.
Som under tidigare år är resultaten av personalstudien utmärkta och mycket snarlika föregående
års resultat. De eepeeanställda trivs på jobbet och
har en betydligt positivare syn på sitt eget arbete,
sin arbetsplats och hela företaget än anställda vid
finländska företag i snitt. Enligt respondenterna har
vi år 2015 blivit bättre i synnerhet på att kommunicera om företagets strategi och utsikter, och medvetenheten om företagets värderingar och målsättningar har ökat. Enligt resultaten av vår personalstudie
är vi eepeeanställda både nöjda med vårt arbete och
starkt engagerade i det. Det är viktigt för oss att få
uppleva vårt arbete som utmanande och intressant
och att vår arbetsinsats är viktig för företaget som
helhet. För att så ska vara fallet också i fortsättningen, hoppas respondenterna att arbetsgivaren fortsättningsvis stöder de anställdas strävan att förbättra
sitt yrkeskunnande. I utbildningarna som ordnas i
år satsar vi därför på grunderna för bra prestationer
i arbetet: systemkunnande, arbetsplatsspecifikt konceptkunnande och arbetsgemenskapsfärdigheter.

M€

S-gruppen

S

-gruppen är en stor finsk kooperativ
företagsgrupp inom handelsbranschen
i Finland. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)
och dess dotterbolag samt av 20 regionhandelslag och åtta lokala handelslag.
Medlemmarna – ägarkunderna – i handelslagen äger
handelslagen, som i sin tur äger centralaffären SOK.
Syftet med S-gruppens affärsverksamhet är att
producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna. Gruppens mål är att överallt i
Finland erbjuda sina ägarkunder mångsidiga tjänster
och ett stort verksamhetsnätverk. Kundens behov av
tjänster och att underlätta i vardagen genom att tillhandahålla nyttiga tjänster och förmåner är utgångspunkten för all verksamhet.
Verksamheten grundar sig på följande värden:
• Vi finns för kunden.
• Vi tar ansvar för människor och miljön.
• Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
• Vår verksamhet är resultatrik.

S-gruppens affärsverksamhet
S-gruppens viktigaste affärsområden är markethandel,
varuhus- och specialaffärsverksamhet, järnhandel, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel samt resebransch- och bespisningsverksamhet. S-Banken erbjuder
dessutom banktjänster. Prisma, S-market, Sale, ABC,
Sokos Hotels och många andra för finländarna välbekanta kedjor är verksamhetsställen i S-gruppen. Utom
på hemmamarknaden driver S-gruppen också affärsverksamhet i Ryssland och de baltiska länderna. Det
finns Prismaenheter i Ryssland, Estland, Lettland och
Litauen. Sokos Hotellen har enheter i både S:t Petersburg och Tallinn.

9 010

M€

bonusförsäljning

1 632
verksamhetsställen

anställda

37 758
ägarkunder

2 225 506
Verksamhetsöversikt 2015 21

Del 2
Förvaltning

Förvaltning

Förvaltning

DE ORDINARIE LEDAMÖTERNA I FULLMÄKTIGE 2013–2016 PER MEDLEMSOMRÅDE
År 2015 har följande personer verkat i fullmäktige:

Medlemsområde nr 1
Kauhava, Lappajärvi, Lappo, Vörå (Pettersbacka), Alajärvi, Alavo (Töysä), Kuortane, Soini, Vindala, Etseri		
			
Elisa Ala-Honkola
försäljare
Kuortane
Raija Autio
lantbrukare
Kauhava
Kalevi Hauta-aho
regionchef, pensionär
Alavo
Kirsti Hautanen
försäljare
Alajärvi
Katriina Hyvölä
turistföretagare
Etseri
Riitta Koivukoski
forstingenjör
Vindala
Tuija Kotala
agrolog
Lappo
Markus Kurikka
studentmerkonom
Alavo
Marjo Lagerstedt
försäljare
Kauhava
Virpi Lahtinen
marketchef
Alajärvi
Antti-Kalle Levijoki
lantbrukare, ingenjör
Alajärvi
Taina Mäkelä
handledare för handikappade
Soini
Sinikka Mäkikari
sjukskötare
Kauhava
Katja Pasto
försäljare
Alavo
Sirkku Saarenpää
studentmerkonom
Lappo
Sinikka Syrjälä
företagare
Kauhava

Medlemsområde nr 2

Fullmäktige

Ilmola och Seinäjoki 				
				
Pirjo-Liisa Aittoniemi hälsocentralläkare
Pirkko Ekoluoma
semesterersättare i lantbruket
Sirkku Hietanen
EM, biträdande rektor
Esa Hirvilammi
verkställande direktör
Kari Homi
jordbrukare
Kaisu Kupari
vaktmästare, husmor
Jarkko Lehtola
systemarkitekt
Mikael Luotola
marketchef
Anna Mäki-Paavola
turistföretagare, husmor
Pirjo Nuolikoski
städare
Seppo Perkiö
taxiåkare
Esa Perttu
ekonomichef
Ahti Ranto
jordbrukare
Juho Raumanni
arbetsledare, jordbrukare
Mikko Sihto
varuhuschef
Sirpa Syrjälä
avdelningssköterska
Harry Wallin
kommunalråd, riksdagsman
Teea Vasalampi
marketchef
Ilmari Ylä-Autio
vicehäradshövding

Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Ilmola
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Ilmola
Ilmola
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki

Medlemsområde nr 3
Storå, Jalasjärvi, Bötom, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Närpes, Kristinestad, Kaskö			
Roger Björknäs
Kaj Erlands
Johnny Grandell
Taija Hakola
Kirsti Hirvelä
Ulla Iisakkala
Päivi Kasari
Jaana Korkeamäki
Väinö Kreko
Hilla Malin
Juha Markkila
Päivi Nummijoki
Aira Rantanen
Osmo Ristiluoma
Päivi Rita-Luopa
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jordbrukare
lantbruksföretagare
verkställande direktör
hushållstekniker
företagare
familjedagvårdare
jordbrukare
servicesekreterare
försäljare
försäljare, pensionär
jordbrukare
bankfunktionär
marketchef
avdelningssekreterare
arbetshälsosköterska

Lappfjärd
Östermark
Närpes
Kauhajoki
Kurikka
Kristinestad
Jalasjärvi
Östermark
Kauhajoki
Storå
Jurva
Kauhajoki
Jalasjärvi
Östermark
Kurikka
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Förvaltning

Förvaltning

Styrelsen

Förvaltningsrådet
Eepees förvaltningsråd år 2016

Elina Varamäki, ordf. 		
Taavi Kivipelto, viceordf.
Jonny Ehrs 		
Anne Haapa-aho 		
Jussi Haapoja 		
Sirkku Harju 		
Lasse Hautala 		
Aaro Honkola 		
Anssi Kivistö 		
Heikki Lehtinen 		
Mervi Mäenpää 		
Tarja Mäkiniemi 		
Sirkka Pakkala 		
Riitta Panula 		
Sirkka Penttilä 		
Jukka Reinikka 		
Merja Sinkkonen 		
Sinikka Syrjälä		
Markku Vanhanen 		

prorektor, docent
lantmäteriingenjör
företagare
förskolelärare
lantbruksföretagare
förmånsbehandlare, merkonom
riksdagsman, agrolog
finansieringschef, ekonomie magister
företagare, optiker
maskinentreprenör
lantbruksföretagare
lantbruksföretagare
jordbrukare
klasslärare
sjukskötare
lantbruksföretagare, agrolog
husmor
företagare
administrativ chef, filosofie magister
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På bilden Eepees styrelse 2016

Elina Varamäki, ordf. 		
Taavi Kivipelto, viceordf.
Jonny Ehrs 		
Anne Haapa-aho 		
Jussi Haapoja 		
Sirkku Harju 		
Lasse Hautala 		
Aaro Honkola 		
Anssi Kivistö 		
Heikki Lehtinen 		
Mervi Mäenpää 		
Tarja Mäkiniemi 		
Sirkka Pakkala 		
Riitta Panula 		
Sirkka Penttilä 		
Heikki Perälä 		
Jukka Reinikka 		
Merja Sinkkonen 		
Markku Vanhanen 		

Kimmo Simberg, ordf.
Unto Kangas, viceordf.
Titta Luoma-Kohtala
Pirjo Pystykoski-Sopanen
Hannu Riihioja

prorektor, docent
lantmäteriingenjör
företagare
förskolelärare
lantbruksföretagare
förmånsbehandlare, merkonom
riksdagsman, agrolog
finansieringschef, ekonomie magister
företagare, optiker
maskinentreprenör
lantbruksföretagare
lantbruksföretagare
jordbrukare
klasslärare
sjukskötare
jordbrukare, diplomingenjör
lantbruksföretagare, agrolog
husmor
administrativ chef, filosofie magister

verkställande direktör, kommerseråd, restonom, MBA
ekonomiråd, agrolog
administrativ direktör, doktor i administrativa vetenskaper
verkställande direktör, företagare
advokat, vicehäradshövding

År 2015 har följande personer ingått i Eepees styrelse:

Kimmo Simberg, ordf.
Unto Kangas, viceordf.
Titta Luoma-Kohtala
Hannu Riihioja
Markku Saksa

verkställande direktör, kommerseråd, restonom, MBA
ekonomiråd, agrolog
administrativ direktör, doktor i administrativa vetenskaper
advokat, vicehäradshövding
företagare

Personalrepresentanter:

Personalrepresentanter

Marika Lintula 		
Timo Muhonen 		

I förvatningsrådet har år 2015 ingått följande personer:

marketchef
serviceansvarig

Jukka Matikainen		
marketchef
Timo Muhonen			serviceansvarig
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Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

