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Suso Kolesnik, johtaja – Maine ja Vastuullisuus

Lea Rankinen, vastuullisuuspäällikkö

Pia Heilakka, kehityspäällikkö

Outi Hohti, viestintäpäällikkö

sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@sok.fi

Lisätietoja S-ryhmän vastuullisuuskatsauksesta:
SUoMeN 
oSUUSKAUppojeN 
KeSKUSKUNTA (SoK)

PL 1, 00088 S-ryhmä
puh. +358 10 76 8011
www.s-kanava.fi
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S-ryhmä 
lyhyesti

Hyvinvointia
osuustoiminnalla

Työntekijöiden
hyvinvointi ja
motivaatio

Vastuulliset
tuotteet ja
palvelut

Resurssi-
tehokkuus

4 13 21 27 44

Näin syntyivät neljä pääteemaa:
  
hyvinvointia osuustoiminnalla, 

henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio, 

vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä

resurssitehokkuus

Me kysyimme, mikä
teidän mielestänne 
on vastuullisuudessa 
olennaista...

te pohditte... ja kerroitte meille.

=

S-RYHMÄN VASTUULLISUUS-KATSAUS 

2011

Vastuullisuuskatsaus 2011
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SOK + tytäryhtiöt
SOK-YHTYMÄ =

41568
S-ryhmäSSä työSkenteli 
vuoden 2011 lopuSSa 41 568 
palvelualan ammattilaiSta.

Asiakkaidensa omistama

S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on 

tuottaa monipuolisia palveluja ja etuja asia-

kasomistajille kaikkialla Suomessa. Asiak-

kaiden arjen helpottaminen ja palvelutarpeet 

ovat ryhmän toiminnan lähtökohta. 

Toiminta perustuu arvoihin: 

•	 Olemme asiakasta varten.

•	 Kannamme vastuuta ihmisistä  

ja ympäristöstä. 

•	 Uudistamme jatkuvasti toimintaamme. 

•	 Toimimme tuloksellisesti. 

S-ryhmän liiketoiminta

S-ryhmän palvelut:

•	 päivittäis- ja käyttötavarakauppa

•	 liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

•	 matkailu- ja ravitsemiskauppa

•	 auto- ja autotarvikekauppa

•	 maatalouskauppa

•	 pankkipalvelut asiakasomistajille  

(S-Pankki)

S-ryhmässä liiketoimintaa harjoitetaan val-

takunnallisten ketjujen kautta. SOK tuottaa 

keskitetysti erilaiset ketjuohjaus, palvelu- ja 

tukitoiminnot. Kun ketjutoimintaan yhdiste-

tään alueosuuskauppojen hyvä paikallinen 

markkina- ja asiakastuntemus, syntyy teho-

kas s-ryhmäläinen liiketoimintamalli.

Kotimaan liiketoiminnan lisäksi S-ryhmä 

harjoittaa marketkauppaa sekä matkailu- 

ja ravitsemiskauppaa Venäjällä ja Baltian 

maissa. Pietarissa on kolme Sokos Hotellia 

ja Tallinnassa yksi. Prismoja on Virossa 

seitsemän, Venäjällä yhdeksän, Latviassa 

kolme ja Liettuassa kaksi. 

S-ryhmällä oli vuoden 2011 lopussa 1 668 

toimipaikkaa, joista 1 643 oli Suomessa, 

13 Baltiassa ja 12 Venäjällä. S-ryhmässä 

työskenteli vuoden 2011 lopussa 41 568 

palvelualan ammattilaista. 

PALVELUALAN AMMATTILAISTA

S-ryhmä on suomalainen, osuustoiminnallinen kaupan alan 
yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 21 alue-
osuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta. 
Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat 
osuuskaupat ja ne puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. 

OSUUSKAUPAT

+

S-RYHMÄ 
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LAHTI

Osuuskauppa 
PeeÄssä

OULU

KAJAANI

KOKKOLA

KUUSAMO
Koillismaan 
Osuuskauppa

Osuuskauppa 
Arina

Osuuskauppa KPO

Osuuskauppa Maakunta

NURMES
Jukolan
Osuuskauppa 

JOENSUU
Pohjois-Karjalan
Osuuskauppa 

SEINÄJOKI
Etelä-Pohjanmaan
Osuuskauppa

JYVÄSKYLÄ
Keskimaa Osk

PORI
Satakunnan 
Osuuskauppa

RAUMA
Osuuskauppa
Keula

TAMPERE
Pirkanmaan 
Osuuskauppa

TURKU
Turun 
Osuuskauppa

SALO
Suur-Seudun 
Osuuskauppa

MIKKELI
Osuuskauppa 
Suur-Savo

LAPPEENRANTA
Etelä-Karjalan Osuuskauppa 

KOUVOLA
Osuuskauppa Ympäristö 

HAMINA
Osuuskauppa Ympyrä

KIRKKO-
NUMMI
Osuuskauppa
Varuboden –
Osla Handelslag

HELSINKI
Helsingin Osuuskauppa
Elanto

KUOPIO

Osuuskauppa Hämeenmaa

11 461

S-ryhmän alueosuuskaupat

VÄHITTÄISMYYNTI

9 051
BONUSMYYNTI

360
MAKSETTU BONUS

546
INVESTOINNIT

269
S-RYHMÄN TULOS

keskeiset luvut 2011, m€

1993 779
ASIAKASOMISTAJAA

41 568
TYÖNTEKIJÄÄ

1 668
TOIMIPAIKKAA

Vuoden 2011 aikana alue-
osuuskauppojen lukumäärä vä-
heni yhdellä, kun Andelslaget 
Varuboden (Kirkkonummi) ja 
Osuuskauppa Osla-Handelslag 
(Porvoo) fuusioituivat Osuus-
kauppa Varuboden-Oslaksi. 
Nyt maantieteellisesti koko 
Suomen kattavia alueosuus-
kauppoja on yhteensä 21.

21
ALUEOSUUSKAUPPAA

(sis. Baltia ja Venäjä)
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Jotta vastuullisuusasioissa edetään ja ete-

nemistä pystytään seuraamaan, asetetaan 

vastuulliselle toiminnalle konkreettisia, mitat-

tavia tavoitteita. Kaikkien s-ryhmäläisten ja- 

kama strateginen tavoite on olla vastuulli-

suudessa edelläkävijä. Vuonna 2012 mää- 

ritellään, mitä toimenpiteitä edelläkävijyys eri 

toimialoilla käytännössä tarkoittaa. 

Kuluttajaosuuskuntana vastuullisen toimin-

nan kehittäminen on S-ryhmälle ennen kaik-

kea niiden asioiden tekemistä paremmin, 

mitkä asiakasomistajamme ja muut tärkeät 

sidosryhmämme kokevat olennaisiksi. 

Syksyllä 2011 päivitettiin tärkeät vastuulli-

suuden teemat tekemällä kysely asiakaso-

mistajille, henkilöstölle ja muille merkittäville 

sidosryhmille. Saatujen vastausten perus-

teella laadittiin olennaisuusanalyysi, jonka 

mukaisia teemoja S-ryhmä on sitoutunut 

Vastuullisuuden johtaminen 
ja organisointi

kehittämään vastuullisuuden edelläkävijyy-

den varmistamiseksi.

S-ryhmässä vastuullisuus on lainsäädän-

nön vaatimukset ylittävää toimintaa, jonka 

perustana ovat S-ryhmän arvot ja vastuul-

lisuusperiaatteet, SOK-yhtymän eettiset 

periaatteet sekä vastuullisuudelle asetetut 

yhteiset strategiset tavoitteet. 
oLeNNAISUUSMATRIISI

Kyselystä esiin nousseet teemat ovat vastuulliset tuotteet ja palvelut, työntekijöiden 
hyvinvointi ja motivaatio, osuustoiminnallisuus sekä resurssitehokkuus. Myös tämän 
katsauksen rakenne on koostettu näiden teemojen ympärille.

lue tarkemmin S-ryhmän vaS-
tuulliSuudeSta S-kanavalta. 
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TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTI
1.  Työsuhteet, työllistäminen
2.  Työturvallisuus
3.  Tasavertaisuus, oikeudenmukaisuus
4.  Esimies/työntekijäsuhteet

VASTUULLINEN VALIKOIMA
5.  Tuotetiedot, alkuperä
6.  Lähiruoka, paikalliset hankinnat
7.  Tuotantoketju
8.  Vastuullisten valikoimien tarjoaminen
 ja viestintä

OSUUSTOIMINTA
9.  Osuustoiminta-aatteen ylläpito
10.  Jäsenten edut
11.  Eettiset arvot

JÄTTEET JA ENERGIA
12.  Hävikin/jätteiden määrän hallinta
13.  Hävikin/jätteiden hyödyntäminen
14.  Energian käytön tehostaminen, 
 käytetyt energiamuodot
15.  Materiaalien käytön tehostaminen

ASIAKAS, ALUEELLISUUS
16.  Erityisryhmien huomiointi
17.  Asiantunteva palvelu
18.  Paikalliset palvelut, hankinnat

AVOIMUUS, KONKRETIA, VIESTINTÄ
19.  Hyvä hallintotapa
20.  Viestintä tekemisistä
21.  Proaktiivisuus

1

TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTI

VASTUULLINEN VALIKOIMA

OSUUSTOIMINTA

JÄTTEET / ENERGIA

ASIAKAS

AVOIMUUS

OLENNAISUUS, SISÄISET SIDOSRYHMÄT
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http://www.s-kanava.fi/web/s-kanava-tietoa-s-ryhmasta/vastuullisuus
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S-ryhmässä vastuullisuuden johtamis- ja

ohjausmalli uudistettiin vuonna 2011.

S-ryhmätasoisesta vastuullisuusasioiden

kehittämisestä, ohjauksesta, raportoin-

nista ja viestinnästä vastaa SOK Maine ja 

vastuullisuus -yksikkö. Sen toimintaa oh-

jaavat Asiakkuudet ja tieto sekä viestin-

tä -toimialahallitus sekä osuuskauppojen 

ja toimialojen edustajista koostuva Mai-

ne ja vastuullisuus -ohjausryhmä. Uudis-

tuksen yhteydessä päätettiin perustaa 

s-ryhmätasoiset teematyöryhmät vastuul-

lisuusperiaatteiden käytäntöön viemisek-

si. Teematyöryhmien aiheet määriteltiin si-

dosryhmille tehdyn olennaisuusanalyysin 

perusteella. Teematyöryhmien tehtävänä 

on edelläkävijyyden määrittäminen, toimi-

alat ylittävien toimenpiteiden valmistelu, 

ohjaus ja koordinointi, parhaiden käytän-

töjen jakaminen S-ryhmässä ja nykyisiin 

toimintamalleihin liittyvien riskien tunnista-

minen.   

Käytännön toimenpiteiden määrittely ja 

seuranta ovat osa normaalia liiketoimin-

nan johtamista. Määritellyt toimenpiteet ja 

linjaukset viedään ketjuohjausten ohjeiden 

välityksellä sekä osuuskauppojen että ty-

täryhtiöiden toimeenpantaviksi. Tärkeintä 

on, että jokainen s-ryhmäläinen oivaltaa, 

miten voi omassa työssään vaikuttaa vas-

tuullisuusperiaatteiden toteutumiseen.

Vuonna 2011 tehtiin myös päätös kehittää 

S-ryhmän vastuullisuuden raportointia 

ja viestintää asiakasomistajien, henki-

löstön ja muiden sidosryhmien odo-

tusten mukaisesti GRI-raportointi- 

ohjeistoa noudattaen. Ensimmäinen 

GRI-ohjeiston mukainen vastuulli- 

suuskatsaus julkaistaan keväällä 

2013.

S-ryhmätasoinen vastuullisuuskat-

saus kertoo koko S-ryhmän tasol-

la tehdyistä vastuullisuuslinjauksista 

ja niiden toimeenpanosta. Juridises-

ti itsenäisinä yrityksinä osuuskaupat 

myös raportoivat omasta vastuulli-

suustoiminnastaan osana vuosiesit-

teitään ja verkkosivujaan.

Johtamis- ja ohjausmalli

S-ryhmän strategia ja arvot

Vastuullisuusperiaatteet

Vastuullisuuden strategiset 
tavoitteet ja mittarit

Toimipaikat

Vastuulliset 
tuotteet

ja palvelut

Tuote-
turvallisuus

ja oma-
valvonta

Resurssi-
tehokkuus:

energia,vesi, 
jätteet

Työntekijöiden
hyvinvointi

ja motivaatio

Ketjuohjaukset 
Toimialakohtaiset tavoitteet,

mittarit ja toimenpiteet

Toimeenpano
Alueosuuskaupat ja tytäryhtiöt

Teematyöryhmät
Yhtenäisten linjausten valmistelu, 

parhaat käytännöt

Vastuullisuusperiaatteiden
toimeenpano
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Suuren toimijan vastuu tiedostetaan ja 

S-ryhmässä korostetaankin luottamuksel-

listen ja läpinäkyvien yhteistyöverkostojen 

merkitystä. S-ryhmän toimintaan vaikuttavat 

muun muassa asiakkaat, valtakunnalliset ja 

paikalliset viranomaiset ja päätöksentekijät, 

EU-viranomaiset, kuluttaja- ja ympäristöjär-

jestöt, alan yhteistyöelimet, kansainväliset 

järjestöt sekä koti- ja ulkomaiset kilpailijat.

Suunnitelmallinen sidosryhmätyö ja eri taho-

jen kanssa käytävä vuoropuhelu on olennai-

nen osa S-ryhmän vastuullisuuden kehit-

tämistä. Vuoden 2011 aikana toteutettiin 

laaja sidosryhmäanalyysi ja laadittiin koko 

S-ryhmää koskeva sidosryhmäsuhteiden 

hoitoa ja vastuita koskeva konsepti. Ana-

lyysivaiheessa määriteltiin kaikki S-ryhmän 

toimintaan vaikuttavat tai siitä kiinnostuneet 

sidosryhmät ja arvioimme kunkin sidosryh-

män merkittävyyden ja odotukset S-ryhmän 

toimintaa kohtaan. Päätavoitteena sidosryh-

mätyön suunnitelmallisessa toteuttamisessa 

on välittää tietoa S-ryhmän tavoitteista ja 

Sidosryhmätyö
S-ryhmän toimintaa leimaa paitsi verkostomainen yritys-
rakenne, myös tahto tehdä yhteistyötä laajasti – osana 
suomalaista yhteiskuntaa. 

linjauksista, käydä vuoropuhelua ajankoh-

taisista teemoista ja osallistaa tärkeimmät 

sidosryhmät S-ryhmän vastuullisen toimin-

nan kehittämiseen.

Tärkein yhteistyöhön ja vuoropuheluun liit-

tyvä arvo on avoimuus. Oli kyseessä sitten 

yksittäisen asiakkaan kysely tai esimerkiksi 

järjestön tekemä laajempi, toimintatapoja ja 

linjauksia koskeva selvitys, vastaamme ky-

symyksiin aina mahdollisimman avoimesti. 

S-ryhmän onnistumista toimintatapojen 

avoimuudessa ja vastuullisuudessa mita-

taan erilaisilla tutkimuksilla. Yksi vuosittain 

seurattavista mittareista on TNS Gallupin 

Maine ja vastuullisuus -tutkimus, jossa 

vastaajat arvioivat eri yritysten toimintaa 

kokemustensa ja mielikuviensa perusteella. 

S-ryhmä on jo useiden vuosien ajan sijoit-

tunut kolmen parhaan joukkoon kaupan 

alan yritysten joukossa. Erityisesti toiminnan 

vastuullisuusulottuvuus on kehittynyt myön-

teisesti muihin vertailuyrityksiin verrattuna. 
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S-ryhmän kansainvälinen sidosryhmäyhteis-

työ jakaantuu sekä osuustoiminnalliseen että 

muuhun sidosryhmäyhteistyöhön. Osuus-

toiminnallisia sidosryhmiä ovat ICA, CCW, 

Cooperatives Europe ja Euro Coop. Muita 

kansainvälisiä sidosryhmiä ovat Euro Commer-

ce, FTA ja BSCI. 

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA (Inter-

national Co-operative Alliance) on itsenäinen, 

ei-valtiollinen järjestö, joka yhdistää, edustaa ja 

palvelee osuuskuntia maailmanlaajuisesti. Se 

on perustettu vuonna 1895. Sen jäseninä on 

kansallisia ja kansainvälisiä osuustoiminnallisia 

järjestöjä kaikilta toimintasektoreilta mukaan 

lukien maatalous-, pankki-, kalastus-, asunto-, 

turismi-, kulutus- ja työosuuskunnat. ICA:lla on 

267 jäsenorganisaatiota 96 maasta ja nämä 

organisaatiot edustavat yli miljardia ihmistä 

maailmanlaajuisesti. ICA:n suomalaisjäseniä 

ovat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 

SOK ja Pellervo-seura.  

Yksi ICA:n kuluttajaosuustoiminnan toimi-

alajärjestö on Consumer Co-operatives 

Worldwide (CCW) ja sillä on jäseniä kaikkialta 

maailmasta. Järjestön tavoitteena on valvoa 

kuluttajaosuuskunnallisten yritysten etuja ja 

kannustaa jäsenyrityksiä parhaiden käytäntö-

jen jakamiseen ja yhteistyöhön. 

Cooperatives Europe on ICA:n aluejärjestö 

Euroopassa ja se edustaa eurooppalaisia 

maatalous-, pankki-, vakuutus-, kuluttaja-, 

asunto-, tuotanto- ja apteekkiosuustoiminta-

Kansainvälinen 
sidosryhmäyhteistyö

iCa, CCW, CooperativeS europe 
ja euro Coop ovat S-ryhmän 
kanSainväliSiä oSuuStoimin-
nalliSia SidoSryhmiä.

1mrd.
maailman oSuuSkunniSSa
on yli miljardi jäSentä. 
ne tarjoavat työtä noin
100 miljoonalle ihmiSelle.

OSUUSKUNTIEN JÄSENTÄ

Sidosryhmätyön konseptin toteuttaminen 

käynnistettiin syksyllä 2011 vuoropuhelulla 

päättäjien kanssa. Syksyn aikana tavattiin 

kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteerit 

sekä muita niiden järjestötoiminnasta vas- 

taavia henkilöitä. Keskusteluiden pääaiheik- 

si nousivat keväällä 2012 kymmenessä alue- 

osuuskaupassa järjestettävät edustajistovaalit. 

Puolueiden kanssa käydyissä keskusteluissa 

tuli esille erityisesti poliittisten vaikuttajien rooli 

osuuskauppojen hallinnossa. Myös puolueis- 

sa on käyty sisäistä keskustelua poliitikkojen 

osallistumisesta yritysten hallintoon. Yhteisissä 

keskusteluissa heräsi ajatus nuorten aktivoin-

nista ehdokkaiksi ja äänestämään vaaleissa. 

Puolueiden edustajat nostivat keskusteluissa 

esille myös osuuskauppojen hallintoneuvos-

tojen jäsenilleen sitouttamistarkoituksessa 

jakamat edut. Etujen tarkoitus ymmärrettiin  

hyvin, mutta niiden avaaminen suurelle ylei-

sölle todettiin haasteelliseksi.

Osuuskauppojen hallinnon eduista ja kunta-

päättäjien sidonnaisuuksien paremmasta 

avaamisesta keskusteltiin myös Transparen-

cy Finlandin edustajien kanssa. Järjestön 

edustajat eivät nähneet tasapuolisesti kaikille 

hallintoneuvostojen jäsenille jaettuja etuja on-

gelmallisina ja he kannattivat kuntapäättäjien 

sidonnaisuuksien läpinäkyvyyden lisäämistä.

Vaalivuosi 
kiinnosti päättäjiä

http://www.s-osuuskauppavaalit.fi/
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järjestöjä.  Cooperatives Europen tehtävänä 

on edistää osuustoiminnallisuutta, tehostaa 

osuuskuntien yhteydenpitoa ja hoitaa osuustoi-

minnallisten yritysten edunvalvontaa Euroopan 

poliittisissa instituutioissa. 

Euro Coop on Euroopan vanhin kuluttajajärjes-

tö. Sen jäseniä ovat eurooppalaiset kansalliset 

kuluttajaosuustoiminnalliset yritykset. Euro 

Coop edustaa jäsentensä kautta yli 4 500 pai-

kallista ja alueellista osuuskuntaa, joissa on 

yhteensä yli 30 miljoonaa jäsentä ja yli 450 000 

työntekijää. Euro Coop toimii kuluttajaosuustoi-

minnan etujärjestönä ja edunvalvojana EU:ssa. 

Sen tehtävänä on tuoda esiin kuluttajaosuus-

kuntien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöta-

voitteita.  

Edunvalvontaan liittyviä asioita valmistellaan jär-

jestön kolmessa työryhmässä, joita ovat ruoka 

(food retail), kestävä kehitys (sustainability) ja 

osuustoiminta (co-operative identity). SOK:lla 

on edustaja jokaisessa näistä työryhmistä 

ja lisäksi Euro Coopin hallituksessa. Euro 

Coopin toiminassa keskeisiä teemoja vuonna 

2011 olivat: YK:n Kansainvälinen osuustoi-

mintavuosi 2012, ruoan turvallisuus, ylipainon 

ehkäiseminen, eläinten hyvinvointi, kestävä 

kalastus, ruokajätteet, resurssitehokkuus sekä 

ilmastonmuutos. 

SOK on mukana myös Foreign Trade Asso-

ciation (FTA) -järjestössä ja sen alaisuudessa 

olevassa Business Social Compliance Initiative 

-järjestelmässä (BSCI), jonka tavoitteena on 

parantaa riskimaiden työoloja kansainvälisten 

sopimusten vaatimalle tasolle ja varmistaa, 

ettei asiakkaan tarvitse huolestua ostoksiensa 

alkuperästä. BSCI-järjestelmässä on mukana 

yli 800 eurooppalaista yritystä. SOK:lla on 

edustaja FTA:n hallituksessa ja BSCI:n Stee-

ring Committeessa sekä Primary Production 

-työryhmässä.
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Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on julistanut 

vuoden 2012 Kansainväliseksi osuustoimin-

tavuodeksi. Vuoden kansainvälinen teema 

on vapaasti suomennettuna: Osuuskunnat 

rakentavat parempaa maailmaa. 

Suomi on yksi maailman osuustoiminnal- 

lisimmista maista ja S-ryhmä on yksi Suo-

men suurimmista osuuskunnista. Asiakas-

omistajia eli osuuskauppojen jäseniä on jo 

yli kaksi miljoonaa.

Osuustoiminta on ennen kaikkea ihmisten 

välistä yhteistyötä. Yritystoiminnan taustalla 

on vahva usko siihen, että parempi maailma 

rakentuu yhdessä omistamalla ja yhdessä 

yrittämällä. Pienilläkin arjen valinnoilla on 

merkitystä, kun meitä on monta. 

osuustoimintaa on  
kaikkialla maailmassa

Osuustoiminta on merkittävä keino maail-

man kehityskysymysten ratkaisussa, jossa 

tavoitteena on tasa-arvoisempi maailma. 

Osuustoiminta on reilua työtä ja kaupan-

käyntiä.

Vastuullisuus on osa 
osuustoimintaa

Suomi on maailman vahvin 
osuustoimintamaa

Osuustoiminta on suomalaista omistajuutta. 

Suomalaisissa osuustoimintayrityksissä on 

jo yli 7 miljoonaa jäsenyyttä. Lähes yhdek-

sän kymmenestä aikuisesta on vähintään 

yhden osuuskunnan jäsen.

Osuustoiminta on ylivoimaisesti laajimmin 

omistettu yritysmalli maassamme. Osuus-

toimintayritysten yhteen laskettu liikevaihto 

on noin 30 miljardia euroa. Ne työllistävät yli 

100 000 suomalaista.

lue liSää oSuuStoiminnan 
juhlavuodeSta.

OsuustOiminnan perusarvOt

Demokratia

Solidaarisuus

Omatoimisuus

   Oma-
vastuisuus

Tasa-arvo

Oikeuden-
mukaisuus

SeuraavaSSa oSioSSa käSi-
tellään tarkemmin, miten 
vaStuulliSuuS näkyy oSuuS-
toiminnaSSa.

http://social.un.org/coopsyear/
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Osuuskauppa on 
asiakasomistajan asialla
Kuluttajaosuuskunta on aina jäsenensä eli 

kuluttajan asialla. Osuuskaupan jäsen eli 

asiakasomistaja on nimensä mukaisesti 

sekä osuuskaupan asiakas että omistaja. 

Muita omistajia, kuten esimerkiksi ulkomaa-

laisia sijoittajia, ei ole. S-ryhmän toiminnan 

tarkoituksena on palvelujen ja etujen tuot-

taminen asiakasomistajille. 

Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansios- 

ta osuuskauppojen liiketoiminnassa kiertä- 

vä raha hyödyttää osuuskauppojen asiakas- 

omistajia ja varmistaa alueellisen hyvinvoin-

nin ja elinvoimaisuuden. Taloudelliset voitot 

investoidaan asiakasomistajien eduksi ke- 

hittämällä palveluita ja uusimalla toimipaik-

koja. S-ryhmässä parhaat edut on aina va-

rattu asiakasomistajille. Bonuksen ja maksu- 

tapaedun lisäksi asiakasomistajat saavat 

S-Etukortilla hintaetuja kahviloissa ja ravinto-

loissa, hotelleissa, tavarataloissa ja erikois- 

liikkeissä. Asiakasomistaja ei ole vain kanta-

asiakas, sillä osuuskaupan jäsenet voivat 

vaikuttaa osuuskauppansa toimintaan joko 

osallistumalla osuuskaupan edustajiston 

vaaleihin äänestämällä tai asettumalla itse 

ehdokkaaksi. Verkossa toimivat asiakaspa-

neelit tarjoavat uuden vai-vattoman väylän 

toiminnan kehittämiseen ostosreissulla pa-

lautteen kautta tapahtuvaa arkivaikuttamista 

unohtamatta.

Merkittävin osuustoiminnalliseen yritysmuo-

toon liittyvä rahallinen hyöty on osuuskaup-

pojen palvelujen käytön kautta kertyvä os-

tohyvitys eli Bonus. Vuonna 2011 Bonusta 

maksettiin yhteensä 359,7 miljoonaa euroa 

eli lähes miljoona euroa jokaisena vuoden 

päivänä. Luku on kahdeksan prosenttia 

suurempi kuin vuonna 2010. S-Etukortilla 

maksamiseen perustuvaa maksutapaetua 

maksettiin 4,9 miljoonaa euroa, joka on 17 

prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. 

Osuusmaksun korkoina maksettiin 11,3 

miljoonaa euroa ja ylijäämän palautuksena 

28,3 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettuna 

jokaiselle jäsenelle jaettiin keskimäärin 202 

euroa rahallisia etuja vuonna 2011. 

Asiakasomistajien määrän kasvu hidastui 

vuoteen 2010 verrattuna. Selitys hitaam-

malle kasvulle on luonnollinen, sillä maam-

me väkiluku tulee vastaan. Silti S-ryhmän 

osuuskauppoihin liittyi vuoden 2011 aikana 

60 192 uutta asiakasomistajaa ja joulukuun 

loppuun mennessä asiakasomistajia oli 

yhteensä 1 993 779. Suomen kotitalouksis-

ta noin 79 % on asiakasomistajatalouksia. 

Kahden miljoonan asiakasomistajan raja 

ylitettiin ystävänpäivänä 14.2.2012.

vuonna 2011 BonuSta makSet-
tiin yhteenSä 359,7 miljoonaa 
euroa, läheS miljoona euroa 
per päivä. 

M€ MAKSETTUA BONUSTA

359,7

2milj.
helmikuun puoliväliSSä 
2012 aSiakaSomiStajamää-
rä ylitti kahden miljoo-
nan rajan.

ASIAKASOMISTAJAA
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Osuustoiminnallisuus näkyy osuuskauppo-

jen asiakasomistajille monessa asiassa.  

Yksi osuustoiminnan lähtökohta on osuus-

kunnan jäsenten taloudellinen palkitsemi-

nen. Taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi sosi- 

aalinen, yhteiskunnallinen ja ympäristön 

hyvinvointi ovat tärkeässä asemassa osuus-

kauppojen arjessa. 

Osuustoiminta on vahvasti periaatteisiin ja 

arvoihin sitoutunutta. Vastuullisuuden kan-

nalta oleellisimmat arvot ovat rehellisyys, 

avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muis- 

ta ihmisistä välittäminen. Nämä arvot toteu-

tuvat S-ryhmän päivittäisessä toiminnassa 

niin toimipaikoissa, toimistoissa kuin myös 

erilaisen yhteistyön kautta. Tasa-arvo koros-

tuu osuustoiminnassa muun muassa siten, 

että jokainen jäsen omistaa yhtä suuren 

osan osuuskaupasta ja jokaisella on näin 

tasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet.

Osuuskaupat ovat merkittäviä alueellisia 

työllistäjiä. Osuuskaupat ja SOK-yhtymä 

loivat vuonna 2011 yli 2 500 uutta työpaik-

kaa. Työllistämisen myötä osuuskaupat 

tuovat merkittäviä verotuottoja alueilleen. 

Hyvinvointia koko alueelle 
Vaikka kyseessä on valtakunnallinen yritys, 

jakautuvat verotulot alueellisesti. Paikallista 

hyvinvointia luodaan esimerkiksi myymällä 

paikallisten tuottajien tuotteita sekä hyödyn-

tämällä paikallisia rakennusalan yrityksiä. 

S-ryhmä investoi vuonna 2011 uusien toi-

mipaikkojen rakentamiseen sekä vanhojen 

korjaamiseen ja laajentamiseen lähes 550 

miljoonaa euroa. 

Esimerkiksi pohjoissuomalainen 

Osuuskauppa Arina jakoi vuonna 

2011 noin 138 000 asiakasomista-

jalleen Bonusta ja maksutapaetua 

yhteensä 24,6 miljoonaa euroa ja 

muita asiakasomistajaetuja noin 25 

miljoonalla eurolla. Osuuskauppa 

Arina työllisti 2 250 työntekijää ja 

uusia palveluja kehitettiin noin 30 

miljoonalla eurolla, esimerkkinä neljä 

uutta energiatehokasta S-markettia. 

Arina vaikuttaa 37 kunnan alueella, 

joille Arinan palkkalistoilla oleva 

henkilöstö maksaa kunnallisveroja. 

Arinan investoinnit sekä paikalliset 

tuote- ja palveluostot työllistivät 

välillisesti satoja pohjoissuomalaisia 

elintarviketeollisuuden ja rakennus-

alan ammattilaisia.
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vuoden 2011 lopuSSa oli 
1668 S-ryhmän toimipaikkaa
(SiS. Baltia ja venäjä). 

TOIMIPAIKKAA

1668
S-ryhmä keskittyi vuonna 2011 ensisijaisesti 

uudistamaan ja laajentamaan hyvillä liikepai-

koilla sijaitsevia myymälöitään. Monia ole- 

massa olevia toimipaikkoja uusittiin niin, että 

ne palvelevat asiakasomistajia aiempaa pa-

remmin. Monet toimipaikat ovat käyneet 

läpi remontin, jonka aikana tilojen uusimi-

sen lisäksi myös valikoimaa on voitu laajen-

taa. Asiakasomistajille tarjotaan ajanmukai-

set palvelut, joiden suunnittelussa on otettu 

huomioon paikallisten kuluttajien tarpeet.

Uusia toimipaikkoja avattiin eniten S-market 

-ketjussa, jossa avattiin vuonna 2011 yh- 

teensä kuusi uutta markettia. Uusia Prismo- 

ja avattiin Suomessa kaksi kappaletta ja 

Sale- ja Alepa-lähimyymälöitä yhteensä 

kuusi. Asiakasomistajan keskimääräinen 

kauppamatka linnuntietä lähimpään S-ryh-

män päivittäistavarakauppaan oli vuonna 

2011 ainoastaan 2,46 kilometriä.     

Kauneuteen ja naisten aluspukeutumiseen 

keskittyneiden Emotion-myymälöiden mää-

rä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2011 avattiin 

kuusi uutta toimipaikkaa. Emotion-myymä-

löitä oli vuoden 2011 lopussa 28 ja Sokos-

tavarataloja 21 kappaletta.

Paremmat valikoimat 
lähellä asiakasta  

Rakentamiseen, remontointiin, sisustami-

seen sekä pihaan ja puutarhaan keskittyvä 

Kodin Terra palveli vuoden 2011 lopussa 11 

toimipaikan voimin. Vuonna 2011 käynnisti 

toimintansa uusi S-Rauta -ketju, joka on S-

ryhmän rauta- ja puutarhakaupan konsep-

ti pienemmille paikkakunnille. Ensimmäinen 

S-Rauta avattiin heinäkuussa 2011 Kemis-

sä ja ketjulla oli vuoden lopussa 10 toimi-

paikkaa.

ABC-ketjun verkosto kasvoi vuoden 2011 

aikana yhdellä uudella liikennemyymälällä 

sekä kuudella automaattiasemalla.

Sokos Hotels -ketjuun kuului viime vuoden 

lopussa 45 ja Radisson Blu -ketjuun seitse- 

män hotellia Suomessa. S-ryhmän ravinto- 

loita oli puolestaan vuoden lopussa noin 

650. 

S-ryhmässä auto- ja autotarvikekaupaa har-

joittaa SOK Autokauppa Oy (ent. Automaa 

Oy) sekä osuuskauppojen omistamat auto-

liikkeet. Toimipaikkoja oli vuoden 2011 lo-

pussa 39. S-ryhmän monimerkkihuoltoketju 

Karlalla oli viime vuoden lopussa kuusi toi-

mipaikkaa.

aSiakaSomiStajan keSkimää-
räinen kauppamatka linnun-
tietä lähimpään S-ryhmän 
päivittäiStavarakauppaan
vuonna 2011.

KILOMETRIÄ KAUPPAMATKAA

2,46
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Maatalous- ja konekauppaa harjoittavalla 

Agrimarket-ketjulla oli vuoden 2011 lopussa 

110 myymälää.

S-Pankki palvelee noin 130 täyden palvelun 

asiakaspalvelupisteessä (Prismat, useimmat 

Sokokset ja valikoidut S-marketit). Asiakas-

palvelupisteverkostoa täydentää lukuisa 

joukko asiointipisteitä, joissa pankkipalvelui-

den avaaminen onnistuu lomakkeen avulla. 

Lisäksi S-Pankki tarjoaa nyt ja jatkossa laa- 

jan verkoston maksuttomaan käteisen nos- 

toon. S-Etukortilla voi nostaa käteistä yli tu- 

hannen S-ryhmän toimipaikan kassalta. 

Kattavan verkostonsa avulla S-Pankki tur-

vaa peruspankkipalveluiden saatavuuden 

myös pienemmillä paikkakunnilla. Monella 

paikkakunnalla S-Pankki onkin seudun 

ainoa pankkipalveluita tarjoava piste.

kohti monikanavaista palvelutarjontaa

S-ryhmä panostaa verkkokaupan ja muiden 

verkkopalveluiden kehittämiseen parhaillaan 

kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Periaatteena 

on luoda synkronoitu palvelukokonaisuus, 

jossa verkkokauppa ja fyysiset toimipaikat 

täydentävät toisiaan.

Ruokakauppaan liittyvien verkko- ja mobiili- 

palvelujen kehittäjänä S-ryhmä kulkee suo- 

malaisen ruokakaupan kärjessä. Verkko- 

kauppapilotteja toimii jo usean osuuskau-

pan alueella, ja valmiuksia laajempaan toi- 

mintaan rakennetaan parhaillaan. Kevääl-

lä 2010 S-ryhmä lanseerasi yhteistyössä 

Digital Foodie Oy:n kanssa Foodie.fm 

-palvelun. 

Palvelun avulla asiakkaat voivat tehdä säh-

köisiä ostoslistoja, saada tuotesuosituksia, 

seurata hintoja ja tuotetietoja ja tutkia re- 

septejä. Viime vuonna palvelua kehitettiin 

edelleen vuorovaikutteiseksi yhteisöpalve-

luksi. Palveluun lisättiin myös mahdollisuus 

ruuan kotiinkuljetukseen pääkaupunkiseu-

dulla, Kuopiossa ja Oulussa.

Käyttötavarakaupan verkkokauppansa S-

ryhmä käynnisti Kauneuden verkkokaupalla 

vuonna 2011. Kodin Terran verkkokauppa 

aukesi joulukuussa 2011 ja sen tuotevali-

koima ja toimitusalueet laajenevat kevään 

2012 aikana. Hankkija-Maatalous uudistaa 

ja laajentaa jo aiemmin avattua verkkokaup-

paansa keväällä. Myös Prisma-ketju aloittaa 

verkkokaupan. 



S - ry h m ä N  va S t u u l l i S u u S k at S a u S  2 0 1 118 HYVINVOINTIA OSUUSTOIMINNALLA

Monenlaista toimintaa 
kumppanuuksien kautta
S-ryhmä jakaa sponsorointivastuunsa kol-

meen eri ryhmään: kulttuuriin, urheiluun ja 

yhteiskunnalliseen toimintaan. Viime vuonna 

tukea annettiin noin neljä miljoonaa euroa, 

josta noin puolet ohjattiin urheiluun, neljäs-

osa kulttuuriin ja neljäsosa yhteiskunnalli-

seen toimintaan. 

Kulttuurin tukemisessa on siirrytty pois kor-

keakulttuurin piiristä lähemmäs tavallista 

kulttuurinkuluttajaa palvelevaa tarjontaa. 

Jatkossa yksittäisiä tapahtumia tuetaan S-

ryhmätasoisesti vain, jos ne ovat valtakun-

nallisesti kattavia ja potentiaalisesti kaikki 

suomalaiset tavoittavia laajoja tapahtumia. 

Myös asiakasomistajien hyödynnettävissä 

olevan edun on oltava merkittävä. Vuodesta 

2004 asti urheiluun suunnatun tuen määrää 

on S-ryhmän sponsoroinnissa kevennetty. 

Erityisesti tämä koskee huippu-urheilua. 

Sen sijaan jatkossa panostetaan voimak-

kaasti lasten ja nuorten liikuntaan ja urhei-

luun. 

Yksi esimerkki lasten ja nuorten liikunnan 

tukemisesta on S-ryhmän ja Suomen Pallo-

liiton yhteistyö, joka tähtää uusien lasten 

lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen eri puo-

lelle Suomea. Viime vuonna avattiin ensim-

mäiset seitsemän Ässäkenttää Mäntsälään, 

Kokkolaan, Paimioon, Porvooseen, Leppä-

virralle, Euraan sekä Raaheen. Tavoitteena 

on lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktii-

visuutta. Kolmivuotisen yhteistyösopimuk- 

sen aikana pyritään rakentamaan sata mo-

nitoimikenttää suomalaisten koulujen pihoil-

le. Niiden rahoituksesta osa tulee S-ryhmän 

alueosuuskaupoilta ja osa kuntien normaa-

lista liikuntapaikkarahoituksesta. Koulujen 

pihoilla olevat lähiliikuntapaikat tuovat liikun-

nalliset harrastukset helposti lasten hyödyn-

nettäviksi niin kouluaikana kuin vapaa-ajal-

lakin. 

Palloliiton yhteistyö näkyy myös esimerkiksi 

ABC-liikennemyymälöissä. Niissä on tarjol-

la juniorijoukkueille suunniteltu Sporttimenu. 

Sen sisältö on suunniteltu ravitsemukselli-

sesti mahdollisimman tasapainoiseksi yh-

teistyössä ravitsemusasiantuntijan kanssa. 

S-ryhmä on ollut jo useiden vuosien ajan 

yksi Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyö-

kumppaneista. Arjen tasolla yhteistyö mer-

S-ryhmä jakaa SponSorointi-
vaStuunSa kulttuuriin, urhei-
luun ja yhteiSkunnalliSeen 
toimintaan. 

S-RYHMÄN SPONSOROINTIVASTUU
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kitsee SPR:n tärkeän työn tuomista entis-

tä lähemmäksi asiakasomistajaperheitä ja 

S-ryhmän henkilökuntaa, siis yhteensä yli 

kahta miljoonaa suomalaista. S-ryhmä tu-

kee SPR:n jäsenhankintaa, on mukana Näl-

käpäiväkeräyksessä ja Punaisen Ristin vii-

kossa ja tarjoaa järjestölle näkyvyyttä sekä 

tuotteiden myyntimahdollisuuksia toimipai-

koissaan. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on ollut S-

ryhmän valtakunnallinen yhteistyökumppani 

vuodesta 2004. S-ryhmän avustuksella 

MLL on kehittänyt vanhemmuuden tuen 

malleja, kuten Vanhempainnetin ja -puheli-

men toimintaa. Viime vuosina S-ryhmän tuki 

on kohdistunut Hyvä alku koulutielle -kam-

panjaan, joka tavoittaa lähes 60 000 ensi-

luokkalaisen vanhempaa ja jakaa perheil-

le tärkeää tietoa lasten hyvinvoinnista. Viime 

vuonna koulunsa aloittaville lapsille jaettiin 

54 216 selkäreppua. S-ryhmä tukee myös 

MLL:n verkkonuorisotyötä, jolla pyritään kiu-

saamisen vähentämiseen.

S-ryhmä haluaa tarjota asiakasomistajilleen 

etuja, jotka kannustavat monipuoliseen kult-

tuurin kuluttamiseen. Perheet ovat löytä- 

neet Naantalin Muumimaailman sekä Lin-

nanmäen huvipuiston, joka pystyi viime 

vuonna lisäämään lastensuojeluun ohjattua 

rahamääräänsä heikosta taloudellisesta ti-

lanteesta huolimatta. Lastensuojelutyöhön 

luovutettava summa oli vuonna 2011 yli  

3,3 miljoonaa euroa. 

Suomen Luisteluliiton Ice Skating Tourin 

kanssa tehty yhteistyö keräsi yli 60 eri puo-

lilla pidettyyn tapahtumapäivään yli 50 000 

luistelijaa. 

Esimerkiksi Pori Jazz, Seinäjoen Tango-

markkinat ja Kaustisten musiikkijuhlat ovat 

kaikkien suomalaisten pitämiä musiikkita-

pahtumia, joissa S-ryhmän tarjoamia asia-

kasomistajaetuja hyödynnetään laajasti.

kumppanuuksilla uusia palveluita

ABC-liikennemyymälät ovat nuorille mielui-

sia ajanviettopaikkoja. Tästä syystä ABC-

ketju ja Nuorten Palvelu ry aloittivat vuoden 

2010 lopussa nelivuotisen yhteistyöhank-

keen. Hanke jatkui ja laajeni vuoden 2011 

aikana. Hankkeen kautta tapahtuvan konk-

reettisen yhteistyön avulla pyritään lisää-

mään ABC-liikennemyymälöiden henkilös- 

tön osaamista kohdata nuoria osana joka-

päiväistä työtään. Vuorovaikutuksen lisäämi- 

nen edistää molemminpuolista ymmärrystä 

ja ehkäisee jo sinällään mahdollisia konflikti-
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tilanteita liikennemyymälöissä. Samalla myös 

yleinen asiointimukavuus ja -turvallisuus lii-

kennemyymälöissä paranee. Hankkeessa 

luodaan myös toimintamalleja, joiden avul-

la syrjäytyneitä nuoria voidaan aiempaa hel-

pommin ohjata tukiverkostoon. Yhteistyön 

kautta syntyviä monialaisia yhteistyömalle-

ja pyritään hyödyntämään myöhemmin myös 

muilla sektoreilla. Hankkeessa on mukana yli 

20 liikennemyymälää.

S-ryhmän ABC-ketju ja ET-lehti käynnistivät 

vuonna 2011 yhteistyön, jonka seurauksena 

tammikuussa 2012 lanseerattiin Juttusilla-

konsepti. Juttusille kutsutaan seniori-ikäisiä 

tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan ajan-

kohtaisista tai muuten mielen päällä olevis-

ta asioista liikennemyymälöihin. Tavoitteena 

on lisätä yhteisöllisyyttä ja auttaa uusien ys-

tävyyssuhteiden luomisessa. Juttusilla ollaan 

kaikissa Suomen ABC-liikennemyymälöissä 

joka tiistai ja torstai klo 12–16 välisenä aika-

na. Juttusilla-tuntien tavoitteena on ennal-

taehkäistä yksinäisyyttä ja aktivoida ihmisiä 

tapaamaan toisiaan. Vaikka Juttusille ovat 

tervetulleita kaikki, ikään katsomatta, halu-

taan hankkeella aktivoida nimenomaan seni-

ori-ikäisiä lähtemään tapaamaan toisiaan.  

Fransmanni-ravintolat aloittivat keväällä 

2011 Ruokalistalla hyvät tavat -hankkeen, 

jonka avulla haluttiin korostaa yhteisten ruo-

kailuhetkien merkitystä perheiden hyvin-

voinnille, saada lapset kiinnostumaan ruo-

kakulttuurista ja muistuttaa hyvistä tavoista. 

Hankkeen toivottiin myös vaikuttavan koulu-

kiusaamisen vähenemiseen.

Kaikki 15 Fransmanni-ravintolaa valitsivat it-

selleen alueensa kouluista 6. luokan, jonka 

oppilaiden kanssa he tekivät yhteistyötä 

pöytä- sekä erilaisten käytöstapojen paris-

sa. Nämä oppilaat puolestaan neuvoivat ja 

opastivat oman koulunsa muita lapsia oikeil-

le pöytätavoille. 

Suomen UNICEFin perinteistä Jano-kam-

panjaa vietettiin keväällä 2011. Kampanjan 

tavoitteena oli varmistaa hätäapurahaston 

avulla veden ja avun saatavuus lapsille ka-

tastrofeissa. Kampanjaan osallistui 368 ra-

vintolaa ympäri Suomea ja näistä noin 36 

prosenttia oli S-ryhmän ravintoloita. Ravin-

toloissa Jano-kampanjan ideana oli se, että 

ravintoloiden asiakkaat voivat laskun mak-

sun yhteydessä tehdä lahjoituksen UNICEF-

in vesiohjelmiin. Yhdellä eurolla saadaan tar- 

jottua puhdasta vettä 40 lapselle. Jano-ke-

räyksen kokonaistuotto oli 180 000 euroa 

vuonna 2011.
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S-ryhmän palveluksessa työskenteli vuoden 

2011 lopulla noin 42 000 (2010: 39 500) 

kaupan ja palvelualojen ammattilaista: myy- 

jiä, kokkeja, kuvausjärjestelijöitä, varaosa- 

myyjiä, tarjoilijoita, ketjupäälliköitä, web- 

tuottajia, rakennuttajainsinöörejä, myynti-

neuvottelijoita, hankintapäälliköitä, henkilös-

tösihteereitä, automaalareita ja baarimesta-

reita. 

Kaikkiaan S-ryhmästä löytyi yli 240 erilaista 

työnimikettä ja valtaosa työntekijöistä työs-

kenteli 21 osuuskaupan toimipaikoissa ym- 

päri Suomea Helsingistä Ivaloon. Venäjällä 

ja Baltiassa työskenteli vuoden 2011 lopulla 

noin 2 800 (2010: 2000) s-ryhmäläistä. S- 

ryhmän työntekijöiden keski-ikä oli 35 vuot-

ta (2010: 35), ja nuorten osuus oli merkit- 

tävä, sillä neljäsosa s-ryhmäläisistä oli alle 

25-vuotiaita. Palvelualalle tyypillisesti S-

ryhmänkin työntekijöistä 75 prosenttia  

Tavoitteena tyytyväiset
työntekijät
S-ryhmän tavoitteena on olla palvelualan halutuin työnantaja 
ja osaajan valinta. Tavoitetta tuetaan panostamalla työhyvin-
voinnin ja työkyvyn johtamiseen, osaamisen ja esimiestyön 
kehittämiseen sekä muutosten johtamiseen ja kohtaamiseen. 

(2010: 75) oli naisia vuonna 2011. S-ryh-

män monimuotoista henkilöstöä yhdistää 

halu palvella sekä tuottaa etuja ja hyötyjä 

asiakkaille. 

S-ryhmäläisistä 86 prosenttia työskenteli 

vakituisessa työsuhteessa vuonna 2011 

(2010: 87). Osa-aikatyö on kaupan- ja pal- 

velualalla yleistä ja noin 38 prosenttia (2010: 

 36) S-ryhmän työntekijöistä oli kokoaikai-

sessa työsuhteessa. Vaikka osa-aikatyö 

sopii esimerkiksi opiskelijoille hyvin, S-ryh-

män tavoitteena on, että mahdollisimman 

moni saisi pääasiallisen toimeentulonsa 

S-ryhmästä. Erilaisin järjestelyin, kuten pa- 

nostamalla moniosaamiseen, tehokkaalla 

työvuorosuunnittelulla, lisätyötunteja tarjo-

amalla sekä edistämällä sisäistä liikkuvuutta 

toimipaikasta ja tehtävästä toiseen, pyritään 

aktiivisesti siihen, että oma henkilöstö saa 

enemmän työtunteja ja kokoaikaisten työn-

35 v.
KESKI-IKÄ

S-ryhmän työntekijät

25 %
ALLE 25-VUOTIAITA

NAISIA 75 %
MIEHIÄ 25 %

86 %
VAKITUISESSA TYÖSUHTEESSA

KOKOAIKAINEN 38 %
OSA-AIKAINEN 62 %

KOKOAIKAISTEN OSUUS 
HENKILÖSTÖSTÄ
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tekijöiden määrää voidaan nostaa. Työnte-

kijöiden sisäistä liikkumista toimipaikkojen 

välillä tukeva Tempus-järjestelmä oli vuonna 

2011 käytössä jo 17 S-ryhmän yrityksessä. 

Tempuksen kautta kaikilla halukkailla on ta-

sapuoliset mahdollisuudet lisätöihin muissa  

toimipaikoissa. Myös ns. työkori-mallin avul-

la tuetaan ristiin työskentelyä S-ryhmässä. 

Työkorimalli tukee aktiivista ja oma-aloitteista 

osaamisen kehittämistä muun muassa uusi-

en työkavereiden ja uusien työtapojen myötä 

sekä tekee työstä monipuolisempaa. 

Avainasemassa arkijohtaminen ja hyvinvointi

S-ryhmän tavoitteena on olla palvelualan 

halutuin työnantaja. Tutkimusten mukaan 

ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva on 

hyvä. Jotta S-ryhmän palvelukseen saa-

daan jatkossakin houkuteltua parasta uut-

ta työvoimaa ja nykyiset hyvät osaajat py-

syvät töissä mahdollisimman pitkään, 

kehitetään S-ryhmässä jatkuvasti esimies-

työtä sekä panostetaan henkilöstön työ-

kykyyn ja huolehditaan työhyvinvoinnista. 

Erityisesti työkyvyn ja työhyvinvoinnin joh-

tamiseen on kiinnitetty S-ryhmässä paljon 

huomiota viime vuosina. Työhyvinvointia 

syntyy, kun työ on mielekästä ja sujuvaa 

turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työ-

uraa tukevassa työyhteisössä ja -ympä-

ristössä. 

Osuustoiminnallisena yrityksenä S-ryhmän 

arvoihin kuuluu ihmisistä huolehtiminen. 

Tämä koskee mitä suurimmassa määrin 

omaa henkilökuntaa. Lakien ja työehtoso-

pimusten noudattaminen ovat itsestään 

selvyyksiä. Työhyvinvointiin panostettiin vii-

me vuonna ja esimerkiksi SOK-yhtymässä 

henkilökuntaedut linjattiin uudelleen. Hen-

kilökunnan ostoetujen lisäksi tärkeitä ovat 

myös erilaiset työhyvinvointia ja sen oma-

toimista ylläpitoa edistävät edut, kuten lii-

kunta- ja kulttuuriedut.

Arkijohtaminen ja hyvä esimiestyö ovat 

avainasemassa työkyvyn ja työhyvinvoin-

nin ylläpidossa. Kaikissa S-ryhmän yri-

tyksissä, toimipaikoissa ja yksiköissä 

seurataan ja mitataan työtyytyväisyyttä 

vuosittain. Myös työkykyä ja siinä tapah-

tuvia muutoksia seurataan aktiivisesti ja 

työkykyä mahdollisesti alentaviin asioihin 

puututaan yhteisten varhaisen tuen peli-

sääntöjen mukaisesti. 

Vuoden 2011 työyhteisötutkimuksen tu-

lokset paranivat edellisestä vuodesta ja 

kaikki S-ryhmän alueosuuskaupat sai-

vat hyvän arvosanan henkilöstöltään. Tut-

kimuksen mukaan S-ryhmässä on hyvä 

henki ja työntekijät viihtyvät työssään. 

Työntekijät työskentelevät lähellä asiak-

kaita helpottaen heidän arkeaan. Suora 

vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tekee 

työstä mielekästä ja työ koetaan merkityk-

selliseksi. Tämä puolestaan synnyttää työ-

tyytyväisyyttä ja työniloa. 

Työyhteisötutkimuksen mukaan muihin 

suomalaisiin yrityksiin verrattuna S-ryh-

mässä viestintä ja osallistaminen toimi-

vat keskimääräistä paremmin. S-ryhmäs-

sä sisäistä viestintää kehitetään monin eri 

tavoin ja esimerkiksi S-ryhmän yhteinen 

intranet muuttuu vuoden 2012 aikana en-

tistä vuorovaikutteisemmaksi. Intrane-

tin uutisia voi jatkossa kommentoida sekä 

yhteisöissä jakaa tietoa ja osaamista.

Vuonna 2011 pilotoitiin henkilökunnan 

oma Dooris-sovellus, jonka avulla henki- 

löstö voi halutessaan hoitaa omia työ-

vuoroihin ja työsuhteeseen liittyviä asioi-

ta oman kotikoneensa tai kännykän net-

tiselaimen kautta. Dooriksen kautta voi 

muun muassa tarkistaa omat tulevat tai 

vapaat työvuorot sekä tehdyt tunnit tai 

tutkia avoimia työpaikkoja ja muita henki-

löstön ilmoituksia. Vuonna 2012 Dooris-

sovellus otetaan käyttöön viidessä alue-

osuuskaupassa. 

TYÖSUHTEET,

TYÖLLISTÄMINEN

TYÖTURVALLISUUS

ESIMIES- / TYÖNTEKIJÄ-

SUHTEET
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Henkilöstön osaamisesta huolehditaan

Työyhteisötutkimuksen tulosten mukaan 

S-ryhmässä toimii muun muassa esimies-

työ keskimääräistä paremmin muihin suo-

malaisiin yrityksiin verrattuna. S-ryhmässä 

arvostetaan hyvää esimiestyötä ja sen ke-

hittämiseen on panostettu. Vuonna 2011 

kirkastettiin S-marketpäällikön toimenkuvaa 

korostamalla entistä enemmän S-market-

päällikön roolia asiakaspalvelussa ja henki-

löstön hyvinvoinnissa. Esimiehen ja työnte-

kijän väliset kehitys- ja tuloskeskustelut ovat 

jokaisen toimipaikan arkea. Näiden lisäksi 

S-ryhmässä käydään osaamiskeskustelui-

ta, joissa kartoitetaan työryhmien osaamis-

alueita ja -tarpeita. S-ryhmässä hyvään esi-

miestyön arkeen kuuluu, että esimies johtaa 

suoritusta, kannustaa ja antaa palautetta. 

Osaamisen johtamista tukee myös esimies-

ten vuosikello.

Osaaminen karttuu parhaiten työn kautta 

oppimalla, mutta sen lisäksi S-ryhmä tukee 

henkilökuntansa osaamisen kehittämistä 

muun muassa koulutuksella. S-ryhmässä 

kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ke-

hittyä ja kouluttautua. Vuonna 2011 noin 

25 000 (2010: 19 000) s-ryhmäläistä osal-

listui ryhmän oman oppimis- ja valmennus-

keskuksen Jollas Instituutin valmennuksiin 

ja valmennuspäiviä kertyi kaikkiaan 2030 

 (2010: 1800). Vuonna 2011 50 vuotta täyt-

tänyt Jollas Instituutti on aina ollut koulu-

tustoiminnan edelläkävijä suomalaisessa 

työelämässä. Juhlavuottaankin se vietti tee-

malla ”50 vuotta askelia eteenpäin”.

jollaS inStituutti järjeS-
ti vuonna 2011 S-ryhmä-
läiSille 2030 valmennuS-
päivää.

VALMENNUSPÄIVÄÄ
2030
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S-ryhmässä tehdään paljon töitä, jotta ryh-

mä olisi houkutteleva työpaikka myös tu-

levaisuuden työntekijöille. S-ryhmä on yksi 

nuoria eniten työllistävä yritysryhmä Suo-

messa. Kaikista S-ryhmässä työskentelevis-

tä yli neljännes on alle 25-vuotiaita. S-ryh-

mään tullaan töihin taksvärkin, työelämään 

tutustumisen, opiskeluun liittyvän työssäop-

pimisen tai työharjoittelun kautta. Siitä polku 

johtaa usein ilta-, viikonloppu- ja kesätöihin 

ja hyvien kokemusten myötä syttyy jopa ki-

pinä alan opintoihin tai vakituiseen työsken-

telyyn S-ryhmässä.

S-ryhmän tavoitteena on tehdä palvelualaa 

tutuksi nuorille. Oppilaitosyhteistyö on osa 

henkilöstön kehittämis- ja esimiestyötä. Yh-

teistyötä tehdään kaikkien kouluasteiden 

kanssa, erityisesti ammattiin opiskeleville 

nuorille halutaan kertoa palvelualan ja S- 

ryhmän tarjoamista työmahdollisuuksista.

Alueosuuskaupat ovat jo vuosia olleet tiiviisti 

mukana SM Taitaja -ammattitaitokilpailussa, 

jossa ammattiopintoja opiskelevat nuoret 

näyttävät osaamistaan vuosittain. Vuonna 

2011 kisat järjestettiin Kuopiossa ja Osuus-

kauppa PeeÄssän sekä Jollas Instituutin 

ammattilaiset tuomaroivat kuudessa lajissa. 

Yksi S-ryhmän yhteistyökumppaneista on 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Se koor-

dinoi elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaa, 

joka on S-ryhmälle yksi tapa tehdä palve-

lualan ammatteja ja mahdollisuuksia tutuk-

si opetushenkilöstölle, koulujen johdolle, 

kuntien päättäjille, opettajaksi opiskelevil-

le ja nuorille. S-ryhmä myös palkitsee am-

mattikorkeakouluopiskelijoita parhaista työ-

harjoitteluista alueellisilla ja valtakunnallisilla 

Praxis-stipendeillä. 

Vuonna 2011 S-ryhmässä työskenteli lä-

hes 7000 (2010: 6000) kesätyöntekijää ja 

ensiaskeleita työelämään otti 5000 (2010: 

5 000) Tutustu työelämään ja tienaa -ke-

säharjoittelijaa. Pitkin vuotta S-ryhmä tar-

josi tuhansia TET työelämään tutustumis-, 

taksvärkki-, työharjoittelu- ja työssäoppi-

mispaikkoja koululaisilla ja ammattiin opis-

keleville.

S-ryhmä valmentaa tulevaisuuden kykyjä ja 

esimiehiä omien rekrytoivien koulutusohjel-

mien, S-Traineen ja S-Päällikön, kautta. 

Koulutusohjelmien tavoitteena on varmis-

taa osaamispotentiaalin riittävyys esimies-

tehtävien sekä liiketoiminnan toimipaikkojen 

kehittämisen ja johtamisen osalta pitkällä ai- 

kavälillä koko S-ryhmässä. Viime vuonna 

valmennuksiin osallistui yhdeksän (2010: 

12) S-Traineeta ja 27 (2010: 15) S-Päällik-

köä.

Palveluala tutuksi nuorille



Turvallinen työ- ja asiointiympäristö on työn- 

tekijöiden ja asiakkaiden perusoikeus. S-

ryhmässä turvallisen työ- ja asiointiympäris-

tön varmistamiseen liittyy niin tapaturmien 

ennaltaehkäisy kuin erilaisten vaara- ja lä-

heltä piti -tilanteiden tunnistaminen ja vält-

täminen. Ennaltaehkäisyssä keskeistä on 

henkilöstön turvallisuusosaamisen jatkuva 

kehittäminen ja työhön liittyvien vaarojen 

säännöllinen tarkastelu.

S-ryhmän toimipisteiden turvallisuutta seu- 

rataan omavalvonnalla ja ulkopuolisilla tar- 

kastuksilla. Yhteensä 676 S-ryhmän toimi- 

paikalla on Kaupan liiton myöntämä Turva- 

suojattu-merkintä. Merkinnän saavuttami-

seksi toimipaikan on täytettävä 34-kohtai-

nen vaatimusluettelo, joka pitää sisällään 

palo-, rikos-, henkilö-, toimitila- ja tietotur-

vallisuuteen liittyviä näkökohtia. Vakuutus-

yhtiöt tarkastavat lisäksi S-ryhmän kaikki-

en toimipisteiden turvallisuuden joka kolmas 

vuosi. 

S-ryhmässä sattui vuonna 2011 hieman yli 

2 500 työtapaturmaa ja tapaturmataajuus 

oli noin 40 työtapaturmaa miljoonaa työ-

tuntia kohden. Näistä tapaturmista 83 pro-

senttia tapahtui työssä ja 17 prosenttia työ-

matkoilla. Työssä sattuvat tapaturmat ovat 

yleisimmin yläraajan venähdyksiä, kulkuväy- 

lillä liukastumisia ja kompastumisia tai haa-

voja ja muita pinnallisia vammoja. Ammatti-

taudit ovat harvinaisia. Sattuneista tapatur-

mista yksi prosentti oli vakavia eli yli kolmen 

kuukauden poissaolon työstä aiheuttavia. 

S-ryhmä on toteuttanut Suomen Punaisen 

Ristin kanssa vuodesta 2004 lähtien Turva-

passi-koulutuksia, jotka parantavat henki-

löstön turvallisuusosaamista. Turvapassi an-

taa S-ryhmäläisille toimintavalmiuksia niin 

ensiapu- ja alkusammutustilanteisiin kuin 

uhkaavien asiakkaiden kohtaamiseen. 

Yhteensä noin 3 384 S-ryhmäläistä hankki 

vuonna 2011 Turvapassin 94 järjestetyssä 

koulutuksessa. Kaikkiaan Turvapassi-kou-

lutuksen käyneiden määrä on jo 17 913.  

S-ryhmässä on järjestetty myös ensiapu-

koulutusta, johon vuonna 2011 osallistui 

422 henkilöä. Ensiapukertaus-koulutuksen 

on suorittanut yhteensä 1 461 S-ryhmäläis-

tä. Turvapassin lisäksi henkilöstön turvalli-

suusosaamista lisätään S-ryhmän omissa 

sisäisissä valmennuksissa sekä henkilöstöl- 

le suunnattujen verkko-oppimisaineistojen 

avulla.

Henkilöstön turvallisuuskoulutusten lisäksi 

S-ryhmän suuryksiköissä (esim. Prismoissa 

ja hotelleissa) toteutetaan säännönmukai-

sesti poistumisharjoituksia esimerkiksi tuli-

palotilanteiden varalle. 

Turvallinen työympäristö on perusoikeus

yhteenSä 676 S-ryhmän 
toimipaikalla on turva-
Suojattu-merkintä.
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jo 17 913 S-ryhmäläiStä 
on käynyt turvapaSSi-
koulutukSen.

TURVAPASSIA

17 913



S - ry h m ä N  va S t u u L L i S u u S k at S a u S  2 0 1 1 VASTUULLISeT TUoTTeeT jA pALVeLUT 27



S - ry h m ä N  va S t u u l l i S u u S k at S a u S  2 0 1 128 VASTUULLISET TUOTTEET JA PALVELUT

TUOTETIEDOT

ALKUPERÄ

VASTUULLISET 

VALIKOIMAT

S-ryhmä vastaa kaikista valikoimissaan olevista tuotteista 
kahdelle miljoonalle asiakasomistajalleen. Tämä edellyttää 
panostamista tuotteiden jäljitettävyyteen ja sitä kautta tuotan-
toketjujen läpinäkyvyyden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Vain 
tuntemalla koko tuotantoketju voidaan siihen liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet tunnistaa ja kehittää tuotannon vastuullisuutta.

S-ryhmän hankintayhtiöt vastaavat siitä, 

että asiakkaana voit luottaa S-ryhmän toi-

mipaikoissa myytäviin tuotteisiin riippumatta 

siitä, missä tuotteet on valmistettu. S-ryh-

män hankintatoiminnassa pyritään aina seu-

raamaan tuotantoketjua ja valmistusolosuh-

teita mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja 

näin olemaan selvillä toiminnan eettisyydes-

tä kokonaisuudessaan. 

Hankintatoimintaan sisältyy lukuisia vastuul- 

lisuuslinjauksia. Näitä ovat muun muassa 

syrjimättömyysperiaate eli tavarantoimitta-

jien käsittely samanarvoisena kaikissa kil-

pailuttamistilanteissa, työelämän oikeuksien 

valvonta riskimaaostoissa ja tuotekohtaiset 

laatuvaatimukset.

Hallittua hankintaa

Huomio riskimaiden työoloihin

SOK on mukana Business Social Complian-

ce Initiative -järjestelmässä, jonka tavoittee-

na on parantaa riskimaiden työoloja kan-

sainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle ja 

varmistaa, ettei asiakkaan tarvitse huoles-

tua ostoksiensa alkuperästä. Riskimaihin 

kuuluvat suuri osa Afrikan, Aasian, Etelä- ja 

Väli-Amerikan maista sekä tietyt Euroopan 

maat. BSCI-järjestelmässä on mukana yli 

800 eurooppalaista yritystä.

BSCI:n toimintaperiaatteet (Code of Con- 

duct) perustuvat kaikkein tärkeimpiin kan-

sainvälisiin sopimuksiin, joilla suojellaan 

työntekijöiden oikeuksia. Näitä ovat etenkin 

ILO:n sopimukset ja suositukset. Kaikki 

BSCI:n jäsenyritykset sitoutuvat noudatta-

maan toimintaperiaatteita toimitusketjuis-

saan. 

800
BSCi-järjeStelemäSSä on 
mukana yli 800 eurooppa-
laiSta yrityStä.

YRITYSTÄ

YLI

KATSo VIDeo BSCI:STÄ

http://bsci-intl.org/resources/bsci-video
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BsCi:n tOimintaperiaatteiDen (CODe OF COnDuCt) tavOitteet

BSCI:ssä riippumattomat auditoijat tarkas-

tavat tuotantolaitoksia ja varmistavat että 

järjestelmän kriteerit toteutuvat käytännös-

sä. Auditoinneissa tarkastetaan mm. teh- 

taalla käytettävät menetelmät ja että ne 

täyttävät kansallisen lainsäädännön vaati-

mukset ja että työntekijöillä on tarvittavat 

suojavälineet työn turvallista suorittamista 

varten. Yhteinen valvontajärjestelmä helpot-

taa sekä tuotantolaitoksia että kauppaket-

jua, sillä jokaisen sisäänostajan ei tarvitse 

itse tarkastaa käyttämänsä tehtaan työoloja. 

Tarkastustulokset tallennetaan yhteiseen tie-

tokantaan, josta jokainen BSCI-jäsen näkee 

omien tavarantoimittajien tarkastustulokset.

S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan 

ostoista riskimaista hankittavien tuotteiden 

osuus on 7,8 prosenttia. 

Vuonna 2011 sosiaalisen vastuun BSCI-

auditointeja toteutettiin päivittäistavarakaupan 

puolella kahdeksalle riskimaan tavarantoimit-

tajalle (tavoite oli kymmenen auditointia) ja 

käyttötavarakaupan puolella 33 tavarantoimit-

tajalle (tavoite oli 16 auditointia).  

Käyttötavarakaupan riskimaaostoista 66 

prosenttia tehdään BSCI-auditoiduilta ta- 

varantoimittajilta. Auditoiduista riskimaaos-

toista neljä prosenttia tulee sekä SA 8000 

että ICTI -sertifioiduilta tavarantoimittajilta, 

65 prosenttia on joko BSCI-hyväksyttyjä tai 

parannuksia vaativia. 27 prosenttia ei vielä 

täytä vaatimuksia.
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Päivittäistavarakaupan omien merkkien ris- 

kimaaostoista 52 prosenttia on BSCI -audi- 

toitu. Auditoiduista riskimaaostoista neljä 

prosenttia tulee SA 8000 -sertifioiduilta ta- 

varantoimittajilta ja 29 prosenttia on joko 

BSCI-hyväksyttyjä tai parannuksia vaativia. 

67 prosenttia ei vielä täytä vaatimuksia. 

Yleisimmät poikkeamat auditointituloksissa 

ovat sosiaalisen vastuun johtamiskäytän-

nöissä, dokumentaatiossa sekä työaika ja 

työterveys- ja työturvallisuuskäytännöissä. 

Niille tavarantoimittajille, joiden osalta tulos 

on kehittämistoimenpiteitä vaativa tai ei täy-

tä vaatimuksia, tehdään uudelleenauditoin-

nit. Uudelleenauditointien jälkeen tulokset 

yleensä paranevat. Tämä on jo nähtävissä 

käyttötavarakaupan osalta, jossa tehtyjen 

uudelleenauditointien myötä hyväksyttyjen 

BSCI -auditointitulosten osuus on huomat-

tavasti korkeampi. 

KÄYttÖtavaraKaupan 
BsCi-auDitiOintien tuLOKset, %

4

45

4

20

27

SA 8000

ICTI

BSCI hyväksytty

BSCI parannuksia vaativat

BSCI ei täytä vaatimuksia

pÄivittÄistavaraKaupan BsCi-
auDitiOintien tuLOKset, %

SA 8000

BSCI hyväksytty

BSCI parannuksia vaativat

BSCI ei täytä vaatimuksia

21

8
4

67
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omien merkkien alkuperä esiin 

S-ryhmä käynnisti vuonna 2011 hankkeen, 

jonka tavoitteena on lisätä pääraaka-aineen 

alkuperämaatieto kaikkiin Rainbow-tuottei- 

siin, vaikkei lainsäädäntö kaikkien elintarvik-

keiden osalta sitä toistaiseksi vaadi. Tavoit-

teena on, että alkuperämaa löytyy suurim-

masta osasta Rainbow-elintarvikkeiden 

pakkauksista vuoden 2012 aikana.

Laki ei velvoita merkitsemään kulutustava-

roihin niiden alkuperää eli valmistusmaata. 

S-ryhmä alkaa kuitenkin ilmoittaa valmistus-

maan myös omien merkkiensä vaatteissa ja 

kodintekstiileissä. Valmistusmaatiedot ovat 

jo selvillä, mutta niiden lisääminen tuotteisiin 

vie oman aikansa. Myynnissä olevissa tuot-

teissa merkinnät alkavat näkyä alkuvuonna 

2013.

tavaravirtojen keskittäminen

S-ryhmän ravintolat tarvitsevat ruoanvalmis- 

tukseen kymmenien valmistajien tuottei-

ta. Perinteisessä toimintatavassa kukin ta-

varantoimittaja toimitti tuotteet suoraan ra-

vintoloihin. S-ryhmän ravintolat aloittivat jo 

90-luvulla yhteistyössä SOK:n hankinta- ja 

logistiikkayhtiö Meira Novan Oy:n kanssa 

hankkeen, jonka tavoitteena oli tavaravirto-

jen keskittäminen ja kuljetusten päästöjen 

merkittävä vähentäminen.

Hankkeen lopputuloksena ravintola voi tilata 

valikoimatuotteensa ruokatuotteista käyttö-

tavaroihin yhdellä nettitilauksella Meira No-

valta. Meira Nova käynnistää tilauksen pe-

rusteella prosessin, jossa osa asiakkaan 

tarvitsemista tuotteista kerätään Meira No-

van keskusvarastosta. Valtaosa tuotteista 

saapuu suoraan tehdastoimittajalta asia-

kaskohtaisesti kerättynä siihen terminaaliin, 

joka on mahdollisimman lähellä ravintolaa. 

Terminaalissa tuotteet yhdistellään asiakas-

kuormiksi ja toimitetaan asiakkaalle 48 tun-

nin kuluttua tilauksesta yhdellä toimituksella. 

Yhdistämällä varasto- ja tehdasprosessit, 

voidaan ravintolalle toimittaa kaikki valikoi-

matuotteet yhdellä toimituksella. Tehdas-

tuotteita ovat mm. tuore liha, maito sekä 

jatkokäsitellyt juurekset ja vihannekset. Teh-

dastuotteiden välivarastoinnin välttäminen 

varmistaa sen, että tuotteet saadaan asi-

akkaille mahdollisimman tuoreina. Keskitet-

ty jakelu ja alueterminaalien käyttö mahdol-

listaa myös lähiruokatuotteiden toimituksen 

ravintoloille ilman erilliskuljetuksia.
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Valvonta ja 
tuoteturvallisuus
Valikoimissa olevien tuotteiden turvallisuuden varmista-
minen on S-ryhmälle ensiarvoisen tärkeää. Kattavalla 
valvonnalla ja yhdessä sovituilla toimintatavoilla pääs- 
tään parhaaseen lopputulokseen.

turvallista ruokaa

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen 

on ensisijaisen tärkeä osa päivittäistava-

rakaupan ja ravintolatoimialan toimintaa. 

Kattavalla lakisääteisellä omavalvonnalla 

varmistetaan, että ketjun jokainen porras 

huolehtii omalta osaltaan elintarvikkeiden 

laadun varmistamisesta esimerkiksi oikeiden 

säilytyslämpötilojen ja kylmäketjun osalta. 

Ruokakauppojen valikoimiin tulevien uusien 

elintarvikkeiden laatu varmistetaan ja tuot-

teet arvioidaan aistinvaraisesti jo ennen nii-

den hyväksymistä valikoimiin. Vuonna 2011 

hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partnersis-

sa tutkittiin yhteensä 6 155 päivittäistavaran 

tuotenäytettä. 

Myös kaikki täysin uudet valikoimaan tulevat 

omat merkit ja Inex Partnersin maahantuon-

tivastuulla olevat tuotteet tutkitaan ennen 

kaupan hyllylle pääsyä. Ensimmäisestä 

varastoon tulevasta erästä otetaan aina 

näytteet, ja tuote lähtee jakeluun vasta, kun 

tutkimuksin on varmistettu sen täyttävän 

sovitut vaatimukset. Valikoimissa olevia 

tuotteita tutkitaan vuosittaisen riskiperustei-

sen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 

Esimerkiksi liha- ja kalajalosteita tutkitaan 

useita kertoja vuodessa, muita tuotteita kuin 

elintarvikkeita hieman harvemmin. Vuonna 

2011 omavalvottiin uusia ja valikoimissa 

olevia tuotteita yhteensä 2 698 tuote-erästä. 

Näihin tuote-erien omavalvontaan liittyviä 

analyysejä tehtiin 12 000 kappaletta. Lisäksi 

suoritettiin kattava laatuauditointi 68 omien 

merkkien tavarantoimittajalle. 

Hankinnan ja logistiikan lisäksi omavalvon-

taa toteutetaan myös jokaisessa päivittäis-

tavarakaupan toimipaikassa. Myymälän 

omavalvonta on ensisijaisesti olosuhde-

valvontaa. Esimerkiksi lämpötilavalvonnan 

osalta tämä merkitsee sitä, että kaikkien 

6 155
hankinta- ja loGiStiikkayhtiö 
ineX partnerSiSSa tutkittiin 
yhteenSä 6 155 päivittäiSta-
varan tuotenäytettä vuonna 
2011.

TUOTENÄYTETTÄ
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säilytystilojen lämpötiloja seurataan säännöl-

lisesti omavalvontasuunnitelman mukaises- 

ti. Lisäksi tuotteiden laatua seurataan aistin-

varaisesti myyntipäivän aikana ja mikäli tuot-

teen laatu on jostain syystä heikentynyt, 

tuote poistetaan myynnistä. 

S-ryhmän ruokakaupoissa on vuoden 2011 

aikana kiinnitetty erityistä huomiota omaval-

vonnan systemaattisen toteuttamisen val-

vontaan. Ohjeistuksia on kehitetty ja myy-

mälöitä on kannustettu ottamaan käyttöön 

yhteiskäyttöinen omavalvonnan tietopankki, 

josta viranomaiset pääsevät suoraan tar-

kastelemaan yksittäisten myymälöiden 

omavalvontakirjauksia. Tavoitteena on, että 

vuoden 2012 aikana tietopankki on käytös-

sä kaikissa S-ryhmän ruokakaupoissa.

Ennaltaehkäisevä toiminta on elintarviketur-

vallisuudessa olennaista, mutta toiminta-

mallien täytyy olla kunnossa myös virheiden 

varalta. S-ryhmän päivittäistavarakaupassa 

on käytössä oma vakavia tuotevirheitä 

koskeva toimintamalli. Sen tavoitteena 

on, että vakavissa tuotevirhetapauksissa 

tiedonkulku on mahdollisimman nopeaa ja 

yhteistyö viranomaisten kanssa aiempaa 

sujuvampaa. Vuonna 2011 vältyttiin vaka-

vilta tuotevirheiltä, mutta tuotteita vedettiin 

takaisin markkinoilta 46 kappaletta.

Asiakkaan ääntä kuullaan aktiivisesti laa-

dunvarmistustyössä. Kaikki reklamaatiot 

ja tuotepalautteet käsitellään tarkkaan ja 

viestiä viedään eteenpäin tavarantoimittajille 

ja valmistajille. Päivittäistavarakaupan omien 

merkkien valmistuksessa kuluttajapalaut-

teista saatua infoa käytetään hyväksi myös 

tuotekehityksessä ja tavarantoimittajien 

valinnassa. Vuonna 2011 Inex Partnersin 

kuluttajapalvelu vastaanotti ja käsitteli  

16 568 kuluttajapalautetta.

valvottua rehu- ja viljakauppaa

Myös Hankkija-Maatalouden rehu- ja vilja-

kaupassa tuoteturvallisuus on ensisijaisen 

tärkeää. Viljakaupassa panostettiin viime 

vuonna erityisesti kauran hometoksiinien 

valvontaan. Syksyllä 2011 otettiin käyttöön 

uusi pikamenetelmä, jolla tutkittiin kaikki 

vastaanotetut elintarvikekäyttöön tarkoitetut 

kaurakuormat riskialueella (Pohjois-Suomi, 

Pohjanmaa). 

16 568
ineX partnerSin kuluttajapal-
velu vaStaanotti ja käSitteli
16 568 kuluttajapalautetta 
vuonna 2011.

KULUTTAJAPALAUTETTA
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Rehupuolella tärkein seurattava asia on sal-

monellan esiintyminen. Valvontaan kuuluu 

esimerkiksi tuontiraaka-aineiden pitäminen 

karanteenissa. Lisäksi rehutehtailta otetaan 

10–12 viikoittaista ympäristönäytettä ja 

kaikki tuotteet lämpökäsitellään vähintään 

81°C:ssa. Hankkija-Maatalouden omassa 

laboratoriossa tehtiin myös viime vuonna 

noin 9000 salmonella-analyysia. Muut po-

tentiaaliset haitta-aineet viljassa, rehuraaka-

aineissa ja rehuissa arvioidaan vuosittain 

HACCP-katselmuksissa ja niistä teetetään 

analyyseja erillisen ohjelman mukaisesti. Ko-

timaisia ja ulkomaalaisia rehuraaka-ainetoi-

mittajia auditoidaan säännöllisesti. Vuonna 

2011 auditoitiin mm. rapsirouhetoimittajia, 

kasviöljyseosten toimittajia, esiseosten toi-

mittajia ja kotimaisia myllyjä, joilta ostetaan 

viljan sivutuotteita. 

huomio kemikaalien käyttöön

S-ryhmä haluaa tarjota asiakkailleen vain 

sellaisia tuotteita, joita on turvallista käyt-

tää. Vaateteollisuuden luonteesta johtuen 

kemikaalien käyttöä arvoketjussa on vaikea 

välttää. Kun vaatteita esimerkiksi tuodaan 

kaukomailta, pitää niiden myyntikuntoisuus 

säilyttää pitkästä kuljetusmatkasta huoli-

matta. Tämä asettaa vaatimuksia tuotteiden 

suojaamiselle kuljetuksen aikana.

EU-lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädän-

tö asettavat raja-arvot kemikaalijäämille ja 

nämä ovat ehdottomia minimivaatimuksia, 

jotka kaikkien S-ryhmän tavarantoimittajien 

pitää täyttää voidakseen toimittaa tuottei-

taan S-ryhmän toimipaikoissa myytäväksi. 

Hankintayhtiö Inex Partnersissa tehdään 

myös omaa testausta lakisääteisen viran-

omaisvalvonnan lisäksi. Myös Tullilabora-

torio tekee pistokokeita kaikkien tuotteiden 

osalta osa- 

na tuonnin valvontaa. Vuonna 2011 testeis-

sä ei noussut esiin tapauksia, joissa raja-

arvot olisivat ylittyneet.

Joillekin tuotealueille, esimerkiksi vauvojen- 

ja lastenvaatteisiin on asetettu myös lain-

säädännön ylittäviä erityisvaatimuksia. 

S-ryhmän valikoimista löytyy myös Öko-

tex-, Joutsen- ja EU-kukka-tuotteita, joiden 

valmistuksessa kemikaalien käyttöä on 

rajoitettu enemmän kuin lainsäädäntö vaatii.
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Vastuulliset tuotteet ja 
raaka-aineet
S-ryhmä on merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja ja 
tuottaja. Siksi päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon erilaisia 
näkökohtia ympäristövaikutuksista sosiaaliseen vastuuseen.

huomio tuontiraaka-aineiden  
kestävyyteen

Monien tuontiraaka-aineiden tuotantoon 

liittyy luonnon monimuotoisuutta vaaran-

tavia tekijöitä. Tämän vuoksi S-ryhmässä 

on kiinnitetty erityistä huomiota tiettyjen 

raaka-aineiden kuten palmuöljyn, soijan 

ja trooppisen puun kestävän tuotannon 

varmistamiseen. 

S-ryhmä sijoittui toiseksi parhaaksi suoma-

laisyritykseksi WWF:n vuoden 2011 pal-

muöljypisteytyksessä pistein 7/9. Yritykset 

pisteytetään niiden palmuöljyn hankintaket-

jun vastuullisuuden mukaan. S-ryhmässä 

on useiden vuosien ajan kiinnitetty huomiota 

palmuöljyn korvaamiseen muilla öljyvaihto-

ehdoilla sekä vastuullisen palmuöljyn han-

kintaan. Esimerkiksi oma merkki -kosmetiik-

katuotteissa ei käytetä lainkaan palmuöljyä 

ja ravintoloissa paistorasvana käytetty 

palmuöljy on sertifioitua. SOK hyväksyttiin 

kestävän palmuöljyn yhdistyksen, RSPO:n 

(Roundtable for Sustainable Palm Oil) 

jäseneksi vuonna 2011. RSPO:n kriteerit 

edellyttävät palmuöljyviljelmiltä mm. läpinä-

kyvyyttä ja ympäristövastuuta. Viljelijöiden 

on suojeltava luonnon monimuotoisuutta ja 

kehitettävä toimintaa paremmaksi eettisin ja 

ekologisin kriteerein.

Kaikki S-ryhmän ketjuvalikoimissa olevat 

trooppisesta puusta valmistetut kovapuu-

kalusteet ovat FSC-sertifioituja. Kun puussa 

on FSC-merkki, on se tuotettu luontoa 

säästävin menetelmin ja puunhankintayhtiö 

huolehtii työntekijöidensä sosiaaliturvasta ja 

työturvallisuudesta. Vuoden 2011 lopussa 

valikoimissa oli 62 FSC-merkittyä tuotetta. 

Trooppisesta puusta valmistettujen parket-

tien myynnistä S-ryhmä luopui kokonaan 

muutama vuosi sitten. Lisäksi valikoimissa 

oli 10 PEFC-sertifikaatilla merkittyä puutuo-

tetta.
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S-ryhmässä on kartoitettu myös soijan käyt- 

töä. Hankkija-Maatalous Oy edellyttää ulko- 

maisen soijarouheen toimittajilta RTRS 

(Roundtable on Sustanaible Soy) jäsenyyttä, 

Proterra-sertifikaattia ja Soy Moratoriumiin 

sitoutumista. Lisäksi Hankkija-Maatalous Oy 

kehittää korvaavia raaka-ainevaihtoehtoja 

soijan käyttöön: muun muassa valkuaisre-

huissa edistetään kotimaisen valkuaisen 

käyttöä valmistamalla rehuseoksia härkä-

pavusta, herneistä ja rypsistä.  

kotimainen biopolttoaine ekoFlex e85

Biopolttoaineissa käytettyjen raaka-aineiden 

tuotantoa on syytetty siitä, että niiden viljely 

kilpailee samasta viljelymaasta ruoantuotan-

non kanssa. ABC-asemilla myytävä EkoFlex 

E85 -polttoneste on kotimainen innovaatio, 

joka on kehitetty suomalaisiin oloihin. Se 

sisältää 80–85 prosenttia bioetanolia, jota 

valmistetaan kotimaisesta elintarviketeolli-

suuden ja ruokakaupan biojätteestä. Esi-

merkiksi Helsingin Osuuskauppa Elannon ja 

Osuuskauppa Hämeenmaan päivittäistava-

rakauppojen leipäjätettä ohjataan bioetano-

lin valmistukseen.

EkoFlex E85 -polttoneste vähentää autoilun 

hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia. 

Jäte- tai tähdepohjaisen etanolin tuotannon 

sivutuotteena syntyy rehua maatalouteen 

sekä vettä. Tuotantolaitoksissa biojättees-

tä syntyvä noin 80 prosenttinen etanoli väke-

vöidään väkevöintilaitoksessa 99,8-pro- 

senttiseksi, minkä jälkeen se sekoitetaan 

bensiinin kanssa. Lopullisessa tuotteessa 

bensiinikomponenttien osuus on 15–20 pro-

senttia.

EkoFlex E85 -polttoneste on tällä hetkellä 

litrahinnaltaan selvästi edullisempaa kuin  

95E 10-bensiini. Mittarikentällä sen tunnistaa 

sinisestä E85-merkinnästä sekä sinisestä ja-

kelumittarin pistoolikahvasta. EkoFlex E85 

-polttonesteen käyttäminen edellyttää ns. 

flexifuel-automallia, joka on ulkoisilta ominai-

suuksiltaan, hinnaltaan ja peruskäytöltään 

samanlainen kuin bensiinikäyttöinen auto. 

Flexifuel-autojen kysyntä on vahvassa kas-

vussa myös S-ryhmän autokaupassa uuden 

kotimaisen vähäpäästöisemmän ja suhtees-

sa edullisemman polttonesteen markkinoille 

tulon myötä. Flexifuel-autoja on tähän men- 

nessä myyty S-ryhmän autokaupoissa keski-

määrin sata vuodessa, mutta määrän enna-

koidaan kasvavan voimakkaasti. S-ryh- 

män autokaupan valikoimissa on tällä hetkel-

lä flexifuel-autoja neljältä eri merkiltä: Dacia, 

Ford, Renault ja Volvo. Yhteensä valikoimis-

sa on 16 erilaista flexifuel-automallia.

ABC-ketjun ensimmäiset EkoFlex E85 -tank-

kauspisteet avattiin kesällä 2011 ja tällä het-

kellä niitä on 16 eri puolilla Suomea.

katSo ekoFleX e85
-tankkauSpaikat

http://www.abcasemat.fi/tankkaa/e-85


S - ry h m ä N  va S t u u l l i S u u S k at S a u S  2 0 1 1 VASTUULLISET TUOTTEET JA PALVELUT 37

lähiruoka ja paikalliset hankinnat

Tuote voi löytää tiensä S-ryhmän valikoimiin 

kolmea eri kautta. Pieni paikallinen tuottaja 

voi asioida suoraan yksittäisen toimipai- 

kan kanssa. Jos tuottajan volyymi on 

riittävä, voi tuote päästä alueosuuskaupan 

alueelliseen valikoimaan. Kun tuotantomää-

rät ovat riittävän suuret, voi tuote päästä 

S-ryhmän valtakunnallisiin ketjuvalikoimiin.

Asiakkaat arvostavat yhä enemmän lähellä 

tuotettua ruokaa, jonka taustat, valmistajan 

ja tuotantoketjun he tuntevat. Lähellä tuo-

tettu on monessa mielessä fiksu valinta 

etenkin tuoretuotteissa, kuten leipomotuot-

teissa ja vihanneksissa. Kuljetusmatkat ovat 

pienemmät, tuotteet tulevat tuoreena ”pel- 

lolta pöytään” ja samalla tarjotaan toiminta-

edellytyksiä oman alueen yrittäjille. 

Paikallisia tuotteita on osuuskauppojen vali- 

koimissa runsaasti nimenomaan tuoretuot-

teissa. Vihanneksissa jopa yli puolet ruoka-

kauppojen myynnistä tulee omalla alueella 

viljellyistä tuotteista ja parhaimmillaan kahvi- 

ja ruokaleivästä kaksi kolmasosaa leivotaan 

lähileipomoissa. Lähituottajien tarjontaa 

näkyy myös monien ravintoloiden listoilla ja  

liikennemyymälöiden vitriineissä. Sokos Ho-

tellien aamiaispöydästä löytyy aina ainakin 

yksi  paikallinen erikoisuus.

S-ryhmä on mukana vuoden 2011 

alussa käynnistetyssä Päivittäis-

tavarakauppa ry:n vetämässä 

hankkeessa: Elintarvikealan mik-

royritysten valmentaminen päivit-

täistavarakaupan yhteistyökump-

paneina. Hankkeen tavoitteena on 

helpottaa pientuottajien tuotteiden 

pääsyä päivittäistavarakauppojen 

valikoimiin. Pientuottajat saavat 

koulutusta tärkeimmissä kilpai-

lutekijöissä sekä tietoa uudesta 

tuotekortista, jonka tarkoituksena 

on nopeuttaa liikesuhteiden sol-

mimista pientuottajien ja kaupan 

toimijoiden välillä. Vuoden 2011 

aikana järjestettiin 23 alueellista 

työpajaa ja 16 seminaaria. 
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Sertifioidut tuotteet ja palvelut

S-ryhmä kehittää erilaisten sertifioitujen 

tuotteiden ja palveluiden valikoimia tavoit-

teellisesti. Asiakkaiden odotukset ja toiveet 

ja toisaalta toteutunut ostokäyttäytyminen 

vaikuttavat suoraan tuotevalikoiman muo-

dostamiseen. 

Luomutuotteiden kysyntä on viimeisen vuo-

den ajan ollut selvässä kasvussa. S-ryhmän 

päivittäistavarakaupan valikoimissa oli vuon-

na 2011 yhteensä yli 1700 erilaista luomu-

tuotetta. Luku pitää sisällään sekä valta-

kunnallisissa ketjuvalikoimissa olevia että 

osuuskauppojen paikallisesti hankkimia 

tuotteita. Uusia luomutuotteita tuli myyn-

tiin yli 700. S-ryhmän ruokakaupan luomu-

myynti kasvoi vuonna 2011 edelliseen vuo-

teen verrattuna 50 prosenttia.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan valikoimissa 

oli 151 erilaista luomutuotetta. 

S-ryhmän osuus kuluttajien luomuostoista 

Suomessa on 47 prosenttia (Nielsen Home-

scan), mikä tarkoittaa sitä, että S-ryhmän 

ruokakaupat ovat Suomen suurimpia luo-

mutuotteiden myyjiä. Suomessa tuotettu-

jen ja valmistettujen luomutuotteiden osuus 

S-ryhmän ruokakauppojen luomumyynnis-

tä on 68 prosenttia. S-ryhmä haluaa kehit-

tää tarjontaa jatkuvasti, jotta asiakkaiden 

kasvavaan luomukysyntään voidaan vas-

tata. Tässä avainasemassa on koko ketjun 

eli tuottajien, jalostajien ja kaupan yhteistyö.  

S-ryhmä onkin vahvasti mukana kehittä-

mässä luomuketjua keväällä 2011 peruste-

tun Pro Luomu ry:n kautta. S-ryhmä on yksi 

Pro Luomu ry:n perustajajäsenistä, jonka li-

säksi se toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

S-ryhmän ruokakauppojen valikoimissa oli 

25 MSC-sertifioitua kalatuotetta vuonna 

2011. Näistä tuorekaloja oli 13, pakasteita 

10 ja säilykkeitä kaksi kappaletta. Ympäris-

tömerkittyjen kalatuotteiden valikoimaa py-

ritään kasvattamaan edelleen ja esimerkiksi 

MSC-sertifioitu tonnikalasäilyke palaa vali-

koimiin.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan ketjuva- 

likoimissa oli 83 Reilun kaupan tuotetta 

vuonna 2011. Käyttötavarakaupan puolel-

la ja Matkailu- ja ravitsemuskaupan valikoi-

missa oli kummassakin 16 Reilun kaupan 

tuotetta.

Valtakunnallisissa ketjuravintoloissa hanki-

taan keskitetysti sekä luomu- että Reilun 

kaupan viinejä. Vuonna 2011 Reilun kaupan 

viinien osuus punaviinien myynnistä oli 37 

prosenttia ja valkoviinin 33 prosenttia. Luo-

mun osuus oli sekä puna- että valkoviineistä 

noin viisi prosenttia. 

S-ryhmän oSuuS kuluttajien 
oStamiSta luomuoStoiSta 
SuomeSSa.

LUOMUOSTOISTA
47 %

S-ryhmän myymälöihin tuli 
myyntiin yli 700 uutta luo-
mutuotetta vuonna 2011.

UUTTA LUOMUTUOTETTA
700 

käytännön vinkkejä kauppa-
reiSSulle löydät vaStuulliSen 
kuluttajan oSto-oppaaSta.

https://laari.sok.fi/documents/10816/0/Vastuullisen_kuluttajan_opas_2012.pdf
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ympäristömerkittyjä tuotteita ja  
palveluita

S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan 

toimipaikkojen valikoimissa oli vuonna 2011 

yhteensä 116 Pohjoismaisella ympäristö-

merkillä eli Joutsenmerkillä merkittyä tuo-

tetta. Joutsenmerkittyjä tuotteita saadaan 

jatkuvasti lisää myös omien merkkien vali-

koimiin. Eurooppalaisella EU-kukalla merkit-

tyjä tuotteita oli valikoimissa 147 kappaletta, 

näistä tuotteista suurin osa on tekstiilipuo-

lella. Lisäksi tekstiilipuolella 830 tuotteella oli 

Öko-Tex -standardin mukainen tuoteturval-

lisuusmerkki.

Sokos Hotel -ketjussa on viisi Pohjoismai-

sen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin saa-

nutta hotellia. Joutsenmerkitty hotelli suh-

tautuu vakavasti ympäristötyöhön ja täyttää 

tiukat joutsenvaatimukset. 

Energiankulutus on yksi suurimmista hotel-

liin vaikuttavista ympäristökuormituksista. 

Joutsenmerkintä vaatii, että hotelli tehostaa 

energiankäyttöään ja käyttää mahdollisuuk-

sien mukaan uusiutuvia energianlähteitä. 

Joutsenmerkityn hotellin ympäristötyöhön 

kuuluu myös kemiallisten tuotteiden käytön 

vähentäminen. Hyvin monet käytettävistä 

tuotteista on ympäristömerkittyjä. Joutsen-

merkitty hotelli sitoutuu myös vähentämään 

jätemääriä ja tehostamaan vedenkäyttöä. 

S-ryhmän hotelleista Joutsenmerkin ovat 

saavuttaneet Sokos Hotel Aleksanteri Hel-

singissä, Sokos Hotel Flamingo Vantaalla, 

Sokos Hotel Tapiola Garden Espoossa, So-

kos Hotel Tammer ja Sokos Hotel Villa Tam-

pereella. Lisäksi kaikilla seitsemällä Suomen 

Radisson Blu Hotelleilla on Joutsenmerkki.

vähentämään aktiivisesti energian- 
ja vedenkulutustaan

suosimaan ympäristölle haitatto-
mampia kemikaaleja

lajittelemaan jätteet

JOutsenmerKittY hOteLLi sitOutuu

dokumentoimaan ympäristöjär-
jestelmässään tärkeimmät ympä-
ristönäkökohdat ja keinot niiden 
pienentämiseksi

minimoimaan kuljetusten ympäris-

tövaikutukset



S - ry h m ä N  va S t u u l l i S u u S k at S a u S  2 0 1 140 VASTUULLISET TUOTTEET JA PALVELUT

S-ryhmän käyttötavarakau-

pan oman House -tuotesarjan 

periaatteina ovat pysyvyys, ajat-

tomuus, ei-kertakäyttöisyys ja vastuul-

lisuus. 

House-vaatesarjassa on tällä hetkellä 

3 luomupuuvillaista mallia. Tuotteet on 

myös värjätty luomuväreillä. Tavoitteena 

on, että vuoteen 2015 mennessä viiden-

nes House-tuotteissa käytetystä puuvil-

lasta olisi luonnonmukaisesti tuotettua.

Lisätäkseen luomupuuvillasta viljelijöille 

koituvaa hyötyä, S-ryhmä tukee Ahily- 

 apurassa, Intiassa koulua, jossa käy 

myös luomupuuvillaa viljelevien perhei-

den lapsia. Koulussa on tällä hetkellä  

64 oppilasta. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä COOP 

Sveitsin säätiön kanssa, jonka osakkai-

na ovat alueen puuvillanviljelijät. Sää-

tuoreita linjauksia

S-ryhmä on kieltänyt vaarallisen hiekkapu-

hallusmenetelmän käytön S-ryhmän omilla 

merkeillä myytävien farkkukankaasta valmis-

tettujen tuotteiden osalta. Kielto on kirjattu 

hankintakriteeristöön ja hiekkapuhalluskiel-

to on myös tuotevaatimus S-ryhmän oman 

merkin tavarantoimittajille. Tekstiilien manu-

aalinen hiekkapuhallus on puutteellisilla 

suojavarusteilla suoritettuna vaarallista ja 

saattaa aiheuttaa jopa kuolemaan johtavaa 

silikoosia eli kivipölykeuhkosairautta.

S-ryhmässä myytävien kalatuotteiden han-

kintaa ja valikoimia koskevat kriteerit laa-

dittiin syksyllä 2009 ja ne on päivitetty uu-

simpien kriteerien mukaisiksi keväällä 2012. 

Perusperiaate on, että päivittäistavarakau-

pan ja ketjuravintoloiden valikoimiin ei hy-

väksytä kaloja uhanalaisista, vaarantuneista 

tai ylikalastuksen kohteena olevista kalakan-

noista.  S-ryhmä ei myöskään hyväksy ym-

päristölle haitallisten kalastustapojen, kuten 

dynamiitin tai myrkyllisten aineiden käyttöä 

kalojen pyynnissä.

Kalavalikoimia koskeva linjaus koskee noin 

80 eri kalalajia. Joillekin kalalajeille on ase-

tettu erillisiä kalastusaluetta tai -menetelmää 

koskevia kriteereitä, joilla varmistetaan, että 

kalavalikoimamme ovat kestävistä kalakan-

noista. Erityisen tiukkoja kriteereitä on ase-

tettu monille kaukaa tuleville lajeille, koska 

niiden kalastuksen kestävyyden valvominen 

on luonnollisesti vaikeampaa. S-ryhmä ha-

luaa edistää kalastuksen kehittymistä kestä-

vämpään suuntaan ja olla mukana keskus-

telemassa kalastuksen järkevöittämisestä 

tulevaisuudessa.  

S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupas- 

sa siirryttiin keväällä 2011 käyttämään kas-

sakuittipaperia, joka ei sisällä bisfenoli A-

nimistä kemikaalia. Bisfenoli A (BPA) on 

kemikaali, jota käytetään yleisimmin polykar-

tiö tukee yhteisön itse päättämiä kehi-

tyshankkeita alueella. Alueella tuotetaan 

myös House-tuotteissa käytettyä luomu-

puuvillaa. 

Kestävä kehitys on myös House-sar-

jan Suomalaisen työn liiton Avainlipulla 

merkittyjen tuotteiden taustalla. Avainlip-

pu tuotteessa kertoo, että tuote on val-

mistettu Suomessa, jolloin sillä on myös 

työllistäviä vaikutuksia.  
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bonaattimuovin valmistuksessa. Kassakuit-

tien valmistuksessa kemikaalia on käytetty 

tulostusjäljen parantamiseen. Keskustelua 

BPA-jäämien aiheuttamista mahdollisista 

haittavaikutuksista erityisesti kuitteja työs-

sään paljon käsitteleville kassahenkilöille on 

käyty Suomessa ja Euroopassa. Suomen 

viranomaiset eivät kuitenkaan ole antaneet 

asiasta ohjeistuksia. 

huomio materiaalien käyttöön

Vuonna 2011 S-ryhmän päivittäistavarakau- 

poissa myytiin yhteensä lähes 155 miljoo-

naa kauppakassia. Näistä perinteisiä muovi- 

kasseja oli 150 miljoonaa, joista 103,5 mil-

joonassa kappaleessa käytettiin uusio- tai 

kierrätysmuovia. Vaikka myytyjen muovikas-

sien kokonaismäärä on kasvanut, on uusio- 

tai kierrätysmuovista valmistettujen kassien 

myynti kasvanut (+22,6 miljoonaa kpl) ja 

neitseellisestä materiaalista tehtyjen määrä 

laskenut (-11,1 miljoonaa kpl). S-ryhmän 

tavoite kasvattaa uusio- tai kierrätysmuovin 

osuutta muovikasseissa on siis onnistunut. 

Suurin prosentuaalinen kasvu, lähes 18,4 

prosenttia, on kestokassien myynnissä. 

Kestäviä ja monikäyttöisiä kestokasseja 

myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa vuonna 

2011 lähes 582 000 kappaletta. Valikoimis-

sa on myös maksuton biohajoava hedelmä- 

ja vihannespussi. Vuonna 2010 biohajoavien 

hedelmä- ja vihannespussien osuus oli 2,1 

prosenttia koko volyymista, mutta vuonna 

2011 osuus oli noussut yli 3,8 prosenttiin. 

KauppaKassien
OsuuDet Kassi-
tYYpeittÄin

Paperikassit  1,4 %

Biokassit  1,24 %

Kestokassit  0,38 %

Termokassit  0,1 %

S-ryhmän ravintoloiden ruokalistojen, ser- 

viettien ja take away -astioiden materiaa-

leissa otetaan huomioon ympäristöasiat. 

Esimerkiksi Bravuriassa menuissa käytetty 

paperi on valmistettu 100 prosenttisesta 

kierrätyskuidusta. Rosson take away -laa-

tikot ovat joko biohajoavia tai valmistettu 

muuten ympäristöä vähemmän kuormit-

tavasta materiaalista. Myös Coffee House 

-ketjun take away -mukit, pakkauspussit ja 

käärepaperit ovat täysin biohajoavia. 

S-ryhmän oman kosmetiikkamerkin We 

Care Iconin pakkauksissa käytetään puo-

lestaan aina mahdollisuuksien mukaan kier-

rätysmuovia eikä tuotteita pakata erillisiin 

kartonkipakkauksiin. We Care Icon -tuotteet 

on valmistettu Keski-Euroopassa eikä niitä 

testata eläimillä. We Care Icon -sarjan kos-

metiikkaa ostamalla tukee samalla myös 

WWF:n työtä Itämeren suojelun hyväksi. 

Jokaisesta myydystä tuotteesta lahjoitetaan 

5 senttiä WWF:n Operaatio Merenneidolle.

Muovikassit  96,8 %
- Uusio- tai kierrätys-
   muovista 66,8%

- Neitseellisestä 
  materiaalista 30%
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S-ryhmä lanseerasi syksyllä 2011 asiak-

kaiden arkea helpottavan takuukuittipalve-

lun. Takuukuittipalvelu on sähköinen takuu-

kuittiarkisto, jonka ansiosta takuukuitit eivät 

katoa ja niiden lukukelpoisuus säilyy. Ta-

kuukuittipalvelu helpottaa takuukuittien säi-

lyttämistä, arkistoimista ja käyttämistä. Pal-

velu tarjotaan asiakasomistajatalouteen 

kuuluville ja asiakas voi tarkastella palvelus-

sa vain omia takuukuittitietojaan. Takuukui-

tit eivät automaattisesti arkistoidu sähköi-

sesti, vaan asiakkaan tulee ottaa palvelu 

käyttöönsä Omalla S-kanavalla. Kun takuu-

kuittipalvelu on otettu käyttöön, arkistoi-

tuvat asiakkaan bonusostojen takuukuitit 

automaattisesti palveluun. Takuukuittitie-

dot välittyvät palveluun seuraavista ketjuis-

ta tehdyistä takuunalaisista bonusostoista: 

Prisma, Sokos, Kodin Terra, Sale ja S-mar-

ket. Omalla S-kanavalla takuukuitit ovat tal-

lessa yhdessä paikassa ja tarkasteltavissa 

sekä tulostettavissa.

Uusia palveluita
S-ryhmän toiminnan tavoitteena on asiakasomistajien arjen 
helpottaminen. Tässä yhä useammin avuksi tulevat erilaiset 
sähköiset palvelut. 

S-Pankissa panostetaan sähköisten palve-

luiden kehittämiseen ja vastuulliseen tuo-

tekehitykseen. Jo aiemmin käyttöön otettu 

S-Pankki NetPosti on mahdollistanut siir-

tymisen sähköiseen palkkalaskelmaan S-

ryhmässä. Tämä tarkoittaa kuukausitasolla 

noin 50 000 sähköisesti lähetettävää palk-

kalaskelmaa. 

Vuoden 2011 aikana S-Pankissa työstet-

tiin vuoden 2012 puolella käyttöönotettua 

sähköistä e-laskua. E-lasku on Finanssialan 

Keskusliiton tutkimuksen (11/2010) mukaan 
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kolme kertaa paperilaskua vähemmän ym-

päristöä kuormittava. Se vähentää mm. pa-

perin ja polttoaineen kulutusta, kun tietoja 

ei tarvitse tulostaa paperille ja kuljettaa pit-

kiä matkoja. Toinen esimerkki vastuullisesta 

tuotekehityksestä on S-Pankin uudistetut, 

laskevasaldoiset lahjakortit. Ne valmistetaan 

kloorittomasta (PET-G) materiaalista, jolla 

korvataan PVC-muovista valmistetut lahja-

kortit. 

S-ryhmän päivittäistavarakaupan ja Digital 

Foodie Oy:n rakentama Foodie.fm -palvelu 

tutuStu Foodie.Fm-palveluun

+ + +

on kasvanut vajaassa kahdessa vuodessa 

digitaalisesta ruoka-apulaisesta vuorovai- 

kutteisuutta vahvasti hyödyntäväksi sosiaa-

liseksi yhteisöksi. Foodie.fm -palvelulla on 

tällä hetkellä noin 170 000 käyttäjää. Re-

septejä, vinkkejä, vuorovaikutusta sekä lä-

pinäkyvää tuote- ja hintatietoa tarjoava pal-

velu kehittyy ja uudistuu jatkuvasti. Tällä 

hetkellä palvelusta löytyvät jo täydelliset hin-

tatiedot noin 100 myymälän tuotteista ja ke-

sään 2012 mennessä tavoitteena on, että 

hintatiedot löytyvät kaikista myymälöistä.

http://www.foodie.fm
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Tavoitteessa on pysytty: vuonna 2010 ener-

gian suhteellinen kulutus oli 441 kilowatti-

tuntia bruttoneliömetriä kohden ja vuonna 

2011 372 kilowattituntia bruttoneliötä koh-

den, joten tehostamista on vuoden aikana 

tapahtunut noin 16 prosenttia. Luvut koske-

vat S-ryhmän Suomen toimintoja.

S-ryhmässä kulutettiin sähköä vuonna 2011 

yhteensä noin 1 200 gigawattituntia (2010: 

1 230 gigawattituntia), mikä vastaa noin 60 

000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuo-

tuista kulutusta. Lämpöä ja prosessihöyryä 

kului noin 471 gigawattituntia (2010: 579 gi-

gawattituntia) ja vettä noin 2,04 miljoonaa 

kuutiota (2010: noin 1,99 miljoonaa kuutio-

ta). S-ryhmän sähkön, lämmön ja prosessi-

höyryn tuotannon hiilidioksidipäästöt vuon-

na 2011 olivat reilut 348 000 tonnia (2010: 

440 000 tonnia), eli päästöt ovat vähenty-

neet edellisvuodesta lähes 21 prosenttia.

Energiansäästö 
avainasemassa
S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä energian säästämiseksi 
ja energiankäytön tehostamiseksi. S-ryhmän tavoitteena on 
tehostaa kaikilla toimialoillaan energian käyttöä keskimäärin 
kahdella prosentilla joka vuosi vuoteen 2015 saakka.

Yhdeksi merkittäväksi uudeksi keinoksi 

energiansäästön saavuttamiseksi on osoit-

tautunut kiinteistöjen energian etähallinta, 

jonka piirissä on tällä hetkellä SOK:n ja kah-

deksan alueosuuskaupan noin 150 kiinteis-

töä. Etähallinnassa kiinteistöjen taloteknistä 

toimivuutta seurataan SOK:n Ässäkeskuk-

sesta käsin. Tämän lisäksi kohteissa pide-

tään säännöllisesti niin kutsuttuja kenttä-

käyntejä. Toimintamalli on tuottanut tulosta: 

parhaimmissa tapauksissa energiankulutus- 

ta on pystytty pienentämään ja etävalvonta- 

kohteiden energiakustannukset ovat olleet 

laskennallisesti noin 1,8 miljoonaa euroa 

pienemmät vuonna 2011 kuin vuonna 2010. 

 Myös kiinteistöjen mahdolliset viat ja puut-

teet tulevat kenttäkäynneillä yleensä ilmi.

Energiatehokkuus huomioidaan osana sekä 

jokapäiväistä työtä että toimipaikkoja uusit-

taessa. Monet viime vuonna uusitut S-mar-

S-ryhmäSSä Sähkön ja 
lämmön kulutukSeSta aiheu-
tuneet hiilidiokSidipääStöt 
pienenivät 21 % vuodeSta 
2010 vuoteen 2011.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ
-21 %

16 %  
S-ryhmäSSä enerGian kulu-
tuS tehoStui SuhteelliSeSti 
16 proSenttia vuodeSta 2010 
vuoteen 2011.

ENERGIAN TEHOSTUMISTA
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tuuliWatti Suunnittelee 
rakentavanSa noin Sata 
uutta tuulivoimalaa noin 
kymmenelle paikkakunnalle 
SuomeSSa.

TUULIVOIMALAA
100 

ketit muuttuivat energiatehokkaammiksi  

remonttien myötä. Kylmälaitteita korvattiin 

ovellisilla ja kannellisilla kylmäkaapeilla ja  

-altailla ja valaistuksessa hyödynnettiin ener-

giaa säästävää led-tekniikkaa.

Amarillo-ravintoloiden keittiöissä jaettiin vuo- 

den 2011 aikana parhaita käytäntöjä ener-

gian säästämiseksi. Esimerkiksi raskaat ja 

energiaa paljon kuluttavat laitteet päätettiin 

laittaa päälle vasta käytön yhteydessä eikä 

heti aamusta. Energiansäästötoimenpiteet 

voivat säästää yhdessä ravintolassa tuhan-

sia euroja vuodessa.

S-ryhmän sähkönhankinnasta vastaa ke- 

väällä 2010 perustettu S-Voima Oy. S-ryh-

män sähkönhankinta perustuu jatkossa kol- 

meen kivijalkaan: Kimppasähköön, Tuuli-

Watti Oy:hyn ja osakkuuteen Fennovoiman 

ydinvoimalahankkeessa. Kimppasähkö on 

S-ryhmä-tasoista sähköenergian yhteishan-

kintaa sähkömarkkinoilta. 

TuuliWatti Oy on puolestaan vuonna 2009 

perustettu teollisen tuulivoiman tuotantoon 

keskittynyt yritys, jonka energiayhtiö St1 Oy 

ja S-Voima Oy omistavat tasaosuuksin. 

TuuliWatilla on tällä hetkellä seitsemän toi-

minnassa olevaa tuulivoimalaa: yksi voimala 

Porissa ja kuuden tuulivoimalan tuulipuisto 

Simossa. Iissä ja Tervolassa on aloitettu 

yhteensä 18 tuulivoimalan rakentaminen ja 

voimaloiden tuotannon on tarkoitus alkaa 

alkuvuodesta 2013. TuuliWatti Oy kehittää 

ja rakentaa tuulipuistoja nimenomaan maa-

alueille – mieluiten jo valmiiksi rakennetun 

infrastruktuurin yhteyteen, kuten valtateiden 

ja rautateiden varrelle, missä ne häiritsevät 

asukkaita mahdollisimman vähän. Yhtiön 

voimaloissa hyödynnetään viimeisintä turbii-

niteknologiaa, mikä mahdollistaa tehokkaan 

tuulisähkön tuotannon myös sisämaassa.

TuuliWatin 400 miljoonan euron investoin-

tiohjelma merkitsee kaikkiaan noin sadan 

tuulivoimalaitoksen rakentamista noin 10 

paikkakunnalle eri puolilla maata. Suunnitel-

mien toteutuessa TuuliWatti tulee parhaim-

millaan tuottamaan jopa viidenneksen kai- 

kesta Suomen tuulivoimasta. S-ryhmän 

tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa 

vähintään viidennes sen liiketoiminnan käyt-

tämästä sähköstä saadaan itse tuotetusta 

uusiutuvasta tuulienergiasta.

SOK-yhtymä ja 19 osuuskauppaa ovat S-

Voiman kautta mukana Fennovoiman Py- 
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häjoen ydinvoimalahankkeessa. S-ryhmälle 

on varattu noin kolmen prosentin sähkön-

tuotanto-osuus Fennovoiman tulevassa 

ydinvoimalassa, mikä vastaa noin kolmas-

osaa S-ryhmän liiketoimintojen sähkön-

tarpeesta. S-ryhmässä tiedostetaan, että 

ydinvoima jakaa asiakasomistajien mieli-

piteitä. Vaikka S-ryhmä panostaa vahvasti 

energiansäästöön, energiatahokkuuteen ja 

uusiutuvien energialähteiden käyttöön, ei 

se kuitenkaan voi sanoutua irti ydinsähkön 

käytöstä. Kun eduskunta 1. heinäkuuta 

2010 antoi luvan ydinvoiman lisärakenta-

miseen, lyötiin samalla lukkoon se perusra-

kenne, johon energiantuotanto suomalai-

sessa yhteiskunnassa nojaa.

Uusiutuvien energialähteiden käytön mah-

dollisuuksia kartoitetaan kaikissa S-ryhmän 

uusissa rakennushankkeissa. Esimerkiksi 

Inex Partnersin Sipoon Bastukärriin ke-

väällä 2012 valmistunut käyttötavaroiden 

logistiikkakeskus käyttää maalämpöä ja 

bioenergiaa tarvitsemaansa lämmitykseen 

ja jäähdytykseen. Noin puolet vuoden läm-

möntarpeesta katetaan maalämmöllä ja 

puolet pelleteillä.

Lähes täysin uusiutuvalla energialla lämpeä-

vän logistiikkakeskuksen ilmastovaikutus 

on vain viidestoista osa kaukolämmön 

käyttöön verrattuna. Logistiikkakeskus on 

saanut Promise-ympäristöluokitustyökalulla 

arvosanan B, johon vaaditaan ympäristö-

ominaisuuksilta kiitettävää tasoa. Käytetys-

sä arviointiasteikossa (A–E) paras arvosana 

on A, jonka saaminen vaatii kiinteistön 

ympäristöominaisuuksilta erittäin korkeaa 

laatutasoa. E-luokka vastaa normaalia ny-

kytasoa. Käytännössä logistiikkakeskuksien 

tyyppisille kohteille korkeamman arvosanan 

kuin B:n saaminen on lähes mahdotonta.

promise-luokat

A

B

C

D

E

X
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Ruoan ympäristö-
vaikutukset puntarissa
Ruoan ilmastovaikutus on neljännes kes-

kimääräisen kotitalouden hiilijalanjäljestä. 

Tästä syystä yhä useammat kuluttajat kai-

paavat lisää tietoa tuotteiden ympäristövai-

kutuksista ruokavalintojensa tueksi. Ruoan 

hiilijalanjäljestä puhuttaessa on otettava 

huomioon tuotteen koko elinkaari. Ruoan 

tuotannon monet vaiheet kuormittavat ym-

päristöä eri tavoin.

Elintarviketeollisuuden ja kaupan alan yri-

tykset sekä Maa- ja elintarviketalouden  

tutkimuskeskus MTT kehittävät yhdessä 

Foodprint Tools -hankkeessa malleja, joiden 

avulla elintarvikkeiden ympäristövaikutuksia 

voidaan tulevaisuudessa laskea yhä katta-

vammin ja tarkemmin.

S-ryhmä on mukana työssä omalla tutki-

mushankkeellaan, jossa selvitetään Rain- 

bow kylmäpuristetun rypsiöljyn ja pakastee-

na myytävän Rainbown peruna-sipulisekoi-

tuksen ympäristövaikutuksia. Jo nyt on ha-

vaittu, että vaikka kahdessa tutkittavassa 

tuotteessa käytetään vain muutamia raaka-

aineita, laskenta ei silti ole helppoa.  

S-ryhmää kiinnostaa erityisesti se, missä 

tuotantoketjun vaiheissa ympäristökuor- 

mitusta syntyy eniten ja tuotteita voidaan 

jatkossa kehittää siten, että niiden tuotta-

misesta syntyviä ympäristövaikutuksia saa-

taisiin pienennettyä. Esimerkiksi pakastetun 

tuotteen kokonaisketjussa on monta lenk-

kiä: miten paljon peruna-sipulisekoituksen 

elinkaaressa vaikuttavat esimerkiksi kuljetus 

ja säilytys. Kun näistä asioista saa tietoa, 

voidaan tuotteita ja toimintaa kehittää ym-

päristövaikutusten pienentämiseksi yhteis-

työssä tavarantoimittajien kanssa.
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Climate Communication -hanke

Hiilimerkkejä syntyy maailmalla kuin sieniä 

sateella, mutta yleisesti hyväksyttyä kan-

sainvälistä merkintätapaa ei ole näköpiirissä. 

Erilaiset yrityskohtaiset hiilimerkinnät ovat 

lisääntyneet myös Suomessa. SOK on mu-

kana MTT:n vetämässä Climate Communi-

cation -hankkeessa. Hanke tukee elintar- 

vikkeiden vertailukelpoisten hiilijalanjälkitie-

tojen tuottamista ja niistä viestimistä tuot-

tamalla tietoa hiilijalanjälkien laskennasta ja 

eri maiden ja kansainvälisten organisaatioi-

den hiilijalanjälkiin liittyvistä ohjeistuksista, 

menettelytavoista ja viestintäratkaisuista. 

Hankkeen tavoitteena on laatia tahtotila ja 

etenemissuunnitelma elintarvikkeiden ilmas-

toviestinnästä ja sen eri tasoista ja tavoista. 

Kaksiosaisen hankkeen ensimmäinen vaihe 

alkoi vuonna 2009 ja loppui vuoden 2011 

kesäkuussa. Toinen vaihe käynnistyi vuoden 

2011 heinäkuussa ja se päättyy vuonna 

2013.
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Syntymättä jäänyt ja hyötykäytetty 
jäte auttaa ympäristöä ja kauppaa
Uusi 1.5.2012 voimaan tullut jätelaki tuo 

yrityksille yhä enemmän haasteita toisaalta 

vähentää syntyvän jätteen määrää ja toi-

saalta ohjata yhä suurempi osuus syntyvistä 

jätteistä muualle kuin kaatopaikalle. Vuonna 

2016 orgaanista jätettä ei saa enää lainkaan 

sijoittaa kaatopaikalle, vaan sille on löydettä-

vä järkevämpiä käsittelyvaihtoehtoja. Tämä 

on kuitenkin toimijoille enemmänkin mah-

dollisuus kuin uhka. Jokainen syntymättä 

jäänyt ja jokainen kaatopaikalle päätymätön 

jätekilo näkyy suoraan jätelaskussa, eikä 

vähiten vältetyn jäteveron takia. Tämä kan-

nustin vain nousee vuonna 2013 jäteveron 

noustessa nykyisestä 40 eurosta 50 euroon 

kaatopaikkajätetonnilta.

S-ryhmä on jo hyvissä ajoin alkanut valmis-

tautua tähän haasteeseen. Vuonna 2011 

S-ryhmä tuotti Suomessa 107 00 tonnia 

jätettä eli syntynyt absoluuttinen jätemää-

rä jopa pieneni hieman (n. 3 prosenttia) 

edellisvuodesta, vähittäismyynnin kasvaessa 

samalla ajanjaksolla yli yhdeksän prosent-

tia. Resurssitehokkuus on siis parantunut 

merkittävästi. S-ryhmän jätteistä ohjattiin 

vuonna 2011 kierrätykseen ja hyötykäyttöön 

82 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 

2010 oli 70 prosenttia. S-ryhmän kaato-

paikalle päätyvän jätteen määrä väheni 40 

prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2011. 

Tuote voi jäädä myymättä ja päätyä jätteeksi 

monesta syystä. Se voi vanhentua, rikkoon-

tua, tai sen laatu ei enää vastaa toivottua. 

S-ryhmässä on määritelty toimenpiteet 

jokaisen tekijän minimoimiseksi. Hyvä tilaus-

toimitusketjun hallinta takaa tuotteiden 

kiertonopeuden niin, että hävikin määrä on 

mahdollisimman vähäinen. Helposti rikkoon-

tuvien tuotteiden pakkauksia on kehitetty 

yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa niin, 

että tuote kestää logistisen ketjun eikä näin 

päädy jätteeksi ennen aikojaan. Hedelmien 

ja vihannesten laatua arvioidaan systemaat-

tisesti. Varastojen kiertonopeutta ja läm-

pötilan hallintaa kehitetään jatkuvasti, jotta 

tuotteet säilyisivät tuoreina ja hyväkuntoisina 

mahdollisimman pitkään. Ruokakaupoissa 

parasta ennen -päiväystään lähestyvät tuot-

teet myydään alennuksella, jotta elintarvike-

jätteen määrä olisi mahdollisimman pieni.

S-ryhmän kaatopaikalle pää-
tyvän jätteen määrä väheni 
40 proSenttia vuodeSta 2010 
vuoteen 2011.

KAATOPAIKKAJÄTETTÄ
-40 %
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S-ryhmän työ hävikin minimoimiseksi on 

kantanut jo vuosia hedelmää. S-ryhmän 

päivittäistavarakaupanmyyntiin suhteutettu 

poisheittohävikki vähentyi jo vuonna 2008 

14 prosenttia edellisestä vuodesta ja on sen 

jälkeen pysynyt samalla, hyvällä tasolla. Hä-

vikkiä pyritään edelleen vähentämään me-

nekin ennustamis- ja tilausjärjestelmiä kehit-

tämällä.

Silloin kun jätettä syntyy, on tärkeää saada 

jäte hyötykäyttöön. Tämä vaatii sekä lajitte-

lun mahdollistavia jätetiloja, -astioita ja muita 

laitteita että ennen kaikkea lajitteluun moti-

voitunutta ja osaavaa henkilökuntaa. Vuo-

den 2011 aikana Kilon logistiikkakeskukses-

sa syntyvä pakattu ja pakkaamaton biojäte 

ohjattiin bioenergian tuotantoon. 

Osa osuuskaupoista tekee vastaavanlaista 

yhteistyötä paikallisten bioenergian tuotan-

toon erikoistuneiden yritysten kanssa. Esi-

merkiksi HOK-Elannon ja Hämeenmaan 

myymättä jääneistä leipomotuotteista mer-

kittävä osa ohjataan bioetanolin tuotantoon. 

Samaa bioetanolia käytetään raaka-aineena 

ABC-ketjun myymän bensiinin biokompo-

nentissa. Jätepohjainen bioenergia ei läm-

mitä ilmastoa, eikä sen tuotanto kilpaile ru-

oantuotannon kanssa. Samalla täytetään 

maaliskuussa 2011 voimaan tulleen sivu-

tuoteasetuksen vaatimukset. Asetus vaatii 

kauppaa ohjaamaan syntyneet biojätteen-

sä vaatimukset täyttäviin käsittelylaitoksiin. 

Samalla lajitteluun ja ohjeistukseen on kiin-

nitetty yhä enemmän huomiota ja tämä on 

osaltaan ollut merkittävä tekijä kaatopaikka-

jätteen määrän vähentymisessä. 
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Kuljetusten päästöt
Kuljetusten energiankulutus ja päästöt ilma-

kehään ovat logistiikan merkittävimpiä ym- 

päristövaikutuksia. S-ryhmän päivittäis- ja 

käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkayhtiö 

Inex Partners Oy edellyttää kuljetusyrityksiltä 

sitoutumista toimintansa jatkuvaan paran-

tamiseen ympäristövaikutusten pienentämi-

seksi. Inex Partners toteuttaa vuosittain  

kuljetusliikeauditointeja kuljetusliikkeen 

toiminnan tason todentamiseksi.

Auditoinneissa kartoitetaan muun muassa 

kuljettajille järjestetyt taloudellisen ajotavan 

koulutukset, kuormien täyttöasteet, reittien 

optimointi, polttoaineen kulutukset sekä kul-

jetuskaluston taso – esimerkiksi moottorien 

euroluokitus. Vuonna 2011 auditoitiin kolme 

kuljetusliikettä.

Vuonna 2011 Inex Partnersin kotimaan 

kuljetusten absoluuttiset kasvihuonekaa-

supäästöt olivat yhteensä 32 786 tonnia. 

Kuljetettua tonnia kohti kotimaankuljetusten 

kasvihuonekaasupäästöt olivat 17,5 kiloa. 

Viime vuoteen verrattuna sekä absoluut-

tinen että toimintaan suhteutettu päästö 

on kasvanut. Tämä johtuu siitä, että yksi 

isoimmista kuljetusliikkeistä oli huomannut 

päästöjen raportoinnissaan puutteita, jotka 

on nyt korjattu. Aiempina vuosina laskuis-

ta on siis puuttunut tietty osa päästöjä. 

Vuonna 2011 ulkomaisten kuljetusten abso-

luuttiset kasvihuonekaasupäästöt olivat 

yhteensä 10 557 tonnia. Kuljetettua tonnia 

kohti ulkomaankuljetusten kasvihuonekaa-

supäästöt olivat 57,8 kiloa. Päästöt on las-

kettu kuljetettujen tonnien ja polttoaineen 

kulutustietojen perusteella.
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Kattavat kierrätys-
mahdollisuudet
Kauppa on ottanut vastuulleen myös kier- 

rätysmahdollisuuksien lisäämisen. On tärke-

ää, että mahdollisimman suuri osa kotita-

louksissa syntyvistä jätteistä löytää tiensä 

hyötykäyttöön. S-ryhmän toimipaikkojen 

yhteydessä oli vuonna 2011 yhteensä 256 

ekopistettä, jotka on tarkoitettu asiakkaiden 

lajittelemille, hyötykäyttöön meneville pakka-

us- ym. materiaaleille.

Toimiva juomapakkausten palautusjärjestel-

mä on yksi suomalaisista ylpeydenaiheista. 

Kaupan ja juomateollisuuden yhteistyössä 

luoma palautusjärjestelmä on tehnyt suo- 

malaisista juomapakkausten kierrättämisen 

mallimaan. Pantillisten lasipullojen palautus- 

aste on pysynyt jo usean vuoden maksimiar-

vossaan, noin 100 prosentissa. Alumiinitölk-

kien palautusaste on noin 95 prosenttia ja 

kierrätysmuovipullojenkin yli 90 prosenttia. 

Palpan hallinnoimien pantillisten juomapak-

kausten kierrätysjärjestelmät kattavat lähes 

kaikki virvoitusjuomat, kivennäisvedet, pul- 

lovedet, oluet, siiderit, lonkerot ja urheilu-

juomapullot ja -tölkit, lähdevedet, simat, 

jääteet ja keväästä 2012 lähtien myös lähes 

kaikki Alkossa myytävät juomat. 

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevi-

en juomapakkausten palautusautomaattien 

kautta otettiin vuonna 2011 vastaan yli 

529 miljoonaa tölkkiä ja yli 167 miljoonaa 

kierrätysmuovipulloa. Näin saatiin talteen 

yli 7 408 tonnia alumiinia ja yli 7 049 tonnia 

kierrätysmuovia.

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevi-

en UFF:n ylläpitämien vaatekeräyspisteiden 

kautta kerättiin vuonna 2011 yhteensä 

1137 tonnia vaatteita. Asiakkaat saavat pa-

lauttaa kannettavia akkuja ja paristoja kaik-

kiin niitä myyviin toimipaikkoihin. Punainen 

laatikko onkin tullut asiakkaille tutuksi, sillä 

S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneiden 

kannettavien akkujen ja paristojen määrät 

ovat kasvaneet vuoden 2009 yhteensä 116 

tonnista 196 tonniin vuonna 2011.

S-ryhmän toimipiSteiden 
yhteydeSSä oleviin pullon-
palautuSpiSteiSiin palau-
tui vuonna 2011 noin 159 
miljoonaa kierrätySmuovi-
pulloa.

KIERRÄYSMUOVIPULLOA
167 m
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Ympäristöriskien hallinta
Maaperään ja ilmaperään päätyvien päästö-

jen ehkäiseminen ja tavoitteellinen vähentä- 

minen on tärkeä osa erityisesti polttoneste-

kaupan ympäristövastuuta. Ympäristönsuo-

jelulain mukaisia ympäristölupia oli vuoden 

2011 lopussa kaikkiaan 351 S-ryhmän polt-

tonesteen jakeluasemalla ja neljällä rehu-

tehtaalla. Lisäksi kahdeksalle polttonesteen 

myyntipaikalle tehtiin rekisteröinti-ilmoitus. 

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen ha-

ettiin ympäristölupa tai tehtiin ilmoitus yh-

teensä 13 toimipaikassa. 

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustan-

nukset S-ryhmässä vuonna 2011 olivat yh-

teensä 310 000 euroa. Uudet ja uudistet-

tavat huoltoasemat on vuoden 2012 alusta 

alkaen varustettava järjestelmillä, jotka otta-

vat talteen tankkauksessa vapautuvat ben-

siinihöyryt. ABC-asemilla näitä talteenotto-

järjestelmiä oli vuoden 2011 lopussa 354 

toimipaikassa. Tankkauksen yhteydessä il-

maan pääsevien bensiinihöyryjen talteenot-

to täydentää asemien bensiinisäiliöiden täy-

tön bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmää, 

minkä vuoksi nyt puhutaan talteenoton toi-

sesta vaiheesta. Näillä tekniikoilla pyritään 

rajoittamaan haihtuvien yhdisteiden (VOC) 

päästöjä, sillä näitä päästöjä syntyy bensiini-

höyryjen vapautuessa. S-ryhmän laskennal-

liset bensiinin myynnin VOC-päästöt vuon-

na 2011 olivat yhteensä 651 tonnia (2010: 

695 tonnia).
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KIERRÄTYSPALVELUT 2009 2010 2011
Ekopisteet, kpl 238 269 256

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin  1040 1140 1137
UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet, t 

Palautetut alumiinitölkit, milj. kpl 407 457  529 

Palautetut kierrätysmuovipullot, milj. kpl 138 159 167 

S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneet  116 156 196
kannettavat akut ja paristot, t 
    
PAKKAUKSET 2009 2010 2011
Maahantuodut ja kotimaan 
markkinoille saatetut pakkaukset, t 56 289 73 841 78 745

1 993 779

2011

1 933 587

2010

1 854 419

ASIAKASOMISTAJIA
2009

2009

11 687

2010*

10 465

2011*

11 461

VÄHITTÄISMYYNTI, M€ (alv. 0*)

2009

316

2010

333

2011

360

MAKSETTU BONUSTA, M€

2009 2010
Alueosuuskaupat

Sok-yhtymä
S-ryhmä

Paikallis-
osuuskaupat

141 88 47

37 729 39 504 41 568

2011

9032 9406 9934

28 556 30 010 31 634

SUOMEN HENKILÖSTÖ

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

TYÖYHTEISTÖTUTKIMUS,  2009 2010 2011** 
TULOKSET*     

Alueosuuskauppa työnantajana 4,1 4,1 4,2  

Toiminnan tavoitteisuus 4,0 4,0 4,0  

Esimiestoiminta ja    4,1  
tasa-arvo 4,0 4,0 4,3  

Kehittyminen ja oppiminen 3,8 3,8 3,9  
     
*) Keskiarvot asteikolla 1-5, tulos painotettu henkilöstömäärällä. Sisältää vain alueosuuskaupat. 

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

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden. 
   Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

**) Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.
   Vuoden 2011 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön. 
   Lähtövaihtuvuuden kasvua selittää osin Sokotelin viiden hotellin myynti.

    **) Vuonna 2011 käytettiin uutta tutkimuksen tekijää. Luvut ovat vertailukelpoiset edellisen vuoden lukujen kanssa lukuun-
ottamatta tasa-arvo- ja esimiestoimintamittareita, sillä ne on raportoitu aiemmasta poiketen omina mittareinaan.

KOULUTUS 2009 2010 2011 

Jollas Instituutin valmennuspäivät 1874 1788 2030 

Jollas Instituutin opiskelijamäärät 35 000 32 300 34 000 

YMPÄRISTÖVASTUU  sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
     
KIINTEISTÖT 2009 2010 2011 
Bruttoala, milj. brm2 3,8 4,1 4,5 

Ympäristövaikutteiset kustannukset, 
(sis. sähkö, lämpö, vesi ja jäte)

M€ 134 149 169 

Sähkö, GWh  1145 1229 1203 

Lämpö, GWh 537 579 471 

Vesi, milj. m3 1,9 2,0 2,0

KIERRÄTYSPALVELUT 2009       2010       2011

2009       2010       2011

2009       2010       2011

238 269 256

407 457 529

167138 159

116 156 196

Ekopisteet, kpl

KIINTEISTÖTIEDOT 

Bruttoala, milj. brm2

Sähkö, GWh

Lämpö GWh

Vesi, milj. m3

UFF:n keräys-
laatikoihin palautetut 
vaatteet, t

Palautetut alumiini-
tölkit, milj. kpl

Palautetut kierrätys-
muovipullot, milj. kpl

1040 1140 1137

Palaututetut kannet-
tavat akut ja paristot, t

S-RYHMÄN TOIMIPAIKKOJEN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVIIN 

YMPÄRISTÖRISKIT 2009 2010 2011
Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun, kpl 323 350 351

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut  13 14 13
ympäristöluvat ja tehdyt ilmoitukset, kpl 

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset, milj. € 2 1,7 0,3

Polttonestehöyryn talteenotto, kpl 310 320 354

Bensiinin myynnin VOC-päästöt, t 667 695 651

 3,8 4,1 4,5

520 560 610

1,9 2,0 2,0

1145 1229 1203

537 579 471

    
JÄTTEET 2009 2010 2011
Syntynyt jätemäärä, t*  102 000 110 000 107 000

Hyötykäyttöaste, % 66 70 82
    
*) Osittain arvio

 

jalkapallokenttää
=

37 729 41 568

*

*

*

, M€

, M€

, M€

, M€

, M€, M  

, M€

KESKEISIÄ LUKUJA

KIERRÄTYSPALVELUT 2009 2010 2011
Ekopisteet, kpl 238 269 256

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin  1040 1140 1137
UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet, t 

Palautetut alumiinitölkit, milj. kpl 407 457  529 

Palautetut kierrätysmuovipullot, milj. kpl 138 159 167 

S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneet  116 156 196
kannettavat akut ja paristot, t 
    
PAKKAUKSET 2009 2010 2011
Maahantuodut ja kotimaan 
markkinoille saatetut pakkaukset, t 56 289 73 841 78 745

1 993 779

2011

1 933 587

2010

1 854 419

ASIAKASOMISTAJIA
2009

2009

11 687

2010*

10 465

2011*

11 461

VÄHITTÄISMYYNTI, M€ (alv. 0*)

2009

316

2010

333

2011

360

MAKSETTU BONUSTA, M€

2009 2010
Alueosuuskaupat

Sok-yhtymä
S-ryhmä

Paikallis-
osuuskaupat

141 88 47

37 729 39 504 41 568

2011

9032 9406 9934

28 556 30 010 31 634

SUOMEN HENKILÖSTÖ

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

TYÖYHTEISTÖTUTKIMUS,  2009 2010 2011** 
TULOKSET*     

Alueosuuskauppa työnantajana 4,1 4,1 4,2  

Toiminnan tavoitteisuus 4,0 4,0 4,0  

Esimiestoiminta ja    4,1  
tasa-arvo 4,0 4,0 4,3  

Kehittyminen ja oppiminen 3,8 3,8 3,9  
     
*) Keskiarvot asteikolla 1-5, tulos painotettu henkilöstömäärällä. Sisältää vain alueosuuskaupat. 

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

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden. 
   Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

**) Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.
   Vuoden 2011 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön. 
   Lähtövaihtuvuuden kasvua selittää osin Sokotelin viiden hotellin myynti.

    **) Vuonna 2011 käytettiin uutta tutkimuksen tekijää. Luvut ovat vertailukelpoiset edellisen vuoden lukujen kanssa lukuun-
ottamatta tasa-arvo- ja esimiestoimintamittareita, sillä ne on raportoitu aiemmasta poiketen omina mittareinaan.

KOULUTUS 2009 2010 2011 

Jollas Instituutin valmennuspäivät 1874 1788 2030 

Jollas Instituutin opiskelijamäärät 35 000 32 300 34 000 

YMPÄRISTÖVASTUU  sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
     
KIINTEISTÖT 2009 2010 2011 
Bruttoala, milj. brm2 3,8 4,1 4,5 

Ympäristövaikutteiset kustannukset, 
(sis. sähkö, lämpö, vesi ja jäte)

M€ 134 149 169 

Sähkö, GWh  1145 1229 1203 

Lämpö, GWh 537 579 471 

Vesi, milj. m3 1,9 2,0 2,0

KIERRÄTYSPALVELUT 2009       2010       2011

2009       2010       2011

2009       2010       2011

238 269 256

407 457 529

167138 159

116 156 196

Ekopisteet, kpl

KIINTEISTÖTIEDOT 

Bruttoala, milj. brm2

Sähkö, GWh

Lämpö GWh

Vesi, milj. m3

UFF:n keräys-
laatikoihin palautetut 
vaatteet, t

Palautetut alumiini-
tölkit, milj. kpl

Palautetut kierrätys-
muovipullot, milj. kpl

1040 1140 1137

Palaututetut kannet-
tavat akut ja paristot, t

S-RYHMÄN TOIMIPAIKKOJEN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVIIN 

YMPÄRISTÖRISKIT 2009 2010 2011
Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun, kpl 323 350 351

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut  13 14 13
ympäristöluvat ja tehdyt ilmoitukset, kpl 

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset, milj. € 2 1,7 0,3

Polttonestehöyryn talteenotto, kpl 310 320 354

Bensiinin myynnin VOC-päästöt, t 667 695 651

 3,8 4,1 4,5

520 560 610

1,9 2,0 2,0

1145 1229 1203

537 579 471

    
JÄTTEET 2009 2010 2011
Syntynyt jätemäärä, t*  102 000 110 000 107 000

Hyötykäyttöaste, % 66 70 82
    
*) Osittain arvio

 

jalkapallokenttää
=

37 729 41 568

*

*

*
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KIERRÄTYSPALVELUT 2009 2010 2011
Ekopisteet, kpl 238 269 256

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin  1040 1140 1137
UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet, t 

Palautetut alumiinitölkit, milj. kpl 407 457  529 

Palautetut kierrätysmuovipullot, milj. kpl 138 159 167 

S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneet  116 156 196
kannettavat akut ja paristot, t 
    
PAKKAUKSET 2009 2010 2011
Maahantuodut ja kotimaan 
markkinoille saatetut pakkaukset, t 56 289 73 841 78 745

1 993 779

2011

1 933 587

2010

1 854 419

ASIAKASOMISTAJIA
2009

2009

11 687

2010*

10 465

2011*

11 461

VÄHITTÄISMYYNTI, M€ (alv. 0*)

2009

316

2010

333

2011

360

MAKSETTU BONUSTA, M€

2009 2010
Alueosuuskaupat

Sok-yhtymä
S-ryhmä

Paikallis-
osuuskaupat

141 88 47

37 729 39 504 41 568

2011

9032 9406 9934

28 556 30 010 31 634

SUOMEN HENKILÖSTÖ

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

TYÖYHTEISTÖTUTKIMUS,  2009 2010 2011** 
TULOKSET*     

Alueosuuskauppa työnantajana 4,1 4,1 4,2  

Toiminnan tavoitteisuus 4,0 4,0 4,0  

Esimiestoiminta ja    4,1  
tasa-arvo 4,0 4,0 4,3  

Kehittyminen ja oppiminen 3,8 3,8 3,9  
     
*) Keskiarvot asteikolla 1-5, tulos painotettu henkilöstömäärällä. Sisältää vain alueosuuskaupat. 

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

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden. 
   Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

**) Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.
   Vuoden 2011 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön. 
   Lähtövaihtuvuuden kasvua selittää osin Sokotelin viiden hotellin myynti.

    **) Vuonna 2011 käytettiin uutta tutkimuksen tekijää. Luvut ovat vertailukelpoiset edellisen vuoden lukujen kanssa lukuun-
ottamatta tasa-arvo- ja esimiestoimintamittareita, sillä ne on raportoitu aiemmasta poiketen omina mittareinaan.

KOULUTUS 2009 2010 2011 

Jollas Instituutin valmennuspäivät 1874 1788 2030 

Jollas Instituutin opiskelijamäärät 35 000 32 300 34 000 

YMPÄRISTÖVASTUU  sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
     
KIINTEISTÖT 2009 2010 2011 
Bruttoala, milj. brm2 3,8 4,1 4,5 

Ympäristövaikutteiset kustannukset, 
(sis. sähkö, lämpö, vesi ja jäte)

M€ 134 149 169 

Sähkö, GWh  1145 1229 1203 

Lämpö, GWh 537 579 471 

Vesi, milj. m3 1,9 2,0 2,0

KIERRÄTYSPALVELUT 2009       2010       2011

2009       2010       2011

2009       2010       2011

238 269 256

407 457 529

167138 159

116 156 196

Ekopisteet, kpl

KIINTEISTÖTIEDOT 

Bruttoala, milj. brm2

Sähkö, GWh

Lämpö GWh

Vesi, milj. m3

UFF:n keräys-
laatikoihin palautetut 
vaatteet, t

Palautetut alumiini-
tölkit, milj. kpl

Palautetut kierrätys-
muovipullot, milj. kpl

1040 1140 1137

Palaututetut kannet-
tavat akut ja paristot, t

S-RYHMÄN TOIMIPAIKKOJEN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVIIN 

YMPÄRISTÖRISKIT 2009 2010 2011
Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun, kpl 323 350 351

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut  13 14 13
ympäristöluvat ja tehdyt ilmoitukset, kpl 

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset, milj. € 2 1,7 0,3

Polttonestehöyryn talteenotto, kpl 310 320 354

Bensiinin myynnin VOC-päästöt, t 667 695 651

 3,8 4,1 4,5

520 560 610

1,9 2,0 2,0

1145 1229 1203

537 579 471

    
JÄTTEET 2009 2010 2011
Syntynyt jätemäärä, t*  102 000 110 000 107 000

Hyötykäyttöaste, % 66 70 82
    
*) Osittain arvio

 

jalkapallokenttää
=

37 729 41 568

*

*

*

, M€

, M€

, M€

, M€

, M€, M  

, M€

KESKEISIÄ LUKUJA
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KESKEISIÄ LUKUJA

KIERRÄTYSPALVELUT 2009 2010 2011
Ekopisteet, kpl 238 269 256

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin  1040 1140 1137
UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet, t 

Palautetut alumiinitölkit, milj. kpl 407 457  529 

Palautetut kierrätysmuovipullot, milj. kpl 138 159 167 

S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneet  116 156 196
kannettavat akut ja paristot, t 
    
PAKKAUKSET 2009 2010 2011
Maahantuodut ja kotimaan 
markkinoille saatetut pakkaukset, t 56 289 73 841 78 745

1 993 779

2011

1 933 587

2010

1 854 419

ASIAKASOMISTAJIA
2009

2009

11 687

2010*

10 465

2011*

11 461

VÄHITTÄISMYYNTI, M€ (alv. 0*)

2009

316

2010

333

2011

360

MAKSETTU BONUSTA, M€

2009 2010
Alueosuuskaupat

Sok-yhtymä
S-ryhmä

Paikallis-
osuuskaupat

141 88 47

37 729 39 504 41 568

2011

9032 9406 9934

28 556 30 010 31 634

SUOMEN HENKILÖSTÖ

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

TYÖYHTEISTÖTUTKIMUS,  2009 2010 2011** 
TULOKSET*     

Alueosuuskauppa työnantajana 4,1 4,1 4,2  

Toiminnan tavoitteisuus 4,0 4,0 4,0  

Esimiestoiminta ja    4,1  
tasa-arvo 4,0 4,0 4,3  

Kehittyminen ja oppiminen 3,8 3,8 3,9  
     
*) Keskiarvot asteikolla 1-5, tulos painotettu henkilöstömäärällä. Sisältää vain alueosuuskaupat. 

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

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden. 
   Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

**) Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.
   Vuoden 2011 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön. 
   Lähtövaihtuvuuden kasvua selittää osin Sokotelin viiden hotellin myynti.

    **) Vuonna 2011 käytettiin uutta tutkimuksen tekijää. Luvut ovat vertailukelpoiset edellisen vuoden lukujen kanssa lukuun-
ottamatta tasa-arvo- ja esimiestoimintamittareita, sillä ne on raportoitu aiemmasta poiketen omina mittareinaan.

KOULUTUS 2009 2010 2011 

Jollas Instituutin valmennuspäivät 1874 1788 2030 

Jollas Instituutin opiskelijamäärät 35 000 32 300 34 000 

YMPÄRISTÖVASTUU  sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
     
KIINTEISTÖT 2009 2010 2011 
Bruttoala, milj. brm2 3,8 4,1 4,5 

Ympäristövaikutteiset kustannukset, 
(sis. sähkö, lämpö, vesi ja jäte)

M€ 134 149 169 

Sähkö, GWh  1145 1229 1203 

Lämpö, GWh 537 579 471 

Vesi, milj. m3 1,9 2,0 2,0

KIERRÄTYSPALVELUT 2009       2010       2011

2009       2010       2011

2009       2010       2011

238 269 256

407 457 529

167138 159

116 156 196

Ekopisteet, kpl

KIINTEISTÖTIEDOT 

Bruttoala, milj. brm2

Sähkö, GWh

Lämpö GWh

Vesi, milj. m3

UFF:n keräys-
laatikoihin palautetut 
vaatteet, t

Palautetut alumiini-
tölkit, milj. kpl

Palautetut kierrätys-
muovipullot, milj. kpl

1040 1140 1137

Palaututetut kannet-
tavat akut ja paristot, t

S-RYHMÄN TOIMIPAIKKOJEN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVIIN 

YMPÄRISTÖRISKIT 2009 2010 2011
Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun, kpl 323 350 351

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut  13 14 13
ympäristöluvat ja tehdyt ilmoitukset, kpl 

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset, milj. € 2 1,7 0,3

Polttonestehöyryn talteenotto, kpl 310 320 354

Bensiinin myynnin VOC-päästöt, t 667 695 651

 3,8 4,1 4,5

520 560 610

1,9 2,0 2,0

1145 1229 1203

537 579 471

    
JÄTTEET 2009 2010 2011
Syntynyt jätemäärä, t*  102 000 110 000 107 000

Hyötykäyttöaste, % 66 70 82
    
*) Osittain arvio

 

jalkapallokenttää
=

37 729 41 568

*

*

*
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KESKEISIÄ LUKUJA

KIERRÄTYSPALVELUT 2009 2010 2011
Ekopisteet, kpl 238 269 256

S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä sijaitseviin  1040 1140 1137
UFF:n keräyslaatikoihin palautetut vaatteet, t 

Palautetut alumiinitölkit, milj. kpl 407 457  529 

Palautetut kierrätysmuovipullot, milj. kpl 138 159 167 

S-ryhmän toimipaikkoihin palautuneet  116 156 196
kannettavat akut ja paristot, t 
    
PAKKAUKSET 2009 2010 2011
Maahantuodut ja kotimaan 
markkinoille saatetut pakkaukset, t 56 289 73 841 78 745

1 993 779

2011

1 933 587

2010

1 854 419

ASIAKASOMISTAJIA
2009

2009

11 687

2010*

10 465

2011*

11 461

VÄHITTÄISMYYNTI, M€ (alv. 0*)

2009

316

2010

333

2011

360

MAKSETTU BONUSTA, M€

2009 2010
Alueosuuskaupat

Sok-yhtymä
S-ryhmä

Paikallis-
osuuskaupat

141 88 47

37 729 39 504 41 568

2011

9032 9406 9934

28 556 30 010 31 634

SUOMEN HENKILÖSTÖ

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

TYÖYHTEISTÖTUTKIMUS,  2009 2010 2011** 
TULOKSET*     

Alueosuuskauppa työnantajana 4,1 4,1 4,2  

Toiminnan tavoitteisuus 4,0 4,0 4,0  

Esimiestoiminta ja    4,1  
tasa-arvo 4,0 4,0 4,3  

Kehittyminen ja oppiminen 3,8 3,8 3,9  
     
*) Keskiarvot asteikolla 1-5, tulos painotettu henkilöstömäärällä. Sisältää vain alueosuuskaupat. 

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

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden. 
   Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

**) Vuoden 2011 luvut sisältävät S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön.

*) Vuoden 2009 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat, vuoden 2010 luku alueosuuskauppojen lisäksi Sokotelin ja Hankkija-Maatalouden.
   Vuoden 2011 luku sisältää S-ryhmän alueosuuskaupat (lukuunottamatta Koillismaata), Sokotelin, Hankkija-Maatalouden ja SOK:n henkilöstön. 
   Lähtövaihtuvuuden kasvua selittää osin Sokotelin viiden hotellin myynti.

    **) Vuonna 2011 käytettiin uutta tutkimuksen tekijää. Luvut ovat vertailukelpoiset edellisen vuoden lukujen kanssa lukuun-
ottamatta tasa-arvo- ja esimiestoimintamittareita, sillä ne on raportoitu aiemmasta poiketen omina mittareinaan.

KOULUTUS 2009 2010 2011 

Jollas Instituutin valmennuspäivät 1874 1788 2030 

Jollas Instituutin opiskelijamäärät 35 000 32 300 34 000 

YMPÄRISTÖVASTUU  sisältää S-ryhmän Suomen toiminnot.
     
KIINTEISTÖT 2009 2010 2011 
Bruttoala, milj. brm2 3,8 4,1 4,5 

Ympäristövaikutteiset kustannukset, 
(sis. sähkö, lämpö, vesi ja jäte)

M€ 134 149 169 

Sähkö, GWh  1145 1229 1203 

Lämpö, GWh 537 579 471 

Vesi, milj. m3 1,9 2,0 2,0

KIERRÄTYSPALVELUT 2009       2010       2011

2009       2010       2011

2009       2010       2011

238 269 256

407 457 529

167138 159

116 156 196

Ekopisteet, kpl

KIINTEISTÖTIEDOT 

Bruttoala, milj. brm2

Sähkö, GWh

Lämpö GWh

Vesi, milj. m3

UFF:n keräys-
laatikoihin palautetut 
vaatteet, t

Palautetut alumiini-
tölkit, milj. kpl

Palautetut kierrätys-
muovipullot, milj. kpl

1040 1140 1137

Palaututetut kannet-
tavat akut ja paristot, t

S-RYHMÄN TOIMIPAIKKOJEN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVIIN 

YMPÄRISTÖRISKIT 2009 2010 2011
Ympäristöluvat polttonesteen jakeluun, kpl 323 350 351

Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen haetut  13 14 13
ympäristöluvat ja tehdyt ilmoitukset, kpl 

Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannukset, milj. € 2 1,7 0,3

Polttonestehöyryn talteenotto, kpl 310 320 354

Bensiinin myynnin VOC-päästöt, t 667 695 651

 3,8 4,1 4,5

520 560 610

1,9 2,0 2,0

1145 1229 1203

537 579 471

    
JÄTTEET 2009 2010 2011
Syntynyt jätemäärä, t*  102 000 110 000 107 000

Hyötykäyttöaste, % 66 70 82
    
*) Osittain arvio
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