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Tiedotusvälineille 3.2.2011 klo 13.00 
 
S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi 6,1 prosenttia viime vuonna 
 
S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli viime vuonna 10 464,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi 
6,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
S-ryhmän päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 4,7 prosenttia viime vuonna edellisen 
vuoteen verrattuna ja oli 5 773,1 miljoonaa euroa. Käyttötavarakaupan myynti puolestaan kasvoi 
10,6 prosenttia ja oli 1 199,9 miljoonaa euroa. 
 
Alueosuuskauppojen vähittäismyynti oli 9 045,4 miljoonaa euroa ja siinä oli kasvua 6,6 prosenttia. 
 
– Päivittäistavarakauppamme kehittyi viime vuonna tasaisesti alan keskiarvoa paremmin. Uudet 
aukioloajat, erityisesti jatkuva sunnuntaiaukiolo ja alle 400 neliön myymälöiden jatketut arki-illat, 
ovat olleet kuluttajille mieleen. Myymäläverkostomme kasvoi muun muassa 10 Prismalla ja 17 S-
marketilla, SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä sanoo. 
 
Myynnit liiketoiminta-alueittain 
 
S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi viime vuonna 6,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin Terrojen sekä 
muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit.  
 
– Kodin Terra –ketjun vanhojen yksiköiden myynti kehittyi hyvin ja uudet yksiköt vauhdittivat 
kokonaismyyntiä lisää. Prismoissa erityisesti sportin myynti kehittyi vahvasti. Aikaisin alkaneen 
talven ansiosta kausitavaroiden menekki on ollut vilkasta Sokoksissa ja kaikissa marketkaupan 
ketjuissa, pääjohtaja Niemelä toteaa. 
 
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti lisääntyi 13,6 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
– S-ryhmän markkinaosuus polttonestekaupassa kehittyi positiivisesti kasvavan ABC-verkoston ja 
ostojen keskittämisestä palkitsevan asiakasomistajajärjestelmän ansioista. ABC:n 
ravintolakauppaa vauhdittivat onnistuneet kampanjat ja kuluttajaystävällinen hintataso - suosiosta 
kertoo yli 27 miljoonaa viime vuonna myytyä kahvikupillista. 
 
Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan vähittäismyynti laski 0,3 prosenttia ja maatalouskaupan 0,6 
prosenttia. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti lisääntyi 3,8 prosenttia ja auto- ja 
autotarvikekaupan 3,7 prosenttia. 
 
– Matkailu- ja ravitsemiskaupassa tapahtui selkeä käänne heinäkuussa, jolloin sekä hotellien 
käyttöasteet että ravintoloiden myynnit kääntyivät nousuun. Arvonlisäveron lasku ja lämmin kesä 
vauhdittivat ravintolakauppaa, ja sekä liikematkustus että kokouskauppa lähtivät syksyllä hyvin 
käyntiin. Myös autokaupassa markkina alkoi kasvaa viime vuonna, ja jopa perinteisesti hiljaisena 
loppuvuotena S-ryhmän autokaupassa oli yli 10 prosentin kasvu loka–joulukuussa.  
 
Lähialueiden liiketoimintojen myynti oli 262,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 32,9 prosenttia. 
Lähialueiden päivittäistavarakaupan myynti lisääntyi 40,4 prosenttia ja oli 188,1 miljoonaa euroa. 
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SOK avasi vuonna 2010 yhteensä viisi uutta Prismaa lähialueille: kaksi Venäjälle Pietariin, kaksi 
Viroon (Narva ja Tarto) ja yhden Liettuaan Kaunasiin.   
 
Asiakasomistajuus 
 
S-ryhmän osuuskauppoihin liittyi 102 841 uutta asiakasomistajaa viime vuonna. Asiakasomistajia 
oli joulukuun lopussa 1 933 587. 
 
S-ryhmän bonusmyynti kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta ja oli 8 431,8 miljoonaa euroa. 
Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 333,1 miljoonaa euroa, kasvua oli viisi prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. 
 
Asiakasomistajille maksettiin viime vuonna yhteensä 4,25 miljoonaa euroa 0,5 prosentin suuruista 
maksutapaetua. Maksutapaetua maksettiin viime vuonna 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Etu myönnetään S-Etukortilla ryhmän kotimaan toimipaikoissa maksettujen, edun piirin 
kuuluvien ostojen loppusummasta. 
 
Toimipaikat 
 
S-ryhmän toimipaikkoja oli joulukuun lopussa yhteensä 1 636, joista 1 614 oli Suomessa, 13 
Baltiassa ja 9 Venäjällä. Viime vuonna avattiin 38 uutta toimipaikkaa. 
 
S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 1.1.–31.12.2010 (alv 0 %) 
(*sisältää lähialueiden myynnin) 
 
  1.1.–31.12.2010 1.10.–31.12.2010 
 Milj. euroa Muutos % Milj. euroa Muutos %

Marketkauppa* 6 384,7 6,4 1 736,1 8,2

Liikennemyymälä- ja 
polttonestekauppa  

1 553,4 13,6 388,1 14,5

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa  351,4 -0,3 112,5 0,7

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*  750,4 3,8 202,9 7,8

Auto- ja autotarvikekauppa  483,9 3,7 113,9 11,1

Maatalouskauppa 931,7 -0,6 238,0 14,5

Muut  9,4 -22,8 2,5 -4,4

S-ryhmä yhteensä* 10 464,9 6,1 2 794,1 9,3

 
 
SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 
 
SOK-yhtymän liikevaihto oli vuoden 2010 tammi–joulukuussa 9 276 miljoonaa euroa, kasvaen 7,8 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Liiketoimintayhtiöiden liikevaihto oli suuruudeltaan 1 580 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2,3 
prosenttia. Hankintatoiminnan liikevaihto oli 5 847 miljoonaa euroa, joka on 20,0 prosenttia 
edellisvuotta enemmän. Hankintatoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu suurelta osin tilausten 
voimakkaammasta keskittämisestä hankintayhtiöille sekä North European Oil Trade Oy:n volyymin 
kasvusta ja polttonesteiden hinnannoususta. 
 
Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli tammi–joulukuussa 264 miljoonaa euroa ja se nousi 
4,1 prosenttia. Autokaupan liikevaihto oli 203 miljoonaa euroa jääden 10,2 prosenttia edellisvuotta 
alemmalle tasolle. Autokaupan liikevaihdon pieneneminen johtuu maahantuontiliiketoiminnasta 
luopumisesta. Vertailukelpoinen autokaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2010 aikana. 
 
Maatalouskaupan liikevaihto vuonna 2010 oli yhteensä 889 miljoonaa euroa ja se laski edelliseen 
vuoteen verrattuna noin prosentin. 
 
S-ryhmän harjoittama liiketoiminta Suomen lähialueilla on SOK-yhtymän vastuulla. Se sisältää 
marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa Baltiassa ja Pietarin alueella. Lähialueiden 
liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 262 miljoonaa euroa jossa oli kasvua 32,9 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
S-Pankki 
 
S-Pankin palveluiden käyttö lisääntyi vuoden 2010 aikana. 
 
S-Pankki myönsi kuukausittain keskimäärin yli 24 000 S-Etukortti Visaa. Vuoden loppuun 
mennessä S-Pankki oli myöntänyt Visa-ominaisuudella varustettuja S-Etukortteja 664 178 
kappaletta. S-Pankin myöntämien Visa-korttien määrä kasvoi vuoden aikana 76 prosenttia.   
 
S-Pankin palveluiden käyttäjien määrä kasvoi 142 846 asiakkaalla. Vuoden lopussa S-Pankilla oli 
2 318 566 asiakasta.  
 
S-Pankin tarjoamien sähköisten palveluiden käyttäjien määrä kasvoi 137 307 asiakkaalla. Vuoden 
loppuun mennessä S-Pankki oli myöntänyt pankkitunnukset sähköiseen asiointiin 932 949 
asiakkaalle.  
 
Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa kasvoi 34 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 
noin 2,3 miljardia euroa. Yritystalletukset mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden 
päättyessä lähes 2,5 miljardia euroa. 
 
S-Pankin myöntämien luottojen määrä kasvoi 145 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 299 
miljoonaa euroa.  
 
 
Lisätietoja: 
Pääjohtaja Kuisma Niemelä, SOK, p. 010 76 80200 
Johtaja, CFO, Jari Annala, SOK Talous ja rahoitus, p. 010 76 82040 
 
 
Tulosinfo 17.2. 
 
S-ryhmän tulosinfo pidetään Ässäkeskuksessa torstaina 17.2.2011 klo 13.00 alkaen. 


