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OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄLLÄ ONNISTUNUT ALKUVUOSI 

 
Asiakasomistajamäärä kasvoi edelleen. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Kesätöitä 
tarjottiin 900 nuorelle. Energiatehokkaat investoinnit toivat säästöjä. 
 
Aktiivisia asiakasomistajia palkittiin hyvin 
Uusia asiakasomistajia liittyi lähes 2 700. Talouspeitto nousi alkuvuoden aikana ja oli 82,3 
prosenttia. Asiakasomistajat käyttivät oman osuuskaupan palveluita entistä aktiivisemmin. 
 
Tammi-kesäkuussa asiakasomistajien S-Tileille maksettiin yli 10 miljoonaa euroa Bonusta. 
Vuoden vaihteen jälkeen alkoholituotteista ei ole saanut maksaa Bonusta lainsäädännölli-
sistä muutoksista johtuen. Palvelujen käytön lisääntymisen ansiosta Bonusta maksettiin kui-
tenkin lähes edellisvuoden verran. Tupakkatuotteiden osalta lainsäädäntö astui voimaan jo 
edellisenä vuonna. 
 
Osuustoimintaan kuuluvaa ylijäämänpalautusta edelliseltä vuodelta maksettiin asiakasomis-
tajille toukokuussa lähes 10 miljoonaa euroa. Bonusta ja ylijäämänpalautusta palautettiin 
asiakasomistajien käyttöön yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. 
 
Liikevaihto kehittyi hyvin 
PeeÄssän liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli lähes 280 mil-
joonaa euroa. Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 181 miljoonaa euroa, josta kasvua oli 5 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmin alkukesä lisäsi erityisesti maaseudun 
marketien kaupankäyntiä sekä juomien myyntiä. Alkoholituotteiden myynnin vapautuminen 
siirsi erityisesti niin sanottujen lonkeroiden myyntiä Alkoista vähittäiskauppaan. Tämän 
muutoksen arvioidaan olevan noin yksi prosentti päivittäistavarakaupan myynnistä.  
 
Käyttötavarakaupan liikevaihto jäi edellisvuodesta 3,6 prosenttia ja oli 24,8 miljoona euroa.  
Polttonestetoimialalla kauppa jatkoi kasvuaan. Liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia ja oli 49,7 
miljoonaa euroa. Polttonesteiden litrakehitys oli 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
 
Majoitus- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa ja kasvoi kokonaisuutena 
1,7 prosenttia. Majoitustoimiala kasvoi 2,1 prosenttia, vaikka Kuopion alueen majoitusvuo-
rokaudet vähenivätkin. Tahkolla kausi oli alkuvuoden tulipalosta huolimatta onnistunut. 
 
PeeÄssä alkuvuoden tulos oli 10,6 miljoonaa euroa ja oli 1,4 miljoonaa euroa edellisvuotta 
parempi. 
 
 
 



Töitä 900 nuorelle ja henkilöstölle laatukoulusta 
PeeÄssä on yksi Pohjois-Savon suurimmista työnantajista. Kesän aikana PeeÄssän eri toimi-
paikkoihin työllistyi noin 900 nuorta. Valtaosalle näistä nuorista PeeÄssä tarjoaa elämän en-
simmäisen työpaikan. 
 
PeeÄssässä on käynnissä voimakas henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Henkilöstön 
osaamista kehitettiin alkuvuoden aikana muun muassa vähittäiskaupan laatukoulutuksilla. 
 
Investoinnit energiatehokkuuteen toivat säästöjä 
Alkuvuoden aikana tehdyissä uudistuksissa panostettiin ympäristöystävällisempiin ratkaisui-
hin. Yksiköiden kylmäjärjestelmien ja valaisimien uusinnat sekä iv-tekniikan päivitykset tuot-
tivat merkittäviä kustannussäästöjä alkuvuoden aikana. Pelkästään viiden uudistetun mar-
ketyksikön ympäristöystävällisemmillä laitteilla saatiin tammi-kesäkuussa aikana 90 000 eu-
ron säästöt sähkön energiankulutuksesta. 
 
Ympäristövastuullisia uudistuksia jatketaan edelleen ja ensimmäiset aurinkopaneelit asen-
netaan syksyn aikana Kuopion Prisman ja Kodin Terran kiinteistöjen katoille. 
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