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S-ryhmän myynti kasvoi lähes kymmenen prosenttia alkuvuonna 
 
S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) nousi tammi–maaliskuussa yli 2,5 miljardin euron. 
Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kasvua oli 9,7 prosenttia.   
 
S-ryhmän päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi tammi–maaliskuussa 6,4 prosenttia ja oli 
1 407,0 miljoonaa euroa. Käyttötavarakaupan myynti puolestaan kasvoi 6,8 prosenttia ja oli 247,8 
miljoona euroa. Maatalouskaupan ja auto- ja autotarvikekaupan myyntien elpyminen nostivat 
vähittäismyynnin lähes kymmenen prosentin kasvuun.  
 
Alueosuuskauppojen vähittäismyynti oli 2 175,0 miljoona euroa ja se kasvoi 8,5 prosenttia. 
 
–Tammi-maaliskuun myynnit osoittavat, että markkina kehittyy taantuman jälkeen myönteisesti ja 
kulutus elpyy. Myynnit ovat alkuvuonna kasvaneet kaikilla liiketoiminta-alueillamme, SOK:n 
pääjohtaja Kuisma Niemelä toteaa. 
 
Myynnit liiketoiminta-alueittain 
 
S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi tammi–maaliskuussa 6,9 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-
myymälöiden, Kodin Terrojen sekä muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja 
käyttötavaramyynnit.  
 
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti lisääntyi 15,1 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
–Rakentamisen ja remontoimisen kokonaismarkkina on piristynyt ja se näkyy marketkaupassa 
Prismojen ja Kodin Terrojen myyntien kasvuissa. Luottamus oman talouden parantumiseen on 
saanut ihmiset myös liikkumaan enemmän, mikä on näkynyt ABC-asemilla lisääntyneenä 
kysyntänä, pääjohtaja Niemelä sanoo. 
 
Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan vähittäismyynti nousi 2,1 prosenttia ja matkailu- ja 
ravitsemiskaupan 6,1 prosenttia. Auto- ja autotarvikekaupan myynti kasvoi 14,4 prosenttia ja 
maatalouskaupan 27,3 prosenttia.  
 
–Ravitsemiskaupassa kuluttajien usko oman talouden suotuisaan kehitykseen ja arvonlisäveron 
alentaminen näkyvät kysynnässä niin ruoka- ja juomaseurusteluravintoloissa kuin myös nopean 
syömisen ravintolamaailmoissa ja kahviloissa. Taantumassa erityisesti auto- ja maatalouskaupan 
myynnit laskivat, mutta nyt nekin ovat palautumassa taantumaa edeltävälle tasolle. 
Maatalouskaupan alkuvuosi on ollut selvästi pirteämpi viime vuoteen verrattuna, pääjohtaja 
Niemelä kuvailee suhdanneherkkien alojen alkuvuotta. 
 
Lähialueiden liiketoimintojen myynti oli alkuvuonna 70,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 33,9 
prosenttia. Lähialueiden päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 39,7 prosenttia ja oli 55,6 miljoonaa 
euroa. SOK avasi vuonna 2010 yhteensä viisi uutta Prismaa lähialueille: kaksi Venäjälle Pietariin, 
kaksi Viroon (Narva ja Tarto) ja yhden Liettuaan Kaunasiin.  
 
Asiakasomistajuus 
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S-ryhmän osuuskauppoihin liittyi tammi–maaliskuussa 22 279 uutta asiakasomistajaa. Maaliskuun 
lopussa asiakasomistajia oli 1 936 927. 
 
Ryhmän bonusmyynti kasvoi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana seitsemän prosenttia ja oli 
1 991,3 miljoonaa euroa. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 75,5 miljoonaa euroa, kasvua oli 
seitsemän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 
Asiakasomistajille maksettu maksutapaetu kasvoi alkuvuonna 14 prosenttia ja oli 1,0 miljoonaa 
euroa. Asiakasomistajille on maksettu 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua vuoden 2008 alusta 
lähtien.  
 
Toimipaikat 
 
S-ryhmän toimipaikkoja oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 647. Toimipaikkojen nettomäärän 
muutos alkuvuonna oli 11. 
 
S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 1.1.–31.3.2011 (alv 0 %)  
(*sisältää lähialueiden myynnin) 
 
 Milj. euroa Muutos % 
          Marketkauppa* 1 529,7 6,9
          Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 379,0 15,1
          Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 80,2 2,1
          Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 179,7 6,1
          Auto- ja autotarvikekauppa 136,3 14,4
          Maatalouskauppa 204,2 27,3
          Muut 2,5 11,1
          S-ryhmä yhteensä* 2 511,5 9,7
 
 
S-Pankki 
 
S-Pankin asiakasmäärä kasvoi tammi-maaliskuussa 29 322 asiakkaalla. Maaliskuun lopussa S-
Pankilla oli 2 347 888 asiakasta.  
 
S-Pankin myöntämien Visa-ominaisuudella varustettujen S-Etukorttien määrä kasvoi alkuvuonna 
61 193 kortilla. Maaliskuun loppuun mennessä S-Pankki oli myöntänyt yhteensä 725 067 S-
Etukortti Visaa. 
 
Henkilöasiakastalletusten määrä S-Pankissa vähentyi 7,2 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisen 
neljänneksen päättyessä henkilöasiakkailla oli 2 282,7 miljoonaa euroa talletuksia S-Pankin tileillä.  
 
S-Pankin sähköisten palveluiden käyttäjien määrä kasvoi 33 368 asiakkaalla. Maaliskuun loppuun 
mennessä S-Pankin pankkitunnukset oli myönnetty 966 317 asiakkaalle. 
 
SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 
 
SOK-yhtymän liikevaihto oli vuoden 2011 tammi–maaliskuussa 2 559 miljoonaa euroa, jossa oli 
kasvua 22,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Liiketoimintayhtiöiden liikevaihto oli suuruudeltaan 374 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 14,5 
prosenttia. Hankintatoiminnan liikevaihto oli 1 763 miljoonaa euroa, joka on 33,9 prosenttia 
edellisvuotta enemmän. Hankintatoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu pääosin volyymien kasvusta 
sekä North European Oil Trade Oy:n osalta lisäksi polttonesteiden hinnannoususta.
 
Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 59 miljoonaa euroa ja se nousi 
yhden prosentin. Autokaupan liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa jääden 16,7 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalle tasolle. Autokaupan liikevaihdon pieneneminen 
johtuu maahantuontiliiketoiminnasta luopumisesta. Vertailukelpoinen autokaupan liikevaihto on 
kasvanut alkuvuoden 2011 aikana. 
 
Maatalouskaupan liikevaihto tammi–maaliskuussa oli yhteensä 203 miljoonaa euroa ja se on 
noussut noin 24 prosenttia. 
 
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 71 miljoonaa euroa jossa oli kasvua 33,6 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
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