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että olet yksi meistä!
KIIITOS,

Sinä ja minä – me kaikki pohjoiskarjalaiset yhdessä:  omistamme osuuskaupan ja voimme 
omilla valinnoillamme tehdä maakunnastamme yhä paremman paikan elää.

Tähän Omistajan vuosi -katsaukseen on koottu meidän yhdessä omistaman osuuskaupan  
tärkeimmät tapahtumat vuodelta 2019. Käännä seuraavalle aukeamalle ja jatka tutustumista!

Jokainen PKO:n toimipaikkoihin tai palveluihin käyttämäsi 
euro kiertää takaisin omaan maakuntaan palkkojen, 
verojen, investointien, paikallisten ostojen, edullisen 
hintatason, omistajien palkitsemisen tai maakunnallisten 
toimijoiden tukemisen kautta. 
Näin teemme yhteistä hyvää!

Vuoden 2019 lopussa 86,5 % toimialueemme 13 kunnan 
ja kaupungin talouksista on omistajiamme, mikä tekee 
meistä maakunnan laajimmin omistetun yrityksen. 

86,5%
OLET OMISTAJA
PKO:n toimipaikkoja voit katsella 
omistajan silmin. Voit vaikuttaa 
omistamasi osuuskaupan toimintaan 
ja olla varma siitä, että kaikki 
palveluihin ja tuotteisiin käyttämäsi 
eurot palautuvat takaisin omaan 
maakuntaamme.  PKO on vastuullinen 
valinta pohjoiskarjalaisuuden 
puolesta!

 

Vihreä S-Etukortti on osuuskaupan omistajuuden 
merkki. Rinnalle tärkeäksi arjen auttajaksi on 
huimaa vauhtia kohoamassa S-mobiili, jossa 
on lukuisia omistajalle hyödyllisiä palveluja 
kuten S-Pankki, sähköiset kuitit, omien ostojen 
seuranta, edut ja toimipaikkojen tiedot.

S-ETUKORTTI 
LOMPAKKOON 
JA S-MOBIILI 
ÄLYPUHELIMEEN

PKO PÄHKINÄNKUORESSA 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on asiakkaidensa 
omistama kuluttajaosuuskunta, jonka tehtävänä on tuottaa 
palveluja ja etuja omistajille sekä edistää maakunnan 
elinvoimaisuutta. PKO harjoittaa päivittäistavara-, majoitus-, 
ravitsemis-, polttoneste- ja käyttötavarakauppaa sekä 
palveluliiketoimintoja 13 kunnan alueella 127 toimipaikassa. 
Liiketoimintaa on Joensuussa, Kiteellä, Rääkkylässä, 
Tohmajärvellä, Liperissä, Kontiolahdella, Outokummussa, 
Polvijärvellä, Ilomantsissa, Lieksassa, Nurmeksessa, Juuassa 
ja Rautavaaralla. PKO:lla on n. 98 500 omistajataloutta, jotka 
omistavat osuuskaupan.
PKO työllisti vuonna 2019 keskimäärin 1379 henkilöä, 
mikä tekee osuuskaupasta maakunnan suurimman 
työllistäjän. PKO:n vuosimyynti 2019 oli 445,6 miljoonaa 
euroa ja tulos 16,5 miljoonaa.
PKO on osa S-ryhmää. Se muodostuu PKO mukaan lukien 19 
alueosuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta 
sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja 
sen tytäryhtiöistä. Jäsenet omistavat alueosuuskaupat, jotka 
puolestaan omistavat SOK:n.

YHTEISTÄ HYVÄÄ

TOIMINNAN TARKOITUS:  

Tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille 
sekä edistää Pohjois-Karjalan 
elinvoimaisuutta.

VISIO:  

Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta 
kaupasta.
 
 ARVOT:  
Yhteistä hyvää 
Kilpailukyky

OMISTAJANA 
HYÖDYT ENITEN
Meille omistajille on varattu parhaat edut: osuus voitosta 
maksetaan vuosittain ylijäämänpalautuksena samoin kuin 
korko maksamallemme osuuspääomalle. Kuukausittain 
saamme ostoksistamme jopa 5 prosentin suuruisen 
Bonuksen, joka maksetaan suoraan S-Tilille. Mikäli 
maksamme ostokset S-Etukortilla, tulee päälle 0,5 prosenttia 
maksutapaetua. Kun näihin lisätään kaikki muut omistajan 
hinta- ja tapahtumaedut, se tarkoittaa jopa kuukauden 
ostosten verran selvää rahaa suoraan omalle tilille.
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Kaikki lähti palavasta halusta tehdä 
yhteistä hyvää.
Vuonna 1919 tavalliset 
pohjoiskarjalaiset perustivat 
Pohjois-Karjalan Osuusliikkeen eli 
nykyisen PKO:n. Kuluttajat yhdistivät 
voimansa, jotta he saattoivat yhdessä 
hankkia hyvälaatuisia tavaroita yhä 
useammalle perheelle kohtuuhintaan. 
Niin tehtiin yhteistä hyvää ja sitä 
samaa tehtävää PKO toteuttaa myös 
tänään.

ENTISTÄ PAREMPI PAIKKA ELÄÄ
Organisaation tarkoitus on kuin 
majakka, joka ohjaa niin asiakkaita 
kuin työntekijöitä. PKO:n olemassaolon 
tarkoitus on aina ollut ja tulee olemaan 
palvelujen ja etujen tuottaminen 
omistajillemme eli pohjoiskarjalaisille 
kuluttajille sekä maakunnan 
elinvoimaisuuden edistäminen. Me 
PKOlaiset haluamme tehdä Pohjois-
Karjalasta entistä paremman paikan 
elää. 

MYÖTÄTUNTOA JA MERKITYSTÄ
Oman työn syvempi merkitys korostuu 
erityisesti nyt kun tätä vuoden 2019 
vuosikertomustekstiä kirjoitetaan 
keväällä 2020. Koronaviruspandemian 
aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset 
ovat koskettaneet meitä kaikkia. Nyt 
kaivataan lämpöä, myötätuntoa ja 
merkitystä enemmän kuin koskaan 
aiemmin.

KÄYTÄNNÖN TEKOJA
Osuustoiminnallisena yrityksenä 
PKO:n toiminnan tarkoitus ei ole 
normaalioloissakaan maksimoida 
tulosta vaan kehittää palveluja ja 
etuja osuuskaupan omistajille sekä 
edistää maakunnan elinvoimaisuutta. 
Juhlapuheiden sijaan turvallista 
ruokahuoltoa ja yhteistä hyvää 
edistetään teoilla. 
Vuosi 2019 oli tästä näkökulmasta 
onnistunut: omistajamäärämme ja 
myyntimme kasvoivat sekä paransimme 
maakunnan palvelutarjontaa avaamalla 
Joensuuhun kaksi uutta ravintolaa ja 
yhden S-marketin. 

KAIKILLE VAUVOILLE POTKUPUVUT
2019 oli PKO:n 100-vuotisjuhlavuosi, jota 
juhlimme yhdessä omistajiemme kanssa. 
Tässä muutama esimerkki juhlatavoista. 
Lahjoitimme kaikille maakunnassa 
syntyneille vauvoille potkupuvun, 
vietimme eri puolilla toimialuetta 14 
omistajailtaa, tarjosimme kesätöitä 1 000 
nuorelle, lahjoitimme Morshukka-patsaan 
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys 
Virralle ja lahjoitimme joka kuukausi 
omistajien valitsemalla yleishyödylliselle 
yhdistykselle 1 000 euroa. Lisäksi 
teimme kesällä yhteensä 100 erilaista 
hyvää tekoa, joilla ilahdutimme ihmisten 
arkea. Kävimme mm. ulkoiluttamassa 
hoitokodin asukkaita, vedimme 
leivontailtoja kehitysvammaisille ja 
pidimme satuhetkiä päiväkotien lapsille.

PAIKALLISTEN TYÖLLISTÄJÄ
Kannattava liiketoiminta mahdol- 
listaa investoinnit palvelutarjonnan 
kehittämiseen sekä yhteiskunta-
vastuuseen kuuluvat tuet eri järjestöille, 
yhdistyksille sekä urheiluseuroille.
2019 suurimmat investoinnit olivat 
Joensuuhun avatut Aittaranta- ja Fafa’s-
ravintolat sekä S-market Jukolanportti. 
Prisman päivittäistavarapuolen uudistus 
sisälsi ruuan verkkokauppapalvelut 
sekä sushibaarin avaamisen. Muita 
investointeja olivat Kanavarannan 
kiinteistö sekä Kiteen, Uimaharjun, 
Rääkkylän, Noljakan ja Kauppakadun 
S-marketien energiatehokkuus- ja 
miljööuudistukset. PKO investoi 
yhteensä 10,3 miljoonalla eurolla, jonka 
työllisyysvaikutus maakunnan yrityksille 
oli 175,1 henkilötyövuotta.

PÄÄSTÖT MINIMIIN
Osana S-ryhmää me PKOlaiset 
olemme asettaneet itsellemme 
Suomen kunnianhimoisimmat 
ilmastotavoitteet. Hiilineutraalius ei riitä, 
vaan vuonna 2025 tavoitteena on olla 
hiilinegatiivinen. 
Tavoitteemme ovat: oman toiminnan 
päästöt -90 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2015 tasoon 
verrattuna, kaikki käyttämämme sähkö 
on tuotettu uusiutuvalla energialla 

vuonna 2030, investoimme jatkuvasti 
energiatehokkuuteen ja loput päästöistä 
kompensoidaan hiiltä sitomalla.
Ilmastonmuutoksen torjuntatoimiimme 
voit tutustua seuraavalla aukeamalla.

OMISTAJILLE KIITOS
Vuonna 2019 PKO:n myynti ja tulos 
kehittyivät suotuisasti. Palvelut ja 
tuotteet tehdään omistajiamme varten. 
Toiminta kehittyi ja myynti kasvoi myös 
sen seurauksena, että yhä useampi 
pohjoiskarjalainen on valinnut PKO:n 
yksikön asiointipaikakseen.
Verollinen myynti oli 445,6 miljoonaa 
euroa (417,4 M€ 2018), mikä oli 
6,8 prosenttia eli 28,2 miljoonaa 
euroa edellisvuotta enemmän.  
PKO:n operatiivinen tulos oli 16,5 
miljoonaa euroa (17,3 M€ v. 2018). 
Tuloksen maltillinen pienentyminen 
selittyy 100-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumakuluilla sekä Jukolan 
PKO:hon yhdistymisen fuusiokuluilla.

Kiitän koko PKO:n huikeaa henkilö-
kuntaa ja hallintoa erinomaisesta työstä 
vuonna 2019!
Kiitos myös kaikille mahtaville 
yhteistyökumppaneillemme. Kaikkein 
suurin kiitos kuuluu teille PKO:n 
omistajille: kiitos luottamuksesta!
Me puolestamme lupaamme myös 
tänä vuonna 2020 olla luottamuksenne 
arvoisia: jatkamme yhteisen hyvän 
tuottamista ja oman maakuntamme 
elinvoiman edistämistä.
Tehdään yhdessä Pohjois-Karjalasta 
entistä parempi paikka elää! 

Juha Kivelä,  
toimitusjohtaja

Henkilöstöä 1379 
(1 260)

Henkilöstön työtyytyväisyys 
(suomalaisyritysten normi 66,1)

76,3

Palkkoja ja palkkioita sivukuluineen (Milj. €) 44,3 
(40,3)

Uusia omistajia  
Jukolan Osuuskaupasta siirtyi PKO:n 
omistajaksi 6 858 omistajaa. PKO:sta erosi 
tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 2 288 
omistajaa nettolisäyksen ollessa 10 017.

12 305 
(5 411)

Asiakasomistajia alueen talouksista 86,5% 
(85,0%)

Operatiivinen tulos (Milj. €) 16,5 
(17,3)

Operatiivisen tuloksen osuus 
kokonaisliikevaihdosta

4,5% 
5,0%

Taseen loppusumma (Milj. €) 253,7 
(226,8)

Omavaraisuusaste 80,0% 
(79,2%)

Ostot maakunnasta (Milj. €) 20,8 
(33,4)

Investoinnit (Milj. €) 10,3 
(20,5)

Verollinen myynti (Milj. €) 445,6 
(417,4)

Jukolan Osuuskaupan PKO:hon 
sulautumisen myötä maakunnassa 
on yksi yhtenäinen osuuskauppa. 
Syyskuussa tapahtuneessa 
yhdistymisessä saimme Ylä-Karjalasta 
uusia erinomaisia työkavereita, ja 

Jukolan toimitusjohtaja Raija Rantasesta 
tuli kaupallinen johtajamme. Hänellä 
on ollut merkittävä rooli yhdistymiseen 
liittyvissä järjestelyissä. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2019 PKO:lla oli keski-
määrin 1379 työntekijää, kasvua 
edellisvuodesta 119 henkilöä. 
(2018: 1 260 henk.)

 

1379  
TYÖNTEKIJÄÄ

PKO palauttaa omistajilleen vuodelta 2019 
verojen jälkeisestä tuloksesta (15,5 milj.€)

6,3 MILJ. €
40,6% omistajilleen

59,4%  (9,2 milj. €) toiminnan 
kehittämiseen

Suluissa vuoden 2018 luvut

2019 UUDET TOIMIPAIKAT 
JA MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET:
100-vuotisjuhlavuosi (mm. kaikille syntyneille 
vauvoille potkupuku, 14 omistajailtaa, kesätöitä 1 000 
nuorelle, Morshukka-patsaan lahjoitus Joensuun 
kaupunkikeskustayhdistys Virralle)
Fafa’s-ravintolan avaus 1/2019
Aittaranta-ravintolan avaus 4/2019
S-market Jukolanportin avaus 6/2019
S-market Uimaharjun, Noljakan ja Kauppakadun 
kylmälaite- ja talotekniikkauudistukset
Jukolan Osuuskaupan sulautuminen PKO:hon 9/2019
Joensuun asemanseudun pysäköintilaitoksen 
rakentaminen alkaa 9/2019 
S-parturi-kampaamo Kiteelle 9/2019
Edustajiston vaaleihin ennätysmäärä ehdokkaita  
(293) 12/2019
Prisman päivittäistavaraosaston uudistus valmis ja 
sushibuffetin avaus 11/2019
Ruuan verkkokauppa ja ruokien noutopiste  
Prismaan 12/2019

LUKUINA2019 PALAVA HALU TEHDÄ YHTEISTÄ HYVÄÄ

Raija Rantanen,  
kaupallinen  
johtaja

Maksettuja veroja (Milj. €) 4,4 
(4,3)

YKSI YHTENÄINEN OSUUSKAUPPA 

(76,1)

6,3 milj. € maksetaan omistajiille 25.5.2020.
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VASTUULLISUUS 2019
Me PKOlaiset olemme asettaneet itsellemme osana S-ryhmää 
Suomen kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet. Hiilineutraalius 
ei riitä, vaan vuonna 2025 tavoitteena on olla hiilinegatiivinen.

Aikakautemme vakavin ympäristöuhka on ilmaston 
lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena. Me haluamme 
tehdä kaikkemme tuon uhkan hillitsemiksi. 

TAVOITTEEMME OVAT:  
 
 Oman toiminnan päästöt -90 prosenttia vuoteen  
 2030 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna.  
 
 Kaikki käyttämämme sähkö on tuotettu  
 uusiutuvalla energialla vuonna 2030 
 
 Investoimme jatkuvasti energiatehokkuuteen ja  
 loput päästöistä kompensoidaan hiiltä sitomalla.

Kun päästöjä vähennetään voimakkaasti ja sen lisäksi 
omia päästöjä kompensoidaan enemmän kuin päästöjä 
tuotetaan, silloin olemme hiilinegatiivisia. Oman toiminnan 
päästöjä voi vähentää esimerkiksi tukemalla kehitysmaiden 
ilmastohankkeita tai ostamalla päästöoikeuksia 
päästökaupasta. Tällöin päästöjen tuottamisen sijaan 
poistamme omalla toiminnallamme kasvihuonekaasuja 
ilmakehästä. PKO aikoo olla hiilinegatiivinen vuonna 2025. 
Suomen valtio tavoittelee samaa vuoteen 2035 mennessä.

HIILINEGATIIVINEN JO

Neljän yksikön katolla olevien aurinkovoimaloiden 210 MWh:n 
vuosituotto vastaa 70 kerrostalokaksion sähkön kulutusta. 

Lukuisissa maakunnan urheilu- ja harrastustapahtumissa 
vilahteleva PKO:n logo on merkki siitä, että osuuskauppa on 
mahdollistamassa lapsille ja nuorille halvempia harrastus-
maksuja tai varmistamassa tapahtuman toteutumisen.
Kiitos tästä kuuluu omistajillemme eli tavallisille pohjois-
karjalaisille. Jokainen PKO:n toimipaikoissa käytetty euro 
palautuu aina takaisin omaan maakuntaan. Aiempien vuosien 
lailla ohjasimme myös 2019 osuuskaupan voitosta noin  
700 000 euroa nuorten ja erityistä tukea vaativien henkilöiden 
työllistämiseen sekä urheilun, kulttuurin ja erilaisten järjestöjen 
tukemiseen. 

PKO ON MAHDOLLISTAJA
HUOMISTA
KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ

100-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi me PKOlaiset lahjoitimme 
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virralle susipatsaan. 
Kaikille avoimessa nimikilpailussa eniten ääniä keräsi 
Morshukka-nimi. Nyt Morshukka istuu penkillä torilla niin 
paikallisten kuin turistienkin ihasteltavana.

MORSHUKKA ISTUU TORILLA

Niin 2019 kuin tänäkin vuonna onnittelemme kaikkia Pohjois-
Karjalan keskussairaalassa syntyneitä lapsia lahjoittamalla 
heille potkupuvun.

POTKUPUVUT VAUVOILLE

2025

PKO on jo nyt maakunnan suurin aurinkosähkön tuottaja.

MAAKUNNAN SUURIN 
AURINKOENERGIAN 
TUOTTAJA

210 MWh

10 X
2020–2022 rakennamme 33 aurinkovoimalaa eli noin 10 
voimalaa/vuosi. Investoinnin kokonaisarvo on 2,2 miljoonaa 
euroa. Tänä vuonna rakennamme aurinkovoimalat seuraaviin 
yksiköiden katoille: S-marketit Rantakylä, Kesälahti, Kontiolahti, 
Noljakka, Porokylä, Karsikko, Rääkkylä, Utra, Vehkalahti ja Prisma. 
Uskomme, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi 
investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat pitkän ajan kuluessa 
myös taloudellisesti kannattavia.

100%
-90%

Vastuullisuus on osa jokaisen meistä PKOlaisista arkea. Jos sinulla on ideoita 
vastuullisuusteoiksi tai haluat asiasta lisätietoja, me PKO:n viestinnässä 
olemme käytettävissäsi.  
 
Ota ihmeessä yhteyttä viestintäjohtaja Petri Vähään, petri.vaha@sok.fi S-mobiilin omat ostot-osiosta löydät näet 

omien ruokaostostesi hiilijalanjäljen!TIESITKÖ ETTÄ...
Petri Vähä,  
Viestintäjohtaja

6 7



Jokainen PKO:n tuotteisiin ja palveluihin käytetty euro palaa takaisin  
maakuntaan palkkojen, verojen, investointien, paikallisten ostojen,  
edullisen hintatason, maakunnallisten toimijoiden tukemisen tai  
omistajien palkitsemisen kautta. Näin PKO tekee yhteistä hyvää.

102,2
MILJ. €

YHTEISTÄ HYVÄÄ!
OMISTAJIEN  
PALKITSEMINEN 
21,7 milj.€, josta  
Bonus 12,6 milj.€  
Maksutapaetu 0,3 milj.€ 
Ylijäämänpalautus 7,8 milj.€ 
Osuusmaksun korko 1,0 milj.€ 

AINA EDULLINEN HINTATASO 
Hintajohtajuus: hypermarketit ka 9%  
ja supermarketit ka 6% kilpailijoitaan  
halvempia  

 

TYYTYVÄINEN  
HENKILÖSTÖ 
PKO:n henkilöstön työtyvyyväisyys 
ennätyskorkea: 76,3! 
Suomalaisten yritysten normitaso 67,1

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
Osuuskauppavertailussa  
vähittäiskauppa sekä matkailu- ja 
ravitsemiskauppa kärkisijoilla.

INVESTOINNIT 
Uudet avaukset ja verkostosta  
huolehtiminen 10,3 milj.€ 
työllisyysvaikutus 175,1 henkilötyövuotta

UUDET OMISTAJAT 
10 017 nettolisäys

 

TOIMINNAN  
OMAAN  

 
 44,3 MILJ. €

palkkoja ja palkkioita 
sivukuluineen

20,8 MILJ. €
ostot omasta  
maakunnasta

10,3 MILJ. €
investoinnit

21,7 MILJ. €
asiakasomistajien  
saamat edut

4,4 MILJ. €
verot

0,7 MILJ. €
nuorten  
työllistämiseen 

sekä urheilu-, kulttuuri ja 
järjestöalan toimijoille annettu 
tuki 

HYÖDYT  
MAAKUNTAAN (2019) 
 

YHTEENSÄ

8 9



VUONNA 2019  
PKO JAKOI  
OMISTAJILLEEN  
YHTEENSÄ

  
jäsenalennuksina ja 
voitonjakona

12,6

S-mobiili: Bonustiedot 
ja S-Pankki kätevästi 
kännykässäsi.

Maksuttomat S-Pankin 
palvelut myös 
perheenjäsenille.

Omistajana saat S-Etukortilla rahanarvoisia 
tuote- ja tapahtumaetuja. 

21,7 MILJ. € rahaa

MILJ. €
Bonuksena

7,8 MILJ. €
ylijäämänpalautuksena

0,3 MILJ. €
maksutapaetua

1,0 MILJ. €
osuusmaksun korkona

OMISTAJAILLAT
POHJOIS-KARJALAN 

OSUUSKAUPAN

5 % Bonusta jopa 5% 

12 % Korko 100 euron 
osuusmaksulle viime 
vuosina 12 %

% Osuus toiminnan tuloksesta 
ylijäämänpalautuksena.

0,5 % Maksutapaetu 0,5 %,  
kun maksaa ostokset  
S-Etukortilla S-ryhmän  
toimipaikoissa.

HYÖDYT ENITEN!
OMISTAJANA

225 €/TALOUSkeski-
määrin

TIESITKÖ ETTÄ...
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Osuuskauppana meidän tehtävä on tarjota omistajillemme 
tuotteita ja palveluja pysyvästi edulliseen hintaan, jottei 
kenenkään tarvitse juosta yksittäisten tarjousten perässä. Näin 
helpotamme omistajiemme eli tavallisten pohjoiskarjalaisten 
ihmisten arkea. 

Muutaman halvan sisäänheittotuotteen sijaan me tarjoamme 
paikkakunnittain ja myymäläkokoluokittain aina edullisimman 
ruokakorin sekä alueen kattavimman palveluverkoston. Meiltä 

löytyy kaikki kotitaloudessa tarvittavat tuotteet edullisesti ja 
yhdellä käyntikerralla. 

Jatkuvasti edullisen hintatason lisäksi  
valttimme on kotimaisuus: 80 prosenttia  
myymistämme tuotteista on valmistettu Suomessa.
Kotimaisista tuotteista eniten sydämemme sykkii 
paikallisuuden puolesta. Osuuskauppana meidän jatkuva 
tavoitteemme on lisätä paikallisten tuotteiden menekkiä, koska 
se lisää oman alueen tuottajien ja yrittäjien työmäärää.
Me olemme ainoa kaupan alan toimija, joka on myymälöissään 
merkinnyt kaikki maakunnassa jalostetut ja tuotetut tuotteet 
Työtä Pohjois-Karjalasta -merkillä. Tehdään yhdessä valintoja 
paikallisuuden puolesta!

TYÖTÄ OMAAN
MAAKUNTAAN

Henrik Härkönen,  
toimialajohtaja,  
vähittäiskauppa

VÄHITTÄISKAUPPA 2019

RUOKAKAUPAT
MAAKUNNAN EDULLISIMMAT

6-9%
Tarjoamme aina paikkakunnittain 
ja myymäläkokoluokittain 
edullisimman ruokakorin. Vuonna 
2019 olimme hypermarket-
sarjassa keskimäärin 9 %:a ja 
supermarket-sarjassa 6 %:a 
kilpailijoitamme halvempia.

Me toimimme siellä missä omistajamme eli tavalliset 
pohjoiskarjalaiset asuvat. Myymälöitämme on tasaisesti 
eri puolilla maakuntaa emmekä me keskity toimimaan vain 
väkirikkaimmilla alueilla. Lyhyt kauppamatka säästää arjessa 
aikaa muihin asioihin.

SIELLÄ
MISSÄ 
SINÄKIN Ostimme päivittäisvarakaupan tuotteita vuonna 2019 

Prismaan, Rauta-Prismaan, 33 S-marketiin, 8 Saleen 
sekä 9 ABC-liikennemyymälään pohjoiskarjalaisilta 
yhteistyökumppaneiltamme 10,5 miljoonaa euroa. 
Käyttötavarakaupan tuotteita ostimme yli 20 paikalliselta 
toimijalta 1,6 miljoonalla eurolla.
Päivittäistavarakauppa on PKO:n suurin toimiala. Muita 
vähittäiskauppaan kuuluvia toimialojamme ovat polttoneste- ja 
liikennemyymälä- sekä käyttötavarakauppa.
Vuonna 2020 keskitymme toimipaikkaverkoston 
kehittämiseen, paikallisten tuotteiden menekin 
edistämiseen sekä omistajien hyvään palvelemiseen. 

10 500 000

S-market Kiteen, Rääkkylän, Uimaharjun, 
Noljakan ja Kauppakadun kylmälaite- ja 
talotekniikkauudistukset
S-market Jukolanportti avautui  
Joensuussa 6/2019
Prisman päivittäistavaraosaston  
uudistus ja sushibuffetin avaus  
11/2019
Ruuan verkkokauppa ja ruokien  
noutopiste Prismaan 12/2019

VUODEN 2019
TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Laadun kolmiloikka -ohjelman tärkein ohjenuora meille 
PKOlaisille on tehdä ruokakaupan perusasioita tänään 
paremmin kuin eilen. Entistä parempaa asiakaskokemusta 
tehdään laatua, tuoreutta ja ajankohtaisuutta huokuvalla 
hedelmä- ja vihannesosastolla sekä mukavia 
asiakaskohtaamisia luovalla hymyllä. Kolmas teema on reikiä 
nolla, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan haluamat tuotteet 
löytyvät hyllyiltä.

NYT LAATULOIKATAAN!

ABC-mobiililla tankkaat tai tilaat ruokaa 
etukäteen turvallisesti ja ilman käteistä.TIESITKÖ ETTÄ...
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MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA 2019
Herkullinen ruoka, viihtyisä hotellihuone tai maistuva 
juoma ovat vasta hyvä alku. Kaikkein tärkeintä matkailu- 
ja ravitsemiskaupassa on kokonaisuudesta syntyvä 
lämmin tunnelma. Se syntyy, mikäli olemme onnistuneet 
virittäytymään asiakkaan ja hänen tarpeidensa kanssa samalle 
aaltopituudelle.  
 
Hyvä palvelu on tahtoa tuottaa toiselle hyvä mieli. 
Sellainen tahto lähtee hyvän asiakaspalvelijan sydämestä 
pyyteettömästi. Kun asiakkaan odotukset on ylitetty, se 
lämmittää sydämen, jättää pysyvän muistijäljen ja koettu hetki 
jatkaa matkaansa tarinan muodossa.  
 

Tämän me PKOlaiset matkailu- ja ravitsemiskaupan 
ammattilaiset haluamme sinulle tarjota, sydämellinen palvelu 
on meille intohimo.

Hyvän palvelun lisäksi makunystyrät ja muut aistit tarvitsevat 
myös uusia virikkeitä. Vuonna 2019 avasimme Joensuuhun 
kaksi uutta ravintolaa. Sokoksen ravintolamaailmassa 
sijaitseva Fafa’s tarjoilee esim. matbuhaa, tabulea, halloumia 
tai falafelia sisältävää rentoa Lähi-idän makuihin painottuvaa 
streetfoodia. Palvelu on mutkattoman ystävällistä ja ruoka-
annoksilla on erinomainen hinta-laatusuhde. 

Kortteliravintola Aittaranta tarjoaa aitoa, rehellistä ja perinteitä 
kunnioittavaa ruokaa sekä hyväntuulista palvelua. Aittarannan 
uniikissa miljöössä on helppo viettää kiireetön hetki yhdessä 
sinulle tärkeiden henkilöiden kanssa. Aittarannan tunnelma 
on rento, joten olet tervetullut meille niin verkkareissa, 
juhlamekossa kuin pikkutakissakin.

MUTKATTOMAN
TUNNELMALLISTA

Antti Varis,  
vt. toimialajohtaja,  
matkailu- ja  
ravitsemiskauppa

ravintolaa38

SINULLE
SYDÄMEN LÄMPÖÄ

Uutuuksien rinnalla iäkkäämmät 
klassikot vain kiihdyttävät menoaan. 
Iltaravintola Bepop vietti kaksikymppisiään 
marraskuussa, ja jatkaa menoaan 
joensuulaisnuorison ykköspaikkana.

KAKSIKYMPPINEN 
ANSAITSEE  JUHLAT

Matkailu- ja ravitsemuskaupassa PKO:n omistajia ja muita 
asiakkaita palvelee 

ME HUOLEHDIMME 
SINUSTA!

Valinnanvaraa on valtakunnallisesti tunnetuista 
ketjuravintoloista vielä enemmän paikallisuutta korostaviin 
erikoisuuksiin.
Poikkeuksellinen koronapandemia sulki keväällä 2020 
osan hotelleista sekä ravintolatilat asiakkailta. Käytämme 
poikkeusajan toimintojemme parantamiseen ja tilanteen 
normalisoiduttua keskitymme entistä tarmokkaammin 
hurmaamaan asiakkailta jalat alta hyvällä palvelulla.

erilaista hotellia4
kylpylää, Kolilla ja 
Bomballa2
Ukko-Kolin 
laskettelurinteet1

PKO:n strategiaan matkailukaupan  
jatkuva kehittäminen on kirjoitettu  
isoilla kirjaimilla.  
 
Koti- ja ulkomaisten matkailijoiden  
houkutteleminen Pohjois-Karjalaan  
tuo lisätuloja myös alueen  
muille yrittäjille. Siksi me  
haluamme toimia  
soihdunkantajana maakunnan  
matkailutarjonnan  
monipuolistamisessa.
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Meiltä sitä saa! 
 
Me PKO:n palveluliiketoiminnoissa tarjoamme hymyä ja 
henkilökohtaista palvelua niin kasvokkain kuin etänäkin. 
Odotukset ylittävää palvelua on tarjolla Pohjois-Karjalan 
Osuuskaupan hautauspalvelussa, S-kukassa, S-parturi-
kampaamoissa ja PK Terveydessä.

Tiina Tolvanen,  
toimialajohtaja, 
palveluliiketoiminnot

PALVELULIIKETOIMINNOT  2019

Joensuussa palvelumme ovat entistä helpommin 
saavutettavissa, kun S-kukka ja PKO:n hautauspalvelut 
muuttivat Kauppakeskus Prismaan vuodenvaihteessa 
2019-2020. Tarjonnan täydentävät kauppakeskuksessa jo 
aiemmin toimineet PK Terveys sekä kauneus- ja parturi-
kampaamopalvelumme.
Omistajamme eli tavalliset pohjoiskarjalaiset ihmiset 
haluavat mahdollisimman laajaa palveluvalikoimaa 
pitkillä aukioloajoilla. Heidän toiveiden mukaisesti 
hautauspalvelu sekä S-kukka ovat normaalisti avoinna 
myös sunnuntaisin. Surun kohdatessa kaikki hautajaisiin 
liittyvät palvelut toimitetaan koko Pohjois-Karjalan 
alueelle. 

PRISMASSA 
PALVELUKESKITTYMÄ

LÄÄKÄRIIN ETÄNÄ JA 
KUKAT KOTIIN

www.pkterveys.fi 
edulliset terveyspalvelut nyt  
myös etänä 
 
www.s-parturikampaamot.fi   
ajanvaraus parturi-kampaamoihin, 
kauneushoitolaan ja hierontaan  

www.s-kukka.fi  
kukat voi tilata kuljetuksella myös 
suoraan kotiin  

TERVETULOA  
PALVELTAVAKSI

PIDÄTKÖ HYVÄSTÄ
PALVELUSTA?

Niin kukkakaupan kuin terveyspalvelujen tarjonnassa 
keskityimme vuonna 2019 digitaalisen asioinnin 
helpottamiseen.
Nyt PK Terveydessä pääset videovastaanoton avulla 
lääkärin, hoitajan, fysioterapeutin, psykologin ja 
ravitsemusterapeutin vastaanotoille mistä ja milloin vain. 
Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen, jossa 
on kuva- ja äänivalmius eli kamera, mikrofoni ja kaiutin. 
PK Terveyden tavoite on alusta asti ollut tarjota 
pohjoiskarjalaisille laadukkaita terveyspalveluita 
edullisella hintatasolla. Työterveyshuollossa 
näyttömme ennaltaehkäisevän hoidon 
kustannussäästöistä on kiirinyt ja 
palveluillemme on kova kysyntä.  
Yksityisasiakkaat ovat innostuneet 
erityisesti KokoNaisen 
– ja JokaMiehen 
-terveyspaketeista, 
jotka soveltuvat 
oman terveyden 
seurantaan ja 
terveyshaittojen 
ennaltaehkäisyyn. 

KAIKILLE LAAJAT EDUT
Toisin kuin alalla yleensä, meillä parturi-kampaajat 
ovat vakituisessa työsuhteessa, jolloin he saavat 
niin työterveyshuollon, koulutukset kuin laajat 
henkilöstöedutkin. Meillä työskentelee vakituisessa 
työsuhteessa yli 60 ammattilaista Joensuussa 
Kauppakeskus Prismassa ja Sokoksessa sekä Lieksassa 

ja syyskuusta 2019 lähtien 
myös Kiteellä. Henkilöstön ja 

asiakkaidemme parhaaksi 
käytämme aina korkealaatuisia 

ja mahdollisimman vähän 
allergisoivia tuotteita.

Myös vuonna 2020 
palveluliike-
toiminnoissa 
tarjotaan hymyä ja 
henkilökohtaista 
palvelua niin 

kasvokkain kuin 
etänäkin.
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HENKILÖSTÖ 2019

Ei hyvä vaan erinomainen – sellainen PKO on työpaikkana ja 
tuolla polulla aiomme kulkea myös jatkossa. 
Meidän tavoitteemme on, että henkilöstö on tänään vielä hieman 
tyytyväisempää kuin eilen. Siitä on jatkuvan parantamisen 
periaatteessa kyse.

Mika-Jussi Mononen,  
henkilöstöjohtaja

Erinomainen työpaikka tehdään antamalla ihmisille 
mahdollisuus onnistua sekä työ- että kotielämässä.
Töissä onnistuminen lähtee siitä, että jokaisella on oikeus 
hyvään johtamiseen. Se on selvää, että asioita johdetaan 
ihmisten kautta ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti.
Monimutkaisten kaavioiden sijaan uskommekin asioiden 
tekemiseen käytännössä: olemme avoimia, puhumme suoraan 
ja viestimme paljon. Palautetta voi ja pitää antaa molempiin 
suuntiin. Kehityskohteet tunnistamme ja panemme kuntoon 
yhdessä. 
Meidän arjessa voi paita välillä kastua, ja siksi töissä pitää olla 
myös hauskaa.
Me haluamme työelämän kustannustehokkuuden, kehittämisen 
ja ihmisten hyvinvoinnin olevan tasapainossa.

KAIKILLA ON OIKEUS 
HYVÄÄN JOHTAMISEEN

Me uskomme siihen, että työyhteisö voi olla samaan aikaan 
sekä tuottava että viihtyisä. 
Työtyytyväisyystutkimuksessa saimme 2019 historiamme 
parhaan tuloksen 76,3. Liidämme 
korkealla suomalaisten yritysten 67,1 
yleisnormitason yläpuolella.
Selvästi alla kansallisen 
keskitason kuljemme 
työntekijöiden 
sairauspoissaolo- ja 
tapaturmaluvuissa 
sekä työntekijöiden 
vaihtuvuusluvuissa. 
Tuolla tasolla 
pysyttelemme myös 
tulevina vuosina.

76,3

79,2%
Vuoden 2019 lopussa PKO:n 

työntekijöistä oli

20,8%
NAISIA

MIEHIÄ

Olemme maakunnan suurin yksityinen työnantaja, mikä on 
seurausta omistajiemme valinnoista. Meihin luotetaan ja sen 
ansiosta työllistimme viime vuonna 1 379 ihmistä.
Henkilöstömäärä kasvoi 119 PKOlaisella vuodesta 2018. Suurin 
osa uusista työkavereistamme tuli Jukolan Osuuskaupasta, 
joka sulautui PKO:hon syyskuussa 2019.

UUTTA 
PKO:LAISTA

EI HYVÄ VAAN
ERINOMAINEN!

119 Säännöllisten koulutusten ja työkiertojen tavoitteena on se, 
että jokainen meistä PKOlaisista voi tehdä työnsä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Epäonnistumisiakin välillä tulee. Mokista 
ei rankaista vaan ne ovat mahdollisuuksia oppia uutta.
Onnistumisia juhlimme koko porukalla ja nostamme ne reilusti 
esiin. Poikkeuksellisen hyvistä palvelusuorituksista saa 
Palvelun ilmaveivi -tunnustuksen palkitsemisineen. Ilmaveivejä 
jaettiin 2019 asiakkaiden, työkaverien ja esimiesten ehdotusten 
perusteella huikeat 50 kappaletta!
Kun autetaan oman tiimin ja yksikön jäseniä menestymään, 
silloin automaattisesti myös työpaikka menestyy. 

JOKAISTA AUTETAAN 
MENESTYMÄÄN
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TALOUSKATSAUS

VUOSI 2019 OLI  
KASVUN VUOSI

PKO:n verollinen myynti vuonna 2019 oli 445,6 miljoona 
euroa, joka on 28,2 milj. euroa eli 6,8 prosenttia vuotta 
2018 suurempi. Myynti kasvoi eniten matkailu- ja 
ravitsemiskaupassa kotimaan matkailun ja uusien 
yksiköiden vauhdittamana. Myös vähittäiskaupan myynti 
kasvoi hyvin, myynnin kehitykseen vaikutti eniten 
Jukolan sulautumisen kautta PKO:n verkostoon liittyneet 
yksiköt. Palveluliiketoimintojen kasvu tuli parturi-
kampaamoliiketoiminnasta, jonka verkosto kasvoi 
uudella Kiteen yksiköllä. PKO oli vuonna 2019 S-ryhmän 
14. suurin osuuskauppa myynnin volyymilla mitattuna.   

Yritysten toimintaa arvotettaessa ja vertailtaessa 
tilinpäätösvaiheessa, tarkastellaan usein liikevaihdon 
kehitystä ja tuloksentekokykyä sekä tehtyjä 
investointeja. PKO:n vuoden 2019

•  liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 23,3 miljoonalla  
 eurolla yltäen 370,0 miljoonaan euroon

• operatiivinen tulos, 16,5 miljoonaa euroa, oli  
 4,5 prosenttia liikevaihdosta

• investoinnit olivat 10,3 milj. euroa eli 2,8 prosenttia  
 liikevaihdosta. 

PKO käyttää koko tuloksensa asiakasomistajien 
palkitsemiseen, vakavaraisuudestaan huolehtimiseen 
sekä investointeihin toiminnan ja verkoston 
kehittämiseksi. Vuoden 2019 investoinnit kohdistuivat 
uusiin avattuihin yksiköihin, joita olivat S-market 
Jukolanportti sekä ravintolat Aittaranta ja Fafa’s. Tämän 
lisäksi tehtiin energiatehokkuus ja uudistusinvestointeja 
Prismaan sekä Uimaharjun, Outokummun, 
Kiteen, Polvijärven, Noljakan ja Kauppakadun 
S-marketeihin. Hallitusta investointien toteutuksesta 
ja aikataulutuksesta kertoo hyvin se, että PKO toteutti 
koko vuoden investoinnit tulorahoituksella ja konsernin 
rahoitustulos pysyi erinomaisella tasolla.

Yrityksen vakavaraisuutta arvioidaan usein 
omavaraisuusaste-tunnusluvulla. Yleisesti on määritelty, 
että yli 50 prosentin omavaraisuusaste muodostaa 
varsin hyvän ja vakaan pohjan yrityksen kehittämiselle. 
PKO:n omavaraisuusaste vuonna 2019 oli 80,0 
prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 79,2 prosenttia.

PKO:n toiminnalle on tyypillistä eri asioiden 
tasapainoinen kehittäminen. Talouden lukujen rinnalla 
myös henkilöstöön, liiketoiminnan prosesseihin sekä 
asiakasomistajuuteen liittyvät mittarit kehittyivät 
myönteisesti. 

Antti Varis,  
talousjohtaja

MYYNNIN RAKENNE 2019 (2018)

MYYNNIN RAKENNE KETJUITTAIN 2019 (2018)
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12,0% 
(12,2%)

8,3% 
(8,0%)

7,8% 
(7,4%)

3,9% 
(3,6%)

1,4% 
(1,2%)

50,2% 
(49,4%)

S-MARKETIT JA SALET

HOTELLIT JA RAVINTOLAT

PRISMA

ABC

23,8% 
(25,0%)

11,3% 
(11,3%)

10,7% 
(10,5%)

SOKOS

2,5% 
(2,7%)

MUUT

1,5% 
(1,2%)

TUNNUSLUKUJA

KONSERNITULOSLASKELMA (milj.eur.) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Muutos Muutos-% 
Liikevaihto 370,0 346,7 23,3 6,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,1 66,7 %
Materiaalit ja palvelut 261,8 245,7 16,0 6,5 %
Henkilöstökulut 44,3 40,0 4,3 10,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 11,5 11,1 0,4 3,7 %
Liiketoiminnan muut kulut 37,9 33,9 3,9 11,6 %
     
Liikeylijäämä 14,8 16,1 -1,3 -8,1 %
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) -2,7 -0,1 -2,6 
     
Ylijäämä ennen veroja 17,4 16,2 1,3 8,0 %
Välittömät verot 3,5 3,5 -0,1 -1,6 %
     
Tilikauden ylijäämä 14,0 12,6 1,3 10,6 %

KONSERNITASE (milj.euroa) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Muutos Muutos-%
Vastaavaa     
Pysyvät vastaavat 175,1 162,0 13,1 8,1 %
Vaihto-omaisuus 20,8 17,9 3,0 16,5 %
Saamiset 9,5 7,0 2,4 34,2 %
Rahoitusarvopaperit 29,4 26,2 3,3 12,4 %
Rahat ja pankkisaamiset 19,0 13,6 5,3 38,9 %
Taseen loppusumma 253,7 226,8 27,0 11,9 %
    
Vastattavaa     
Osuuspääoma 6,8 6,8 0,0 0,0 %
Muu oma pääoma 195,6 172,5 23,1 13,4 %
Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,0 0,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma 11,7 12,3 -0,6 -4,7 %
Laskennallinen verovelka 0,2 0,3 -0,1 -33,3 %
Lyhytaikainen vieras pääoma 39,2 34,6 4,6 13,2 %
Taseen loppusumma 253,7 226,8 27,0 11,9 %

PKO:n tilintarkastajana toimi  tilikaudella 2019 edustajiston kokouksen päätöksellä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana 
KHT Heikki Tuomi.
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HALLINTONEUVOSTO 2020
PKO:n hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, 
valvoo osuuskaupan toimintaa sekä valitsee hallituksen jäsenet 
ja toimitusjohtajan. Hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä, 
joista 20 valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat osuuskaupan 
palveluksessa olevia henkilöstön edustajia.  
 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta 
ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa. 
Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto 
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa 
vuodessa.  

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan hoitamaa osuuskaupan hallintoa ja toimintaa. 
Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan 
sekä valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat. 
Lisäksi säännöissä on määritelty hallintoneuvoston tehtäviksi 
mm. osuuskaupan keskeisten strategioiden ja tavoitteiden 
vahvistaminen.  
 
Hallintoneuvoston sihteerinä toimii talousjohtaja Antti Varis.

Ylärivi vasemmalla: Kaija Parviainen, Matti Timonen, Pekka 
Kokkonen, Anu Tiippana, Hanna Savolainen, Janne Sinkkonen, 
Samuli Pykäläinen, Kim Wrange (pj), Juha Kivelä, Paavo Ratilainen 
(vpj), Antti Varis, Jani Jehkonen
Keskirivi vasemmalla: Ville Tahvanainen, Taru Hjalmarsson  

Keskirivi oikealla: Heidi Tanskanen, Satu Melkko
Istumassa vasemmalla: Riitta Seppänen, Asta Ryynänen, 
Sallamari Kurki, Emmi Kaalimaa, Leena Timonen, Merja Kortelainen 
 
Kuvasta puuttuvat Matti Tolvanen ja Anssi Törmälä.

HALLITUS OHJAA LIIKETOIMINTAA
Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja viisi 
hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa 
jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan 
toimitusjohtaja. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu 
keskimäärin kerran kuukaudessa puheenjohtajan kutsusta. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
osallistuvat hallituksen kokouksiin puheoikeudella. Hallituksen 
tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa 
sen asioita osuuskuntalain, PKO:n sääntöjen sekä edustajiston 
ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.  
 
Hallitus päättää PKO:n toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, 
vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat 
toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. 
investoinneista, omaisuuden myynneistä, henkilöstöpolitiikasta 
ja lainoista päättäminen.  
 
Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja Antti Varis.

Alarivi vasemmalla: 
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, 
puheenjohtaja 
Anu Puusa, professori

 

Ylärivi vasemmalla: 
Harri Kontturi, asianajaja,  
laamanni, varatuomari 
Martti Toivanen, toimitusjohtaja (ent.) 
Kari Hirvonen, toimitusjohtaja (ent.) 
Jani Karjalainen, toimitusjohtaja 

JOHTORYHMÄ TOTEUTTAA LIIKETOIMINTAA KÄYTÄNNÖSSÄ
Toimitusjohtajan apuna PKO:n operatiivisessa johta-
misessa toimii johtoryhmä. Kokouksissa valmistellaan 
mm. hallituksen päätettäväksi tulevia asioita ja käsitellään 
investointeihin, asiakasomistajuuteen, henkilöstöön, 

markkinointiin ja kuukausituloksiin liittyviä kysymyksiä. 
Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on toteuttaa hallituksen 
tekemät päätökset.

Juha  
Kivelä 

toimitusjohtaja

Raija 
Rantanen

kaupallinen 
johtaja

Henrik  
Härkönen 

vähittäiskaupan 
toimialajohtaja

Mika-Jussi 
Mononen 

henkilöstöjohtaja

Petri  
Vähä 

viestintäjohtaja

Tiina  
Tolvanen 

palveluliike-
toimintojen 

toimialajohtaja

Antti Varis
talousjohtaja, 

vt. matkailu- ja 
ravitsemiskaupan 

toimialajohtaja 

OMISTAJANA SINÄ PÄÄTÄT
PKO:n omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää 
edustajisto, johon kuuluu 50 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan 
neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa 
toimeenpantavilla vaaleilla. Nykyisen edustajiston toimikausi on 
2020– 2024. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi 
kertaa vuodessa. Edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvoston 
puheenjohtaja hallintoneuvoston toimeksiannosta. Kevätkokouksen 
tärkein asia on edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen 
ja siihen liittyen ylijäämän eli liiketoiminnan tuloksen käytöstä 
päättäminen. Syyskokous keskittyy henkilövalintoihin, sillä 
edustajisto valitsee PKO:n hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. 

Nimi Ammatti Asuinkunta
Satu-Sisko Eloranta työllisyyskoordinaattori Joensuu
Hannu Ehrukainen työterveyshoitaja Ilomantsi
Aino Heikura projektipäällikkö Joensuu
Eero Hirvonen järjestelypäällikkö, eläkeläinen Joensuu
Hannu Holopainen sanomalehdenjakaja Joensuu
Helena Hulmi musiikin maisteri Joensuu
Jorma Huttunen luokanopettaja Polvijärvi
Ilkka Hyttinen myyjä Liperi
Emilia Ihanus opiskelija Joensuu
Emmi Iivari psykologian opiskelija Joensuu
Seija Jaatinen myyjä, pääluottamusmies Joensuu
Harri Kaituri * kanttori, eläkeläinen Polvijärvi
Sari Kallinen lehtori Juuka
Seppo Kiiskinen metsätalousinsinööri Lieksa
Asseri Kinnunen Perussuomalaisten Nuorten pj. Joensuu
Markku Koistinen Enon kappalainen Joensuu
Kirsi Koppinen luokanopettaja Liperi
Esa Kortelainen yrittäjä Nurmes
Sanna Kosonen kouluttaja, terveydenhoitaja Kitee
Joakim Kärkäs palvelupäällikkö Joensuu
Päivi Kärnä apulaispäällikkö Nurmes
Jenni Laasonen palvelupäällikkö Joensuu
Markku Laitinen opettaja, eläkeläinen Outokumpu
Pirkko Lehtinen myyjä Lieksa
Jenni Leppänen puutarhuri Juuka
Sanna Luomala myyjä Kitee
Henry Määttä yrittäjä, talonrakentaja Nurmes
Miia Määttä apulaismarketpäällikkö Nurmes
Tiina Nesterinen puutarhuri, erä- ja luonto-opas Kontiolahti
Kirsi Nevalainen kiinteistösihteeri Lieksa
Anna-Liisa Nykyri yrittäjä Juuka
Elisa Piipponen myyjä, fysioterapeutti Outokumpu
Mika Piironen eläkeläinen Joensuu
Arto Pippuri opettaja, muusikko Joensuu
Jouko Puhakka maaseutuyrittäjä, eläkeläinen Joensuu
Juha Päivänurmi yrittäjä Joensuu
Hannu Pääkkönen yrittäjä, kunnallisneuvos Nurmes
Maija Riikonen eläkeläinen Lieksa
Anne Romppanen laboratoriohoitaja, opiskelija Kontiolahti
Antti Ronkainen maanviljelijä, yrittäjä Joensuu
Marianne Rossinen sairaanhoitaja Rautavaara
Margareetta Räty toiminnanjohtaja Joensuu
Arto Siira ensihoitaja, sairaanhoitaja Nurmes
Maija Silvennoinen sosionomi Liperi
Leila Sirviö fysioterapeutti, yrittäjä Outokumpu
Jenni Toppi talouspäällikkö Kontiolahti
Anja Turunen farmaseutti Joensuu
Marita Vilén myyjä Tohmajärvi
Timo Vornanen poliisi, vanhempi konstaapeli Joensuu 
Jussi Wihonen kansanedustaja Joensuu *) 
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POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPAN HALLINTOMALLI 

Omistajat
yli 98 000 jäsentä

Edustajisto
50 jäsentä

Hallintoneuvosto
20 + 2 jäsentä (1/3 erovuorossa vuosittain)

Hallitus
1 + 5 jäsentä

Päivittäis- 
tavarakauppa

Käyttö-
tavarakauppa

Polttoneste-
kauppa

Toimitusjohtaja

Toimialajohto

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

Palvelu-
liiketoiminnot

Hallinto ja tukitoimet

HALLITUS 2020

EDUSTAJISTO 2020



ILOMANTSI

LIEKSA

NURMES

JOENSUU
KONTIO- 
LAHTI

POLVIJÄRVI

TOHMAJÄRVIRÄÄKKYLÄ

KITEE

OUTOKUMPU

LIPERI

KAUPPAKESKUS PRISMA JOENSUU
Rauta-Prisma, S-parturi-kampaamo, Prisma Joensuu, PK Terveys, 
PKO:n Hautauspalvelu, S-kukka
 
SOKOS JOENSUU 
S-Outlet!
 
S-MARKETIT (33) 
Eno, Hammaslahti, Ilomantsi, Jukolanportti, Juuka, Karsikko,  
Kauppakatu, Kauppatori Nurmes, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti,  
Lehmo, Lieksa, Liperi, Niinivaara, Noljakka, Nurmes, Outokumpu, 
Papinkatu, Penttilänranta, Polvijärvi, Rantakatu, Rantakylä, Reijola, 
Rääkkylä, Siilainen, Tohmajärvi, Uimaharju, Utra, Valtimo, Vehkalahti, 
Viinijärvi, Ylämylly
 
SALET (7)
Kanervala, Kiihtelysvaara, Koli, Kolinportti, Kontiolahti,  
Marjala, Rautavaara
 
S-RAUTA (1)
Nurmes
 
LIIKENNEMYYMÄLÄT (9)
Juuka, Kitee (autopesu), Kontiolahti (Hesburger), Lieksa, Marjala, 
Nurmes (autopesu), Outokumpu (autopesu), Siihtala (Hesburger, 
autopesu), Valtimo 
 
AUTOMAATTIASEMAT (11) 
Polvijärvi, Lieksa (Koli), Liperi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Ilomantsi, 
Kanervala, Prisma Joensuu ( jakeluasema, autopesu),  
Veneasemat (3, Lieksa, Koli, Nurmes) 
 
RAVINTOLAT (38) 
ABC-liikennemyymälöiden ravintolat (7)
Kitee: Ravintola Kiteen Karhu 
Koli: Grill It!, Hiekkapakka, Kahpitsa, Rinnetupa 
Joensuu: Aittaranta, Amarillo, Bar Play, Bepop, Bepop Street, Coffee 
House, Fransmanni, Gastrobar Itä 1, Las Palmas, Kolumbus, Kimmel, 
Rosso, Vispiläkauppa, Takatasku, Torero 
Prisma ravintolamaailma: Hesburger, Presso, Buffa, Leiketupa, Woffeli 
Sokos ravintolamaailma: Hesburger, Mokka&Mehu, Fafa’s 
Nurmes: Bomban ravintola, Trattoria Pielinen, Lempi 
Valtimo: Sumppi
 
HOTELLIT (4) 
Break Sokos Hotel Koli, Lieksa 
Break Sokos Hotel Bomba, Nurmes 
Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu 
Original Sokos Hotel Vaakuna, Joensuu
 
KYLPYLÄT (2) 
Koli Relax Spa, Lieksa 
Spa Bomba, Nurmes
 
KOLIN HIIHTOKESKUS 
Ukko-Kolin rinteet 

MUUT TOIMIPAIKAT 
PKO:n Hautauspalvelu, 
S-kukka
 
S-PARTURI-KAMPAAMOT (4) 
Prisma Kauppakeskus Joensuu, Sokos Joensuu, S-market Lieksa, 
S-market Kitee
 
PK TERVEYS
 
S-PANKKIPISTEET (7)
Kauppakeskus Prisma Joensuu, Sokos Joensuu, S-market 
Kitee, S-market Lieksa, S-market Nurmes, S-market Outokumpu, 
PKO:n konttori. Lisäksi S-Pankkiasioita voi hoitaa kaikissa PKO:n 
S-marketeissa ja Sale-myymälöissä.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa,  
Nurmeksentie 2, 80100 Joensuu  

p. 010 762 2000, www.pko.fi 
/pohjoiskarjalan osuuskauppa

S-mobiili on maksuton 
mobiilisovellus, jossa on lukuisia 
omistajalle hyödyllisiä palveluja 
kuten S-Pankki, sähköiset kuitit, 
omien ostojen seuranta, edut 
ja toimipaikkojen tiedot. Lataa 
S-mobiili osoitteesta: 
www.s-mobiili.fi

LATAA   
S-MOBIILI!

TOIMIPAIKKAMME 2020 (127)

JUUKA

RAUTA- 
VAARA


