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ME OLEMME PKO

TOIMINNAN TARKOITUS: 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on asiakasomistajien 
omistama paikallinen kuluttajaosuuskunta, jonka me 
kaikki yhdessä muodostamme. S-Etukortti on merkki 
omistajuudesta, ja meidän osuuskaupan jäsenten lisäksi 
muita omistajia ei ole. Meitä omistajia on jo yli 100 000. 

Koska osuuskaupan omistavat oman alueen ihmiset, 
katsotaan asioita aina taloudellisen voiton tavoittelua 
laajemmasta näkövinkkelistä. Siinä missä osakeyhtiön 
tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, 
osuuskauppana meidän perimmäinen tavoitteemme on 
maksimoida omistajahyöty. 

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

JÄSENYHTEISÖ

PKO:N     ARVOT
YHTEISTÄ HYVÄÄ
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Osuuskaupassa olet sekä asiakas että omistaja.  
Tämä kaksoisluonne erottaa osuuskaupan muista yritysmuodoista.ME OLEMME PKO

Olemme sekä jäsenyhteisö että liikeyritys. Tätä 
kaksoisluonnetta kuvaa parhaiten vertaus kiikkulautaan: 
jotta homma toimii, laudan molempien päiden tulee 
olla tasapainossa. Asioita ei voi katsoa pelkästään 
taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta, ja toisaalta 
jäsenyhteisön hyöty ei voi pitkällä aikavälillä syödä 

osuuskaupan taloudellista kannattavuutta; päätösten 
tekeminen on kuin kiikkulaudalla tasapainoilua.

PKO:n arvotkin kuvaavat kaksoisluonnetta: kilpailukyky on 
liikeyhteisön arvo ja yhteistä hyvää on jäsenyhteisön arvo.

VISIO: Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta.  
Tehdään yhdessä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää.

LIIKEYHTEISÖ

PKO:N     ARVOT
YHTEISTÄ HYVÄÄ KILPAILUKYKY
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SINÄ  
OLET  
PKO
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 2020. Käännä seuraavalle 
aukeamalle ja jatka tutustumista!

PKO PÄHKINÄN- 
KUORESSA  
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on asiakkaidensa omistama 
kuluttajaosuuskunta, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja 
omistajille sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. PKO:lla on yli 
100 000 omistajataloutta, jotka omistavat osuuskaupan.
PKO harjoittaa päivittäistavara-, majoitus-, ravitsemis-, polttoneste- 
ja käyttötavarakauppaa sekä palveluliiketoimintoja 13 kunnan ja 
kaupungin alueella 126 toimipaikassa. Liiketoimintaa on Ilomantsissa, 
Joensuussa, Juuassa, Kiteellä, Kontiolahdella, Lieksassa, Liperissä, 
Nurmeksessa, Outokummussa, Polvijärvellä, Rautavaaralla, 
Rääkkylässä ja Tohmajärvellä.
PKO työllisti vuonna 2020 keskimäärin 1 431 henkilöä, mikä 
tekee osuuskaupasta maakunnan suurimman työllistäjän. PKO:n 
vuosimyynti oli 487,4 miljoonaa euroa ja tulos 17,0 miljoonaa.
PKO on osa S-ryhmää. Se muodostuu PKO mukaan lukien 19 
alueosuuskaupasta ja kuudesta paikallisosuuskaupasta sekä Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä. Jäsenet 
omistavat alueosuuskaupat, jotka puolestaan omistavat SOK:n.
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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!

YHTEISTÄ 
HYVÄÄ

Vuoden 2020 lopussa 87,6 prosenttia toimialueemme 13 
kunnan ja kaupungin talouksista on omistajiamme, mikä 
tekee meistä maakunnan laajimmin omistetun yrityksen. 

MEITÄ ON  
YLI 100 000

Haluamme käydä omistajiemme kanssa vilkasta vuoropuhelua. PKO 
Raadin interaktiivisten digitaalinäyttöjen avulla jokainen voi helposti 
vaikuttaa myymälässä asioinnin ohessa.
Ruutua koskettamalla voi vastata kysymyksiin tai antaa palautetta.  
Saatujen vastausten perusteella teemme käytännön toimintaa 
koskevia päätöksiä.
Raati-ruutu on jokaisessa S-marketissa, Sale-myymälässä, 
Prismassa ja ABC-liikenneasemalla.

SINUT ON KUTSUTTU RAATIIN

Täppää ja 
vaikuta!

PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä palkitsi osuuskaupan 100 000.:n omistajan Joni Pölläsen 
joulukuussa 2020.
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2020 LUKUINA
PKO JAKOI  
OMISTAJILLEEN  
YHTEENSÄ

  
jäsenalennuksina ja 
voitonjakona

13,4

20,1
MILJ. € rahaa

MILJ. €
Bonuksena

5,2 MILJ. €
ylijäämänpalautuksena

0,4 MILJ. €
maksutapaetua

1,1 MILJ. €
osuusmaksun korkona

199
€/TALOUS

Palautusta 
keskimäärin

225
€/TALOUS 

/VUOSI

Hintaetua 
keskimäärin

PKO:n tuloksen ylijäämä palautetaan omistajille sekä 
käytetään toiminnan kehittämiseen.

54,7%  
palautetaan omistajille

45,3%   
(6,0 milj. €) toiminnan kehittämiseen

PKO palauttaa omistajilleen vuodelta 2020 verojen 
jälkeisestä tuloksesta (13,3 milj.€) ylijäämän- 
palautuksena ja osuusmaksun korkona 7,3 miljoonaa 
euroa! 6 miljoonaa euroa tuloksesta käytetään toiminnan 
kehittämiseen. Palautus maksetaan omistajille 
20.5.2021.

2020 TULOKSESTA  
7 300 000 EUROA 
TAKAISIN OMISTAJILLE!

Henkilöstöä 1431  
(1 379)

Henkilöstön työtyytyväisyys 
(suomalaisyritysten normi 66,1)

77,9  
(76,3)

Palkkoja ja palkkioita  
sivukuluineen (Milj. €)

45,7 (44,3)

Uusia omistajia  
PKO:sta erosi tai siirtyi muihin 
osuuskauppoihin 2461 omistajaa.

2086  
(12 305)

Asiakasomistajia  
alueen talouksista

87,6% (86,5%)

Operatiivinen tulos (Milj. €) 17,0 (16,5)

Taseen loppusumma 
(Milj. €)

263,8 (253,7)

Omavaraisuusaste 80% (80,0%)

Ostot maakunnasta (Milj. €) 23,1 (20,8)

Investoinnit (Milj. €) 15,9 (10,3)

Verollinen myynti (Milj. €) 487,4 (445,6)

Suluissa vuoden 2019 luvut

Maksettuja veroja (Milj. €) 4,2 (4,4)
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PKO on sekä liike- että jäsenyhteisö, ja tämän kaksoisroolin 
kautta tarkastellaan kaikkia osuuskaupassa tehtäviä 
päätöksiä. Meidän tavoitteemme ei ole maksimoida tulosta 
vaan maksimoida omistajahyöty. Meidän tehtävämme on 
tuottaa palveluja ja etuja osuuskaupan omistajille sekä edistää 
maakunnan elinvoimaisuutta.
Kannattava liiketoiminta on väline parempaan huomiseen. 
Kannattava liiketoiminta mahdollistaa niin omistajahyötyjen 
tuottamisen, maakunnan elinvoiman edistämisen kuin 
erilaiset vastuullisuusteot nuorten kesätyöllistämisestä 
energiatehokkuusinvestointeihin. Me PKOlaiset haluamme omilla 
teoillamme tehdä Pohjois-Karjalasta entistä paremman paikan elää. 

HYÖDYT MAAKUNTAAN YLI 100 MILJOONAA
2020 PKO:n toiminnan hyödyt maakuntaan olivat 109,7 
miljoonaa euroa: verot (4,2 M€), palkat ja palkkiot (45,7 M€), 
investoinnit (15,9 M€), ostot omasta maakunnasta (23,1 M€), 
asiakasomistajien saamat edut (20,1 M€) sekä mm. lukuisille 
urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annettu tuki (0,7 M€).

INVESTOINNIT TYÖLLISTÄVÄT 
2020 PKO investoi 15,9 miljoonalla eurolla, jonka 
työllisyysvaikutus maakunnan yrityksille oli 270,3 
henkilötyövuotta. Euromääräisesti suurimmat investoinnit 
olivat Joensuun asemanseudulle rakennettu P-Asemaparkki, 
S-market Nurmes Porokylän täydellinen uudistaminen, Bepop 
ja Bepop Street -ravintoloiden uudistukset sekä Prisman 
ravintolamaailman PizzaBuffa-ravintolan ja Presso-kahvilan 
uudistukset. Muita investointikohteita olivat mm. Kanavarannan 
kiinteistö sekä Rantakadun, Nurmes Kauppatorin, Utran, 
Rantakylän, Kontiolahden ja Kesälahden S-marketien 
kylmälaite-, talotekniikka- sekä miljööuudistukset. Lisäksi 
rakensimme 11 aurinkovoimalaa pääosin markettoimipaikkojen 
yhteyteen. 
2021 PKO pyrkii investoimaan 40,5 (M€), minkä 
työllisyysvaikutus on 688,5 henkilötyövuotta. Suurimmat 
kohteet ovat Original Sokos Hotel Kimmelin uudistus (16,9 M€), 
Break Sokos Hotel Bomban laajennus (13,7 M€) ja S-marketien 
energiatehokkuusinvestoinnit (6,4 M€). Lisäksi 2021 
aurinkovoimalat rakennetaan S-marketien Kitee, Lieksa, Liperi, 
Niinivaara, Nurmes Kauppatori, Reijola, Siilainen ja Ylämylly 
katoille sekä Sale Kiihtelysvaaraan ja ABC-liikenneasemille 
Kitee, Marjala sekä Nurmes. 
Koronapandemian tuomissa poikkeusoloissakin jatkamme siis 
investointeja palvelutarjontaan. Se luo uusia työpaikkoja sekä 
edistää alueen elinvoimaa. Näin luomme omilla teoillamme 
uskoa parempaan huomiseen.

PKO:N PALVELUIHIN LUOTETAAN
Jukolan Osuuskaupan fuusion jälkeen 2020 oli ensimmäinen 
kokonainen vuosi yhtenäisenä maakunnallisena 
osuuskauppana. PKO:n verollinen myynti oli 487,4 miljoonaa 
euroa (445,6 M€ 2019), mikä oli 9,4 prosenttia eli 41,8 miljoonaa

edellisvuotta enemmän. Myyntiä lisäsi fuusion myötä 
kasvanut toimipaikkojen määrä sekä päivittäistavarakaupan 
merkittävästi markkinakehitystä kovempi kasvu. Ruokakauppa 
kävi koko viime vuoden poikkeuksellisen hyvin, mutta samalla 
koronarajoitukset hetkittäin lähestulkoon pysäyttivät toiminnan 
liikenne-myymälöissä, palveluliiketoiminnoissa sekä matkailu- 
ja ravitsemiskaupassa. 
Myyntimme on jo vuosia kehittynyt markkinaa nopeammin, 
koska tuotteet ja palvelut on koettu houkutteleviksi, 
omistajamäärämme kasvaa ja yhä useampi pohjoiskarjalainen 
asioi PKO:n toimipaikoissa. Kiitos luottamuksesta! 

20,1 MILJOONAA OMISTAJAHYÖTYJÄ
Alueen elinvoimaa lisäävät vuonna 2020 PKO:n omistajille 
maksetut 20,1 miljoonan euron omistajahyödyt, jotka koostuvat 
Bonuksesta eli jäsenalennuksesta, maksutapaedusta, tuloksen 
perusteella voitonjakona maksetusta ylijäämänpalautuksesta ja 
osuuspääoman korosta. Palautus oli keskimäärin 199 €/jäsen. 
Tuohon kun lasketaan mukaan ruokakauppojemme pysyvästi 
edullinen hintataso, eri toimipaikkojemme omistajillemme 
tarjoamat tuote-edut sekä maksuttomat pankkipalvelut, näistä 
omistajillemme kertyy vielä lisäksi 225 euron vuosihyöty.

EUROT OMAAN MAAKUNTAAN
Jokainen PKO:n toimipaikkoihin käytetty euro palaa takaisin 
maakuntaan mm. palkkojen, verojen, investointien, paikallisten 
ostojen, edullisen hintatason tai omistajien palkitsemisen 
kautta.
Toisin kuin pörssiyrityksissä, meillä osuuskaupan edustajisto eli 
tavalliset pohjoiskarjalaiset vahvistavat tuloksen käytön. 
2020 PKO:n operatiivinen tulos oli 17,0 miljoonaa euroa. 
Huhtikuussa 2021 PKO:n edustajisto vahvisti kokouksessaan 
hallituksen esityksestä, että verojen ja tilinpäätössiirtojen 
jälkeisestä 13,3 miljoonan euron tuloksesta jaetaan omistajille 
ylijäämänpalautuksena ja osuusmaksun korkona 7,3 miljoonaa 
euroa (54,7%) ja 6,0 miljoonaa euroa (45,3 %) käytetään 
osuuskaupan toiminnan kehittämiseen.
Me PKOlaiset teemme käytännön tekoja maakunnan elinvoiman 
edistämiseksi. 

Tehdään yhdessä Pohjois-Karjalasta entistä  
parempi paikka elää!

Juha Kivelä,  
toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

KÄYTÄNNÖN TEKOJA MAAKUNNAN ELINVOIMAN EDISTÄMISEKSI
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Maksuttomat  
S-Pankin palvelut  
myös perheen- 
jäsenille.

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.

OMISTAJANA
HYÖDYT ENITEN

150
€/VUOSI

Arvo 
jopa

Meidän PKOlaisten tavoitteena on tarjota omistajillemme paras 
mahdollinen omistajakokemus. 
Kirkkaana tavoitteena se, että omistajana Sinä olet tyytyväinen  
ja koet saaneesi rahoillesi hyvän vastineen.
Tälle aukeamalle olemme koonneet muutamia esimerkkejä 
omistajuuden hyödyistä.

Raija Rantanen,  
toimialajohtaja ABC, asiakasomistajuus,   
S-Pankki ja S-Business

ABC-liikennemyymälämme palvelevat autoilijoita pitkillä 
aukioloajoilla ja laajalla palveluvalikoimalla. Arkea helpottavat 
palvelut hyödyttävät ja helpottavat PKO:n omistajien arkea.
Tervetuloa palveltavaksi!

ABC ON LAADUKAS JA 
VIIHTYISÄ
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Vihreä S-Etukortti on osuuskaupan 
omistajuuden merkki.  

Omistajan arjen apuri on S-mobiili, 
joka on täynnä omistajalle 
hyödyllisiä palveluja. S-mobiilissa 
on mm. S-Pankki, sähköiset kuitit, 
omien ostojen seuranta, edut ja 
toimipaikkojen tiedot sekä ravinto-  
ja hiilijalanjälkilaskuri.
 
S-mobiilin voit ladata itsellesi 
ilmaiseksi sovelluskaupasta

S-ETUKORTTI LOMPAKKOON 
JA S-MOBIILI ÄLYPUHELIMEEN

Kun lataat  S-mobiilin  

 ensimmäistä kertaa,   

saat 10 euroa ostosrahaa  

PKO:n toimipaikkoihin. 
 

Lisätietoja  

www.s-mobiili.fi

LATAAMALLA 
OSTOSRAHAA10€
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Asiointi PKO:n myymälöissä on valinta vastuullisuuden ja 
paikallisuuden puolesta. Samalla ostokset voi tehdä aina 
edulliseen hintaan. Muutaman halvan sisäänheittotuotteen 
sijaan me tarjoamme paikkakunnittain ja myymäläkokoluokittain 
aina edullisimman ruokakorin sekä alueen kattavimman 
palveluverkoston.

Henrik Härkönen,  
toimialajohtaja,  
vähittäiskauppa

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. 
Vuonna 2020 olimme hypermarketeissa keskimäärin  
9 prosenttia ja supermarketeissa keskimäärin 6 prosenttia 
kilpailijoitamme halvempia.

SIELLÄ  
MISSÄ SINÄKIN
Myymälöitämme on tasaisesti eri puolilla maakuntaa. Toisin 
kuin muut kaupan alan toimijat, me emme keskity toimimaan 
vain väkirikkaimmilla alueilla. Lyhyt kauppamatka säästää 
omistajiemme eli tavallisten pohjoiskarjalaisten arjessa aikaa 
muihin asioihin.

Uudistamme myymälöitämme jatkuvasti. 2020 uudistimme 
lattiasta kattoon S-market Nurmes Porokylän. Lisäksi 
teimme energiatehokkuusinvestoinnit Rantakadun, Nurmes 
Kauppatorin, Utran, Rantakylän, Kontiolahden ja Kesälahden 
S-marketeissa. 2021 teemme energiatehokkuusinvestoinnit 
S-marketeissa Liperi, Ylämylly, Lieksa, Niinivaara, Papinkatu 
ja Reijola. Miljööpäivitykset tehdään S-marketeissa Juuka, 
Outokumpu, Hammaslahti, Eno, Ilomantsi, Polvijärvi ja 
Viinijärvi. 

ENEMMÄN KUIN 
YKSITTÄINEN TARJOUS

MAAKUNNAN EDULLISIMMAT JA  
VASTUULLISIMMAT RUOKAKAUPAT

6-9%

S-mobiilissa on PKO:n 
omistajille joka kuukausi 
yksi huikea omistajahyöty 
päivittäistavarakaupan 
valikoimastamme. Edun 
voi lunastaa Prismassa, 
S-marketeissa ja Sale-
myymälöissä.

KUUKAUSITTAIN VAIHTUVA 
PÄIVITTÄISTAVARAETU 
S-MOBIILISSA!
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80 prosenttia myymistämme tuotteista on valmistettu 
Suomessa. Kotimaisista tuotteista kaikkein eniten teemme 
töitä paikallisten tuotteiden menekin edistämiseksi. Se tuo 
työtä paikallisille yrittäjille. Ainoana kaupan alan toimijana 
olemme myymälöissämme merkinneet kaikki omassa 
maakunnassa tuotetut ja jalostetut tuotteet Työtä Pohjois-
Karjalasta -merkillä. Näin valinta paikallisuuden puolesta on 
mahdollisimman helppo tehdä.

Ostimme päivittäis- ja käyttötavarakaupan tuotteita 
vuonna 2020 Prismaan, Rauta-Prismaan, S-Rautaan, 33 
S-marketiin, 8 Saleen sekä 9 ABC-liikennemyymälään 
pohjoiskarjalaisilta yhteistyökumppaneiltamme  
13 miljoonalla eurolla. 

KOTISEUTURAKKAUS MAISTUU
SINÄ TIEDÄT MILTÄTyötä

Suomalaiset arvioivat 
S-ryhmän vastuullisuuden 
ykköseksi kulutustavaroita 
myyvien yritysten sarjassa 
Euroopan laajimmassa 
vastuullisuustutkimuksessa. 
Pohjois-Karjalassa 
vastuullisuuden ykkönen on 
PKO, joten Pohjois-Karjalan 
vastuullisimmat ruokakaupat ovat 
Prisma ja S-marketit. (Sustainable 
Brand Index).

Kiitos luottamuksesta!



Nykykarjalainen luksus on luonnonläheisyyttä, karjalaisen 
kulttuurin rohkeimpia muotoja, laadukkaita hotelli-, ravintola- ja 
hyvinvointipalveluita, ja vieraanvaraisuuden sanomaa. Kutsumme sinut 
kokemaan nykykarjalaisen luksuksen neljään hotellimme sekä lukuisiin 
ravintoloihimme. Se näkyy kokemuksen ainutlaatuisuutena, helppoutena 
sekä lämpimänä palveluna, jonka sinulle intohimolla välitämme.

Antti Varis,  
toimialajohtaja, 
matkailu- ja ravitsemiskauppa

NYKYKARJALAISTA  
LUKSUSTA SINULLE

12

Ei hyvä vaan erinomainen - sellainen PKO tutkitusti on 
työpaikkana.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan vahva kehittämisvireemme 
tarkoittaa sitä, että meillä on tarjolla töitä niin tarjoilijoille, kokeille 
kuin eri yksiköiden päälliköillekin. Tutustu avoimiin hakuihimme: 
pko.fi/tyopaikat
Tervetuloa työkaveriksemme!

TÖITÄ TARJOLLA
HYVÄSSÄ 
PORUKASSA!

Meille hyvä palvelu on tahtoa tuottaa toiselle hyvä mieli ja 
unohtumaton kokemus. Kun palveluodotukset ylitetään, se 
lämmittää sydämen ja jättää pysyvän muistijäljen.

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa PKO:n omistajia ja muita 
asiakkaita palvelee kaikkiaan neljä erilaista hotellia, Ukko-Kolin 
laskettelurinteet, Kolin maisemakylpylä ja Bomban kylpylä sekä  
31 ravintolaa tai ravintolakonseptia.

Koronapandemian vuoksi keväästä 2020 osa hotelleistamme sekä 
ravintoloistamme on välillä ollut kokonaan tai osittain suljettuina. 
Sulkuajat olemme käyttäneet toimintojemme kehittämiseen, jotta 
hurmaamme asiakkailta jalat alta hyvällä palvelulla myös jatkossa.

SE LÄMMITTÄÄ SYDÄMEN

S-Card on S-ryhmän hotellien ja 
ravintoloiden kanta-asiakasohjelma 
työmatkustajalle.
Etuja voit kerätä ja kertyneitä etuja käyttää 
majoitus-, kokous- ja ravintolaostoihin niin 
vapaalla kuin työnkin  
merkeissä. Kortin vuosimaksu on  
25€/vuosi ja se maksaa itsensä etujen 
muodossa takaisin muutamassa yössä.

KIRJAUDU 
HOTELLIIN 
SÄHKÖISESTI



VASTUULLISESTI TERVETULOA!
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Kaikki neljä hotelliamme ovat saaneet Sustainable Travel 
Finland -tunnuksen. Tunnuksen saa, kun täyttää Visit 
Finlandin luoman kestävän kehityksen kriteeristön, joka 
huomioi niin hotellin ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen 
kuin kulttuurisen kestävyyden.

Lieksassa Break Sokos Hotel Koli, Nurmeksessa Break Sokos 
Hotel Bomba sekä Joensuun Original Sokos Hotellit Vaakuna 
ja Kimmel toivottavat sinut vastuullisesti tervetulleeksi!

Hotelleissamme tarjoamme matkailijoille myös ekologisia 
oheispalveluja. Esimerkiksi Bomballa ohjelmapalveluyritys 
Villi Pohjolalla on pitkä kokemus vastuullisten ja paikallista 
kulttuuria korostavien palveluiden tuottamisesta. Sellainen 
on vaikkapa retki talviverkkoja kokemaan. Kannustamme 
myös vieraitamme vähäpäästöiseen liikkumiseen. 

Vuonna 2020 uudistimme joensuulaiset Bepop ja Bepop 
Street- ravintolat, Joensuun Prisman ravintolamaailman 
PizzaBuffa-ravintolan, Hesburgerin ja Presso-kahvilan, 

osittain Joensuun Toreron salin ja kabinetti-tilat sekä  
Original Sokos Hotel Vaakunan aamiaisen. Lisäksi hotelli sai 
uuden kokoustilan.  

Noudatamme kiertotalouden periaatteita kaikissa 
uudistuksissamme niin paljon kuin mahdollista. Se on paitsi 
maapallomme kannalta järkevää myös kustannustehokasta 
sekä yhteistä hyvää -arvomme mukaista. 

Kiertotalous näkyi näissä uudistuksissa siten, että kierrätimme 
kalusteita, valaisimia ja somisteita, ennallistimme vanhoja 
pintoja ja kalusteita, hyödynsimme aiemmista uudistuksista 
ylijääneitä rakennustarvikkeita yms. Parhaiten onnistuimme 
Bepop Streetissa, jossa pääsimme yli 90 prosentin 
kierrätysasteeseen.

Nurmeksessa uudistamme keväällä 2021 Break Sokos Hotel 
Bomban kantaosan perhehuoneet sekä kokoustilan. Lisäksi 
suunnitelmissa on rakentaa Pielisen rantaan uusi hotellisiipi, 
johon tulee 93 maisemahuonetta upealla järvinäköalalla sekä 
bistroravintola.
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Tiina Tolvanen,  
toimialajohtaja, 
palveluliiketoiminnot

PK Terveydessä yhä useampi asioi etäyhteyksien 
avulla lääkärin, hoitajan, fysioterapeutin, psykologin tai 
ravitsemusterapeutin vastaanotolla. Älypuhelimen, tabletin 
tai tietokoneen avulla voit ottaa yhteyden mistä ja milloin 
vain. Meillä etävastaanotto hoituu myös soittamalla.
PK Terveyden tavoite on alusta asti ollut tarjota 
pohjoiskarjalaisille laadukkaita terveyspalveluita 
edullisella hintatasolla. Työterveyshuollossa olemme 
ennaltaehkäisevällä hoidolla tehneet yrityksille 
kustannussäästöjä, minkä ansiosta saamme palvella koko 
ajan kasvavaa yhteistyökumppaniverkostoa. 

Meille on helppo tulla ja saat yksilöllistä sekä ystävällistä palvelua pitkillä 
aukioloajoilla. Se on meidän palvelulupauksemme sinulle PKO:n omistaja.

PKO:n palveluliiketoiminnot ovat vastaus omistajiemme toiveeseen saada 
omasta osuuskaupasta ylivoimaista hyötyä ja arjen helppoutta. 

PKO:n palveluliiketoiminnoissa sinua palvelevat ammattilaiset  
S-parturi-kampaamoissa, S-kauneudessa, hautauspalvelussa, S-kukassa  
sekä PK Terveydessä. Koronan myötä PK Terveyden ammattilaiset ovat viime 
ja tänä vuonna tehneet paljon sekä koronatestejä että koronarokotuksia.

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA

www.pkterveys.fi 
edulliset terveyspalvelut nyt myös etänä  
www.s-parturikampaamot.fi   
ajanvaraus parturi-kampaamoihin ja kauneushoitolaan  
www.s-kukka.fi  
kukat voi tilata kuljetuksella myös suoraan kotiin  

TERVETULOA PALVELTAVAKSI

HOITAJALLE MYÖS ETÄNÄ

Palveluillemme on koko ajan enemmän kysyntää ja kasvu 
tarvitsee tekijänsä.
Lääkäri ota yhteyttä: tiina.tolvanen@sok.fi
Parturi-kampaaja ota rohkeasti yhteyttä:  
mari.karhu@sok.fi

TÖITÄ TARJOLLA

S-kukka palvelee Joensuussa Kauppakeskus Prismassa 
pitkillä aukioloajoilla myös lauantaisin. Kukat voit tilata myös 
verkkokaupastamme juuri sinulle sopivana aikana ja noutaa 
ne myymälästämme tai tilata kotiinkuljetuksen. 

Surun kohdatessa kaikki hautajaisiin liittyvät palvelut 
toimitetaan koko Pohjois-Karjalan alueelle. 

KUKAT KOTIOVELLE



VASTUULLINEN VALINTA
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S-parturi-kampaamo Sokos on esteetön parturi-
kampaamo. Liiketilassa ei ole korokkeita vaan kaikki 
palvelupisteet ovat samassa tasossa. Myös kulkuväylien 
leveydessä on huomioitu se, että parturi-kampaamossa 
voi hyvin liikkua myös apuvälineiden kanssa. Lisäksi 
yksi pesupiste on tuoliton eli siihen pääsee helposti 
esimerkiksi pyörätuolilla.

ESTEETTÖMÄSTI PARTURIINToisin kuin alalla yleensä, meillä parturi-kampaajat 
ovat vakituisessa työsuhteessa, jolloin he saavat 
niin kattavan työterveyshuollon, koulutukset kuin 
laajat henkilöstöedutkin. Parturi-kampaamoissa 
meillä työskentelee vakituisessa työsuhteessa 
lähes 60 ammattilaista Lieksassa, Kiteellä sekä 
Joensuussa Sokoksessa ja Kauppakeskus Prismassa. 
Prismassa ovat myös S-kauneuden uudet tilat, 
joissa ammattitaitoisten kosmetologien ja hierojien 
loihtimat kauneus- ja hyvinvointipalvelut ihastuttavat 
ja helpottavat 
omistajiemme arkea.  

Henkilöstön ja 
asiakkaidemme 
parhaaksi 
käytämme parturi-
kampaamoissamme 
aina korkealaatuisia 
ja mahdollisimman 
vähän allergisoivia 
tuotteita.

PK Terveydessä haluamme kannustaa yksityisasiakkaita 
kohti entistä terveeellisempiä valintoja: KokoNaisen – ja 
JokaMiehen -terveyspaketit soveltuvat oman terveyden 
seurantaan ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn.  

Meille PKO:ssa vastuullisuus on käytännön tekoja.

TERVEELLISIÄ VALINTOJA



16

Vaikka asiat ovat meillä jo erittäin hyvin, tavoitteemme on, että 
koko henkilöstö on tänään hieman tyytyväisempää kuin eilen ja 
huomenna vielä tyytyväisempää kuin tänään. Siitä on jatkuvan 
parantamisen periaatteessa kyse. Mika-Jussi Mononen,  

henkilöstöjohtaja

Työtyytyväisyydessä me PKOlaiset liitelemme korkealla 
suomalaisten yritysten yleisnormin 67,9 yläpuolella. 
Vuonna 2020 saimme työtyytyväisyystutkimuksessa 
historiamme parhaan tuloksen: 77,9. Se on huikea saavutus 
koronan tuomien poikkeusolojen keskellä. 
Tulosten mukaan monelle kaikkein tärkeintä ovat ne 
omat ihanat työkaverit. Me uskomme, että jokainen 
lähes 1 500 työkaveristamme haluaa onnistua työssään 
ja yksityiselämässään. Meillä se onnistuu, koska 
osuustoiminnallisena yrityksenä perusarvoihimme kuuluu 
löytää tasapaino tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin 
välillä. Paras työyhteisö on samaan aikaan sekä viihtyisä että 
tuottava.

77,9

Olemme maakunnan suurin yksityinen työnantaja, mikä on 
seurausta omistajiemme valinnoista. Meihin luotetaan ja sen 
ansiosta työllistimme viime vuonna 1 431 PKOlaista.
Henkilöstömäärämme kasvoi 52 PKOlaisella vuodesta 2020. 

UUTTA 
PKO:LAISTA52

NE IHANAT TYÖKAVERIT

Halusitpa ottaa työurasi ensiaskeleet, kehittää osaamistasi 
tai edetä isompiin haasteisiin, PKO on työnantaja, jonka 
varaan jokainen uskaltaa rakentaa oman tulevaisuutensa. 
Erilaisten koulutusohjelmien lisäksi myös ristiintyöskentely 
tarjoaa rakennuspalikoita parempaan tulevaisuuteen. 
Lisäansioiden lisäksi ristiintyöskentely eri toimipaikoissa 
tai eri toimialoilla tarjoaa mahdollisuuden tehdä aiempaa 
vaihtelevampaa työtä, kehittää omaa osaamista ja löytää tätä 
kautta myös uudenlaista merkityksellisyyttä työntekoon. 

Me olemme mukana myös muutoksissa: jos tilanne 
kotipuolessa muuttuu, meillä työ joustaa sen mukaan. Työ on 
osa elämää, ei päin vastoin.

MEIDÄN VARAAN 
VOI RAKENTAA 
ELÄMÄNSÄ



SUOMEN VASTUULLISIN 
KESÄTYÖPAIKKA!
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Valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksessa 
PKO valittiin yli tuhannen työntekijän organisaatioista Suomen 
ykköseksi vuonna 2020.  Asteikolla 1–4 PKO sai arvosanaksi 
3,78. Kaikki lähtee siitä, että haluamme tarjota jokaiselle nuorelle 
parhaan mahdollisen kesätyökokemuksen myös jatkossa.

Yleensä palkkaamme kesätöihin noin 850 nuorta. 
Kesätyöllistäminen on meille vastuullisuusteko. Varsinainen 
kesätyöntekijätarve on noin 300 henkilöä, mutta haluamme 
investoida nuorten tulevaisuuteen ja tarjota heille kokemusta sekä 
kesätöiden hakemisesta että kesätöiden tekemisestä. Lisäksi 
teemme syrjäytymisen vastaista työtä, koska valitsemme paljon 
haastateltavia myös sosiaalisin perustein. Kesätyöllistämme myös 
erityisnuoria sekä kehitysvammaisia nuoria. 
Näin toimimme yhteistä hyvää -arvomme mukaisesti ja 
edistämme maakunnan elinvoimaisuutta. Vastuullisuus on 
käytännön tekoja.



S-mobiilin omat ostot-osiosta näet 
omien ruokaostostesi hiilijalanjäljen!
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Niin 2020 kuin tänäkin vuonna onnittelemme kaikkia 
toimialueellamme syntyneitä lapsia lahjoittamalla heille 
potkupuvun. 
Tehdään yhdessä Pohjois-Karjalasta tuleville sukupolville 
entistä parempi paikka elää!

POTKUPUVUT VAUVOILLE

Vastuullisuus on osa jokaisen meistä PKOlaisista arkea. Jos sinulla on ideoita 
vastuullisuusteoiksi tai haluat lisätietoja mistä tahansa osuuskaupan toimintaan 
liittyvästä asiasta, me PKO:n viestinnässä olemme käytettävissäsi.  
Ota ihmeessä yhteyttä: petri.vaha@sok.fi

Petri Vähä,  
Viestintä- ja 
vastuullisuusjohtaja

Sinä autat tukemaan maakunnan urheiluseuroja sekä eri alojen 
järjestöjä ja yhdistyksiä. 
Jokainen PKO:n toimipaikoissa käytetty euro palautuu aina takaisin 
omaan maakuntaan. Asioimalla PKO:n toimipaikoissa teet hyvää: 
myös tänä vuonna PKO:n liiketoiminnan tuloksesta osoitetaan 
700 000 euroa nuorten ja erityistä tukea vaativien henkilöiden 
työllistämiseen sekä urheilun, kulttuurin sekä järjestö- ja 
yhdistystoiminnan tukemiseen. Sinun ansiostasi PKO palkkaa myös 
kesällä 2021 noin 850 kesätyöntekijää. 
Lukuisissa maakunnan urheilu- ja harrastustapahtumissa 
vilahteleva PKO:n logo on merkki siitä, että olemme 
mahdollistamassa lapsille ja nuorille halvempia harrastusmaksuja 
tai varmistamassa tapahtuman toteutumisen.

SEURAA HIILI- 
JALANJÄLKEÄ

SINÄ TEET HYVÄÄ!

VASTUULLISUUS ON  
KÄYTÄNNÖN TEKOJA
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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. 

Kun päästöjä vähennetään voimakkaasti ja sen lisäksi omia 
päästöjä kompensoidaan enemmän kuin päästöjä tuotetaan, 
silloin olemme hiilinegatiivisia. Oman toiminnan päästöjä 
voi kompensoida esimerkiksi tukemalla kehitysmaiden 
ilmastohankkeita tai ostamalla päästöoikeuksia 
päästökaupasta. Tällöin päästöjen tuottamisen sijaan 
poistamme omalla toiminnallamme kasvihuonekaasuja 
ilmakehästä. 

PKO on jo nyt maakunnan suurin aurinkosähkön tuottaja. 
2020–2022 rakennamme 33 aurinkovoimalaa eli noin  
10 voimalaa/vuosi. Investoinnin kokonaisarvo on  
2,2 miljoonaa euroa. 2021 rakennetaan 12 aurinkovoimalaa 
seuraavien yksiköiden katoille: S-marketit: Kitee, Lieksa, Liperi, 
Niinivaara, Nurmes Kauppatori, Reijola, Siilainen ja Ylämylly, 
ABC-liikenneasemat: Kitee, Marjala ja Nurmes sekä  
Sale Kiihtelysvaara.
Uskomme, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi 
investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat pitkän ajan kuluessa 
myös taloudellisesti kannattavia.

TAVOITTEEMME OVAT:

33 UUTTA AURINKOVOIMALAA

100%-90%

HIILINEGATIIVINEN JO 2025

Oman toiminnan 
päästöt -90 
prosenttia vuoteen 
2030 mennessä 
vuoden 2015 tasoon 
verrattuna.  

Kaikki 
käyttämämme 
sähkö on tuotettu 
uusiutuvalla 
energialla vuonna 
2030 

Investoimme 
jatkuvasti energia-
tehokkuuteen ja 
loput päästöistä 
kompensoidaan 
hiiltä sitomalla.
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JOHTORYHMÄ TOTEUTTAA LIIKETOIMINTAA KÄYTÄNNÖSSÄ
Toimitusjohtajan apuna PKO:n operatiivisessa johtamisessa 
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

toimialajohtaja ABC, 
asiakasomistajuus, 

S-Pankki ja 
S-Business

Henrik  
Härkönen 

toimialajohtaja 
vähittäiskauppa

Mika-Jussi 
Mononen 

henkilöstöjohtaja

Petri  
Vähä 

viestintä- ja 
vastuullisuusjohtaja

Tiina  
Tolvanen 

toimialajohtaja 
palveluliike-

toiminnot

Antti Varis
talousjohtaja, 

toimialajohtaja 
matkailu- ja 

ravitsemiskauppa

Nimi Ammatti Asuinkunta
Satu-Sisko Eloranta työllisyyskoordinaattori Joensuu
Hannu Ehrukainen työterveyshoitaja Ilomantsi
Aino Heikura projektipäällikkö Joensuu 
Sanna Heinonen pääsihteeri 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 toimistosihteeri 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 *) 

Va
ra

jäs
en

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. 

POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPAN 
HALLINTOMALLI 

Omistajat
yli 100 000 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

EDUSTAJISTO 2020
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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: 
Jani Karjalainen, toimitusjohtaja 
Ari Punkkinen, aluejohtaja 
Martti Toivanen, toimitusjohtaja (ent.) (vpj.) 
Kari Hirvonen, toimitusjohtaja (ent.) 

HALLITUS 2021
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TALOUSKATSAUS

KORONA EI JÄRKYTTÄNYT 
TALOUDEN TASAPAINOA
PKO:n verollinen myynti vuonna 2020 oli 478,4 miljoona 
euroa, joka on 41,8 milj. euroa eli 9,4 prosenttia vuotta 
2019 suurempi. PKO:lla on jäsentensä tarpeisiin nähden 
tasapainoinen liiketoimintaportfolio, tämän takia Korona-
pandemian aiheuttamat rajoitukset eivät vaikuttaneet PKO:n 
kokonaismyyntiin heikentävästi. Matkailu- ja ravitsemiskaupan 
sekä ABC-ravintoloiden menetetystä myynnistä suuri osa siirtyi 
kaupan puolelle. Lisäksi myös etätyöt ja kotikoulu lisäsivät 
kaupan myyntiä erityisesti keväällä 2020. PKO:n myynnin 
tasoa edelliseen vuoteen verrattuna nosti myös vuoden 2019 
syyskuussa tapahtunut Jukolan Osuuskaupan sulautuminen 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan.

PKO oli vuonna 2020 S-ryhmän 11. suurin osuuskauppa 
myynnin volyymilla mitattuna. Yritysten toimintaa 
arvotettaessa ja vertailtaessa tilinpäätösvaiheessa, 
tarkastellaan usein liikevaihdon kehitystä ja 
tuloksentekokykyä sekä tehtyjä investointeja. 

PKO:n vuoden 2020:
•  liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 34,1 miljoonalla  
 eurolla yltäen 404,1 miljoonaan euroon
•  operatiivinen tulos, 17,0 miljoonaa euroa, oli  
 4,2 prosenttia liikevaihdosta
•  investoinnit olivat 15,9 milj. euroa eli 4,0 prosenttia  
 liikevaihdosta.

PKO käyttää koko tuloksensa asiakasomistajien 
palkitsemiseen, vakavaraisuudestaan huolehtimiseen sekä 
investointeihin toiminnan ja verkoston kehittämiseksi. Vuoden 
2020 investoinnit keskeisimmät investoinnit olivat Joensuun 
asemanseudulle rakennettu P-Asemaparkki, Nurmeksen 
Porokylän S-marketin uudistus, Bepop ja Bepop Street 
-ravintoloiden uudistus sekä Prisman ravintolamaailmassa 
toteutettu PizzaBuffa-ravintolan, Hesburgerin ja Presso-
kahvilan uudistus. Vuoden 2020 muita investointikohteita 
olivat muun muassa Kanavarannan kiinteistö sekä 
Rantakadun, Nurmes Kauppatorin, Utran, Rantakylän, 
Kontiolahden ja Kesälahden S-marketien kylmälaite-, 
talotekniikka- sekä miljööuudistukset. Lisäksi PKO rakensi 11 
aurinkovoimalaa pääosin markettoimipaikkojen yhteyteen. 
Hallitusta investointien toteutuksesta ja aikataulutuksesta 
kertoo hyvin se, että PKO toteutti koko vuoden investoinnit 
tulorahoituksella konsernin rahoitustuloksen pysyessä 
erinomaisella tasolla.

Yrityksen vakavaraisuutta arvioidaan usein omavaraisuus-
aste-tunnusluvulla. Yleisesti on määritelty, että yli 
50 prosentin omavaraisuusaste muodostaa varsin 
hyvän ja vakaan pohjan yrityksen kehittämiselle. PKO:n 
omavaraisuusaste vuonna 2020 oli 80,0 prosenttia. 
PKO:n toiminnalle on tyypillistä eri asioiden tasapainoinen 
kehittäminen. Talouden lukujen rinnalla myös henkilöstöön, 
liiketoiminnan prosesseihin sekä  
asiakasomistajuuteen liittyvät  
mittarit kehittyivät vuoden  
2020 aikana myönteisesti.

Antti Varis,  
talousjohtaja

MYYNNIN RAKENNE 2020 (2019)

MYYNNIN RAKENNE KETJUITTAIN 2020 (2019)

KÄYTTÖTAVARAKAUPPA

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

POLTTONESTEKAUPPA

RAVINTOLAKAUPPA

MATKAILUKAUPPA

MUUT

55,3% 
(50,2%)

S-MARKETIT JA SALET

HOTELLIT JA RAVINTOLAT

PRISMA

ABC

11,6% 
(11,3%)

6,4% 
(10,7%)

SOKOS

2,0% 
(1,5%)

MUUT

1,7% 
(2,5%)

22,9% 
(23,8%)

11,7% 
(12,0%)

5,4% 
(8,3%)

8,0% 
(7,8%)

2,6% 
(3,9%)

1,3% 
(1,4%)

71,1% 
(66,6%)
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TUNNUSLUKUJA

KONSERNITULOSLASKELMA (milj.eur.) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Muutos Muutos-% 
 
Liikevaihto 404,1 370,0 34,1 9,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,2 0,2 136,5 %
Materiaalit ja palvelut 294,1 261,8 32,4 12,4 %
Henkilöstökulut 45,7 44,3 1,4 3,2 %
Poistot ja arvonalentumiset 11,7 11,5 0,3 2,2 %
Liiketoiminnan muut kulut 37,8 37,9 0,0 -0,1 %
     
Liikeylijäämä 15,1 14,8 0,3 2,3 %
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) -1,8 -2,7 0,8 
     
Ylijäämä ennen veroja 17,0 17,4 -0,5 -2,7 %
Välittömät verot 3,3 3,5 -0,2 -6,0 %
     
Tilikauden ylijäämä 13,7 14,0 -0,3 -1,9 %

KONSERNITASE (milj.eur.) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Muutos Muutos-%
 
Vastaavaa     
Pysyvät vastaavat 179,1 175,1 4,1 2,3 %
Vaihto-omaisuus 20,6 20,8 -0,2 -1,1 %
Saamiset 10,5 9,5 1,1 11,1 %
Rahoitusarvopaperit 28,2 29,4 -1,3 -4,3 %
Rahat ja pankkisaamiset 25,4 19,0 6,5 34,1 %
Taseen loppusumma 263,8 253,7 10,1 4,0 %
    
Vastattavaa     
Osuuspääoma 6,8 6,8 0,0 0,0 %
Muu oma pääoma 204,0 195,6 8,4 4,3 %
Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,0 0,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma 11,3 11,7 -0,5 -3,9 %
Laskennallinen verovelka 0,5 0,2 0,3 136,9 %
Lyhytaikainen vieras pääoma 41,1 39,2 1,9 4,8 %
Taseen loppusumma 263,8 253,7 10,1 4,0 %

PKO:n tilintarkastajana toimi  tilikaudella 2020 edustajiston kokouksen päätöksellä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.
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KAUPPAKESKUS PRISMA JOENSUU
Rauta-Prisma, S-parturi-kampaamo, Prisma Joensuu, PK Terveys, 
PKO:n Hautauspalvelu, S-kukka
 
SOKOS JOENSUU 
 
S-MARKETIT (33) 
Eno, Hammaslahti, Ilomantsi, Jukolanportti, Juuka, Karsikko,  
Kauppakatu, Kauppatori Nurmes, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti,  
Lehmo, Lieksa, Liperi, Niinivaara, Noljakka, Outokumpu, Papinkatu,  
Penttilänranta, Polvijärvi, Porokylä Nurmes, 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 (8) 
Juuka, Kitee (autopesu), Kontiolahti (Hesburger), Lieksa, Marjala, Nurmes 
(autopesu), Outokumpu (autopesu), Siihtala (Hesburger, autopesu) 
 
 
AUTOMAATTIASEMAT (13) 
Polvijärvi, Lieksa (Koli), Liperi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Ilomantsi, Kanervala, Prisma 
Joensuu ( jakeluasema, autopesu), Ylämylly, Valtimo 
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, Romeo, Rosso, 
Vispiläkauppa, Takatasku, Torero 
Prisma ravintolamaailma: Hesburger, Presso, Buffa, Leiketupa 
Sokos ravintolamaailma: Hesburger, Mokka&Mehu, Fafa’s 
Nurmes: Bomban ravintola, Trattoria Pielinen, Lempi
 
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. 

ILOMANTSI

LIEKSA

NURMES

JOENSUU
KONTIO- 
LAHTI

POLVIJÄRVI

TOHMAJÄRVIRÄÄKKYLÄ

KITEE

OUTOKUMPU

LIPERI

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 2021 (126)

JUUKA

RAUTA- 
VAARA


