
OSUUSKAUPPA
SINUNSINUN

oma
h



2 3

ME OLEMME PKO

JÄSENYHTEISÖ

SINÄ = 
ASIAKAS JA OMISTAJA

PKO:N OMISTAVAT 
ASIAKASOMISTAJAT

S-ETUKORTTI = OMISTAJUUS

TAVOITE: MAKSIMOIDA 
OMISTAJAHYÖTY

1#

Ei pelkkää 
voiton tavoittelua!

Meitä on jo yli 
103 000!

Sinä ja minä – me kaikki pohjoiskarjalaiset yhdessä omistamme osuuskaupan ja voimme omilla 
valinnoillamme tehdä maakunnastamme yhä paremman paikan elää. Tähän Sinun oma osuuskauppa 
-katsaukseen on koottu tietoa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) yritysmuodosta sekä tärkeimmistä 
tapahtumista vuodelta 2021.

Osuuskaupassa olet sekä asiakas että omistaja. 
Samalla tavoin PKO on sekä jäsen- että liikeyhteisö. 
Tämä kaksoisluonne erottaa osuuskaupan muista 
yritysmuodoista.

Muita omistajia ei ole. Pohjois-Karjalassa 
9 taloutta 10:stä on osuuskaupan omistajia.

S-Etukortti on merkki omistajuudesta samoin kuin 
S-mobiili, jonka monipuolisia palveluja hyödyntää jo 
yli puolet omistajistamme. 

Siinä missä osakeyhtiön tavoite on tuottaa maksi-
maalista voittoa osakkeenomistajille, osuuskaupan 
perimmäinen tavoite on maksimoida omistajahyöty.

”YHTEISTÄ HYVÄÄ” ”KILPAILUKYKY” LIIKEYHTEISÖ

PÄIVITTÄISTAVARA-, MAJOITUS- 
JA RAVITSEMIS-, KÄYTTÖTAVARA- 
JA LIIKENNEKAUPPAA SEKÄ 
PALVELULIIKETOIMINTOJA

SEKÄ JÄSENYHTEISÖ ETTÄ LIIKEYRITYS

2#
Liikeyhteisön arvo:

PKO harjoittaa

PKO:n kaksoisluonne =

PKO työllisti vuonna 2021

Olemme osa S-ryhmää

KAUPUNGIN JA 
KUNNAN ALUEELLA

TOIMIPAIKASSA

HENKILÖÄ 
KESKIMÄÄRIN

13
126

1445

Koska olemme sekä asiakasomistajien omistama jäsenyhteisö että liikeyritys, katsomme asioita aina taloudellisen voiton tavoittelua 
laajemmasta näkövinkkelistä. Tätä voi kuvata kiikkulaudalla, jonka molempien päiden tulee olla tasapainossa. Liikeyrityksen näkökul-
masta toiminnan pitää olla taloudellisesti kannattavaa ja jäsenyhteisön näkökulmasta meidän omistajien pitää saada maksimaalinen 
hyöty palvelujen käytöstä.

Liiketoimintaa on Ilomantsissa, Joensuussa, Juuassa, 
Kiteellä, Kontiolahdella, Lieksassa, Liperissä, 
Nurmeksessa, Outokummussa, Polvijärvellä, 
Rautavaaralla, Rääkkylässä ja Tohmajärvellä.

S-ryhmä muodostuu PKO mukaan lukien  19 
alueosuuskaupasta ja kuudesta paikallisosuuskau-
pasta sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
nasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä. Jäsenet omistavat 
alueosuuskaupat, jotka puolestaan omistavat SOK:n.

mikä tekee osuuskaupasta maakunnan suurimman 
yksityisen työllistäjän.

Toiminnan tarkoitus

Jäsenyhteisön arvo:

Visiomme

Tehdä Pohjois-Karjalasta 
entistä parempi paikka elää.

Arjesta juhlaa 
makusi mukaan.
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OMILLA OSTOKSILLA PAREMPI HUOMINEN
Vain kannattava liiketoiminta mahdollistaa muun muassa 
omistajillemme maksettavan Bonuksen, maksutapaedun, 
kilpailukykyiset hinnat ja ylijäämänpalautuksen. 
Vain kannattava yritys voi investoida toimipaikkojen uudis-
tamisiin sekä maakunnan elinvoiman lisäämiseen. Myös 
ympäristön ja henkilöstömme hyväksi tekemämme toimet 
ovat mahdollisia vain silloin kun olemme tuloksellisia. 
Omilla ostoksillasi sinä olet tekemässä parempaa huo-
mista esimerkiksi silloin, kun PKO rakentaa myymälöiden 
katoille uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä aurinkovoima-
loita, työllistää 1 000 nuorta kesätöihin, tukee maakunnan 
urheiluseuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä tai lahjoittaa varoja 
hyväntekeväisyyteen.

Juha Kivelä  
toimitusjohtaja

ENTISTÄ PAREMPI PAIKKA ELÄÄ
Osuuskaupan tarkoitus ei ole kasvattaa kassaa eikä tulos 
ui muutaman yksittäisen omistajan taskuun. Siksi jokainen 
PKO:n toimipaikoissa käytetty euro palaa takaisin maakun-
taan palkkojen, verojen, investointien, paikallisten ostojen, 
edullisen hintatason tai omistajien palkitsemisen kautta.
Me yhdessä teemme omasta maakunnastamme entistä 
paremman paikan elää.

Kiitos sinulle, että olet mukana tekemässä 
yhteistä hyvää!

Jokainen PKO:n toimipaikasta tekemäsi ostos tekee yhteistä hyvää. Kun asioit oman 
osuuskaupan yksiköissä, teet aina jotain enemmän kuin käyt vain ruokakaupassa, 

ravintolassa, parturi-kampaamossa tai tankkaat auton.

YHTEISTÄ HYVÄÄ!

HYÖDYT MAAKUNTAAN 
130,3 MILJOONAA EUROA!

2021 PKO:n toiminnan suorat hyödyt omaan maakuntaan:

INVESTOINNIT TYÖLLISTÄVÄT 
PAIKALLISIA URAKOITSIJOITA

Uusia työpaikkoja!

2021 PKO investoi 28,9 miljoonalla eurolla, jonka työllisyysvai-
kutus maakunnallisille urakoitsijoille oli 491,3 henkilötyövuotta. 
Suurimmat investointikohteet olivat Original Sokos Hotel Kimmelin 
uudistaminen sekä Break Sokos Hotel Bomban hotellihuoneiden 
saneeraus sekä S-marketien kylmälaite-, talotekniikka- sekä 
miljööuudistukset. Aurinkosähkövoimaloita rakensimme 11 
yksikön katoille.
Jatkamme ennätyssuuria investointeja palvelutarjontaan, mikä 
puolestaan luo uusia työpaikkoja sekä edistää alueen elinvoimaa. 
Vuodelle 2022 olemme budjetoineet 33,3 miljoonan euron 
investoinnit, minkä työllisyysvaikutus on 566,1 henkilötyö-
vuotta.
Kahden vuoden investointimme työllistävät paikallisia urakoitsi-
joita yhteensä 1 057 henkilötyövuoden verran!

h

PALKAT JA 
PALKKIOT

OSTOT OMASTA 
MAAKUNNASTA 

Nuorten kesätyöllistyminen 
Urheilu-, kulttuuri- ja järjestöalan toimijoiden tuki 
Hyväntekeväisyys

4,0 M €
50,2 M €

28,9 M €

24,0 M €

22,0 M €
1,2 M €

VEROT

INVESTOINNIT

OMISTAJAHYÖDYT

YHTEISKUNTAVASTUU
että omilla ostoksillasi olet 

ollut tuomassa huikeita hyötyjä 
omaan maakuntaan!

Kiitos

”Jokainen PKO:n toimipaikoissa käytetty euro palaa 
takaisin maakuntaan palkkojen, verojen, investointien, 
paikallisten ostojen, edullisen hintatason tai omistajien 
palkitsemisen kautta.”

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TEEMME YHDESSÄ POHJOIS-KARJALASTA 
ENTISTÄ PAREMMAN PAIKAN ELÄÄ

ARJESTA JUHLAA MAKUSI MUKAAN

YHTEISTÄ HYVÄÄ JA KILPAILUKYKY

PKO:n visio

Toimintaamme ohjaavat arvot

Kun teemme yhdessä paremman paikan elää, lopputuloksena 
on asiakasomistajille arjesta juhlaa hänen makunsa mukaan. 

Se on arjen helppoutta mahdollisimman yksilöllisesti jokaiselle 
meistä. Me haluamme olla modernin, hyvän arjen ja juhlan 

luotettu kumppani sekä vastuullisuuden edelläkävijä.

Se tehdään tarjoamalla asiakasomistajille kohtuuhintaisia ja 
laadukkaita palveluja ja etuja sekä edistämällä maakunnan 

elinvoimaisuutta.

PKO:n missio

PAREMPI PAIKKA ELÄÄ

KOHTI 
PAREMPAA 
HUOMISTA



6 7

• BONUSTA 14,4 M€
• MAKSUTAPAETUA 0,44 M€  
• YLIJÄÄMÄNPALAUTUSTA 6,1 M€
• OSUUSPÄÄOMAN KORKOA 1,1 M€

JA 32% PKO:N 
TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
PKO palauttaa 2021 tilikauden jakokelpois-
esta 13,3 miljoonan euron ylijäämästään 
omistajilleen 68 % eli 9,0 M€ ja toiminnan 
kehittämiseen käytetään 32 % eli 4,3 M€.
Omistajille maksettava 9,0 miljoonaa
euroa koostuu 7,8 M€:n ylijäämänpalautuk-
sesta ja 1,2 M€:n osuusmaksun korosta.
Omistajille palautetaan ylijäämänpalau-
tuksena 2,4 %:a vuoden 2021 aikana PKO:n 
toimipaikoista tehdyistä bonusostoista. 

Nimensä mukaisesti osuuskaupan tulosta 
eli ylijäämää palautetaan osuuskaupan
omistajille heidän ostojensa suhteessa. 

Osuustoiminnan periaatteiden
mukaisesti sitä enemmän hyödyt mitä
enemmän palveluja käytät.

PKO:n vuosi 2021 lukuina:

68% TULOKSESTA PKO:N
OMI   TAJILLE22,0 M€

OMISTAJAHYÖTYJÄ

VUONNA 2021 PKO:N OMISTAJILLE 
MAKSETTIIN ENNÄTYSMÄISET

Henkilöstöä 1445  
(1 431)

Henkilöstön työtyytyväisyys 
(suomalaisyritysten normi 68,6)

77,3  

Palkkoja ja palkkioita  
sivukuluineen (Milj. €)

50,2 (45,7)

Omistajia yhteensä

Uusia omistajia (2021)

103 212

5823

Asiakasomistajia  
alueen talouksista

89,3% (87,6%)

Operatiivinen tulos (Milj. €) 20,1 (17,0)

Taseen loppusumma 
(Milj. €)

278,8 (263,9)

Omavaraisuusaste 79,1% (80,0%)

Ostot maakunnasta (Milj. €) 24,0 (23,1)

Investoinnit (Milj. €) 28,9 (15,9)

Verollinen myynti (Milj. €) 523,7 (487,4)

Suluissa vuoden 2020 luvut

Maksettuja veroja (Milj. €) 4,0 (4,2)

214€
/JÄSEN

 
KESKIMÄÄRIN

Mitä enemmän 
palveluja käytät, sitä 

enemmän hyödyt!

BONUSTALOUKSISTA SAI PALAUTUKSIA VÄHINTÄÄN

670€
/VUOSI

KOLMANNES
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S-BIILI TUO PALVELUT LÄHELLESI 

S-MOBIILI ON MYÖS TÄYDEN PALVELUN PANKKI!
S-mobiilin saat ladattua sovelluskaupastasi. Saat S-mobiilin 
käyttöösi minkä tahansa pankin pankkitunnuksilla. 

YHDELLÄ MOBIILISOVELLUKSELLA VOIT:
• Hyödyntää juuri sinulle kohdennetut edut
•  Seurata Omat ostot -palvelussa mitä, missä ja milloin ostat. Näet 

mm. ruokakorisi kotimaisuustason ja hiilijalanjäljen sekä ostos-
tesi jakautumisen eri tuoteryhmiin. Voit myös jakaa ostotiedot 
perheen kesken Perhejaon avulla

•  Tarkista yhdellä silmäyksellä bonustilanteesi ja päivittäisen 
rahankäyttösi

• Etsiä lähimmät bonustoimipaikat
•  Tarkista sinulle kertyneet kassa- ja takuukuitit sähköisestä 

kuittiarkistosta
•  Päivittää helposti sähköiset yhteystietosi sekä markkinointiluvat
• Tunnistautua helposti ja turvallisesti eri verkkopalveluissa

Maksuttomat S-Pankin 
palvelut myös perheen- 
jäsenille.

ABC-liikennemyymälä on sekä matkailijan 
viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaille 
päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. 
PKO:lla on yhteensä 8 ABC-liikennemyymälää ja 
14 ABC-automaattiasemaa, joista uusin palvelee 
Joensuussa S-market Jukolanportin pihamaalla 
kesäkuusta 2022 alkaen.

ABC ON 
KYLÄN SYDÄNPARHAAT HYÖDYT

MAITTAVAA RUOKAA

EDISTÄMME  
SÄHKÖAUTOILUA

Rakennamme liikennemyymälöiden yhteyteen sähköautojen 
ABC-latausverkoston. Kesällä 2022 ABC-latauksen koko asioin-
ti hoituu ABC-mobiililla Juuassa, Kontiolahdella, Lieksassa, 
Nurmeksessa sekä Joensuussa. Kaiken kaikkiaan tavoittee-
namme on rakentaa yhteensä liki 50 latausaseman verkosto 
toimipaikkojemme yhteyteen vuoden 2024 loppuun mennessä.
ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

Ravintolamme palvelevat ABC:llä vuoden jokaisena päivänä. 
Olemme erityisesti panostaneet sekä noutopöytäruuan makuun 
että herkulliseen esillelaittoon. Pienemmät eväät saat monipuo-
lisesta vitriinistämme. ABC-mobiililla saat tilattua ruoat ennak-
koon. Muista myös autoilijan kätevimmän apukuskin muut arkea 
helpottavat ominaisuudet, kuten sarjapesut ja mobiilitankkaus. 

S-Biili eli kiertävä palveluauto tuo asiakasomistajuuden ja S-Pankin 
palvelut pienemmille paikkakunnille, joissa ei ole omaa pankin 
palvelupistettä. S-Biilissä voi esimerkiksi liittyä asiakasomistajaksi 
ja hoitaa päivittäisiä pankkiasioita kuten avata tilin ja verkkopankki-
tunnukset sekä hakea pankki- tai luottokorttia. PKO:n S-Biili aloittaa 
toimintansa kesäkuussa 2022.

Meidän PKOlaisten tavoitteena on tarjota 
omistajillemme tänään parempaa palvelua 
kuin eilen ja huomenna parempaa palvelua 
kuin tänään. Siitä on jatkuvan parantamisen 
-periaatteessa kyse. Kaikkein tärkeintä on, 
että omistajana Sinä koet saaneesi rahoillesi 
parhaan mahdollisen vastineen. PKO:n omis-
tajuudesta hyötyy monin eri tavoin, joista tälle 
aukeamalle on koottu muutamia esimerkkejä.

Omistajalle

5 % Bonusta jopa 5% 

12 % Korko 100 euron osuusmaksulle 
viime vuosina 12 %

2,4% Osuus PKO:n liiketoiminnan  
tuloksesta ylijäämänpalautuksena.

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

SUJUVAMPAA ARKEA  
S-MOBIILILLA

150
€/VUOSI

Arvo jopa

ASIAKASOMISTAJUUS JA ABC

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

”Kaikkein tärkeintä on, että 
omistajana Sinä koet saaneesi 
rahoillesi parhaan mahdollisen 
vastineen.”
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Kuluttajaosuuskuntana 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.

Aivan kuten 2020, myös 2021 suomalaiset arvioivat 
S-ryhmän vastuullisuuden ykköseksi päivittäis-
tavaroita myyvien yritysten sarjassa. Euroopan 
laajimman vastuullisuustutkimuksen mukaan Poh-
jois-Karjalassa vastuullisuuden ykkönen on PKO ja 
vastuullisimmat ruokakaupat ovat Prisma, Sale-myymä-
lät ja S-marketit. (Sustainable Brand Index). Kiitos luottamuksesta!

AINA EDULLINEN OSTOSKORI

LUOTTAMUKSESTA!
Kiitos

”Asiointi PKO:n myymälöissä on 
edullinen valinta vastuullisuuden
ja paikallisuuden 
puolesta.”

VAIHTUVAT HUIPPUEDUT

SÄÄSTÄMME SINUN AIKAASI
PKO:n myymälöitä on tasaisesti koko maakunnan alueella. Me 
emme keskity toimimaan vain väkirikkaimmilla alueilla. Rääkkyläs-
sä, Rautavaaralla ja Valtimolla olemme ainoa päivittäistavarakau-
pan toimija. Isommissa taajamissa myymälöitämme on runsaasti, 
koska lyhyt kauppamatka säästää omistajiemme eli tavallisten 
pohjoiskarjalaisten arjessa aikaa muihin asioihin.
Me myös uudistamme myymälöitämme jatkuvasti. 2021 uudistim-
me Kesälahden, Liperin, Papinkadun ja Reijolan S-marketit sekä 
rakensimme aurinkosähkövoimalat S-market Kesälahden, Poro-
kylän, Noljakan, Ylämyllyn, Reijolan, Niinivaaran, Kiihtelysvaaran ja 
Lieksan katoille. Myymäläuudistuksen myötä S-market Niinivaara 
on avoinna 24/7.

S-mobiilissa on joka kuukausi vaihtuva yksi 
huikea omistajaetu päivittäistavarakaupan 
valikoimastamme. PKO:n omistajat voivat 
lunastaa edun Prismasta, Sale-myymälästä 
tai S-marketista. 2021 omistajat hyötyivät 
kuukausittaisista päivittäistavarakaupan 
S-mobiilieduista yli 330 000 euroa. 

Henrik Härkönen 
toimialajohtaja, vähittäiskauppa

80%
kotimaisia 
tuotteita

Ruokapöydän ääressä tapahtuvat monet elämän tärkeim-
mistä hetkistä. Meille PKO:ssa ruoka on enemmän kuin 

vain ruokaa. Se on syy kokoontua yhteen merkkipäivänä 
tai jälleennäkemiseen läheisten kesken. Muutaman halvan 
tarjoustuotteen sijaan me tarjoamme paikkakunnittain ja 

myymäläkokoluokittain aina edullisimman ruokakorin sekä 
alueen kattavimman palveluverkoston.

ARJESTA JUHLAA
Tehdään yhdessä

PKO on maakunnan suurin paikallisten, kotimaisten ja luomutuot-
teiden myyjä. 80 prosenttia myymistämme tuotteista on valmistet-
tu Suomessa. Kotimaisista tuotteista kaikkein eniten sydämemme 
sykkii paikallisten tuotteiden menekin edistämiselle. Se työllistää 
paikallisia yrittäjiä. Olemme merkinneet jokaisessa myymäläs-
sämme kaikki omassa maakunnassa tuotetut ja jalostetut tuotteet 
Työtä Pohjois-Karjalasta -merkillä. Näin valinta paikallisuuden 
puolesta on helppo tehdä ja sinä voit olla varma, että asiointi 

PKO:n myymälöissä on edullinen valinta vastuullisuuden ja paikal-
lisuuden puolesta.
PKO:n vähittäiskauppaan kuuluvat Prisma, Prisma Rauta, S-Rauta, 
7 Salea, Sokos ja 33 S-marketia. Näihin yksiköihin ostimme 
päivittäis- ja käyttötavarakaupan tuotteita vuonna 2021 pohjois-
karjalaisilta yhteistyökumppaneiltamme yhteensä 13,3 miljoonalla 
eurolla.

Työtä
Kaikki omassa maakunnassa 

tuotetut ja jalostetut tuotteet 
tunnistat tästä merkistä!

9% 6%ja super- 
marketeissa

hypermarketeissa 
keskimäärin

Vuonna 2021 olimme

kilpailijoitamme halvempia!

OSALLISTU 
RAATIIN
PKO Raadin kautta olemme osallistaneet jäseniämme ja 
tuoneet uuden tavan vaikuttaa koko PKO:n tai sen oman 
lähimyymälän toimintaan. S-marketeissa, Sale-myy-
mälöissä, hotelleissa ja ABC-liikenneasemilla olevissa 
kosketusnäytöissä on kysymyksiä, joihin vastaamalla 
sinä voit vaikuttaa oman osuuskauppasi toimintaan.

Vastuullinen valinta

VÄHITTÄISKAUPPA
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Elämme PKO:n matkailu- ja ravitsemiskaupassa uudistumisen aikaa. Uudistamme palvelujamme sekä 
fyysisten puitteiden että sisällön osalta. Ajatukset ja energia uudistumiseen kumpuavat pyrkimyksestä 

jatkuvasti parempaan asiakaskokemukseen. 

UUDISTUMISEN AIKA
Kohti parempaa asiakaskokemusta

Uudistimme koko Kimmelin, tavoitteenamme palauttaa se karja-
laisen juhlatalon henki, josta Kimmel tunnetaan ympäri Suomen. 
Kimmelin tavoitteena on olla Itä-Suomen johtava tapahtumatalo 
ja tarjota lämminhenkisiä palvelukokemuksia nykykarjalaisella 
palveluotteella. Osana uudistumista viihderavintola Las Palmas 

siirtyi torin laidalta legendaariselle paikalle Kimmelin alakertaan. 
Uudistumisen viimeinen silaus koetaan, kun kesällä Kimmelin sau-
naosasto uudistuu upeaksi Kimmel Spaksi ja upean Bistro Heilin 
täysin uudistettu terassi Bistro Heilin Piha avataan.

Tervetuloa uudistuneeseen Kimmeliin

Maailma tarvitsee klassikoita! Joensuun 
aurinkoisin, ravintola Aittarannan, terassi on 
uudistunut. Samalla Aittarannassa tarjoiltavat 
annokset ja juomat on teemoitettu kunnioittamaan 
ikiaikaisia ravintolaklassikoita.

Uudistuminen jatkuu kesäksi valmistuvalla  Amarillon täydellisellä 
uudistumisella. Uudessa Amarillossa kaikki on tehty jaettavaksi; 
tunnelma, ruoka, juomat ja kokemukset. Tervetuloa kokemaan 
rennot ja hauskat hetket yhdessä! 

JOENSUUN RAVINTOLA- 
PALVELUT KEHITTYVÄT

”Kutsun sinut kokemaan vieraan-
varaisuutemme. Se näkyy kokemuksen 
ainutlaatuisuutena, helppoutena sekä 
intohimolla välitettynä  
palveluna.”

BOMBAN UUDISTUMINEN JATKUU

Kasvu tarvitsee tekijänsä!

Break Sokos Hotel Bomba on uudistuksen myötä noussut 
Suomen kylpyläkohteiden kärkeen. Bomban kehittäminen 
on jatkunut kylpylän kantaosan huoneiden, kokoustilojen 
sekä nyt karjalaiskylän huoneiden uudistamisella. Laa-
jennusprojektia emme vielä pääse käynnistämään, mutta 
hyvää kannattaa odottaa!

Break Sokos Hotel Koli on ollut viime vuodet Suomen vilkkain 
hotelli. Nyt olemme vihdoin päässeet aloittamaan hotellin 
laajennusosan rakentamisen Kolin kylälle. Kesällä 2023 
valmistuva hotelli sekä sen ravintola on suunniteltu erityisesti 
palvelemaan luontoa ja retkeilyä rakastavia asiakkaita.  

Antti Varis  
toimialajohtaja, 
matkailu- ja ravitsemiskauppa

Palvelutarjontamme vahva kehittäminen avaa 
huippuporukkaamme uusia työmahdollisuuksia niin 
tarjoilijoille, kerroshoitajille, kokeille kuin eri 
yksiköiden päälliköillekin.
Katso lisää: https://pko.fi/toita-sinulle/

Tervetuloa 
mukaan huippu-

porukkaan!

Kaikilla neljällä hotellillamme on Sustainable 
Travel Finland -tunnus. Sen saa, kun täyttää 
Visit Finlandin luoman kestävän kehityk-
sen 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!

Vastuullisesti tervetuloa!

2023

Valmistuu 
kesällä

KOLIN HOTELLI- JA RAVINTOLA- 
PALVELUT LAAJENEVAT

Buenos dias, buenas tapas! Keskustan sydämessä sykkii nyt 
espanjalainen ruokakulttuuri. Torero on uudistuneena palannut 
juurilleen ja tarjoaa kaupungin parhaat tapakset sekä helposti 
nautittavat espanjalaiset ruoka-annokset.

4
2

28

erilaista 
hotellia

kylpylää, Kolilla ja 
Bomballa

Ukko-Kolin 
laskettelurinteet

erilaista ravintolaa tai 
ravintolakonseptia 

PKO tarjoaa matkailu- ja 
ravitsemiskaupassa laajan kirjon 
laadukkaita palveluja:

MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA



14 15

Tiina Tolvanen  
toimialajohtaja, palveluliiketoiminnot

"Meille sinun on helppo tulla ja 
saat yksilöllistä, ystävällistä sekä 
lämminhenkistä palvelua 
pitkillä aukioloajoilla."

LÄMMINHENKISTÄ
LAKIPALVELUA
PKO:n jäsenet haluavat omasta 
osuuskaupasta laajan palveluvali-
koiman. Siksi avasimme kesäkuussa 
2021 PKO Lakipalvelut. Kauppakeskus Prisma 
Joensuussa S-Kukan ja Hautauspalvelun kanssa samoissa tiloissa 
on tarjolla lämminhenkistä ja luottamuksellista asioiden hoitoa. 
Kysytyimpiä palvelujamme ovat edunvalvontavaltuutukset, testa-
mentit ja perunkirjoitukset. 
Palvelutarjontaan voit tutustua: pkolakipalvelu.fi/

S-kukasta saat kukkakimput, asetelmat, hääkimput ja 
surukukat sekä ohjeet niin leikko- kuin viherkasvien hoitoon. 
Juhlakampaus vieressä olevassa S-parturi-kampaamossa 
ja siihen kukat S-kukasta – näppärää! Kukat voit tilata myös 
verkkokaupastamme juuri sinulle sopivana aikana ja noutaa 
ne myymälästämme tai tilata kotiinkuljetuksen.

JOKAISEEN PÄIVÄÄN

Lue lisää: s-kukka.fi 
Verkkokauppa: s-kukka.ekukka.fi/

Kukat

PKO Hautauspalvelussa suunnittelemme 
hautajaiset toiveidesi mukaan.

Surun kohdatessa

PK Terveys tarjoaa terveyspalveluita yksityis-, vakuutusyhtiö- ja 
työterveysasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Tavoite on tarjota 
pohjoiskarjalaisille terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon 
palveluita mutkattomasti, pitkäjänteisesti ja kustannussäästöjä 
aikaan saaden. Yhä useampi onkin löytänyt niin asiakkaillemme 
räätälöidyt tutkimuspaketit, terveystarkastukset kuin vastaanotot 
myös äkillisen sairastumisen kohdatessa lähi- tai etäpalveluina. 
Vuonna 2021 Siun sote valitsi PK Terveyden koronarokotusten 
antajaksi. Rokotimme Joensuussa kauppakeskus Prisman yhtey-
dessä olevissa toimitiloissa kymmeniätuhansia pohjoiskarjalaisia 
ja työ jatkuu myös vuonna 2022. 
Lue lisää terveyspalveluistamme: pkterveys.fi

Etsimme lisää osaajia!
Palveluillemme on koko ajan 
enemmän kysyntää ja kasvu 
tarvitsee tekijänsä.
Jos sinulla on osaamista 
tällä aukeamalla esiteltyihin 
palveluihin, ota yhteyttä: 
tiina.tolvanen@sok.fi

Taidolla 
ja sydämellä 

sidotut 
kimput

TERVEYSPALVELUITA 
MUTKATTOMASTI

Meille on helppo tulla ja saat yksilöllistä sekä ystävällistä palvelua pitkillä aukioloajoilla. Se on meidän 
palvelulupauksemme sinulle PKO:n jäsen. PKO:n palveluliiketoiminnoissa sinua palvelevat ammattilaiset 
S-parturi-kampaamoissa, Hautauspalvelussa, S-Kukassa, PK Terveydessä sekä PKO Lakipalvelussa.

PITKILLÄ AUKIOLOAJOILLA
Ystävällistä palvelua

S-parturi-kampaamo ja S-kauneushoitola tarjoavat hius- ja 
kauneuspalveluita sekä laadukkaita kotihoitotuotteita neljässä 
toimipisteessä, joissa saat aina yksilöllistä palvelua. Työllistämme 
vakituisessa työsuhteessa 50 alan ammattilaista ja haluamme 
tarjota jokaiselle heistä alan uusimmat tiedot ja taidot. Syyskuus-
sa 2021 käynnistetty ja vuoden 2023 loppuun saakka jatkuva 
Palvelupolku-täydennyskoulutus on Pohjois-Karjalassa täysin uutta. 
Valmennuskokonaisuus muodostuu oman osaamisen viestimisen, 
palvelukokemuksen sekä hiusten teknisen käsittelyn kehittämisestä. 

Omistajamme haluavat mahdollisimman laajan palveluvalikoiman 
pitkillä aukioloajoilla. Siksi kaikki S-parturi-kampaamomme ja 
S-kauneushoitolamme palvelevat Prisma Joensuussa, Sokos 
Joensuussa sekä S-market Lieksan ja S-market Kiteen yhteydessä 
ma-pe kello 8-20 ja lauantaisin kello 8-15.
Ajanvaraus parturi-kampaamoihin ja kauneushoitolaan 
www.s-parturikampaamot.fi

tervetullut

OLET MEILLE

PA LV E LTAVA KS I

PALVELULIIKETOIMINNOT
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Meillä PKO:ssa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä, kehittää ammattitaitoaan 
ja edistää uraansa haluamaansa suuntaan. Jos elämäntilanne muuttuu, meillä työ joustaa 

elämäntilanteen mukaan eikä toisinpäin.

Täällä meillä jokainen ihminen on samanarvoinen. Tarjoamme 
sekä mahdollisuuksia ottaa ensi askeleita työelämässä että tehdä 
pitkän uran edeten aina vaan vaativampiin ja vastuullisempiin 
tehtäviin. Meillä voit halutessasi myös työskennellä ristiin eri 

toimipaikoissa ja toimialoilla saaden näin sekä lisää ansioita 
että merkityksellisyyttä omaan työhön. PKO on juuri sinunnäköi-
nen työnantaja, jonka varaan jokainen uskaltaa rakentaa oman 
tulevaisuutensa.

Valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksessa PKO on 
jo usean vuoden ajan valittu maakunnan vastuullisimmaksi kesä-
työpaikaksi. Haluamme myös jatkossa tarjota jokaiselle nuorelle 
parhaan mahdollisen kesätyökokemuksen.
Kesätyöllistäminen on meille vastuullisuusteko. Kesätyöllistämi-
nen on osaltaan syrjäytymisen vastaista työtä, koska valitsemme 
nuoria haastatteluun myös sosiaalisin perustein.

Tavoitteemme on, että koko henkilöstö on tänään hieman tyytyväi-
sempää kuin eilen ja huomenna vielä tyytyväisempää kuin tänään. 
Siitä on jatkuvan parantamisen periaatteessa kyse. 
Me uskomme, että paras työyhteisö on samaan aikaan sekä 
viihtyisä että tuottava. Meitä PKOlaisia on jo lähes 1 500. Maakun-
nan suurimpana yksityisenä työnantajana tavoitteemme on myös 
jatkossa olla halutuin, arvostetuin ja osaavin palvelualan työnanta-
ja Pohjois-Karjalassa.

MAAKUNNAN VASTUULLISIN 
KESÄTYÖPAIKKA!

1000 100nuorta, 
joista

on erityisnuoria ja 
heidän avustajiaan

Kesällä 2021 palkkaamme

TAVOITTEENA 
TYYTYVÄINEN HENKILÖSTÖ

"Me uskomme, että paras työyhteisö 
on samaan aikaan sekä viihtyisä 
että tuottava.”

PKO PITÄÄ HUOLTA
HENKILÖSTÖSTÄÄN 

Kaupassa käynti, ravintolassa syöminen ja hotellissa 
majoittuminen on PKOlaisille aina edullisempaa. Ostoetua 
saa 3-25 %:a. Tässä muutamia esimerkkejä:

• Päivittäistavarat – 3% (Prisma, S-market, Sale)
•  Henkilökuntahintaiset hotellihuoneet eri puolilla 

Suomea Original Sokos hotelleissa 75€/huone/vrk
• Ravintolaetu -25 % kaikista ruoka- ja juomatuotteista.

• Palkitsemisjärjestelmä koskee koko henkilöstöä  
•  Työterveyshuoltomme tarjoaa lakisääteistä laajemmat 

työterveyspalvelut 
• Laajat liikunta- ja harraste-edut ePassi-sovelluksen kautta 
•  Tarjoamme henkilökunnan vapaa-ajan käyttöön mökkejä 

Loma-Kolilta. 
•  Hyvien palvelusuoritusten tekijöitä palkitaan 4 kertaa 

vuodessa Palvelun ilmaveiveillä.

HENKILÖSTÖ KOLMOISROOLISSA
Henkilöstö tekee osuuskaupan menestyksen. Meillä henkilöstö 
on kolmoisroolissa: työntekijä, PKO:n jäsen ja asiakas. On selvää, 
että ilman hyvinvoivaa työyhteisöä ei ole osuuskauppaakaan. 
Siksi pidämme työntekijöidemme puolia niin nyt kuin huomenna. 
Työtyytyväisyystutkimuksen mukaan olemme oikealla tiellä. 2021 
saimme tuloksen 77,3, mikä on huikean paljon korkeampi kuin 
suomalaisten työpaikkojen keskimääräinen lukema 68,6!

Mika-Jussi Mononen  
henkilöstöjohtaja

77,3

Työ- 
tyytyväisyys

HENKILÖSTÖ

SUOMEN PARHAAKSI KEHUTUT 
HENKILÖSTÖEDUT:

PKO ON PALKITSEVA JA 
JOUSTAVA TYÖNANTAJA

Meidän varaan voi rakentaa elämänsä

1500
PKOlaista

Jo lähes

Näin toimimme yhteistä hyvää -arvomme mukaisesti!
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Meidän PKOlaisten tehtävä on rakentaa yhdessä asiakasomis-
tajien kanssa maakunnastamme entistä parempi paikka elää. 
Meihin luotetaan, koska olemme täällä, paikallisesti tekemässä 
kestävämpää yhteiskuntaa. Siksi haluamme olla vastuullisuuden 
edelläkävijä. Uskomme, että vastuullisuus on käytännön tekoja. 
Tällä aukeamalla on muutamia esimerkkejä siitä, mitä me käy-
tännössä teemme entistä kestävämmän huomisen eteen.

TEEMME
PAREMPAA 
PAIKKAA ELÄÄ

Vastuullisuus on 
käytännön tekoja!

VASTUULLINEN PKO

Aikakautemme vakavin ympäristöuhka on ilmaston lämpeneminen 
ihmisen toiminnan seurauksena. Me haluamme tehdä kaikkemme 
tuon uhan hillitsemiksi. Kun päästöjä vähennetään voimakkaasti ja 
sen lisäksi omia päästöjä kompensoidaan enemmän kuin päästöjä 
tuotetaan, silloin olemme hiilinegatiivisia.
Me PKOlaiset olemme asettaneet itsellemme osana S-ryhmää 
Suomen kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet. Hiilineutraalius ei 
riitä, vaan vuonna 2025 aiomme olla hiilinegatiivinen.

TAVOITTEENA HIILINEGATIIVISUUS

1

S-mobiilin Omat ostot -palvelussa on nyt Hintavertailija, jonka 
avulla voi vertailla ostoskorin hintoja itselle merkityksellisistä 
tuotteista ja saada kokonaiskuvan ruokaostosten hinnoittelus-

ta. Me haluamme tarjota helppoja tapoja myös 
terveyden ja vastuullisten valintojen edistä-
miseen. Hiilijalanjälkilaskurilla voit selvittää 
ostostesi vaikutuksen ja aloittaa muutoksen 
tekemisen. Kotimaisuuslaskurilla voit seurata 
ruokatuotteiden raaka-aineiden ja valmistuk-
sen kotimaisuutta. Ravintolaskuri paljastaa 
rehellisesti ruokaostosten terveellisyyden.

ME TARJOAMME DATAN, SINÄ PÄÄTÄT "Kun asioit PKO:n toimipaikoissa, me 
autamme kuluttamaan kestävästi 
ja luonnonvaroja kunnioittaen. Saat 
lisäksi päivittäin kasvavaa 
taloudellista hyötyä.”

Omilla ostoksillasi sinä autat tukemaan maakunnan urheiluseuroja 
sekä eri alojen järjestöjä ja yhdistyksiä. Eri tapahtumissa näkyvä 
PKO:n logo on merkki siitä, että olemme mahdollistamassa lapsille 
ja nuorille halvempia harrastusmaksuja tai varmistamassa tapah-
tuman toteutumisen.

SINÄ AUTAT HARRASTAMAAN

1,2 MILJ. €
PKO:n liiketoiminnan tuloksesta osoitetaan:

Asioimalla PKO:n 
toimipaikoissa teet 

hyvää!
Urheilu-, kulttuuri- ja järjestö- ja 
yhdistystoiminnan tukeminen 
Nuorten kesätyöllistyminen 
Hyväntekeväisyys

Petri Vähä 
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

LAHJOITAMME
POTKUPUVUT VAUVOILLE
Vuodesta 2019 lähtien olemme onnitelleet perheitä 
lahjoittamalla kaikille toimialueellamme syntyneille lapsille 
potkupuvun. Näin toimimme yhteistä hyvää -arvomme 
mukaisesti ja edistämme maakunnan elinvoimaisuutta.

KÄYTÄNNÖN TEKOMME KOHTI 
HIILINEGATIIVISUUTTA:

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

Toteuma 2021: jo 70% vähennystä

2
3

Kaikki käyttämämme sähkö on tuotettu 
uusiutuvalla energialla vuonna 2030

Investoimme jatkuvasti lisää 
energiatehokkuuteen

MAAKUNNAN SUURIN 
AURINKOSÄHKÖN TUOTTAJA
PKO on jo vuodesta 2020 lähtien ollut maakunnan suurin 
yksityinen aurinkosähkön tuottaja. Vuoden 2022 loppuun 
mennessä olemme rakentaneet 33 aurinkovoimalaa myymälöi-
demme katoille. Uskomme, että ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sen lisäksi investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat pitkän ajan 
kuluessa myös taloudellisesti kannattavia.

Aseta omat 
tavoitteesi!

2022!

Toteutuu 
etuajassa jo
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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, 
hallituksen 

puheenjohtaja

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
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
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
Salla Romo  Pastori Joensuu
Anne Romppanen  Laboratoriohoitaja, opiskelija Kontiolahti
Antti Ronkainen  Maanviljelijä, yrittäjä Joensuu
Marianne Rossinen  Sairaanhoitaja Rautavaara
Margareetta Räty  Toiminnanjohtaja Joensuu
Sari Siippanen  Lehtori Juuka
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 vahvis-
taminen 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 2022 HALLINTONEUVOSTO 2022
PKO:n hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, valvoo 
osuuskaupan toimintaa sekä valitsee hallituksen jäsenet ja toimi-
tusjohtajan. 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 valit-

see vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään 
kolme kertaa vuodessa. 
 
Hallintoneuvoston sihteerinä toimii talousjohtaja Antti Varis.

Ylärivi vasemmalla: Janne Sinkkonen, Jani Jehkonen, Anssi Törmälä, 
Anu Tiippana, Pekka Kokkonen, Paavo Ratilainen (vpj.), Juha Kivelä (tj.), 
Kim Wrange (pj.), Matti Tolvanen, Samuli Pykäläinen, Antti Varis (siht.), Kaija 
Parviainen, Satu Melkko, Matti Timonen, Ville Tahvanainen  

Istumassa vasemmalla: Riitta Seppänen, Asta Ryynänen, Taru 
Hjalmarsson, Sallamari Kurki, Heidi Tanskanen, Leena Timonen, Merja 
Kortelainen 
 
Kuvasta puuttuvat Jenni Laasonen ja Emmi Kaalimaa.

HALLITUS OHJAA LIIKETOIMINTAA
Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja viisi hallintoneuvoston 
kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheen-
johtajana 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 tehtä-
vänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita 
osuuskuntalain, PKO:n sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvos-
ton antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.  
 
Hallitus päättää PKO:n toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, vuosit-
taiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunni-
telmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. investoinneista, omaisuuden 
myynneistä, henkilöstöpolitiikasta ja lainoista päättäminen.  
 
Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja Antti Varis.

Kuvassa vasemmalla:
Ari Punkkinen, aluejohtaja 
Jani Karjalainen, toimitusjohtaja 
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, 
hallituksen puheenjohtaja 

Anu Puusa, professori 
Martti Toivanen, toimitusjohtaja (ent.) (vpj.) 
Timo Partanen, tekninen päällikkö 

HALLITUS 2022
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TALOUSKATSAUS

OSUUSKUNNAN TALOUDELLINEN 
ASEMA VAHVISTUI
PKO:n verollinen myynti vuonna 2021 oli 523,7 miljoona 
euroa, joka on 36,3 milj. euroa eli 7,4 prosenttia vuotta 
2020 suurempi. PKO:lla on jäsentensä tarpeisiin nähden 
tasapainoinen liiketoimintasalkku, tämän takia toinenkin 
Korona-vuosi oli vahvan kasvun aikaa. Myynti kasvoi 
eniten päivittäistavara- ja polttonestekaupassa. Myös PK 
terveyden ja matkailukohteiden, Kolin ja Bomban, myynti 
kehittyi erinomaisesti. Kivijalkaravintolat, kokous- ja 
liikematkustuksen palvelut sekä tapahtumat kärsivät 
edelleen Korona-pandemian aiheuttamista rajoituksista 
sekä varovaisuudesta palvelujen käyttämiseen. PKO oli 
vuonna 2021 S-ryhmän 11. suurin osuuskauppa myynnin 
volyymilla mitattuna.   
Yritysten toimintaa arvotettaessa ja vertailtaessa tilinpää-
tösvaiheessa, tarkastellaan usein liikevaihdon kehitystä ja 
tuloksentekokykyä sekä tehtyjä investointeja. 

PKO:n vuoden 2021:
•  liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 29,7 miljoonalla 

eurolla yltäen 433,8 miljoonaan euroon
•  operatiivinen tulos, 20,1 miljoonaa euroa, oli 4,6 

prosenttia liikevaihdosta
•  investoinnit olivat 28,9 milj. euroa eli 6,7 prosenttia 

liikevaihdosta. 

PKO käyttää koko tuloksensa asiakasomistajien palkitse-
miseen, vakavaraisuudestaan huolehtimiseen sekä inves-
tointeihin toiminnan ja verkoston kehittämiseksi. Vuoden 
2021 suurimmat investoinnit olivat Original Sokos Hotel 
Kimmelin uudistaminen sekä Break Sokos Hotel Bomban 
kylpyläosan hotellihuoneiden saneeraus. Vuoden 2021 
muita investointikohteita olivat muun muassa Kesälahden, 
Liperin, Papinkadun, Reijolan S-marketien kylmälaite-, 
talotekniikka- sekä miljööuudistukset. Aurinkosähkövoi-
maloita rakennettiin Kesälahden, Porokylän, Noljakan, 
Ylämylly, Reijolan, Niinivaaran, Kiihtelysvaaran, Lieksan, 
Siilaisen ja Marjalan liiketoimintayksiköiden yhteyteen. 
Uutena yksikkönä avattiin ABC-jakeluasema Ylämyllylle. 
Yrityksen vakavaraisuutta arvioidaan usein omavarai-
suusaste -tunnusluvulla. Yleisesti on määritelty, että yli 50 
prosentin omavaraisuusaste muodostaa varsin hyvän ja 
vakaan pohjan yrityksen kehittämiselle. PKO:n omavarai-
suusaste vuonna 2021 oli 79,1 prosenttia.
PKO:n toiminnalle on tyypillistä eri asioiden tasapainoinen 
kehittäminen. Talouden lukujen rinnalla myös asiakas-
kokemukseen, henkilöstöön, liiketoiminnan prosesseihin 
sekä asiakasomistajuuteen liittyvät mittarit kehittyivät 
vuoden 2021 myönteisesti.

Antti Varis,  
talousjohtaja

MYYNNIN RAKENNE 2021 (2020)

MYYNNIN RAKENNE KETJUITTAIN 2021 (2020)

KÄYTTÖTAVARAKAUPPA

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

RAVINTOLAKAUPPA

LIIKENNEKAUPPA

MATKAILUKAUPPA

MUUT

53,2% 
(55,3%)

S-MARKETIT JA SALET

HOTELLIT JA RAVINTOLAT

PRISMA

ABC

14,1% 
(11,6%)

7,2% 
(6,4%)

21,8% 
(22,9%)

2,1% 
(2,0%)

MUUT

SOKOS

1,7% 
(1,7%)

11,1% 
(11,7%)

5,7% 
(5,4%)

10,5% 
(8,0%)

3,0% 
(2,6%)

1,4% 
(1,3%)

68,3% 
(71,1%)

TUNNUSLUKUJA

KONSERNITULOSLASKELMA (milj.eur.) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Muutos Muutos-% 
 
Liikevaihto 433,795 404,138 29,7 7,3 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 -0,3 -79,6 %
Materiaalit ja palvelut 311,6 294,1 17,5 6,0 %
Henkilöstökulut 50,2 45,7 4,5 9,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 12,9 11,7 1,1 9,4 %
Liiketoiminnan muut kulut 41,8 37,8 3,9 10,4 %
     
Liikeylijäämä 17,4 15,1 2,3 15,2 %
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) -2,0 -1,8 -0,1 6,8 %
     
Ylijäämä ennen veroja 19,4 17,0 2,4 14,2 %
Välittömät verot 4,0 3,3 0,7 22,6 %
     
Tilikauden ylijäämä 15,4 13,7 1,7 12,2 %

KONSERNITASE (milj.eur.) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Muutos Muutos-%
 
Vastaavaa     
Pysyvät vastaavat 195,1 179,1 16,0 8,9 %
Vaihto-omaisuus 20,4 20,6 -0,2 -1,1 %
Saamiset 9,8 10,5 -0,7 -6,4 %
Rahoitusarvopaperit 37,8 28,2 9,6 34,2 %
Rahat ja pankkisaamiset 15,6 25,4 -9,8 -38,5 %
Taseen loppusumma 278,8 263,8 14,9 5,7 %
    
Vastattavaa     
Osuuspääoma 6,8 6,8 0,0 0,0 %
Muu oma pääoma 213,2 204,0 8,4 4,5 %
Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,0 0,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma 10,8 11,3 -0,5 -4,0 %
Laskennallinen verovelka 1,2 0,5 0,3 133,9 %
Lyhytaikainen vieras pääoma 46,5 41,1 1,9 13,2 %
Taseen loppusumma 278,8 263,8 10,1 5,7 %

PKO:n tilintarkastajana toimi tilikaudella 2021 edustajiston kokouksen päätöksellä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.
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KAUPPAKESKUS PRISMA JOENSUU
Prisma Rauta 
 
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 (35) 
ABC-liikennemyymälöiden ravintolat (7)
Kitee: Ravintola Kiteen Karhu 
Koli: Grill It!, Hiekkapakka, Kahpitsa, Rinnetupa 
Joensuu: Aittaranta, Amarillo, Bar Play, Bepop, Bepop Street, Bistro Heili, Coffee House,  
Gastropub Vispiläkauppa, Las Palmas Kimmel, Kolumbus, Romeo, Rosso, Takatasku, Torero  
Prisma ravintolamaailma: Hesburger, Presso, Pizza & Buffa, Leiketupa, Jäätelöbaari 
Sokos ravintolamaailma: Hesburger 
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
PKO Lakipalvelu 
S-Kukka

ILOMANTSI

LIEKSA

NURMES

JOENSUU
KONTIO- 
LAHTI

POLVIJÄRVI

TOHMAJÄRVIRÄÄKKYLÄ

KITEE

OUTOKUMPU

LIPERI

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 2022 (121)

JUUKA

RAUTA- 
VAARA

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa,  
Nurmeksentie 2, 80100 Joensuu  

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

S-PARTURI-KAMPAAMOT (4) 
Prisma Kauppakeskus Joensuu, Sokos Joensuu,  
S-market Kitee, S-market Lieksa
 
PK TERVEYS
 
S-PANKKIPISTEET (6) 
Kauppakeskus Prisma Joensuu, Sokos Joensuu, S-market Kitee, S-market Lieksa, 
S-market Outokumpu, S-market Nurmes. Lisäksi S-Pankkiasioita voi hoitaa kaikissa 
PKO:n S-marketeissa ja Sale-myymälöissä.


