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TOK KASVAA JA TYÖLLISTÄÄ 
 
 

• TOK:n alkuvuoden myynti kasvoi 20 % 
• TOK:n palveluverkosto kasvoi 7 yksiköllä 
• TOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta 8,5 M€ eli 19 % edellisvuotta enemmän 
• TOK:n asiakasomistajien osuus TOK:n toimialueen talouksista ylitti 50 % 
• TOK työllistää - yli 300 uutta työntekijää vuodessa 
• TOK:n alkuvuoden toiminnan tulos 8,6 M€ 
• TOK:n alkuvuoden investoinnit olivat yli 30 M€ 
• S-Pankki käynnistyy lokakuussa 
 
 
 

TOK:n alkuvuoden myynti kasvoi 20 % 
 

Turun Osuuskauppa -konsernin myynti 1.1.–30.6.2007 oli 229,3 miljoonaa euroa, mikä on 
38,9 miljoonaa euroa eli 20,4 % edellistä vuotta enemmän. Market-toimialan myynti kasvoi 
15,7 %. Sokos-tavaratalojen myynnin kasvu oli 5,2 %. Matkailu- ja ravitsemistoimialan 
myynti kasvoi 8,4 %. Liikennemyymälätoimialan myynnin kasvu oli 7,0 %. Myynnin kasvua 
vauhdittivat asiakasomistajamäärän voimakas kasvu, toimipaikkaverkoston laajeneminen 
sekä koko henkilökunnan hyvä työpanos.  

 
 
Myynti toimialoittain M€  
 

  1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 Keh. 
Market-toimiala 154,1 133,2 15,7 % 
Sokos-tavaratalot *) 13,6 12,9 5,2 % 
Matkailu- ja ravitsemistoimiala  23,0 21,2 8,4 % 
Liikennemyymälätoimiala 38,6 36,1 7,0 % 
Yhteensä 229,3 190,5 20,4 % 
*) Sokosten vuoden 2006 luvut eivät sisälly yhteensä lukuihin 

 
 
TOK:n palveluverkosto kasvoi 7 yksiköllä 
 

Toimipaikkaverkoston kehittäminen jatkui edelleen alkuvuonna. Tammikuussa TOK osti 
Sokos Wiklundin ja Sokos Myllyn liiketoiminnan. Huhtikuussa avattiin uusi S-market ja 
ABC-jakelimo Naantaliin ja uudet Sale-lähimyymälät Nauvoon ja Paraisten Tennbyhyn. 
Toukokuussa avattiin Turun Pansioon uusi S-market ja kesäkuussa uusi S-market Turun 
Koivulaan sekä uusi ABC-jakelimo Turun Halisiin. TOK:n  investoinnit olivat alkuvuonna 
30,1 miljoonaa euroa (ed.v. 17,4 milj. euroa). 

 



 
 
Asiakasomistajille Bonusta 19 % edellisvuotta enemmän 
 

Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan toimipaikkoihin 
jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on jo yli 
80 %. Asiakasomistajat hyötyivät oman osuuskauppansa kasvusta, sillä Bonusta kertyi 
asiakasomistajille puolen vuoden aikana 8,5 miljoonaa euroa, eli 19 % edellisvuotta 
enemmän, kertoo TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen. 

 
 
TOK:n toimialueen talouksista yli 50 % on asiakasomistajia 
 

Turun Osuuskaupan asiakasomistajien määrä 30.6.2007 oli 95 990. Asiakasomistajia oli 
 9 475 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osuuskuntaan liittyi alkuvuoden aikana 5 132 
uutta asiakasomistajaa. Merkittävä virstanpylväs ylitettiin maaliskuussa, kun TOK:n  
asiakasomistajien määrä nousi yli 50%:iin TOK:n toimialueen talouksista. 
 
 

TOK työllistää 
 

TOK:n rooli varsinaissuomalaisena palvelualan työllistäjänä on kasvanut. Kesäkuun lopus-
sa TOK:ssa oli töissä 2 226 henkilöä. Näistä vakituisia oli 1 382 ja kesätyöntekijöitä sekä 
määräaikaisia oli 844 henkilöä. Mm. uusien toimipaikkojen myötä TOK:n henkilöstömäärä 
on vuodessa kasvanut yli 300 uudella työntekijällä. Palkkoja ja henkilösivukuluja maksettiin 
19,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,1 miljoonaa euroa.  
 

Tulos edellisvuoden tasolla 
 
Turun Osuuskaupan toiminnan tulos (= ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 8,6 
miljoonaa euroa voitollinen (ed.v. 6,5 milj. euroa voitollinen). Toiminnan tulos kasvoi viime 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,1 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy kerta-
luonteisia osakkeiden 2,3 miljoonan euron myyntivoitto. Kasvaneen myynnin ja hyvän kus-
tannushallinnan johdosta tulos on edellisvuoden tasolla vaikka investoinnit alkuvuonna ovat 
olleet historiallisen suuret. Hyvänä jatkuva tuloskehitys mahdollistaa TOK:n palveluverkos-
ton edelleen laajentumisen ja kehittämisen. – TOK on kasvava alueellinen osuuskauppa, 
jonka toiminnan tulos jää asiakasomistajille ja omaan maakuntaan. Tulosta käytetään ensi-
sijaisesti uusien kauppojen, ravintoloiden ja liikennemyymälöiden rakentamiseen. Erityisesti 
kasvavat S-market, Sale- ja ABC-toimipaikkojen määrä sekä panostukset käyttötavara-
kauppaan, linjaa TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen. 

 

S-Pankki käynnistyy lokakuussa 
 

Yhä parempaa palvelua ja lisää valinnanmahdollisuuksia asiakasomistajille tarjoava Suo-
men ainoa kauppapankki aloittaa toimintansa tämän vuoden lokakuussa. Samalla kaikki 
nykyiset asiakasomistajien säästökassasijoitukset siirtyvät säästökassasta S-Pankkiin.  
 
Tavoitteena on helpottaa asiakasomistajien elämää tarjoamalla edulliset peruspankkipalve-
lut, helpon verkkopankin ja yksinkertaisen tuotevalikoiman. S-Pankin palveluverkosto on 
laaja. Täyden palvelun S-Pankin toimipisteet toimivat Prismoissa, Sokoksissa sekä isoissa 
S-marketeissa. Nykyiset säästökassapalvelut asiakasomistajille säilyvät ennallaan pankin 
aukeamiseen asti. S-Pankin aukeamisen jälkeen asiakasomistajat voivat halutessaan liittää 
S-Etukorttiin kansainvälisen Visa-ominaisuuden ja hakea verkkopankin käyttöön oikeuttavat 
tunnukset.  Nykyiset S-Etukortit toimivat normaalisti bonuksen kerryttämiseen S-Pankin au-
keamisen jälkeenkin. 
 



 
 

Loppuvuoden kehitys  
 

Asiakasomistajien määrän kasvun arvioidaan jatkuvan alkuvuoden tasoisena ja Turun 
Osuuskaupan 100 000:n asiakasomistajan ennakoidaan liittyvän TOK:n asiakasomistajaksi 
loppuvuoden aikana. 

 
Turun Osuuskaupan myynnin ja tuloksen ennakoidaan loppuvuonna kehittyvän alkuvuoden 
tasoisesti. Koko vuoden toiminnan tuloksen ennakoidaan ylittävän edellisen vuoden tulok-
sen 13,4 milj. euroa. 
 
Loppuvuoden aikana jatketaan TOK:n toimipaikkaverkoston kehittämistä. Elokuun lopulla 
avataan Amarillon entiselle liikepaikalle katutasoon uusi ravintola ja Turun Petreliuksen 
kaupunginosaan uusi Sale-lähimyymälä. Lisäksi syyskuussa käynnistyy Spar Majakkaran-
nan muutostyö S-marketiksi. TOK:n polttoainejakelu laajenee syksyllä Kaarinassa Viipurin-
tiellä avattavalla ABC- jakelimolla, joka korvaa nykyisen Esso Expressin. Vehmaan Osuus-
kaupan sulautuessa Turun Osuuskauppaan TOK:lle siirtyvät 31.10.2007 alkaen S-market 
Vehmaa ja ABC-asema. Sokos Myllyn tilat kaksinkertaistuvat syksyn aikana, kun tavaratalo 
saa käyttöönsä viereiset liiketilat Kauppakeskus Myllyssä. Sokos Wiklundin uudistus ete-
nee edelleen aikataulussa. Tavoitteena on avata uusi ruokakauppa Sokos Wiklundille ke-
väällä 2008 ja koko tavaratalo uudistettuna jouluksi 2008. 

 
Turun Osuuskauppa 
 

 
Turun Osuuskauppa toimii 35 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. TOK:n toiminnan tar-
koituksena on tuottaa palveluja ja etuja TOK:n yli 96 000 asiakasomistajataloudelle. Näitä 
etuja ovat kattava ja kilpailukykyinen palveluverkosto, ostojen keskittämisetuna Bonus, eri-
laiset tuote- ja palveluedut ja mahdollisuus osallistua osuuskaupan hallintoon ja päätöksen-
tekoon. Toimialueen talouksista yli 50 % on TOK:n asiakasomistajia. TOK:n palveluverkos-
toon kuuluu yhteensä 91 toimipaikkaa: 4 Prismaa, 17 S-markettia, 18 Sale-myymälää, 1 
myymäläauto, 2 Sokosta, 27 ravintolaa, 3 Sokos Hotellia, 3 liikennemyymälää ja 16 ABC-
automaattia.  

 
 
Lisätietoja: 
 

Toimitusjohtaja Harri Koponen GSM: 050-388 4030 harri.koponen@sok.fi 
Talousjohtaja Mika Nupponen GSM 0500-432 817 mika.nupponen@sok.fi 


