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TOK:N KASVU JATKUU – INVESTOINNIT VAIKUTTAVAT  
TULOKSEEN 
 
 

• TOK:n vähittäismyynti oli 279,3 m€ (+ 13,7 m€, + 5,2 %) 
• Henkilöstön määrä kasvanut 
• TOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta 10,8 M€ eli 5 % edellisvuotta enemmän 
• Asiakasomistajien osuus TOK:n toimialueen talouksista 61 % 
• Uusia asiakasomistajia 3 145 
• TOK:n toiminnan tulos  0,1 M€ (vertailukelpoinen 1,0 M€) 
• Investoinnit maakuntaan 11,8 M€ 
• Wiklund-korttelin kehittäminen jatkuu – parkkipaikkoja lisää syksyllä 
• Turun Osuuskaupan konttori palaa juurilleen 
 
 

TOK Varsinais-Suomen suurin palvelualan yritys 
 

Turun Osuuskaupan (TOK) palveluverkosto on tällä vuosikymmenellä kaksinkertaistunut 
noin 50:stä 100:an toimipaikkaan. TOK:n tekemien investointien myötä TOK:n rooli myös 
varsinaissuomalaisena palvelualan työllistäjänä on kasvanut. TOK on Varsinais-Suomen 
suurin palvelualan työllistäjä, jonka henkilökuntaan kuului kesäkuun lopussa 2 510 työnteki-
jää. Henkilökunnan määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 244 
työntekijällä viime vuoden lopulla tehtyjen investointien johdosta. Kuluvan kesän aikana 
TOK on työllistänyt yli 300 kesätyöntekijää.  Luku sisältää noin 60 peruskoulu- ja lukioikäis-
tä nuorta, jotka on valittu "Tutustu työelämään ja tienaa" – kesäharjoitteluohjelmaan.  

 
TOK:n alkuvuoden myynti kasvoi 5,2 % 
 

Turun Osuuskauppa -konsernin myynti 1.1.–30.6.2009 oli 279,3 miljoonaa euroa, mikä on 
13,7 miljoonaa euroa eli 5,2 % edellistä vuotta enemmän. Market-toimialan myynti kasvoi 
6,5 %. Sokos-tavaratalojen myynti kasvoi 48,6 % Sokos Wiklundin avauksen myötä. Mat-
kailu- ja ravitsemistoimialan myynti kasvoi 2,1 %. Liikennemyymälätoimialan myynti väheni 
8,4 %. Myynnin lasku johtui viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmista polttones-
teiden myyntihinnoista. Myynnin kasvu ilman polttonesteitä oli 8,0 %. Polttonesteiden litra-
kasvu oli 5,9 %.  
- TOK:n markkinaosuus kasvoi alkuvuonna kaikilla toimialoilla, toteaa TOK:n toimitusjohtaja 
Harri Koponen.  
 
 

Myynti toimialoittain M€  
 
 

  1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008 Keh. 
Market-toimiala 191,9 180,2 6,5 % 
Sokos-tavaratalot  17,8 11,9 48,6 % 
Matkailu- ja ravitsemistoimiala 22,9 22,4 2,1 % 
Liikennemyymälätoimiala 46,8 51,1 -8,4 % 
Yhteensä 279,3 265,6 5,2 % 

 
 



 
 
 
 
Asiakasomistajille Bonusta 5 % edellisvuotta enemmän 
 

Asiakasomistajien ostojen keskittäminen omistamansa Turun Osuuskaupan toimipaikkoihin 
jatkui vahvana. Asiakasomistajien ostojen osuus TOK:n kokonaismyynnistä on 82,2 %. Al-
kuvuonna asiakasomistajille maksettiin vuoden 2008 tuloksesta osuuspääoman korkoa 10 
% eli 1,0 miljoonaa euroa. Bonuksen ja osuuspääoman koron lisäksi asiakasomistajille 
maksetaan 0,5 % maksutapaetua S-ryhmän toimipaikoista S-Etukortilla maksettujen ostos-
ten loppusummasta. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta puolen vuoden aikana 10,8 mil-
joonaa euroa, eli 5 % edellisvuotta enemmän. 
 
 

TOK:n toimialueen talouksista yli 61 % on asiakasomistajia 
 

Turun Osuuskaupan asiakasomistajien määrä 30.6.2009 oli 111 318.  Toimialueen talouk-
sista asiakasomistajia on yli 61 %. Asiakasomistajia oli 8 183 enemmän kuin vuotta aikai-
semmin. Osuuskuntaan liittyi alkuvuoden aikana 3 145 uutta asiakasomistajaa. 

 
 

 
TOK:n alkuvuoden toiminnan tulos 0,1 M€ 

 
Turun Osuuskaupan toiminnan tulos (= ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 0,1 
miljoonaa euroa voitollinen (ed.v. 4,0 milj. euroa). Toiminnan tulos pieneni viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,9 miljoonaa euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui 
Sokos Wiklundin sekä Turun keskustaan avatun ravintolamaailman käynnistyskustannuk-
sista. Toiminnan tulos sisältää lisäksi maa-alueiden arvoon tehtyjä arvonalennuksia ja ra-
kennusten purkukustannuksia 0,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen toiminnan tulos on 
1,0 miljoonaa euroa. Tuloksen laskuun vaikuttivat lisäksi viime vuosien investoinneista joh-
tuva poistojen ja rahoituskulujen kasvu. Turun Osuuskaupan alkuvuoden rahoitustulos oli 
7,7 M€ (ed.v. 8,1 M€).  
 

Investoinnit maakuntaan 11,8 M€ 
 

Turun Osuuskaupan investoinnit toimipaikkaverkoston kehittämiseen jatkuvat taantumasta 
huolimatta. Sokos Wiklundin kehittäminen jatkuu, kun Brahenkatu 8 -liikerakennus puretaan 
paikoituskäyttöön. Alkuvuonna avattiin uusi Sale Taivassalo ja aloitettiin Kauppakeskus 
Myllyn Prisman 4000 m2 laajennus. Koulukadun S-marketin ja ABC-liikennemyymälän ra-
kennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Uudenkaupungin ja Taivassalon ABC-automaatit 
avataan loppuvuoden 2009 aikana. Ispoisten ja Vakka-Suomentien entiset Esso-asemat 
siirtyvät TOK:lle loppuvuoden aikana. S-Market Nousiaisten rakennustyöt pyritään aloitta-
maan vuoden 2009 aikana.  
 
 

Wiklund-korttelin kehittäminen jatkuu 
 

Sokos Wiklund-tavaratalon takana sijaitsevan ns. vanhan Anttilan rakennuksen purkutyöt 
ovat jo pitkällä. Purettavan rakennuksen tilalle rakennetaan 64 pysäköintipaikkaa käsittävä 
maanpäällinen pysäköintitaso. Samassa yhteydessä peruskorjataan myös tavaratalon 
maanalainen pysäköintitalo. Hankkeen valmistuttua loppuvuodesta Sokos Wiklundilla on 
käytössään kaikkiaan 125 pysäköintipaikkaa. 

 
 



 
 

Turun Osuuskaupan konttori palaa juurilleen 
 

Turun Osuuskaupan konttori muuttaa Sibeliuksenkadulle ns. Vähäväkisten taloon vuoden 
2010 alkupuolella. Tämän vuoden huhtikuussa aloitettiin TOK:n tulevien konttoritilojen muu-
tostyöt. Uudet konttoritilat sijaitsevat entisen ravintola EG:n laajennetuissa tiloissa. 
Vähäväkisten Osuusliike, jonka nimi muutettiin Turun Osuuskaupaksi vuonna 1918, rakensi 
talon vuosina 1906-07. Osuusliikkeen päätoiminnot ja konttori toimivat rakennuksessa vuo-
teen 1924 asti.  
– Voi sanoa, että Turun Osuuskaupan konttorikin palaa juurilleen, kuten on tapahtunut vii-
me vuosina monen toimipaikkainvestoinninkin osalta, toimitusjohtaja Koponen kertoo. 
 
 

Loppuvuoden kehitys  
 

Turun Osuuskaupan myynnin ja asiakasomistajamäärän ennakoidaan kehittyvän loppuvuo-
den aikana alkuvuoden tasoisesti. Koko vuoden toiminnan tulos tulee jäämään edellisvuo-
den 9,3 miljoonan euron tasosta johtuen edellisvuosien suurien investointien aiheuttamista 
poisto- ja rahoituskustannuksista sekä haastavan taloustilanteen aiheuttamasta kysynnän 
laskusta matkailu- ja ravitsemistoimialalla. TOK:n toiminnan tuloksen ennakoidaan kuitenkin 
kehittyvän positiivisesti vähittäiskaupalle tärkeän loppuvuoden aikana. 
 

 
Turun Osuuskauppa 

 
Turun Osuuskauppa toimii 24 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. TOK:n toiminnan tar-
koituksena on tuottaa palveluja ja etuja TOK:n 111 000 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 61 % on asiakasomistajia. TOK:n palveluverkostoon 
kuuluu yhteensä 100 toimipaikkaa: 4 Prismaa, 19 S-markettia, 21 Sale-myymälää, 2 So-
kosta, 27 ravintolaa, 3 Sokos Hotellia, 4 liikennemyymälää, 1 pesukatu ja 19 ABC-
automaattia.  

S-Pankki 
 

Vajaat kaksi vuotta sitten käynnistyneen S-Pankin omistuspohja laajentui heinäkuun alussa, 
kun S-ryhmän alueosuuskaupat ja yksi paikallisosuuskauppa tulivat pankin omistajiksi 50 % 
osuudella. Turun Osuuskaupan omistusosuus on 3 %. Aikaisemmin S-Pankin ainoana 
omistajana toimineen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan hallintaan jäi 50 % osake-
kannasta. Omistuspohjan laajentaminen oli osa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, joka S-
Pankille tehtiin ennen toiminnan aloittamista.  
 
 
 

 
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Harri Koponen GSM: 010-764 4001 harri.koponen@sok.fi 

 
Talousjohtaja Mika Nupponen GSM 010-764 4002 mika.nupponen@sok.fi 
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