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PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA INVESTOI EDELLEEN VOIMAKKAASTI LÄHIPALVE-
LUJEN PARANTAMISEEN ALKUVUONNA 
 

• myynti kasvoi 15 prosenttia 
• investoinnit palveluverkostoon 9,2 miljoonaa euroa 
• asiakasomistajia noin 125 000 
• henkilöstömäärä ylitti 2 500 
• tulos heikkeni hieman edellisestä vuodesta 

 
 
Myynti kehittyi yleistä kehitystä paremmin 
 

Osuuskaupan myynti 1.1.–30.6.2008 oli 319,6 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 
edelliseen vuoteen 40,9 miljoonaa euroa (+14,7 %). Päivittäistavarakauppa kasvoi 
12,9 prosenttia. Voimakkainta myynnin kasvu oli ABC-liiketoiminnassa. Ravintola-
kaupan myynnin 0,2 miljoonan euron lasku edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta johtuu kahden ravintolan toiminnan loppumisesta. 

 
Myynti liiketoiminta-alueittain 1.1.-30.6.
milj. euroa 6/2008 6/2007 +- ed.v. +- % ed.v.
- Päivittäis- ja
  käyttötavarakauppa 253,8 226,3 +27,5 +12,2 %
- Ravintolakauppa 10,3 10,5 -0,2 -1,90 %
- ABC-liiketoiminta 55,5 41,9 +13,6 +32,5 %
Yhteensä 319,6 278,7 +40,9 +14,7 %  

 
Myynnin kasvu on ollut alan kasvua suurempi, ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös 
vuoden toisella puoliskolla hieman tasaantuvalla kasvuvauhdilla.  
 

 
Investointeja palveluverkostoon 
 

Osuuskauppa investoi tammi-kesäkuussa 2008 yhteensä 9,2 miljoonaa euroa palve-
luverkoston kehittämiseen (ed.v. -0,1 milj.€). Alkuvuoden suurimmat investoinnit oli-
vat S-market Sastamalan uuden liikekiinteistön rakentaminen Vammalassa ja uusien 
Sale Järvensivun ja Sale Pispalan avaaminen ja kalustaminen Tampereella. Sokok-
sen kehittämistä jatkettiin uudistamalla eri tuoteosastoja. 
 
Lisäksi laajennettiin S-market Ylöjärveä ja Sale Terälahtea sekä aloitettiin Prisma 
Linnainmaan ja ABC Kalevan rakentaminen. Monissa toimipaikoissa tehtiin myös 
asiakaspalvelua parantavia pienempiä uudistustöitä. 

 
Osuuskaupan investoinnit painottuvat vuonna 2008 loppuvuoteen; koko vuoden 
suunnitellut investoinnit ovat yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Loppuvuoden aikana 
avataan uusi liikennemyymälä ABC Kaleva. Lisäksi uusien S-markettien rakentami-
nen käynnistyy Urjalassa, Pälkäneellä ja Mäntässä sekä Linnainmaan Prisman ra-
kentaminen jatkuu vuoden 2009 kevääseen. 

 
 
Jäsenmäärän kasvu jatkui 
 

Osuuskaupalla oli 30.6.2008 yhteensä 124 914 asiakasomistajaa. Alkuvuoden aikana 
liittyi 5 174 uutta ja erosi 1 084 asiakasomistajaa. Pirkanmaalaisista talouksista noin 
54 prosenttia on osuuskaupan jäseniä. 
 



Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi alkuvuoden aikana 15,2 prosenttia. Asia-
kasomistajat saivat alkuvuoden aikana Bonusta 10,3 miljoonaa euroa, jossa on kas-
vua edelliseen vuoteen 1,7 miljoonaa euroa (+19,9 %). Uutena etuna asiakasomista-
jat saivat maksutapaetua 0,5 prosenttia S-Etukortilla S-ryhmän toimipaikoissa makse-
tuista ostoista yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.  

 
Lisäksi asiakasomistajille maksettiin edustajiston päätöksen mukaisesti osuuspää-
oman korkoa kahdeksan prosenttia, yhteensä 0,9 miljoonaa euroa ja ylijäämän palau-
tusta 0,7 prosenttia asiakasomistajien vuonna 2007 Pirkanmaan Osuuskaupan toimi-
paikoista tekemien ostojen määrästä, yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. 

 
 
Työpaikkojen määrä lisääntyi 

 
Osuuskaupan henkilöstön määrä 30.6.2008 oli 2 530, jossa oli kasvua 138 viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liiketoiminta-alueista eniten uutta henkilökuntaa 
palkattiin päivittäis- ja käyttötavarakauppaan. Kokoaikaisiksi muutettuna henkilömää-
rä oli 1 422, jossa oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 118.  

 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (keskim. katsauskauden aikana)
hlöä 6/2008 6/2007 +- ed.v. +- % ed.v.
- Päivittäis- ja
  käyttötavarakauppa 1126 1026 +100 +9,8 %
- Ravintolakauppa 152 157 -5 -3,4 %
- ABC-liiketoiminta 144 121 +23 +18,8 %
Yhteensä 1422 1304 +118 +9,0 %  
 
Lisäksi osuuskauppa työllisti kesän aikana noin 300 kesätyöntekijää ja 400 yläaste-
/lukioikäistä nuorta, jotka tutustuivat työelämään. Nuorten työllistäminen nähdään tär-
keänä kaupan alaan tutustuttamisena. 

 
 
Hyvästä myynnin kasvusta huolimatta ostohintojen nousu ja kasvaneet kulut laskivat toi-
minnan tulosta 
 

Konsernin toiminnan tulos (ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) tammi-
kesäkuulta oli 6,8 miljoonaa euroa (ed.v. -1,1 milj.€). Kuluista kasvoivat eniten henki-
löstö- (+3,7 milj.€) ja vuokrakulut (+0,7 milj.€). Toiminnan tulos oli 2,6 prosenttia liike-
vaihdosta, kun se edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli 3,5 prosenttia.  
 
Konsernin liikeylijäämä pieneni 0,7 miljoonaa euroa. Toimialoista ABC-liiketoiminnan 
liikeylijäämä pieneni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,7 miljoonaa euroa. 
Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikeylijäämä laski 0,1 miljoonaa euroa. Ravintola-
toimialan liikeylijäämä parani 0,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, mutta oli 
edelleen tappiollinen 0,2 miljoonaa euroa. 

 
Liikeylijäämä liiketoiminta-alueittain 1.1.-30.6.
milj. euroa 6/2008 6/2007 +- ed.v. +- % ed.v.
- Päivittäis- ja
  käyttötavarakauppa 6,8 6,9 -0,1 -1,45 %
- Ravintolakauppa -0,2 -0,3 +0,1 -33,3 %
- ABC-liiketoiminta 0,0 0,7 -0,7 -100,00 %
Yhteensä 6,6 7,3 -0,7 -9,59 %  

 
Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnan tuloksen odotetaan vuodelta 2008 olevan bud-
jetoidun mukainen, eli hieman vuoden 2007 tulosta pienempi. 
 
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070 


