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ja merkityksestä kuluttajille
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OMAT MERKIT OVAT 
TÄRKEÄ OSA VALIKOIMAA
Päivittäistavarakaupan valikoimien lähtökohtana ovat kuluttajien tarpeet ja odo

tukset. Yksi kaupan keskeisistä tehtävistä on monipuolisen ja kattavan valikoiman 
luominen. Kaupan omat tuotemerkit (private labels) ovat tärkeä osa kaupan vali

koimaa. Omilla merkeillä halutaan tarjota kuluttajalle laadukkaita tuotteita edullises
ti. Muita tavoitteita ovat asiakasuskollisuuden lisääminen, ketjubrändin ja markkina 
aseman vahvistaminen, katteen lisääminen sekä tuotteiden laadun parantaminen.

Vaikka suurin osa kaupan omista merkeistä kilpailee hinnalla, niissä panostetaan myös 
laatuun ja esimerkiksi lähiruokatuotteisiin. Elintarvikealan yrityksille mahdollisuus 
valmistaa kaupan oman merkin tuotteita tarjoaa usein tilaisuuden kasvattaa asiakas
kuntaa ja liikevaihtoa. Jotkut elintarviketeollisuuden yrityksistä täyttävät niiden valmis
tukselle vapaata kapasiteettia, toisille ne ovat keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. 
Kaupan merkit tarjoavat elintarviketeollisuuden yritykselle mahdollisuuden keskittyä 
laadukkaan tuotteen valmistukseen kaupan tarjotessa valmiin markkinointi ja myyn
tikonseptin. 

Kaupan omat merkit ovat kansainvälinen ja laajasti myös muilla kaupan toimialoilla 
käytössä oleva toimintamalli. Suomessa kaupan merkkien osuus päivittäistavarakau
pasta tehdyistä ostoista on vakiintunut viime vuosina noin neljännekseen. 

Oheisten esimerkkien avulla avataan kaupan omien merkkien roolia elintarvikealalla ja 
kerrotaan niiden merkityksestä kuluttajalle.
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Kari Luoto
Päivittäistavarakauppa 

ry:n toimitusjohtaja
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PIRKKA-PIIRAKAT 
PONNAUTTIVAT KASVUUN
 
Pielispakari on kolminkertaistanut liikevaihtonsa,  
kun sen karjalanpiirakat ovat kaupoissa kautta maan.
 
”Pielispakarin kaltaiselle pienelle leipomolle Pirkkakarjalanpiirakoiden valmistus on ol
lut ponnahduslauta. Pieni yritys ei pysty markkinoimaan tuotteitaan valtakunnallisesti 
eikä sillä ole riittäviä logistisia verkostoja. Yhteistyössä kaupan kanssa voimme keskittyä 
meille tärkeimpään, laadukkaiden perinneherkkujen valmistamiseen. 

Yhteistyö Kryhmän kanssa lähti liikkeelle sattumasta. Tapasin messuilla Saksassa Kes
kon silloisen tuoretuotteiden ostojohtajan. Hän oli lomamatkallaan Nurmeksessa syönyt 
sanojensa mukaan parhaita karjalanpiirakoita ikinä. Saisiko niitä valtakunnalliseen jake
luun? 

Kehitimme ajatusta yhdessä Keskon tuotetutkimuksen kanssa. Kun löytyi sopiva pakka
usmateriaali, lanseerasimme 2006 Pielispakarin valmistamat, käsinrypytetyt aidot karja
lanpiirakat Pirkkamerkillä. Se valittiin Vuoden Tähtituotteeksi 2007. 

Silloin 2006 työllistimme noin 30 ihmistä, nyt 80–90. Liikevaihto oli 2006 alle 3 miljoonaa 
euroa, nyt 11 miljoonaa. 2006 teimme 3–4 miljoonaa piirakkaa vuodessa, viime vuonna 
50 miljoonaa. Nyt laajennamme leipomoa. Tuotanto nousee 100 miljoonaan karjalanpii
rakkaan vuodessa.”

Erkki Timonen
Pielispakarin toimitusjohtaja

PIELISPAKARI OY (2018)

 n. 90 työntekijää 

 liikevaihto n. 11 milj. €

 piirakkatuotanto n. 50 milj. kpl

 toimipaikka Nurmeksessa

”Sattuma vei 
Pielispakarin 

karjalanpiirakat 
Pirkka-sarjaan. 

Nyt leipomoa 
laajennetaan 

Nurmeksessa.”

Pirkka-
karjalanpiirakat 

valmistetaan 
piirakkamailla, 

Pohjois-Karjalan 
Nurmeksessa. 
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TUOTANNON OPTIMOINTIA 
KAUPAN MERKKIEN 
AVULLA 
 
Atria osallistuu kaupan merkkien kilpailutuksiin silloin,  
kun sille parhaiten sopii. 
 
”Olemme valmistaneet kaupan merkkejä jonkin verran vuosien ajan. Emme lähde vo
lyymiltään ihan pienen tuotteen valmistajaksi. Päätös riippuu aina meidän tilantees
tamme ja omasta harkinnastamme. Kun tarjouspyyntö kaupalta tulee, peilaamme sitä 
siihen, mikä oman brändimme tilanne kyseisessä tuoteryhmässä on. Tarpeen mukaan 
voimme lähteä mukaan tarjouskilpailuun havittelemaan markkinasta siivua itsellem
me private label tuotteen avulla. 

Kaupan merkkien valmistaminen ei ole ollenkaan mustavalkoista. Silloin kun kauppa 
niitä teettää, se järjestää myös jakelun ja hoitaa myös mahdollisen kuluttajamarkki
noinnin. Meillä voi olla tuotantolinjalla vajaata käyttöä, ja silloin kaupan merkin val
mistus voi olla tervetullutta. 

On toki mahdollista, että kehittämästämme tuotteesta tulee niin suosittu, että kaup
pa haluaa jäljitellä sitä omalla merkillään. Niin voi käydä, mutta kun markkinoilla on 
hyvä tuote, josta kuluttajat pitävät, kilpailijat todennäköisesti tuovat sen rinnalle oman 
tuotteensa. Se on ihan normaalia kilpailua.”

Antti Paavilainen
myyntijohtaja 

 

ATRIA OYJ

Halu valmistaa 
kaupan 

merkkejä lähtee 
aina omasta 

harkinnas tamme,  
tilanteen 
mukaan.

 liikevaihto n. 1,44 mrd € (2018)

 työntekijöitä n. 4460

 toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa,  
Venäjällä ja Virossa

X-tra-nakki on 
yksi S-ryhmän 
omat merkit 
-tuotteista, joita 
Atria valmistaa.
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SELKEÄ TILAUSKANTA  
TUO ENNUSTETTAVUUTTA
 
Kalatuotteita valmistava Hätälä Oy kasvaa ja  
työllistää myös kaupan merkkien vedolla.
 
”Olemme tehneet kaupan omia merkkejä iät ja ajat. Lidlin kanssa olemme tehneet pri
vate label yhteistyötä toistakymmentä vuotta. Teemme Isokarisarjaa. 

Ruotsiin ja Tanskaan menee tuotteita koko ajan, ja koeeriä sinne tänne. IsoonBritan
niaan veimme kalatuotteita Fresh Harbour merkillä, mutta brexit sekoitti sen pakan. 
Nyt ei sinne viedä mitään. 

Kaupan merkkien avulla saamme tuotteita menemään säännöllisesti koko ajan. Tie
dämme suuntaaantavasti, minkä verran kalaa menee minäkin sopimusjaksona. Selkeä 
tilauskanta tuo ennustettavuutta. Private label yhteistyö on meille hyödyllistä, totta 
kai. Saamme menemään maailmalle isoja määriä tuotteita. Se kasvattaa liikevaihtoa ja 
tuo työllisyyttä. Noin neljännes liikevaihdostamme tulee niistä.

Olemme kasvaneet joka vuosi isoja harppauksia eteenpäin. Kaupan merkit ovat yksi te
kijä siinä, että olemme hengissä ja leikissä mukana. Kun tuotanto kasvaa, kulutkin voi
vat kasvaa, mutta tuotettua kiloa kohti kustannukset ovat pienemmät. Näin se menee. 

Kun isoisäni perusti Hätälän 1938, ei puhuttu private labelistä, mutta toisten kautta 
hänkin kalaa myi. Silloin kalat tosin kääräistiin sanomalehtipaperiin. Nyt on toisenlaiset 
pakkaukset.”

Riku Isohätälä
toimitusjohtaja

HÄTÄLÄ OY

 liikevaihto n. 110 milj. € (2018)

 vakituisia työntekijöitä 249, sesonkiaikaan 350

 työllistää myös 400 kalastajaa 

 käsittelee n. 18 milj. kg kalaa/vuosi

 päätoimipaikka Oulussa

Kaupan 
merkkien 
valmistus 

on osaltaan 
kasvattanut 
Hätälää ja 

tuonut työtä. 

Oululainen 
Hätälä Oy 

tuottaa Lidlille 
kalavalmisteita 

mm. Isokari-
merkillä.  
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KOKO TUOTANTOKETJU 
HYÖTYY KAUPAN 
MERKEISTÄ  
 
Pyhäntäläinen Real Snacks valmistaa snacksejä 
lähiseutujen perunasta ja tuo työtä monelle tilalle. 
 
”Olemme tuottaneet sipsejä kaupan merkeille 2000luvun alkuvuosista. Tokmannille 
olemme tuottaneet snacksejä viitisen vuotta. 

Meille kaupan merkit tarkoittavat ennen kaikkea volyymiä ja mahdollisimman hyvää 
tuotantokapasiteetin hyödyntämistä. Ne tuovat nykyisin runsaat 60 prosenttia liike
vaihdostamme. Private label tuotanto on siis meille merkittävä asia. 

Se on tärkeää myös sopimusviljelijöillemme. Käytämme vuosittain noin viisi miljoonaa 
kiloa perunaa. Hankimme sen sopimustuottajilta lähialueelta, pääosin Tyrnävä–Limin
kaseudulta, joka on perinteistä perunanviljelyaluetta. Se on nimetty EU:n High grade 
alueeksi, korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueeksi. Alueella ei ole vakavia 
kasvitauteja, ja perunan viljelylle ja sen markkinoinnille on asetettu erityisiä vaatimuk
sia. Tämä on ainoa perunan High grade alue Suomessa. Koko EUalueella niitä on vain 
viisi. 

Olemme sopimussuhteessa viljelijöiden ja Suomen Siemenperunakeskuksen kanssa. 
Sopimukset eivät riipu siitä, mille asiakkaalle toimitamme valmiit tuotteet. Jos tuotan
to loppuisi meiltä, se on viime kädessä pois viljelijöiltä.”

Arja Kastarinen
toimitusjohtaja

REAL SNACKS OY

Kaupan merkkien 
valmistus 
tuo ison 

siivun sipsejä 
valmistavan 

Real Snacksin 
liikevaihdosta. 

 valmistaa perunalastuja ja muita snacksejä 

 toimii Pyhännällä

 liikevaihto n. 6 milj. € (2018)

 työntekijöitä 22 (2018)

 ostaa perunan sopimusviljelijöitä lähiseudulta 

Pohjoispohjalainen 
Real Snacks 
valmistaa 
Tokmannille  
Priima-snacksejä.
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KAUPAN OMAT MERKIT 
OVAT YDINLIIKETOIMINTAA
 
Juomia valmistava ja pakkaava Refresco Finland  
elää kaupan omien merkkien valmistuksesta. 
 
”Olemme puhdas sopimusvalmistaja. Valmistamme Suomessa erilaisia juomia, keittoja 
ja tiivisteitä, joita kauppa markkinoi omilla merkeillään. Sryhmälle valmistamme esi
merkiksi Rainbowmehutiivisteitä. 

Private label tuotteet ovat siis liiketoimintamme ydintä. Ne ovat meille erittäin mer
kittävä alue. Olemme kasvattaneet liiketoimintaamme juuri kaupan omien merkkien 
avulla. Valtiokin on hyötynyt, sillä tilitämme sille valmisteveroja vuosittain yli 30 miljoo
naa euroa. Iso osa siitä on peräisin kaupan omista merkeistä. 

Teemme kaupan kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä. Käymme keskustelua siitä, mitä 
markkinassa tapahtuu ja mihin isot kulutuskäyttäytymisen trendit viittaavat. Esimer
kiksi kestävä kehitys näkyy raakaaineiden ja pakkausmateriaalien valinnoissa. 

Pyrimme vähentämään muovin käyttöä ja lisäämään kierrätystä. Rainbowtiivisteet 
ovat yksi esimerkki tästä kehitystyöstä. Mehutiivistepakkaukset ovat nyt pantillisia. 
Mehutiivisteet voi kierrättää kuten virvoitusjuomapullot, Palpan järjestelmän kautta. 
Muovin kierrätysastetta on voitu nostaa.”

Toni Antila
toimitusjohtaja 

REFRESCO FINLAND OY

 sopimusvalmistaja ja juomien pakkaaja 

 liikevaihto 48,6 milj. € (2018)

 henkilöstöä 88

 tehdas Kuopiossa

 osa hollantilaista Refresco Groupia  
(maailman suurin itsenäinen  
juomien pullottaja)

Refresco 
Finland kasvaa 
kaupan omien 

merkkien avulla. 
Valmisteverojen 
kautta valtiokin 

hyötyy. 

Rainbow-
mehutiivistepullot 

voi nyt kierrättää 
pullonpalautus-

automaattiin. 



9

KAUPAN MERKIT TOIVAT 
USKOA TULEVAISUUTEEN 
Perunantuottaja muistuttaa: kaupan merkkien taustalta  
löytyy pääsääntöisesti suomalainen tuottaja.  

”Viljelemme ja pakkaamme Kalajoella ruokaperunaa, jota Kesko myy mm. Pirkkamer
killä. Tilalla on viljeltyä peltoa 110 hehtaaria, josta ruokaperunaa on 65 hehtaaria. 
Loppuala on kiertoviljelyssä, apilalla. Se on tärkeää maan kasvukunnon kannalta ja 
hyödyttää samalla kylän karjatiloja. Ne korjaavat kiertovuorossa olevilta pelloilta nur
men karjalle rehuksi. 

Kaupan merkkien tuottamisella on ollut todella suuri merkitys maatilan kehityksen 
kannalta. Kun aikanaan pääsimme kiinni private labeliin, se antoi kovan uskon tule
vaisuuteen. Tohdimme tehdä isoja investointeja. Se on tuonut toki myös volyymia, 
mikä on tehostanut työtä. Se on tärkeää. 

Olemme investoineet koneisiin, mutta ennen kaikkea itse maahan. Maan kasvukunto 
on pysynyt hyvänä, mutta pääomaa se vaatii. Monia asioita on tehtävä – on uusittava 
ja huollettava salaojituksia, ylläpidettävä ravinnetasoa, lepuutettava kiertoviljelyllä. 
Maan hoidon avulla täytämme nykyiset laatuvaatimukset. 

Meillä on samalta kylältä myös sopimustuottajia. Sillä tavalla private label tuottami
sella on lähistöllä laajempikin merkitys. Pitää muistaa, että kun puhutaan kasviksista, 
joita voidaan tuottaa Suomessa, kaupan omien merkkien taustalla on yleensä suo
malainen tuottaja. Lähituottaja, jolle sillä on iso merkitys.”

Kimmo Mäkelä
viljelijä

MÄKELÄN PERUNATALO OY 

”Kaupan 
merkkien 

tuottamisen 
kautta olemme 
saaneet uskoa 

tulevaisuuteen ja 
voineet kehittää 
maatilaamme.”

 viljeltyä 110 ha, joista ruokaperunaa 65 ha,  
loput kiertoviljelyssä

 tila Kalajoella

 lisäksi sopimustuottajia lähiseudulla

 tuottaa n. 2,5 milj. kg perunaa itse,  
käsittelee vuodessa 4–4,5 milj. kg

Mäkelän 
Perunatalo 
Kalajoelta tuottaa 
naapu reineen  
Pirkka-perunaa.
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ILMAN KAUPAN OMAA 
MERKKIÄ VIENTIMME  
OLISI NOLLA 
 
Primula vie kaurasydämiä Keski-Eurooppaan  
Lidlin kautta. 
 
”Tuotamme Järvenpäässä kauppojen paistopisteissä paistettavia pakasteruokaleipiä. 
Olemme tehneet yhteistyötä Lidlin kanssa kaupan omien merkkien valmistajana vuo
desta 2015. Ylivoimaisesti suurimmat tuotteemme Lidlille ovat luomukaurasydän ja 
ruispalat. Lidlin kautta meille avautui myös reitti vientiin. Viemme tällä hetkellä leipiä 
Puolaan, Tšekkiin ja Slovakiaan. Kaksi muuta maata avautumassa 2020–2021. 

Vienti on meille tärkeää. Se tuo yli neljänneksen liikevaihdosta. Olisi aika todennäköis
tä, että ilman yhteistyötä Lidlin kanssa vientimme olisi nolla. 

Private label tuotteiden valmistus on Primulan liiketoiminnan ytimessä. Tavoitteem
me onkin vahvistaa asemaamme haluttuna kumppanina. Private label tuotteista tulee 
erittäin merkittävä osuus liikevaihdostamme. 

Kaupan omien merkkien valmistaminen on meille hyödyllistä. Kauppa vastaa tuotteen 
jakelusta ja markkinoinnista, ja myymäläpeitto on niissä tuotteissa kunnossa. Tällaisella 
verrattain pienellä leipomolla ei ole isoa markkinointibudjettia, eikä meidän tarvitse 
ottaa näissä tuotteissa riskiä brändin luomisen kustannuksista. Keskitymme olemaan 
laadukas ja kustannustehokas valmistaja, ja kauppa markkinoi tuotteen kuluttajalle.” 

Hannu Hovi
toimitusjohtaja

LEIPOMO PRIMULA OY (2018)

 liikevaihto 8,3 milj. €
 viennistä n. 26 % liikevaihdosta 
 työntekijöitä 39

Lidlin verkostot 
eri maissa ovat 
avanneet ovia 

Primulalle.

Luomukaurasydän 
on päässyt 
kuluttajien 

suosioon.
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KALUSTO JA 
TUOTANTOLINJAT 
TEHOKKAASTI KÄYTÖSSÄ
 
Arla valmistaa S-ryhmälle mm. kotimaista AB-jogurttia.  
 
”Tavarantoimittajan näkökulmasta kaupan omien merkkien ensimmäinen merkitys 
on se, että pystymme täyttämään tuotantolinjojen vapaata kapasiteettia. Pienten ja 
keskisuurtenkin yritysten on vaikeaa saada täytetyksi vapaata tuotantokapasiteettiaan 
varsinkin, kun niiden brändit eivät ole niin vahvoja. Niitä pitäisi mainostaa paljon, eikä 
sitä rahaa välttämättä ole. 

Jos tuotantolinja jää vajaakäytölle, jakelua on vaikea saada täyteen. Kaupan omat mer
kit, private label merkit, ovat tässä yksi hyvä työkalu. Tämä auttaa pitämään logistiik
kakustannuksia kurissa jakelussa suoraan vähittäismyyntipisteisiin. Jos tuotantomää
rät ovat pienet, suorajakelu ei tule edes kyseeseen. Vajaita autoja ei ole mitään järkeä 
ajaa, ei liiketoiminnan eikä ympäristön kannalta. 

Kaupan omilla merkeillä on iso merkitys meidän liiketoiminnassamme. Kaikki ym
märtävät, miten käy, jos meijerissä toimitaan huonolla käyttöasteella. Pyrimme käyt
tämään kalustoamme ja tuotantokapasiteettiamme mahdollisimman hyvin hyödyksi. 
Siinä kaupan omien merkkien valmistaminen on hyvä työkalu.”

Minna Slotte
myyntijohtaja, vähittäiskauppa

ARLA OY (2018)

Kaupan omilla 
merkeillä iso 
merkitys Arla 
Suomen liike-
toiminnassa.

 530 maidontuottajaa
 10 meijeriä (ml. yhteistyömeijerit)
 320 työntekijää
 liikevaihto 327 milj. €

Arla Suomi tuottaa 
S-ryhmälle mm. 
kotimaista AB-
jogurttia. 
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KUMPPANUUDESTA 
ON KYSE 
Porkkananviljelijä pitää kaupan merkkien tuottamista 
kumppanuutena. 

”Tuotamme porkkanoita tilallamme Forssassa. Isäni ja äitini aloittivat tuotannon 
1950luvulla. Runsaassa 60 vuodessa noin kymmenen aarin porkkanaviljelmä on kas
vanut yli sataan hehtaariin. 

Pelloiltamme tulevat esimerkiksi Keskon naposteluporkkanat. Kaupan omien merk
kien tuotanto tuo meille noin 90 prosenttia liikevaihdosta. Sillä on siis toiminnassam
me hyvin suuri rooli. Perinteitäkin on, sillä olemme tuottaneet porkkanaa kaupan kes
kusliikkeille 1960–70lukujen taitteesta. 

Minun nähdäkseni kaupan merkkien tuottamisessa on kyse kumppanuudesta. Siinä 
kumpikin osapuoli, tuottaja ja ostaja, sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Koen, 
että tässä ollaan syvemmällä yhteistyössä kuin muissa sopimussuhteissa. Jos on kes
kusteltavaa, olemme päässeet aina keskustelemaan. Sitten on myös markkinointi. 
Kauppa hoitaa markkinoinnin kuluttajille, mikä auttaa meitä. 

Private label yhteistyö ei ole ainakaan hidastanut meillä kasvua. Olen nähnyt asian 
niin, että yksikkökoon pitää olla riittävä. Jos tuotanto on kovin pientä, ei siihen käytetty 
aika enää palvele tuottajaa eikä ostajaa. Koko tuo myös tuotantoon yhdenmukaisuut
ta. 

Maailma muuttuu siinäkin, niin se vain on.”

Arto Hyytiäinen
viljelijä, toimitusjohtaja

KAROTIA OY 

 porkkanan viljelyalaa yli 100 hehtaaria

 tuottaa porkkanaa n. 7–8 milj. kg/vuosi 

 tila Forssan Matkussa

 lisäksi pakkaamotoimintaa ja 
sopimusviljelijöitä 

Kaupan 
merkkien 

tuottaminen 
tuo noin 90 
prosenttia 

Hyytiäisen tilan 
liikevaihdosta. 

Keskon pienet 
napostelu-
porkkanat 

ovat kotoisin 
forssalaiselta 

tilalta. 
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PRIVATE LABEL -TUOTANTO 
KIRITTÄÄ LAATUA
 
Kaupan merkkien tuotanto tuo Laitilan 
Wirvoitusjuomatehtaalle laatua, rahaa ja osaamista.
 
”Meillä on pitkä kaari kaupan omien merkkien tuottajana. Toimme itse asiassa koko 
ajatuksen alkoholijuomien private label valmistuksesta Suomeen 2000luvun alussa. 
Alkuvaiheessa taisimme valmistaa kaikki Suomen private label lonkerot ja siiderit. Tänä 
päivänä kaupan merkkien valmistaminen tuo liikevaihdostamme vajaan neljänneksen. 

Kilpailu on kaupan omissa merkeissä kovaa, joten tuotannon ja toiminnan täytyy olla 
viimeisen päälle. Pitää olla sekä hinnaltaan kilpailukykyinen että innovatiivinen. Lait
teiston, laadun, laatujärjestelmien on oltava kunnossa – valvonta on tarkkaa ja audi
toinnit tiukkoja. Väittäisin, että tämä on nostanut toiminnan laatua.

Teemme Lidlille varsinkin siideriä ja lonkeroa. Yhteistyömme alkoi jo 2000luvun alussa. 
Nykyisin toimitamme mm. Karlens Elderflowersiideriä Lidlin kautta ympäri Eurooppaa. 
Siideriä menee Lidlin kautta tänä vuonna 11 maahan. Harjoitamme sopimusvalmistus
ta monenlaisille tahoille, myös vientiin. 

Kaupan omien merkkien tuotanto tuo taloon laatua, rahaa ja osaamista. Ja runkotyötä, 
joka pitää koneet käymässä. Teemme kaikkemme, että pysymme edelleen siinä tuotan
nossa mukana. Ehdottomasti.”

Rami Aarikka
toimitusjohtaja

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY

Private label 
-tuotantoon 

liittyvä 
valvonta auttaa 

pitämään 
laadun 

tasaisena ja 
korkeana.

 Suomen suurin pienpanimo 
 tuottaa n. 20 miljoonaa litraa juomia vuodessa 
 liikevaihto n. 19 milj. € (2018)
 työntekijöitä keskim. 61 (2018)

Lidlin Elderflower-
siideri on Laitilan 
Wirvoitusjuomatehtaan 
kansainvälisesti 
laajimmalle levinnyt 
private label -merkki. 
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Kaupan 
merkkien 
osuus tietyissä 
Euroopan 
maissa
Lähde: Nielsen 
Q4/2018Q3/2019

*) PTY

yli 30%

20–29%

alle 20%

X% Private Label 
-osuus (arvo) %

PRIVATE LABELIT 
OVAT VAKIINTUNEET 
EUROOPASSA 
Päivittäistavarakaupan omat merkit eivät ole uusi ilmiö.  
Niitä on ollut kuluttajille tarjolla pitkään niin kansainvälisesti  
kuin Suomessakin. 

Kaupan merkkien osuus Suomen päivittäis tavarakaupan ostoista 
on noin 24 %. Niiden osuus on kasvanut selvästi 2010luvulla, 
mutta eurooppalaisittain osuus on edelleen pieni. Esimerkiksi 
Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa vastaava luku on 30–40 %.

Kaupan 
merkkien osuus 

Suomessa on 
lähes samalla 
tasolla kuin 
Ruotsissa, 

mutta selvästi 
alempana 

kuin monissa 
Keski-Euroopan 

maissa.

17%

26%

27*%

40%
21%

20%

21%

31% 24%

24%

8%

9%

9%

37%

32%
32%

34%
40%

33%

56%

27%

34%
15%
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 Kuluttajille on tärkeää, että kaupan valikoima on  
laadukas ja monipuolinen. Monille myös hinnalla on väliä.  
Kaupan omat merkit tarjoavat usein brändituotteita edullisemman  
vaihtoehdon. Kun kaikissa tuotteissa on riittävät ja selkeät pakkaus-
merkinnät muun muassa ainesosista ja ravintosisällöstä sekä 
alkuperästä, on kuluttajilla aito mahdollisuus tehdä omien 
mieltymyksiensä ja budjettinsa mukaisia valintoja. Omien merkkien 
pakkauksissa kaupalla on myös mahdollisuus parantaa kuluttajille 
annettavia lajitteluohjeita ja siten edistää pakkausten kierrättämistä.”

Juha Beurling-Pomoell
Kuluttajaliiton pääsihteeri

Kaupan omien merkkien laatuun 
luotetaan yhä vahvemmin

100
90
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50
40
30
20
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0

samaa mieltä +11 prosentti yksikköä  
vuodesta 2013

Lähde: Taloustutkimus/Suomi syö 2019 N= 2378

Kaupan omat merkit ovat tärkeitä kuluttajille kohtuu
hintaisen ruoan hinta tason varmistamiseksi. 

Kaupan merkit ovat pää sääntöisesti brändi tuotteita 
edullisempia ja edistävät kilpailua tuotteiden välillä 
kuluttajan eduksi. 

kuluttajista on  
sitä mieltä,  

että kaupan omat 
merkit ovat  

yhtä laadukkaita  
kuin muutkin  

merkki- 
tuotteet.

Lähde: Taloustutkimus/ 
Suomi syö 2019

2013

60%

2015

63%

2017

70%

2019

71%



PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA 
ON TÄRKEÄ OSA YHTEISKUNTAA
Suomen päivittäistavarakauppa on vastuullinen toimija.  
Se hoitaa monia yhteis kunnan kannalta tärkeitä tehtäviä  
ja on kiinteä osa ihmisten arkea. 

Elintarvikkeiden vähittäis- ja tukkukauppa työllistävät Suomessa suoraan ja välillisesti yhteensä 

yli 80 000 henkilöä. Alan yritykset ovat merkittäviä veronmaksajia, jotka investoivat kotimaahan 

joka vuosi satoja miljoonia euroja. Kattava myymäläverkosto turvaa koko maan asuttavuutta ja 

ihmisille tärkeiden lähipalveluiden kuten postipalveluiden säilymistä. 

Päivittäistavarakaupan yritykset tekevät aktiivisesti työtä muun muassa ruoka hävikin vähentä-

misen, tuoteturvallisuuden, ikärajavalvonnan, kuluttajapakkausten kierrätyksen ja hankinnan 

vastuullisuuden edistämiseksi. Suomen päivittäis tavara kauppa on myös kattavasti sitoutunut 

EU:n hyvän kauppatavan periaatteisiin ja kauppatapa  lautakunnan toimintaan.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 

Puh. (09) 172 860 • viestinta@pty.fi •  @PTYfi

Toimitusjohtaja Kari Luoto Puh. 0400 688 708 • kari.luoto@pty.fi •  @KariJLuoto

www.pty.fi


