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Suomen hyvä talouskehitys jatkui vuonna 2017, työllisyys parani ja 
kuluttajien luottamus vahvistui. Myös talouden suhdanteita hyvin heijas-
tavalle ruokakaupalle vuosi 2017 oli hyvä. Päivittäistavaramyynnin arvo 

kasvoi 1,0 % vuoteen 2016 verrattuna. Kasvu oli vahvinta neljään vuoteen.

Talouden jatkaminen kasvu-uralla on olennaista, jotta pystymme Suomessa 
 turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Kotimarkkinoiden ja kuluttajien osto  voiman 
myönteinen kehitys ovat siinä keskeisiä tekijöitä: Kotimaisen kysynnän kasvu tukee työ-
paikkojen syntymistä, lisää verotuloja ja yritysten mahdollisuuksia investoida Suomeen.

Kotimarkkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ei siis ole yhden-
tekevää yhteiskunnan kehityksen kannalta. Päivittäistavara- ja Foodservice-tukkukauppa 
ovat merkittäviä veronmaksajia ja investoijia, jotka työllistävät ja tukevat asuttavuutta koko 
maan laajuisesti.

Suomen vähittäiskaupan sääntely on ollut OECD-maiden tiukimpien joukossa. Esi-
merkiksi Ruotsissa kaupan sääntely on merkittävästi kevyempää ja siellä myös 
vähittäiskaupan tuottavuus selvästi Suomea parempi. Suomen tuleekin pyr-
kiä OECD:n arvioinnissa vähintään Ruotsin tasolle.

KAUPPA TOIMII VASTUULLISESTI
Monia tarpeellisia uudistuksia on jo tehty Sipilän hallituksen sääntelyn pu-
run myötä. Terve tulleita uudistuksia ovat kaupan aukioloaikojen vapautta-
minen sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Vuoden 2018 alussa tuli voimaan uusi 
alkoholilaki, joka nosti vähittäis kaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuutta 
4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.

Uudistus oli maltillinen askel kohti liberaalimpaa, eurooppalaista alkoholipolitiikkaa. Kulut-
tajat ovat suhtautuneet uudistukseen rauhallisesti eikä A-olut uhkaa keskioluen asemaa 
suosituimpana tuoteryhmänä. Myös päivittäistavarakauppa on toiminut uudessa tilantees-
sa vastuullisesti. Ikärajavalvontaan panostetaan merkittävästi ja valikoimiin on voitu lisätä 
erityisesti kuluttajia kiinnostavia erikoisoluita ja pienpanimoiden tuotteita. Alkoholikulttuu-
rissamme näyttääkin jatkuvan kehitys, jossa laatu korostuu määrän sijaan ja jossa alkoholi 
kuuluu yhä useammin ruoan yhteyteen.

Vapaata kilpailuympäristöä kohden tulee edetä johdonmukaisesti jatkossakin. Samalla tue-
taan kuluttajille tärkeiden lähipalveluiden säilymistä, sillä monien uudistusten merkitys on 
erityisen suuri pienten kauppojen kilpailukyvylle. 

Myös lääkejakelun uudistustarpeisiin on rohkeasti tartuttava. Suomi on ainoa Pohjoismaa, 
jossa uudistusta ei ole tehty, vaikka toimintaympäristö on viime vuosikymmeninä muuttunut 
oleellisesti. Lainsäädännön tulee myös lääkejakelun osalta mahdollistaa aito kilpailu ja alan 
kehitys. Vastuullisesti toteutettu uudistus lähtee lääkkeitä käyttävän asiakkaan tarpeista 
varmistaen lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden koko maassa.

Ari Akseli
Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtaja

KOHTI VAPAATA 
KILPAILUYMPÄRISTÖÄ
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Kyky sopeutua toimintaympäristön muutoksiin ratkaisee. Vanha 
 totuus pätee niin yksittäiseen yritykseen, toimialaan kuin valtioon.  
Digitalisaation, kulutuskäyttäytymisen ja työelämän muutoksen kal-

taiset isot trendit näkyvät Suomessakin. Väestön ikärakenne ja palvelu-
tarpeet ovat murroksessa. Ympäristökysymykset vaativat ratkaisuja  

samalla, kun kilpailua käydään yhä globaaleimmilla markkinoilla.

Moniin haasteisiin on meillä totuttu vastaamaan säätämällä uusi laki.  Liian tiukka sääntely 
haittaa kuitenkin sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä. Jäykkä ja hidas lainsäädäntö 
ei pysy globaalien markkinoiden ja digitalisaation vauhdissa. Ilmastonmuutoksen hillitsemises-
sä tai kiertotalouden tehostamisessa ei onnistuta, jos tuloksia tavoitellaan vain lainsäädännöllä 
ja valtiosopimuksilla, joiden prosessit vievät vuosiakin. Toimintaympäristömme on muuttunut 
ja sääntely-ympäristömme tulee muuttua sen mukana.

Normien purku on ollut tarpeellinen alku. 2020-luvulla sääntelyä tulee kehittää yhä selvemmin 
kohti itse- ja yhteissääntelyä. Ne ovat perinteistä lainsäädäntöä joustavampia toi-
mintamalleja, joissa viranomaiset ja eri alojen toimijat tekevät yhteistyötä 
yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hyvä esimerkki on ympäristöministeriön ja kaupan muovikassi-
sopimus. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenistä mukana ovat S-ryhmä,  
K-ryhmä, Lidl, Tokmanni, Stockmann ja Wihuri. Jo ensimmäisen vuo-
den aikana muovikassien myynti ja pikkupussien kulutus vähentyivät 
merkittävästi.

JÄRKEVÄ SÄÄNTELY ON MYÖS KANSALLINEN KILPAILUTEKIJÄ
Monimutkaistuvassa maailmassa yritysten vastuullisuus ja yhteistyö viranomaisten kanssa voi 
olla myös kansallinen kilpailutekijä. Vapaaehtoisin toimin saadaan nopeastikin aikaan kestäviä 
vaikutuksia ilman, että aiheutetaan taloudelle ja elinkeinoille tarpeetonta haittaa. Sääntelyä 
järkevöittämällä lisätään päinvastoin tehokkaasti elinkeinojen kilpailukykyä ja mahdollisuuk-
sia työllistää.

Yritysten vapaaehtoiset toimet ovat lainsäädäntöä nopeampi tapa edistää esimerkiksi jätelain-
säädännön ja kiertotalouden tavoitteita kuten pakkausten tuottajavastuuta ja ruokahävikin 
vähentämistä. Myös kotimaisen elintarvikeketjun toimintaa edistetään parhaiten ketjun it-
sesääntelyä kehittämällä. Tavoitteena tulee olla koko ketjun kilpailukyvyn parantaminen ja 
kuluttajan etu. 

Myös viranomaisvalvontaa tulee keventää ja kohdentaa riskiperusteisesti. Liiallisesta ja väärin 
kohdennetusta valvonnasta koituva hallinnollisen taakan ja kustannusten kasvu syö resursseja, 
jotka yritysten tulisi voida käyttää tuotekehitykseen ja ruokaviennin kasvattamiseen. Vain sitä 
kautta voidaan tuottaa kuluttajille lisäarvoa ja saada aikaan todellista kasvua.

Kari Luoto
Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja
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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA
VASTUULLISIN TOIMIALA

 
Päivittäistavarakauppa hoitaa monia yhteiskunnan 
kannalta tärkeitä tehtäviä ja on kiinteä osa ihmisten ar-
kea. Elintarvikkeiden vähittäis- ja tukkukauppa työllis-
tävät Suomessa suoraan noin 62 000 ja välillisesti 19 000 
henkilöä. Alan yritykset ovat merkittäviä veronmaksajia, 
jotka investoivat kotimaahan joka vuosi satoja miljoonia 
euroja. Kattava myymäläverkosto turvaa koko maan asut-
tavuutta.

Vuonna 2017 suomalaiset arvioivatkin päivittäistavara-
kaupan parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi yk-
sityisen sektorin toimialaksi. Tutkimuksessa eri alojen 
toiminnan vastuullisuutta arvioitiin työllisyyden, työ-
hyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden 
sekä ympäristön näkökulmista.

Suomen päivittäistavarakauppa on vastuullinen toimija. 
Valikoimia kehitetään kuluttajia kuunnellen ja asiakas-
palveluun panostetaan. Alan yritykset tekevät aktiivi-
sesti työtä muun muassa ruokahävikin vähentämisen, 
elintarvike turvallisuuden, ikärajavalvonnan, kuluttaja-
pakkausten kierrätyksen ja hankinnan vastuullisuuden 
edistämiseksi. Poikkeusolojen elintarvikehuoltoa päivit-
täistavarakauppa turvaa ja kehittää Suomen huoltovar-
muusorganisaation toiminnan kautta. Suomen päivittäis-
tavarakauppa on myös kattavasti sitoutunut EU:n hyvän 
kauppatavan periaatteisiin sekä kesäkuussa 2017 aloitta-
neen uuden kauppatapalautakunnan toimintaan.

Lue lisää: pty.fi   Kaupan toiminta

PT-KAUPAN TEHTÄVIÄ
  Kuluttajien haluamien kattavien valikoimien luominen 
  Kaupan palveluverkoston ylläpitäminen koko maassa 
  Elintarvikeketjun tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen 
  Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen 
  Ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin valvominen 
  Elintarvikehuollon ja -jakelun varmistaminen myös poikkeusoloissa 
  Vapaan kilpailun ja monien hankintakanavien turvaaminen 
  Työllisyyden turvaaminen 
  Ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa

Elintarvikekauppa

TYÖLLISTÄÄ
yhteensä yli 

80 000

Kaupan palkkasidonnaiset 

VEROT
noin 1 mrd €

Kauppa

INVESTOI

600 milj. €
Suomeen vuosittain
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 Ruokahävikin vähentäminen 
tärkeä tavoite 

Ruokaketjun toimijat pyrkivät vähentämään ruokahävikin syntymistä monin 
eri tavoin. Tavoite on päivittäistavarakaupalle tärkeä ja alan yritykset ovatkin 
tehokkaita hävikin vähentämisessä. Yli 80 % elintarvikeketjun ruokahävikistä 
syntyy muualla kuin kaupoissa. Eniten ruokahävikkiä syntyy kotitalouksissa.  
 
Kauppojen hävikin vähentäminen on onnistunut hyvän menekinhallinnan, 
sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, vapautuneiden 
aukioloaikojen sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta. Tuotteita  
voidaan myös myydä alennetuilla hinnoilla parasta ennen -merkinnän  
tai viimeinen käyttöpäivä -päiväyksen lähestyessä. Myymättä jääneitä  
elintarvikkeita annetaan ensisijaisesti hyväntekeväisyyteen.  
Kaatopaikalle ei Suomessa päädy lainkaan kauppojen  
ruokahävikkiä.

Lue lisää: pty.fi/ruokahävikki

KAUPPA ON OSA 
ELINTARVIKEKETJUA
 
Päivittäistavarakauppa on osa ruoka-alaa, joka on yhteiskunnan kannalta merkittävä ja 
kansantaloudelle tärkeä sektori. Ala työllistää noin 340 000 henkilöä, mikä on noin 13 % kaikis-
ta Suomen työllisistä. Näistä 250 000 henkilöä toimii erilaisissa työtehtävissä maataloudessa, 
valmistuksessa, kaupassa, jakelussa ja ravintola-alalla. Lisäksi ruoka-ala työllistää hankintojen 
kautta kotimaassa yli 86 000 henkilöä. 

Veroja ja veroluonteisia maksuja ruoka-alalla kertyy yli yhdeksän miljardia euroa. Tähän on 
luettu palkka- ja yritysverojen lisäksi tuoteverot. Ruoka-alan verojen osuus kaikista maamme 
veroista on noin 10 prosenttia. Ruoka-alan välittömät investoinnit Suomessa ovat noin 2,3 mil-
jardia euroa ja arvonlisäystä ala tuottaa kansantaloudelle yli 15 miljardilla eurolla. Tämä on 
lähes yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä. Eniten arvonlisäystä, kolme miljardia 
euroa, syntyy elintarvikekaupassa. 

Koko kaupan ala työllistää Suomessa yli 280 000 henkilöä. Yksittäisenä toimialana kauppa 
on Suomen suurin työllistäjä ja myös suurin nuorten työllistäjä. Kaupan merkitys kansan-
taloudessa on merkittävä, kaikkine seurannaisvaikutuksineen 15 prosenttia kansantaloudesta. 
Kaupan työllisistä 55 % työskentelee vähittäiskaupassa, 30 % tukkukaupassa ja agentuuritoi-
minnassa ja 15 % autokaupassa.

KAUPAN TEHTÄVÄT KASVANEET 2000-LUVULLA
Päivittäistavarakaupan tehtävät, vastuut ja kustannukset ruokaketjussa ovat kasvaneet mer-
kittävästi 2000-luvulla. Myyntikatteestaan kauppa maksaa esimerkiksi kattavan myymälä-
verkoston ylläpidon, työntekijöiden palkkakulut sekä elintarviketurvallisuuden tiukkojen 
vaatimusten edellyttämän omavalvontatyön kustannukset.

Kauppa vastaa nykyään suurelta osin myös elintarvikeketjun logistiikasta sekä osaltaan 
esimerkiksi kuluttajapakkausten keräyksen järjestämisestä. Ruokaketjussa kaupan  
yritysten neuvottelukumppaneita ovat pääasiassa elintarviketeollisuuden yritykset.  
Vain hyvin pieni osa kaupan sopimuksista tehdään suoraan alkutuottajien kanssa.
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RAKENNEMUUTOS 
KASVATTI MYYMÄLÄKOKOA
Päivittäistavarakaupan keskeinen kilpailukeino on tehokkuus. Suurien myymälöiden kus-
tannustehokkuus on pieniä myymälöitä parempi ja Suomen päivittäistavaramarkkinalle onkin 
tyypillistä isojen myymälöiden vahva rooli. Myymäläkoon kasvuun ovat johtaneet muuttoliike 
kasvukeskuksiin, autoistuminen, asiakastarpeiden muutos ja valikoimien kasvu sekä päivittäis-
tavarakaupan kilpailutilanne.

Markettyyppisten myymälöiden lukumäärä on laskenut vuoden 1978 kokonaismäärästä 9 398:sta 
alle kolmasosaan, vuoden 2017 kokonaismäärään 2824:ään. Puolet eli reilut 1 400 myymälää myy 
95 % kaikesta päivittäistavaramyynnistä Suomessa. Suhdeluku on säilynyt lähes samana jo yli 20 
vuoden ajan.

PIENET MYYMÄLÄT TURVAAVAT TÄRKEITÄ LÄHIPALVELUITA
Pienemmillä myymälöillä on myyntivolyymiaan suurempi merkitys koko Suomen elintarvikehuol-
lon ja asuttavuuden säilymisessä. Noin 60 % myymäläverkostosta muodostuu pienistä kaupoista 
jotka sijaitsevat tyypillisesti lähiöissä, taajamissa ja haja-asutusalueilla. Ne turvaavat alueidensa 
elinvoimaa, huoltovarmuutta ja usein myös muiden tärkeiden lähipalveluiden kuten postipalvelui-
den säilymistä paikkakunnalla. Onkin tärkeää huolehtia pienten myymälöiden kilpailukyvystä ja 
kattavan myymäläverkoston säilymisestä. 

Kyläkauppoja on enää 241 (2017). Vuonna 2007 
niitä oli yli kaksi kertaa enemmän, 534 kpl. 
Haja-asutusalueilla olisikin tärkeää tunnis-
taa pienten myymälöiden mahdollisuudet 
myös julkisia palveluita sekä julkisen ja yk-
sityisen sektorin yhteistyötä kehitettäessä.

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri

Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärät ja pinta-alat (pl. erikoismarkkinat)
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Suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista ketjuuntuminen sekä hankinnan ja 
logistiikan keskittyminen. Tilanne on samankaltainen muissakin Pohjoismaissa. Ilman suu-
reksi koottuja volyymeja ei laajassa ja harvaan asutussa maassa päästä riittävään logistiseen 
tehokkuuteen. Heikompi kustannustehokkuus merkitsisi asiakkaille korkeampia hintoja, 
pienempiä valikoimia sekä huonompaa palvelua ja saavutettavuutta.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan arvo Suomessa vuonna 2017 oli lähes 17,6 miljardia 
euroa. Siihen lasketaan yksityiset ja osuustoiminnalliset elintarvikkeita myyvät myymälät 
Suomessa, liikenneasemien ketjulliset myymälät sekä halpahintamyymälät. Lisäksi mukaan 
lasketaan elintarvikealan erikoismyymälät, huoltoasemamyymälät ja kauppahallimyymä-
lät. Kioskit ja torikauppa eivät sisälly lukuun. EU-tasolla päivittäistavaramarkkinoihin lue-
taan myös alkoholin vähittäismyynti sekä Foodservice-tukkukaupan asiakkaiden myynti.

Päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyviä marketmyymälöitä on Suomessa 2 824. Päivit-
täistavaroita ovat elintarvikkeet ja päivittäin käytettävät kulutustavarat, joita hankitaan 
ruokaostosten yhteydessä. Näitä ovat teknokemian tuotteet, kodin paperit, tupakkatuot-
teet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Elintarvikkeiden osuus päivittäistavaramyymälöiden 
myynnistä on noin 80 prosenttia.

SUOMEN 
PÄIVITTÄISTAVARAMARKKINAT

Foodservice-tukkukauppa Suomessa
Foodservice-tukkukauppa vastaa vähittäiskaupan ulkopuolisesta tava ran -

välityksestä. Alasta käytetään myös nimitystä HoReCa-tukkukauppa. Päivittäin 
joka toinen suomalainen käyttää Foodservice-tukkukaupan yritysten palveluita 

ruokaillessaan ravintoloissa, kahviloissa sekä työpaikka- ja kouluruokaloissa. Hotel-
lit, kahvilat, ravintolat sekä julkishallinnon laitokset ovatkin alan yritysten suurimmat 

asiakasryhmät. Suomen 17 515 (2017) ammattikeittiötä tarjoavat asiakkailleen vuosittain 
noin 702 miljoonaa ateriaa (2017). Niiden raaka-aineista suurin osa hankitaan Foodservice-
tukkukaupoista. 

Foodservice-tukkukauppa on yhteiskunnalle merkityksellinen toimiala. Tuotteiden ja tava-
rantoimitusten turvallisuuden ja toimitusvarmuuden takaaminen on erityisen tärkeää, sillä 
alalla toimitaan yhteiskunnallisesti haavoittuvissa toiminnoissa kuten lasten- ja vanhusten-
huollossa sekä sairaaloissa. Toimialalla on lisäksi tärkeä rooli maamme huoltovarmuuden 
varmistamisessa. Kattavilla valikoimilla ja tavaravirtoja yhdistämällä luodaan tehokkuutta 
logistiikkaan, mistä hyötyy myös ympäristö.

Tukkukauppojen suurimpia tuoteryhmiä ovat tuoretuotteet, pakasteet ja teolliset elintar-
vikkeet. Valikoimia kehitetään jatkuvasti ja Foodservice-tukkukaupan yritykset tuovatkin 
Suomeen myös uusia trendejä ja tuotteita maailmalta. Moni tukkukaupan yritys tarjoaa 
asiakkailleen lisäksi laadukkaita omia merkkejä. Päivittäistavarakauppa ry:n  
jäsenyritysten Foodservice-tukkukaupat toimivat valtakunnallisesti laajalla 
valikoimalla, ja niiden liikevaihto vuonna 2017 oli noin 2 miljardia euroa.

8 www.pty.fi



Jo vuosien ajan ovat Iso-Britannia ja Ranska olleet Euroopan kärki-
maat päivittäistavaroiden verkkokaupassa. Sen sijaan Pohjoismaissa, 
jotka ovat EU-maista kaikkein digitalisoituneimpia*, ovat verkko-osta-

mista hallinneet vielä pitkälti muut tuotealueet. 

Päivittäistavaroiden verkkokauppa on kuitenkin kovassa kasvussa: Nielse-
nin arvion mukaan kasvuvauhti on noin 30 % sekä Ruotsissa että Tanskassa. 

Merkittävässä roolissa molemmissa maissa ovat ateriakassit. Verkko kaupan osuus pt-mark-
kinasta on Pohjoismaiden korkein Ruotsissa, noin 2,5 %. Tanskassa sen osuus on puolestaan 
noin 2 %. 

Suomessa verkkokaupan osuus päivittäistavaraostoista oli Nielsen Homescan -seurannan 
mukaan viime vuonna 0,7 %. Reilut 400 000 suomalaista kotitaloutta osti tuolloin päivittäis-
tavaroita verkosta. Tämä oli 16 % kaikista kotitalouksista. Keskimääräiset verkko-ostoskorit 
olivat yli tuplasti sen arvoisia (EUR 50,00) kuin pt-korit keskimäärin.

 
SUOMALAISET VAROVAISIA VERKKO-OSTAJIA 
Yli yhdeksälle kymmenestä verkkoasiakkaasta Suomessa tärkeimpiä 
kriteereitä pt-verkkokaupan valinnassa ovat toimitusten oikeellisuus, 
toimitettujen tuotteiden hyväkuntoisuus, verkossa esitettyjen tuote-
kuvausten selkeys sekä henkilötietojen turvallinen säilytys. 

Vastaavasti Ruotsissa näitä painottaa noin kaksi kolmasosaa 
asiakkaista. Siellä tärkeimpiä kriteereitä ovat hyvät tarjouk-
set, laaja valikoima, edulliset hinnat ja hyvä vastine rahalle. 
Lisäksi suomalaiset nostavat tärkeimmäksi esteeksi verkko-
ostamiselle siihen liittyvät lisäkustannukset, kun taas muissa 
Pohjoismaissa tärkeimmäksi nousee kiinnostus itse kaupassa 
asiointia kohtaan.    

MITÄ VERKOSTA OSTETAAN 
Keskimääräisen suomalaisen verkko-ostoskorin arvosta ruoka- ja  
juomatuotteita oli vain reilu neljännes vuonna 2017. Verkkokauppa-
koreissa korostuivat sen sijaan kosmetiikka-/ hygieniatuotteet,  
ravintolisät (esim. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet) sekä  
kissan- ja koiranruoka. Myös ulkomaisista verkkokaupoista  
hankitut pt-tuotteet ovat mukana seurannassa.  

Vaikka edellisvuoden tapaan verkosta ostettujen tuotteiden Top 20 -listaa hallitsivat yllä 
mainittujen tuoteryhmien tuotteet, oli listalle noussut nyt myös elintarvikkeita. Näistä   
kärjessä olivat ateriakassit. 

Verkkokauppaa arvioitaessa on hyvä huomata, että päivittäistavaroiden verkko-ostajina 
 korostuvat erityisesti nuoremmat ikäluokat: naisissa 18–24-vuotiaiden ikäryhmä ja miehissä 
25–34-vuotiaat. Kasvujohteista tulevaisuutta on näin edelleen helppo ennustaa.

Lähteet: *Euroopan komission Digital Economy & Society Index: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Nielsen Homescan: kotitalouksien pt-ostoja  päivittäin mittaava tutkimus 
Nielsen Shopper trends 2018: online-tutkimus pt-ostamisesta ml verkko-ostot

Sanna Kotakorpi
Maajohtaja, Nielsen Finland

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
VERKKOKAUPPA SUOMESSA 

www.pty.fi 9



VALIKOIMAT VASTAAVAT 
KULUTTAJIEN TARPEISIIN

Päivittäistavarakaupan valikoimien lähtökohta ovat kuluttajien tarpeet ja odotukset. 
 Myymälän kokonaisvalikoima muodostuu ketjun perusvalikoimasta ja myymäläkohtaisesta 
tuotevalikoimasta. Valikoimien koko vaihtelee pienten myymälöiden noin 2 000 tuotteesta suu-
rimpien hypermarkettien jopa 25 000 tuotteeseen. Viimeisten 20 vuoden aikana valikoimat ovat 
laajentuneet ja jalostusaste on kasvanut. 

Hankintaprosessi vaihtelee yrityksestä riippuen, sillä kaupan ketjut ja tuoteryhmät ovat erilaisia. 
Suomessa päivittäistavarakaupan hankinnat tehdään pääasiassa viiden toimitusketjun kautta. 
Näitä ovat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Kesko Oyj, Tuko Logistics Osuuskunta, 
Lidl Suomi Ky ja Tokmanni Oy. Hankintoja tehdään myös kansainvälisten hankintayhtiöiden 
kautta. Valikoimien muodostamiseen osallistuvat lisäksi kauppiaat, myymäläpäälliköt ja ketjun 
perusvalikoiman osalta ketjuohjauksesta vastaavat henkilöt.

OMAT MERKIT OSA VALIKOIMAA
Kaupan omat tuotemerkit (private labels) ovat osa kaupan valikoimaa. Niillä halutaan  tarjota 
kuluttajalle laadukkaita, jokapäiväiseen elämään sopivia tuotteita edullisesti. Muita omien  
tuote merkkien tavoitteita ovat asiakasuskollisuuden lisääminen, ketjubrändin ja markkina-
aseman vahvistaminen, vähittäiskaupan katteen lisääminen, tuotteiden laadun parantaminen 
ja toimitusketjun hallinnan varmistaminen. 

Vaikka osa kaupan omista merkeistä kilpailee hinnalla, niissä panostetaan myös laatuun ja 
esimerkiksi lähiruokatuotteisiin. Pienelle elintarvikealan yritykselle mahdollisuus valmistaa 
kaupan oman merkin tuotteita voikin tarjota hyvän tilaisuuden kasvattaa asiakaskuntaa ja liike-
vaihtoa. Kaupan omien merkkien osuus kuluttajaostoista on noin 24 % (2017). Eurooppalaisittain 
luku on pieni, sillä esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa omien merkkien osuus on noin 30–40 %.

Näin kauppa varmistuu  
tuotteiden turvallisuudesta 

Tuotteiden turvallisuus ja oikeat tuotetiedot ovat kaupalle ehdottoman 
tärkeitä. Niistä pyritään varmistumaan jo sisäänostovaiheessa. Lainsää-

dännön vaatimusten lisäksi huomioon otetaan tuotteelle tehtävät testit ja 
raja-arvot sekä vaadittavat pakkaus- ja varoitusmerkinnät. Jäljitettävyyttä 

seurataan esimerkiksi eräkoodin avulla. Vastuullisuuskriteereiden noudattami-
nen tarkistetaan tuotteista, joilta sellaisia vaaditaan.

Vuosittain kauppa tekee tuhansia laadunvarmistustestejä. Yhteistyö tuonti-
tuotteita tutkivan Tullin kanssa on tiivistä. Jos markkinoilla on tuote, joka ei ole 
turvallinen tai jonka tietty ominaisuus johtaa kuluttajaa harhaan, tehdään takai-
sinveto. Takaisinvedossa tuote vedetään pois myynnistä ja asiasta tiedotetaan  
sekä kuluttajille että viranomaisille. Näin kuluttajalle voidaan turvata  
varmuus tietystä laadun perustasosta ja tietojen luotettavuudesta  
sekä varmistaa nopea reagointi ongelmatilanteissa.
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RYHMÄ MARKKINAOSUUS % PT-MYYNTI (MILJ €)

S-ryhmä 45,9 % 8 074

K-ryhmä 35,8 % 6 299

Lidl 9,3 % 1 636

Tokmanni-konserni* 1,6 %       275

Stockmann* 0,8 % 145

Minimani* 0,6 % 96

M-ketju* 0,5 %    91**

Muut yksityiset* 5,5 % 976

Päivittäistavaramyynti sis. ALV.  
Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri.

*-merkityt, lähde: PTY
** M-ketjun luku kokonaismyynti, sis. käyttötavarat. lähde: PTY

HUOM. Päivittäistavaramyymälärekisteriin on vuonna 2017 liitetty uusia markkinoita.  
Mukaan on lisätty suppeampaa pt-valikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä 

huoltoasemamyymälät. Tilasto ei siksi ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tilastojen kanssa.

SUOMEN  
PT-KAUPAN 

RYHMITTYMIEN 
MARKKINAOSUUDET 

2017

17 592 miljoonaa euroa

TILASTOT
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Myynnin arvon kehitys 1,0 % *

Myynnin volyymin kehitys 1,0 % *

Myynti asukasta kohti 3 200 € *

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti €/kotitalous (kotitalouksien määrä v. 2016**) 6 572 €

Myymälämäärä  (marketit) 2 824

Lisäksi pt-erikoismyymälät / kauppahallit / suoramyyntihallit 814

sekä halpahinta- ja huoltoasemamymälät (osa päivittäistavaravalikoimaa) 986

Pt-kaupan päivittäistavaramyyntipinta-ala (pl. erikoismarkkinat) 2,2 milj. m²

Keskimääräinen neliömyynti 7 000 €/ m² *

Asukkaita/pt-myymälä 1 191*

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti 2017  • 17 592 meur*

Ostoskorin arvon (€) kehitys 1996–2017

KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA 2017

€

Ostoskorin arvo  (€/ostoskäynti) Ostokäynnit per viikko / talous

Lähde: Nielsen Homescan
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Päivittäistavaroiden ostomenot
Ostoskorin arvo (€) ja ostokäynnit per viikko / talous, kvartaalijaksot

Lähde: Nielsen Homescan

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri
* Uusien mukaan liitettyjen markkinoiden vuoksi luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien lukujen kanssa. Päivittäistavara
myymälärekisteriin on vuonna 2017 lisätty suppeampaa ptvalikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä huoltoasemamyymälät.
**Tilastokeskus
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Joulun alusviikot 
vko 50&51

Juhannus
vko 25

Pääsiäinen
vko 16/2014
vko 14/2015
vko 12/2016
vko 15/2017
vko 13/2018

 vko 13/2014–12/2015
  vko 13/2015–12/2016
  vko 13/2016–12/2017
  vko 13/2017–12/2018
  vko 13/2018–16/2018

Uuden vuoden 
aatto vko 52

Pt-ostomenojen viikoittainen trendi | vko 13/2014–16/2018

  KHI
  KHI elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, nimellishinnat
  Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, reaalihinnat
  Ansiotasoindeksi
  Reaaliansiotaso

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2018201720152013

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Nielsen Homescan

Elintarvikkeiden hinnankehitys inflaatioon ja ansiotason muutokseen verrattuna 
(2005 = 100)
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2016 2017

Lukumäärä marketit  (pl. erikoismarkkinat) 3 002 2 824

Lukumäärä kaikki (ml. erikoismarkkinat) 4 882 4 624

Myynti kaikki, meur (pl. lopettaneet) 16 976 17 340

Arvon muutos % 1,0 %

Volyymin muutos % 1,0 %

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri
HUOM. Päivittäistavaramyymälärekisteriin on liitetty suppeampaa pt-valikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä huoltoasemamyymälät.  
Takautuvasti vuodesta 2016 mukaan liitettyjen uusien markkinoiden vuoksi taulukon luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien  
julkaisuissa esitettyjen tilastojen kanssa.
Market-myymälöiden lukumäärä vuonna 2000–2017; ks. sivu 7.

Päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin 2017 (meur)

MYYMÄLÄTYYPPI MYYNTIPINTA-ALA/MÄÄRITELMÄ
YHTEENSÄ 

1.1.2018

Hypermarketit Citymarket, Prisma ja Minimani 4 923
Tavaratalot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3) 457
Supermarketit, isot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3) 6 497
Supermarketit, pienet 400–999 m2 1 901
Valintamyymälät, isot 200–399 m2 2 151
Valintamyymälät, pienet 100–199 m2 356
Pienmyymälät < 100 m2 203
Erikoismyymälät 236
Kauppahallit/suoramyyntihallit 37
Halpahintamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa* 385
Huoltoasemamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa* 195
Yhteensä 17 340
Myymäläautot ja -veneet 4
Lopettaneet 247
Yhteensä 1.1.2018 17 592

    

Myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan vuonna 2017

MYYMÄLÄTYYPPI MYYNTIPINTA-ALA/MÄÄRITELMÄ
YHTEENSÄ 

1.1.2018

Hypermarketit Citymarket, Prisma ja Minimani 152
Tavaratalot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3) 86
Supermarketit, isot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3) 662
Supermarketit, pienet 400–999 m2 433
Valintamyymälät, isot 200–399 m2 893
Valintamyymälät, pienet 100–199 m2 309
Pienmyymälät < 100 m2 289
Erikoismyymälät 782
Kauppahallit/suoramyyntihallit 32
Halpahintamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa* 350
Huoltoasemamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa* 636
Yhteensä 4 624
Myymäläautot ja -veneet 12
Lopettaneet 438

Päivittäistavarakauppojen myynti, arvon muutos ja volyymin muutos 2016–2017

* Tilastoon vuonna 2017 lisätyt myymälät | Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri
HUOM. Päivittäistavaramyymälärekisteriin on vuonna 2017 liitetty uusia markkinoita. Mukaan on lisätty suppeampaa ptvalikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä 
huoltoasemamyymälät. Tilasto ei siksi ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tilastojen kanssa.

* Tilastoon vuonna 2017 lisätyt myymälät | Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri
HUOM. Päivittäistavaramyymälärekisteriin on vuonna 2017 liitetty uusia markkinoita. Mukaan on lisätty suppeampaa ptvalikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä 
huoltoasemamyymälät. Tilasto ei siksi ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tilastojen kanssa.
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Myymälämäärät vuoden 2017 lopussa. S ja Kryhmien ketjujen ptmyyntiosuuksien ja ryhmien ptmyyntiosuuden välinen ero johtuu desimaalipyöristyksistä. 

Lähde: *merkityt Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri  
HUOM: Päivittäistavaramyymälärekisteriin on vuonna 2017 liitetty uusia markkinoita. Mukaan on lisätty suppeampaa ptvalikoimaa myyvät halpahintamyymälät 
sekä huoltoasemamyymälät. Tilasto ei siksi ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tilastojen kanssa. 
Muut, lähde: Päivittäistavarakauppa ry 
** Mketju sis. käyttötavaramyynti, lähde: PTY 

Päivittäistavaramyynti ketjuittain vuonna 2017
17 592 meur (sis. lopettaneet) myymälöitä 4 624 (pl. lopettaneet)

Ryhmittymä Ketju
Myymälöiden 

lukumäärä
Pt-myynti 
%-osuus

Pt-myynti 
meur

Keskimyynti/ 
myymälä, meur

S-ryhmä Prisma 66 15,8 % 2 787 42,2

S-market 430 22,0 % 3 871 9,0

Alepa + Sale 452 7,4 % 1 305 2,9

Muut 92 0,6 % 111 1,2

S-ryhmä yhteensä 1 040 * 45,9 % * 8 074 7,8

K-ryhmä K-citymarket 81 11,8 % 2 068 25,5

K-supermarket 235 11,8 % 2 074 8,8

K-market 814 11,4 % 2 006 2,5

Muut 154 0,9 % 151 1,0

K-ryhmä yhteensä 1284 * 35,8 % * 6 299 4,9

Lidl 169 * 9,3% * 1 636 9,7

Tokmanni 175 1,6 % 275 1,6

Stockmann Tavaratalojen pt-myynti 6 0,8 % 145 24,2

Minimani 5 0,6 % 96 19,2

M-ketju 70 0,5 % ** 91 1,3

Muut 1 875 5,5 % 976 0,5

YHTEENSÄ * 4 624 100,0 % * 17 592 * 3,8

Ryhmittymä Ketju
Myymälöiden  

lukumäärä
Pt-myynti 

meur
Keskimyynti/ 

myymälä, meur

R-kioski Oy  R-kioskit 561 303 0,5
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VAATE- JA JALKINEKAUPPA 2017

Vaatekauppa 2017 2 695 meur (+0,2 %)

Jalkinekauppa 2017 590 meur (+0,7 %)

  26,3 % URHEILUKAUPAN KETJUT 155 milj. 
(+4,5%)

  22,6 % TAVARATALOT 609 milj. (-1,1%)

  33,6 % KETJUT 905 milj. (-2,5%)

  24,2 % TAVARATALOT JA MARKETIT 
143 milj. (1,7 %)

  8,0 % MUU URHEILUJALKINEKAUPPA  
47 milj. (-6,0 %)

  7,0 % TAVARATALOJEN URHEILUKENGÄT  
41,5 milj. (-0,9 %)

  0,4 % VERKKOKAUPPA EU:N ULKOPUOLELTA 
10 milj. (+66,7 %)

  0,5 % VERKKOKAUPPA EU:N ULKOPUOLELTA 
3 milj. (+114 %)

  7,2 % VERKKOKAUPPA EU-MAISTA (muoti) 
195 milj. (+19,9 %)

  6,6 % VERKKOKAUPPA EU-MAISTA (muoti) 
39 milj. (+20,8%)

  1,1 % VERKKOKAUPPA EU-MAISTA (urheilu) 
29 milj. (+25,5 %)

  2,5 % VERKKOKAUPPA EU-MAISTA (urheilu) 
15 milj. (+24 %)

  19,6 % MUU VAATEKAUPPA 
529 milj. (-1,5 %)

  1,6 % MUU URHEILUVAATEKAUPPA 
44 milj. (-12 %)

  3,0 % TAVARATALOJEN URHEILUVAATTEET  
80 milj. (-5,0%)

  10,9 % URHEILUKAUPAN KETJUT 
 294 milj. (+4,4 %)

  13,7 % KETJUT 81 milj (-6,4%)

Koko vaatekaupan arvo nousi 0,2 prosenttia vuonna 2017.  
Kenkäkaupan myynti kasvoi 0,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

 
Lähde: Tekstiili- ja Muotialat TMA ry. 

   11,2 % KENKÄKAUPAT 66 milj. (-9,6%)

Lukumäärä 2016 Lukumäärä 2017 Myynti 2016 Myynti 2017 Myynnin muutos, %

KESKO
Citymarket 80 81 2 062 2 126 3,1 %

S-RYHMÄ
Sokos 19 19 365 376 2,8 %
Prisma 64 66 3 030 3 109 2,6 %

STOCKMANN Suomen tavaratalot* 7 6 451 412 8,7 %

TOKMANNI 162 175 776 797 2,7 %

MINIMANI 5 5 109 113 3,5 %

YHTEENSÄ 337 352 6 793 6 933 2,1 %

Lähde: PTY 
Verkkokauppa sisältyy tilastoon, jos yrityksellä on verkkokauppa.         
Taulukossa olevien myyntilukujen ja myynnin muutosprosentin välillä olevat erot johtuvat desimaalipyöristyksestä.                                                                                                                                      

PTY:n jäsenyritysten tavaratalojen kokonaismyynti (meur),  
lukumäärä ja myynnin kehitys vuosina 2016 ja 2017 (alv 0 %)
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Kyläkaupat 2017, pl. lopettaneet

MAAKUNTA LUKUMÄÄRÄ PT-MYYNTI, MILJ. € %-OSUUS

1 Uusimaa 17 5,4 5,0 %

2 Varsinais-Suomi 28 10,2 9,4 %

4 Satakunta 11 3,7 3,4 %

5 Kanta-Häme 7 1,8 1,6 %

6 Pirkanmaa 17 7,6 7,0 %

7 Päijät-Häme 5 3,5 3,2 %

8 Kymenlaakso 10 3,7 3,4 %

9 Etelä-Karjala 8 3,8 3,5 %

10 Etelä-Savo 11 6,2 5,6 %

11 Pohjois-Savo 14 5,1 4,7 %

12 Pohjois-Karjala 9 5,2 4,7 %

13 Keski-Suomi 7 2,2 2,0 %

14 Etelä-Pohjanmaa 11 3,1 2,9 %

15 Pohjanmaa 18 9,5 8,7 %

16 Keski-Pohjanmaa 6 5,5 5,0 %

17 Pohjois-Pohjanmaa 20 10,5 9,6 %

18 Kainuu 8 2,0 1,8 %

19 Lappi 21 12,7 11,6 %

20 Ahvenanmaa 13 7,5 6,8 %

Yhteensä 241 109,1 100,0 %
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Saman %-luvun omaavien pylväiden välillä olevat kokoerot johtuvat desimaalipyöristyksestä.

Lähde: Nielsen Homescan

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri

Kaupan merkkien osuus päivittäistavaraostoista (%-arvo) 
Kvartaalijaksot 2012–2018

www.pty.fi 17



Strategiset painopistealueet
1 PT-KAUPAN KILPAILUN ESTEIDEN PURKAMINEN JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN

ARVOT
AVOIMUUS INNOVATIIVISUUS YHTEISTYÖKYKYISYYS TULOKSELLISUUS

TOIMINTA-AJATUS
Yhdistys kehittää päivittäistavarakaupan ja jäsenyritystensä toiminta edellytyksiä  

ennakoivalla ja tietoon perustuvalla edunvalvonnalla sekä vahvistaa ja  
kehittää kaupan yhteistä edunvalvontaa.

3 TUOTETURVALLISUUS 
JA OMAVALVONNAN 
KEHITTÄMINEN

4 PT-KAUPAN YHTEIS-
KUNNALLISEN MERKITYKSEN 
TUNNETUKSI TEKEMINEN2

ELINTARVIKEKETJUN  
TOIMINNAN JA  
KILPAILUKYVYN 
TEHOSTAMINEN

VISIO
Pt-kauppa toimii vapaassa 

kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena  
kuluttajan edun huomioivana toimijana elintarvikeketjussa.

 PTY:N STRATEGIA 2018

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan sekä Foodservice-tukku-
kaupan edunvalvoja elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Toimi-
alojen ja yhdistyksen jäsenyritysten toimintaedellytyksiä kehitetään ennakoivalla 
ja tietoon perustuvalla edunvalvonnalla. Tavoitteena on, että päivittäistavarakauppa 
toimii Suomessa vapaassa kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena kuluttajan 
edun huomioivana toimijana. Kauppa on Suomessa merkittävä työllistäjä ja investoija 
ja sen näkökulmien huomioiminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on tärkeää. 
PTY tekee aktiivista yhteistyötä edunvalvonnassa myös Kaupan liiton kanssa.

Elinkeinopoliittisen edunvalvonnan lisäksi Päivittäistavarakauppa ry kehittää toimi-
alan yhteisiä, tehokkuutta ja yhteiskuntavastuun toteutumista edistäviä ei kilpailul-
lisia toimintamalleja sekä yhteistyötä koko arvoketjussa. Esimerkiksi tuoteturvalli-
suus- ja omavalvontatyöllä turvataan korkea elintarvike- ja tuoteturvallisuuden taso 
kuluttajan luottamuksen varmistamiseksi.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenet: Heinon Tukku Oy, Kesko Oyj, K-kauppiasliitto ry, 
Lidl Suomi Ky, Minimani Yhtiöt Oy, M Itsenäiset Kauppiaat Oy, R-kioski Oy, Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Suomen Palvelutukkurit Oy, Stockmann Oyj Abp, 
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 Vähittäiskaupparyhmä 
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Kauppa on vastuullinen 
ikärajavalvottavien tuotteiden 

myyjä. Vuonna 2018 Koutsin linja 
pitää -kampanja muistuttaa, että 

alkoholi ei kuulu alaikäisille.

PL 340, 00131 Helsinki     Puhelin (09) 172 860

www.pty.fi   @PTYfi


