
Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä ja pinta-ala (pl. erikoismarkkinat)
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MYYMÄLÄKOKO KASVAA
Kyläkauppaa  
kannattaa tukea
Harvaan asutulla maaseudulla si-
jaitsevilla kyläkaupoilla oli syksyllä 

2019 ensimmäistä kertaa mahdolli-
suus hakea piristysruisketta 

toimintaansa kokeiluluon-
teisesta kyläkauppatues-
ta, jonka toivottiin autta-
van maaseudun kaupan 

palvelujen ja alueen 
elinvoiman turvaamisessa. 

Hyvien kokemusten perusteella ko-
keilua jatketaan. Vuonna 2021 tuki 
aukeaa haettavaksi myös muualla 
kuin harvaan asutulla maaseudulla 
sijaitseville kyläkaupoille, joiden 
etäisyys seuraavaan myymälään on 
vähintään 7,5 kilometriä. 

 PTY:n tavoitteena on, että tuki 
voitaisiin vakinaistaa, jotta mah-
dollisimman moni nykyisistä 192 
kyläkaupasta (2020) voisi pitää 
ovensa avoinna.

Suurten myymälöiden kustannustehokkuus on pieniä parempi. Isoilla 
myymälöillä onkin Suomessa tyypillisesti vankka asema. Päivittäistavara
kaupalle ominaista on myös ketjuuntuminen sekä hankinnan ja logistii
kan keskittyminen. Tilanne on samankaltainen muissakin Pohjoismaissa. 

Tehokkuus on keskeinen kilpailukeino. Ilman suureksi koottuja volyy
meja ei laajassa ja harvaan asutussa maassa päästä riittävään logistiseen 
tehokkuuteen. Heikompi kustannustehokkuus merkitsisi asiakkaille kor
keampia hintoja, pienempiä valikoimia sekä heikompaa palvelua ja saa
vutettavuutta.

Päivittäistavarakauppojen valikoimien koko vaihtelee pienten myy
mälöiden noin 2 000 tuotteesta suurimpien hypermarkettien jopa 30 000 
tuotteeseen. Vuonna 2020 päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyvien 
marketmyymälöiden lukumäärä oli 2 763.  

PIENET MYYMÄLÄT TURVAAVAT TÄRKEITÄ LÄHIPALVELUITA 
Pienemmillä myymälöillä on myyntivolyymiaan suurempi merkitys koko 
maan elintarvikehuollon ja asuttavuuden säilymisessä. Noin puolet myy
mäläverkostosta muodostuu pienistä kaupoista, jotka sijaitsevat tyypilli
sesti lähiöissä, taajamissa ja hajaasutusalueilla. Ne turvaavat alueidensa 
elinvoimaa ja huoltovarmuutta ja tarjoavat usein myös muita tärkeitä 
lähipalveluita. 

Palvelukirjoon voivat kuulua esimerkiksi paketti ja käteispalvelut, 
apteekin palvelupiste, Veikkauksen pelien välittäminen sekä liikenne
polttoaineiden myynti. On tärkeää huolehtia pienten myymälöiden 
kilpailu kyvystä ja kattavan myymäläverkoston säilymisestä myös tule
vaisuudessa. Hajaasutusalueilla olisi tärkeää tunnistaa pienten myymä
löiden mahdollisuudet myös julkisia palveluita sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyötä kehitettäessä.

Lähde: NielsenIQ Päivittäistavaramyymälärekisteri
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