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PäivittäistavarakauPaN rOOLi 
Ja tEHtävät ELiNtarvikEkEtJussa 
Eivät saa uNOHtua
taavi heikkilä Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtaja

Kaupalla on keskeinen asema kotimarkkinoiden kehittämisessä 
ja työllisyyden ylläpitäjänä. On tärkeää, että kaupan tehtävät 
elintarvikeketjussa tunnetaan. Hallitusohjelma korostaa kotimaisten 
palveluelinkeinojen merkitystä kansantalouden kasvun tekijänä. Se 
edellyttää valtionhallinnolta myös päivittäistavarakaupan tehtävien 
ja merkityksen tunnistamista.

Päivittäistavarakaupan tehtävä on luoda kuluttajan haluamat laajat valikoimat, tarjota uusia tuotteita ja ylläpitää toi-

mivaa kaupan palveluverkostoa kaikkialla maassa. kaupan on myös turvattava markkinoiden tehokkuus ja tuotta-

vuuden kasvu vapaalla kilpailulla ja moninaisilla hankintakanavilla ja toimimalla kaikessa tässä vastuullisella tavalla.

Pääsääntöisesti teollisuus sopii alkutuotannon kanssa raaka-ainehankinnoistaan. kauppa puolestaan neuvottelee 

hankinnoista teollisuuden kanssa, eikä siis yleensä ole osapuolena alkutuotannon kanssa tehtävissä sopimuksis-

sa. suomi toimii Eu:n vapaassa sisämarkkinakaupassa, jossa elintarvikkeiden tuonti luo omat ehdot hinnoittelulle. 

kaupan keskittynyt rakenne on muotoutunut kovan kilpailun tuloksena. kehitykseen on osaltaan vaikuttanut suo-

men maantieteellinen suuri koko ja vähäinen väestömäärä. kaupan rakenteen kehitys suomessa vastaa täysin kehi-

tystä ruotsissa, missä toimintaolosuhteet ovat samanlaiset.  

Sä änTelyn PuRK aMinen TuRvaiSi K auPan KilPailuK yK yä

usein keskustelussa sivuutetaan kaupan kasvanut osuus koko elintarvikeketjun ohjauksessa. sen seurauksena elin-

tarvikkeiden kuluttajahinnat ovat reaalihintatasolla laskeneet, vaikka valikoimat ovat ainakin kolminkertaistuneet ja 

niiden jalostusaste on selvästi noussut.  kaupan tehtävä on kuluttajan palveleminen tavaroiden valikoimilla, laadul-

la, vastuullisuudella ja hinnoilla. tässä kauppa on onnistunut.

Merkittävä tekijä kaupan nykyisen keskittyneen rakenteen takana on kaupan sääntely. Esimerkiksi rakentamisen 

sääntely estää kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun tulon markkinoille. alkoholimonopolin yksiköt harvoin sijoittuvat 

pienille paikkakunnille tai pienten yksiköiden läheisyyteen, mikä osaltaan vaikeuttaa kauppapalvelujen säilymistä 

pienillä paikkakunnilla. Lääkejakelun tehostaminen muiden Pohjoismaiden tavoin parantaisi asiakaspalvelua ja vah-

vistaisi lähipalvelujen säilymistä.

kaupan asema ja merkitys kotimarkkinoiden kehittämisessä on niin keskeinen, että alan asioiden hallintoa tulisi koor-

dinoida tehokkaammin. Päivittäistavarakauppa suhtautuukin toiveikkaasti hallitusohjelman kirjaukseen valtion kes-

kushallinnon uudistustarpeiden selvittämisestä.

Päivittäistavaramarkkinat Suomessa

Päivittäistavarakaupan edunvalvonta

HoReCa-tukkukauppa, hankinta ja logistiikka

Myymälät ja myynti

Päivittäistavarakauppa ry
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Päivittäistavaramarkkinoita mitataan suomessa 
yleensä päivittäistavaroiden vähittäismyynnin 
perusteella. Marketkauppa on kuitenkin vain 
osa laajaa, koko ajan muuttuvaa ja keskenään 
kilpailevaa markkinaa. 

PäiviTTäiSTavaRaMaRKKinaT SuOMeSSa
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Päivittäistavaramarkkinoita mitataan suomessa 
yleensä päivittäistavaroiden vähittäismyynnin 
perusteella. Marketkauppa on kuitenkin vain 
osa laajaa, koko ajan muuttuvaa ja keskenään 
kilpailevaa markkinaa. 

PäiviTTäiSTavaRaMaRKKinaT SuOMeSSa

s u O M E N  Pä i v i t tä i s tava r a M a r k k i N at

PäivittäistavaraMarkkiNat 
suOMEssa 2010 Ja 2011
Päivittäistavara-termillä (dagligvara) tarkoitetaan elintarvikkeiden lisäksi muita päivittäin käytettäviä kulutustavaroi-

ta, joita hankitaan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin luetaan ruoka, juomat, teknokemian tuotteet, 

kodin paperit, tupakkatuotteet, lehdet sekä päivittäiskosmetiikka.

Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittujen päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyvää, 

pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa marketmyymälää. Elintarvikkeiden osuus päivittäistavaramyymälöiden 

kokonaismyynnistä on noin 80 prosenttia.

Muita vähittäiskaupassa myytäviä kulutustavaroita kuin päivittäistavaroita kutsutaan suomessa joko erikoistava-

roiksi tai käyttötavaroiksi. Erikoistavaratermiä puolestaan käyttävät erikoisliikkeet ja käyttötavaratermiä hypermar-

ketit, tavaratalot ja suuret ketjuliikkeet.

SuOMen PäiviT TäiSTavaR aMaRKKinaT

Päivittäistavaramarkkinoita mitataan suomessa yleensä päivittäistavaroiden vähittäismyynnin perusteella. Market-

kauppa on kuitenkin vain osa laajaa, koko ajan muuttuvaa ja keskenään kilpailevaa markkinaa. 

Päivittäistavaramarkkinoihin luetaan Eu-tasolla myös HoreCa-tukkukaupan asiakkaiden, kuten julkisten laitosten 

päivittäinen ruokahuolto sekä muiden asiakkaiden, kuten yksityissektorin ravintoloiden, kahviloiden sekä henkilös-

töravintoloiden myynti. Myös alkoholijuomien vähittäismyynti luetaan Eu-tilastoinnissa päivittäistavaramarkkinoihin.

Päivittäistavaroiden vähittäiskauppaan (14,5 miljardia euroa vuonna 2010) lasketaan täyttä valikoimaa myyvän 

marketkaupan lisäksi elintarvikkeiden erikoismyymälöiden, kioskien, huoltamoiden, halpahallien ja torikaupan päi-

vittäistavaroiden myynti. 

Pt-ostomenojen viikottainen trendi | Liukuva vuosi vk 13/2010 – vk 12/2011

LäHdE: NiELsEN HOMEsCaN -kuLuttaJaPaNEELi
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PäivittäistavarakauPPa  
Osa YHtEiskuNtaa
suomessa on monipuolinen kauppaverkosto. Muuttoliike, väestön ikärakenteen ja kulutustottumusten muutokset 

luovat kaupalle haasteita. kaupan ketjut vastaavat muutoksiin kehittämällä palvelujaan kaupungeissa, muissa taaja-

missa ja haja-asutusalueilla.
 

MOniPuOliSia T yöMaHdOlliSuuK Sia

kaupan alan työntekijöiden yleisimpiä tutkintoja ovat merkonomi, tradenomi ja kauppatieteiden maisteri. tulevaisuu-

dessa vaaditaan entistä laajempaa osaamista valikoiman laajentuessa ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa.

vuonna 2010 kauppa työllisti keskimäärin 300 000 ihmistä ja on suomen suurin yksityinen työllistäjä. kaupan työl-

lisistä 55 prosenttia työskenteli vähittäiskaupassa, 31 prosenttia tukkukaupassa ja 14 prosenttia autokaupassa. kaup-

pa onkin taantuman aikana kantanut erityisvastuuta työllistämisestä.

KuluT Ta Ja a Palvell a an enTiSTäKin PaReMMin

Joulukuun 2009 alusta alkaen vähittäiskaupat ovat saaneet mahdollisuuden sunnuntaiaukioloon ympäri vuoden. 

Enintään 400 neliön päivittäistavaramyymälät ovat joulukuun alusta alkaen saaneet olla auki ympäri vuorokauden 

juhlapyhiä lukuun ottamatta. sekä kuluttajien että kauppiaiden kokemukset laajentuneista aukioloista ovat olleet 

pääosin positiivisia.

K auPan liiT TO l anSeeR aSi nuORiSO - OHJelMan

kaupan liitto on rakentanut kaupan nuoriso-ohjelman, jolla kauppa haluaa olla mukana nuorison työllistämisessä, 

kouluttamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Nuoriso-ohjelma tulee olemaan osa kaupan liiton hallitusohjelmata-

voitteita 2011–2015. Ohjelman avainkysymys on nuorten työllistymisen turvaaminen palkkatukijärjestelmällä. kau-

pan liitto esittää ohjelmassa myös kaupan alalle suunnattua starttiohjelmaa, jossa nuori tekemällä oppii kaupan pe-

rustyötehtäviä yrityksessä.

elintarvikkeiden hinnankehit ys inflaatioon ja ansiotason muutokseen verrat tuna 2006–2011 
kuluttajahintaindeksi ja ansiotasoindeksi 2005 = 100
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kEskEisiä tuNNusLukuJa 2010
ostoskorin arvo (€) ja ostokäynnit viikko/talous
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LäHdE: NiELsEN HOMEsCaN -kuLuttaJaPaNEELi

Ostoskorin arvo (€) Ostokäynnit per viikko / talous

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti 2010
14 526 meur

Myynnin arvon kehitys 0,0 %

Myynnin volyymin kehitys 0,0 %

Myynti asukasta kohti 2 700 €

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti €/kotitalous (kotitalouksien määrä v. 2009) 5 740 € 

Myymälämäärä  (marketit) 3 283

Lisäksi pt-erikoismyymälät 640

Pt-kaupan kokonaismyyntipinta-ala 2,1 milj. m²

Keskimääräinen neliömyynti 6 800  €/m²

Asukkaita/pt-myymälä 1 364

LäHdE: NiELsEN, tiLastOkEskus

ostoskorin arvon kehitys (€) 1996–2010
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LäHdE: NiELsEN HOMEsCaN -kuLuttaJaPaNEELi
Huom. tiedonkeruumenetelmä muuttunut vuoden 2010 alusta.
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PäiviTTäiSTavaRaKauPan edunvalvOnTa

Päivittäistavarakaupan tavoite on turvata kattava 
palveluverkko ja kuluttajien haluamat valikoimat. 
Edunvalvonnan aiheita ovat muun muassa 
reseptivapaat lääkkeet, miedot alkoholijuomat, 
rakentaminen ja ympäristöasiat.
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HaLLituksEN tuLEE HuOMiOida 
kauPPa ELiNkEiNOPOLitiikassaaN
osmo laine Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja

Päivittäistavarakauppa ry on jo kauan esittänyt Suomeen 
kotimarkkinapolitiikkaa parantamaan kaupan toimintaedellytyksiä, 
tuottavuuden kasvua ja työllistämismahdollisuuksia. Jyrki Kataisen 
hallituksen ohjelmassa luvataan monipuolistaa ja vahvistaa 
suomalaista elinkeinorakennetta. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että teollisuuden ohella suomen menestys nojaa jatkossa entistä enemmän palvelualo-

jen toimintaan ja palveluyritysten merkitys korostuu kansantalouden kasvun tekijänä. Hallitus lupaakin huomioida 

palvelutuotannon kasvavan roolin elinkeinopolitiikassaan. 

kotimarkkinapolitiikan rakentamisen ensimmäinen askel on otettu ja tunnistettu palveluelinkeinojen kansanta-

loudellinen merkitys. Elinkeinopolitiikassaan hallitus lupaa suunnata riittävästi tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-

tiopanostuksia palvelualojen työllisyyden ja tuottavuuden kehittämiseksi ja palvelualojen vientimahdollisuuksien 

parantamiseksi. Myös tutkimus- ja kehittämisresurssien suuntaaminen palvelusektorille on merkityksellistä, jos to-

teuttamisessa kuullaan kaupan näkemystä. 

kotimarkkinapolitiikkaan olisi tarvittu vielä ymmärrys ja merkintä siitä, että kaupan ja muun palvelualan tuotta-

vuuden kasvua tukevat parhaiten kilpailun vapautta lisäävät toimenpiteet. kaupan sääntely on suomessa OECd-mai-

den tiukimpia. työ- ja elinkeinoministeriöllä on suuri vastuu luoda todellinen sisältö hallituksen elinkeinopolitiikalle.

l ä äKeHuOllOn KeHiT TäMinen näy T Tä ä HalliTuK Sen elinKeinOPOliTiiK an SiSällön

kotimarkkinoiden palvelusektorin kasvua ja tuottavuuden kehitystä hidastaa markkinoiden vähäinen koko ja niiden 

jakaminen ja suojaaminen erilaisilla monopoleilla ja kilpailun esteillä. asiaa on selvitetty valtioneuvoston kanslian 

asettaman kasvutyöryhmän raporteissa, joten tietoa on.

Muissa Pohjoismaissa on toteutettu lääkkeiden vähittäismyyntijakelua koskeneet merkittävät uudistukset ja sa-

malla sallittu reseptivapaiden lääkkeiden myynti vähittäiskaupoissa. uudistukset on toteutettu vastuullisesti, eivätkä 

uhkakuvat esimerkiksi lääketurvallisuuden vaarantumisesta ole toteutuneet. suomessa sosiaali- ja terveysministeriö 

ja sen asettama lääkestrategiatyöryhmä eivät ole huolehtineet kansainvälisen kehityksen seurannasta. Pohjoismais-

ten uudistusten myötä vertailuun on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet. 

Hallitusohjelmassa todetaan lääkehuollon keskeisen tavoitteen olevan ”mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoi-

tuksenmukainen ja taloudellinen lääkehuolto kaikille sitä tarvitseville. kansalaisille on turvattava hyvä lääkkeiden 

saatavuus kaikissa olosuhteissa ja ammatillisesti toimiva lääkkeiden jakelu”.

Norjan ja ruotsin toteuttamat apteekkilaitosten uudistukset lisäävät moninkertaisesti reseptivapaiden lääkkei-

den myyntipisteitä ja varmistavat syrjäseutujen apteekkien määrän. Lääkejakelua uudistamalla voidaan suomessa-

kin säästää vuosittain sata miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja. On korkea aika käynnistää alan laaja uudelleen-

arviointi myös suomessa. 

”lääkejakelua tehostamalla voidaan säästää  vuosittain sata miljoonaa euroa.”
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PäivittäistavarakauPaN tavOittEEt 
Ja HaLLitusOHJELMa 2011–2015

ReSePTivaPa aT l ä äKKeeT

•	 Lääkehuollon	keskeinen	tavoi-

te on mahdollistaa tehokas, tur-

vallinen, tarkoituksenmukainen 

ja taloudellinen lääkehuolto kai-

kille sitä tarvitseville ja turvatta-

va lääkkeiden saatavuus kaikissa 

olosuhteissa. Hallitusohjelman 

kirjaus kuvaa päivittäistavara-

kaupan tavoitetta reseptivapai-

den lääkkeiden myynnin sallimi-

sesta vähittäiskaupoissa.

alKOHOliJuOMaT

•	 Terveellisten	elintapojen	edis-

täminen eli valistus on nostettu 

saatavuuden ja hinnan rinnalle 

alkoholin käytöstä aiheutuvien 

haittojen ehkäisemiskeinoksi ku-

ten PtY on esittänyt.   

•	 Alkoholin	yritysmyyntiä	ei	edel-

leenkään haluta sallia. alkon 

asiamiestoiminnan kehittämi-

sestä ei myöskään ole mainintaa 

hallitusohjelmassa.

K auPan R aKenTaMinen Ja  

SiJOiT TuMinen 

•	 Maankäyttö-	ja	rakennuslain	ko-

konaisarvioinnin ja kaavoituspro-

sessin kehittämisen lisäksi hal-

litusohjelmassa ei ole erityistä 

mainintaa kaupan rakentamises-

ta. 

K auPan aSiOiden  

HallinnOinTi

•	 Valtion	keskushallinnon	uudista-

mistarpeista luvataan käynnistää 

selvityshanke. Erityistä mainin-

taa kaupan asioiden hallinnoin-

nin tehostamisesta ei ole.

veROTuS

•	 Hallitus	lupaa	estää	työn	ve-

rotuksen kiristymisen ja pitää 

arvonlisäverokannat pääosin 

ennallaan. sen sijaan hallitus 

nostaa ympäristön tai terveyden 

kannalta haitallisina pitämien-

sä tuotteiden kuten alkoholin ja 

tupakan verotusta. Makeisten ja 

jäätelön verotusta laajennetaan 

ja niiden korvaamista sokerive-

rolla selvitetään. ruokastrategia 

2020:n ajatuksesta terveellisen 

ruoan, kuten hedelmien, vihan-

nesten ja kalan alemmasta aLv-

kannasta ei sen sijaan ole mai-

nintaa.

HaRMa a TalOuS

•	 Hallituksen	harmaan	talouden	

torjuntaohjelma on päivittäista-

varakaupan mielestä tärkeä asia, 

johon kauppa haluaa aktiivisesti 

osallistua.

My yMäl äTuRvalliSuuS

•	 Hallitus	lupaa	selvittää	sakon	

muuntorangaistuksen uudistus-

tarpeet. Muuntorangaistuksen 

palauttaminen olisi tärkeä koko 

kaupan alan toivoma parannus.

yMPäRiSTö

•	 Hallitus	seuraa	vuonna	2012	

voimaan tulevan jätelain jäte-

huollon järjestämistä. Päivit-

täistavarakauppa tukee jätelain 

tavoitteiden toteuttamista eko-

pisteverkostoa kehittämällä.

elinTaRviKe- Ja  

RuOK aPOliTiiKK a

•	 Hallitusohjelmaan	kirjattu	kulut-

tajan oikeus tietää ruoan alkupe-

rä-, tuotantotapa ja koostumus 

sekä kuluttajan luottamusta li-

säävä jäljitettävyyden paranta-

minen ovat täysin päivittäistava-

rakaupan tavoitteiden mukaisia. 

Päivittäistavarakauppa on mu-

kana kehittämässä ulkopuoli-

seen auditointiin perustuvaa 

GlobalGap -laatujärjestelmää, 

jolla voidaan seurata myös eläin-

ten hyvinvointiin ja maatalouden 

ympäristövaikutuksiin liittyviä 

asioita.

•	 Kauppa	on	vahvasti	mukana	ke-

hittämässä hallitusohjelmassa 

mainittua luomualaa Pro Luomu 

ry:ssä. Myös hallitusohjelmassa 

esitettyä lähiruoan asemaa päi-

vittäistavarakauppa on voimak-

kaasti kehittämässä Mikroyritys-

koulutushankkeen muodossa. 

•	 Päivittäistavarakauppa	kannat-

taa myös elintarvikevalvonnan 

ohjauksen toimivuuden ja toimi-

joiden yhdenvertaisuuden var-

mistamista kokoamalla elintarvi-

keturvallisuusvalvonta Eviralle.

K auPan PieneT Ja KeSKiSuuReT 

TavaR anTOiMiT Ta JaT

•	 Hallitus	lupaa	edistää	tuottei-

den pääsyä kauppaan ja jakeluun 

ja arvioi kaupan ja jalostuksen 

määräävää roolia. Päivittäistava-

rakauppa jatkaa Mikroyrityshan-

kettaan ja kehittää muita tapoja 

lähiruoan aseman vahvistami-

seksi ja vastaamaan kuluttaja-

kysynnän muutoksiin.
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MikrOYritYsHaNkE ParaNtaa 
LäHiruOaN saatavuutta Ja  
kiLPaiLukYkYä
harri hellman Ruokakesko Oy:n kehitysjohtaja

Kauppa haluaa tehdä pienten tavarantoimittajien kanssa entistä 
enemmän yhteistyötä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 
Mikroyrityshankkeen tavoite on helpottaa elintarvikealan pk-yritysten 
tuotteiden pääsyä kaupan hyllylle ja menestymistä kaupan valikoimissa. 
näin suomalainen kuluttaja saa nauttia paikallisista erikoisuuksista ja 
luomutuotteista ja elintarviketuotannon monimuotoisuus maassamme 
säilytetään.

kauppa arvostaa pieniä paikallisia tavarantoimittajia. Niiden avulla kauppa erilaistaa valikoimansa paikallisen asiakas-

kunnan mukaiseksi. Paikallista tarjontaa on olemassa lähes kaikissa tuoteryhmissä ympäri suomen. Hyvillä tuotteilla 

ja ammattimaisella otteella elintarvikealan mikroyritykset menestyvät kaupan yhteistyökumppaneina haluamassaan 

laajuudessa, muutaman myymälän tavarantoimittajasta ketjuvalikoimiin saakka.

Päivittäistavarakaupan valikoimiin pääsy vaatii ennen kaikkea hyvän tuotteen, oikeanlaisen logistiikan ja toimitusvar-

muuden. Pienten yritysten resurssit menevät kuitenkin usein tuotteen valmistukseen, eikä esimerkiksi markkinointiin 

tai logistiikkaan pystytä aina panostamaan riittävästi. valtaosa, noin kolme neljäsosaa, maamme elintarviketeollisuu-

den yrityksistä on alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. kaupan yrityksillä ei ole mahdollisuutta val-

mentaa jokaista niistä erikseen, vaan tavarantoimittajien tuotteiden menestys kaupan valikoimissa perustuu niiden 

omaan liiketoimintaosaamiseen.

liiKeTOiMinTaOSa aMinen R aTK aiSee MeneST yK Sen valiKOiMiSSa

Päivittäistavarakauppa ry:n aloitteesta PtY, Elintarviketeollisuusliitto ry, Mtk ry, ruoka-suomi -teemaryhmä ja ECr 

Finland ry perustivat työryhmän valmistelemaan toimia elintarvikealan pienyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.  

Yhteistyön tuloksena syntyneessä hankkeessa järjestettiin vuoden 2011 keväällä 15 alueellista seminaaria elintarvi-

kealan mikroyrityksille. Lisäksi valmisteltiin uusi työkalu, tuotekortti, helpottamaan liikesuhteen aloittamista ja toi-

minnan kehittämistä. tuotekortin käyttöön mikroyrityksiä valmennettiin työpajoissa, joita järjestettiin keväällä 2011 

viisi kappaletta. työpajoja järjestetään vielä syksyllä 2011 ja keväällä 2012. rahoitus hankkeeseen saatiin Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen tulokset mitataan vuoden 2012 keväällä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että hankkeen avulla mikroyri-

tysten osaaminen lisääntyy, mikä näkyy mikroyritysten tuotteiden myynnin kasvuna ja niiden menestymisenä kau-

pan yhteistyökumppaneina. kaupan asiakkaille hanke näkyy valikoiman kehittymisenä vastaamaan entistä paremmin 

heidän tarpeitaan erityisesti lähi- ja luomuruuan osalta. 

 
”euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: eurooppa investoi maaseutualueisiin”
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kauPPa ON vastuuLLiNEN ikäraJa-
vaLvOttaviEN tuOttEidEN MYYJä 
jarmo laiho Suomen Lähikauppa Oy:n aluemyyntijohtaja

Päivittäistavarakauppa vastaa siitä, ettei sen myymälöissä myydä 
ikärajavalvottavia tuotteita alaikäisille. edellisen hallituksen 
alkoholiohjelman kumppanina PTy toteutti toimenpideohjelman, 
joka paransi kaupan valmiuksia ikärajojen valvonnassa. uusi 
hallitus on kirjannut ohjelmaansa, että alkoholiohjelmaa 
jatketaan. Myös PTy haluaa jatkaa yhteistyötään viranomaisten 
kanssa ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin valvonnassa.

Päivittäistavarakaupan yritykset ovat tärkeitä toimijoita ikärajavalvottaviin tuotteisiin liittyvien haittojen ehkäisyssä 

ja vähentämisessä. PtY:n omavalvonnan toimenpideohjelmassa vuosina 2008–2011 kehitettiin kaupan omavalvon-

taa kaikkien ikärajavalvottavien tuotteiden osalta: alkoholijuomat, tupakka, nikotiinivalmisteet, aikuisviihde, rahape-

laaminen, tietokone- ja konsolipelit sekä dvd:t ja Blu-ray:t. Myymälöiden omavalvontaohjeistuksen käytettävyyttä 

parannettiin ja ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvonnan kirjauksia yhdenmukaistettiin. Omavalvontakirjauksia 

sisältävä tietopankki avattiin viranomaiskäyttöön. Lisäksi PtY toteutti jäsenyritystensä käyttöön kassahenkilöstön 

koulutusohjelman, ikärajapassin. 

liSä ä T yöK aluJa yHTeiSKunTavaSTuun eTulinJa an, K auPan K aSSalle

PtY:n ylläpitämä omavalvontaohjeistus kertoo työntekijälle käytännönläheisesti oikeat toimintatavat ikärajavalvotta-

vien tuotteiden myynnissä. PtY:n jäsenyritysten kassahenkilöstö on ohjeistettu tarkistamaan ikä kaikilta alle 23-vuo-

tiailta vaikuttavilta henkilöiltä, jotka ovat ostamassa täysi-ikäisyyttä edellyttäviä tuotteita. PtY:n jäsenyritykset ei-

vät myy alle 18-vuotiaille edes alle 1,2 % alkoholia sisältäviä juomia, joita lain mukaan saisi myydä myös alaikäisille.

kaikilta PtY:n jäsenyritysten kassoilla työskenteleviltä edellytetään ikärajapassin suorittamista. PtY:n jäsenyritykset 

järjestävät valtaosan koulutuksista itse. PtY:llä on lisäksi sopimus ikärajapassin testien valvonnasta 31 oppilaitoksen 

ja 29 henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Näin kaupan töihin valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 

passi jo opintojensa yhteydessä, ja myös vuokratyöntekijät saavat passikoulutuksen omilta työnantajiltaan. vuoden 

2011 kesäkuuhun mennessä ikärajapassin oli suorittanut jo lähes 54 000 henkilöä.

iK äR a JavalvOT Tavien TuOT Teiden OMavalvOnTa KeHiT T y y edelleen

ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvonta ei ole koskaan täydellistä, joten omavalvonnan kehittäminenkään ei pää-

ty tähän. PtY pitää hallituksen alkoholiohjelman jatkumista erittäin myönteisenä ja on jo käynnistänyt keskustelut so-

siaali- ja terveysministeriön sekä valvovien viranomaisten kanssa uusista hankkeista. seuraavaksi voitaisiin parantaa 

esimerkiksi myymälöiden ja viranomaisten paikallista yhteistyötä. toimimalla yhdessä kuntien ehkäisevän päihdetyön 

kanssa kaupalla olisi parempi mahdollisuus puuttua myös välitysepäilyihin. Yrityskohtainen yhteistyö alkoholivalvon-

nan kanssa mahdollistaisi taas entistä paremman keskusteluyhteyden paikallisista aiheista kaupan ja valvontaviran-

omaisen välillä. kauppa on avoin uusille aloitteille!
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kauPPa ON aktiivisEsti MukaNa 
EdistäMässä LuOMuaLaa
ilkka alarotu SOK:n valikoimajohtaja, Pro Luomu ry:n puheenjohtaja

luomutuotteiden tarjonnan lisääminen vaatii uusia toimintamalleja 
ja aitoja panostuksia. alan kehittämistarve on tunnistettu myös 
hallitusohjelmassa. Päivittäistavarakauppa on aktiivisesti mukana 
kehittämässä toimintaa muun muassa Pro luomu ry:n kautta. 
Kaupan kannalta katsottuna suurin haaste on monipuolisen ja 
volyymiltaan riittävän luomutarjonnan puuttuminen monilta 
keskeisiltä kysyntäalueilta.

kuluttajat arvostavat yhä enemmän lisäaineiden vähyyttä, läpinäkyvää tuotantoketjua ja ympäristön huomioivaa 

tuotantotapaa. Luomussa nämä näkökulmat yhdistyvät. suomalaiset kuluttivat vuonna 2010 luomuostoksiin reilut 80 

miljoonaa euroa. 22 prosenttia kotitalouksista osti luomutuotteita säännöllisesti, kun vuonna 2008 osuus oli 17 pro-

senttia. vuoden 2011 alkupuoliskolla kaupan myyntiluvut ovat näyttäneet jopa hurjaa yli 40 % kasvua luomutuotteille. 

Luomutarjonnan lisääminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä ja uusia toimintamalleja. Päivittäistavarakauppa on 

valmis panostamaan yhteistyöhön kaikkien osapuolten kanssa. Mikroyrityshankkeellaan PtY edistää pienten elintar-

vikeyritysten kilpailukykyä ja niiden tuotteiden pääsyä kaupan valikoimiin. Monen lähiruokaa valmistavan mikroyri-

tyksen tuote on myös luomua.

PtY on myös 22.3.2011 perustetun Pro Luomu ry:n jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on edistää luomutuotteiden ky-

synnän ja tarjonnan kohtaamista sekä ratkoa luomuketjun keskeisiä pullonkauloja. Luomualan kehittämiseen panos-

tetaan myös hallitusohjelmassa.

luOMuMy ynTi K aSvu - uR alle

Hallitusohjelmassa luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun on nostettu suomen maatalouspoli-

tiikan strategiseksi tavoitteeksi. Hallitusohjelmaan kirjattiin myös toteutettavaksi luomualan kehittämisohjelma. sen 

myötä päästään konkreettisiin toimiin luomualan edistämiseksi. Pro Luomu ry on valmistellut alan yhteen kokoavan 

kehitysohjelman ja lähtee aktiivisesti toteuttamaan sitä syksyllä 2011. 

kauppa hakee lisää luomua paitsi valtakunnallisiin valikoimiin, myös yksittäisten myymälöiden paikallisiksi erikoi-

suuksiksi. kasvupolkujen rakentaminen on mahdollista ja suotavaa. tuottaja voi toimia yksittäisen myymälän valikoi-

missa. toimintakapasiteetin ja kysynnän niin mahdollistaessa hän voi toimia alueellisesti useiden myymälöiden kans-

sa tai valtakunnallisissa ketjuvalikoimissa. 

Luomumyynti voidaan saada monessa tuoteryhmässä selkeälle kasvu-uralle tuomalla valikoimiin uusia vaihtoehto-

ja. Luomua tarvitaan ruoan perusraaka-aineissa, kuten tuoreessa leivässä, lihassa ja lihajalosteissa sekä vihannesosas-

tolla. Pelkkä luomu ei kuitenkaan tee tuotteesta myyntihittiä, jos hinta karkaa turhan korkeaksi tai tuote ei muuten 

vastaa asiakkaan tarpeita. Parhaat tuotteet ja tulokset syntyvät tuottajien, teollisuuden ja kaupan tiiviillä yhteistyöllä. 
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kauPPa Jatkaa 
EkOPistEvErkOstON kEHittäMistä 
timo jäske Ruokakesko Oy:n ympäristöpäällikkö

laadukkaiden kierrätyspalveluiden tarjoaminen kuluttajille on 
olennainen osa päivittäistavarakaupan vastuullista toimintaa. 
Kaupan yhteydessä sijaitseva ekopiste on palvelu, jota myös 
asiakkaat arvostavat. Päivittäistavarakauppa haluaa edelleen 
kehittää pakkausten vastaanottojärjestelmiä ja niistä viestimistä 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. näin kauppa tukee myös 
uuden jätelain tavoitteiden toteutumista.

uusi jätelaki asetuksineen laajentaa tuottajien vastuuta jätehuollosta, lisää kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä. tar-

koitus on myös parantaa kuluttajien kierrätyspalveluja erityisesti maaseudulla. tavoitteena on, että entistä harvempi 

jäte päätyisi kaatopaikalle. kauppojen yhteydessä olevat ekopisteet ovat jo nykyisellään merkittävässä roolissa hyö-

tyjakeiden vastaanoton järjestämisessä. Päivittäistavarakauppa ry on valmistellut yhdessä tuottajayhteisöjen ja Jä-

telaitosyhdistyksen kanssa hanketta, jolla olemassa olevaa ekopisteverkostoa kehitetään edelleen tukemaan uuden 

jätelain tavoitteiden toteutumista.

eKOPiSTe On KuSTannuSTeHOK aS Ja yMPäRiSTöä Sä äSTävä R aTK aiSu

PtY:n jäsenyritysten kauppojen yhteydessä on tällä hetkellä noin 800 kotitalouksien hyötyjakeille tarkoitettua eko-

pistettä. asiakkaat voivat toimittaa sinne vastaanottopisteestä riippuen esimerkiksi lajiteltua keräyspaperia, keräys-

kartonkia, keräyslasia, pienmetallia ja energiajätettä. Jokaisella ekopisteessä kerättävällä jätelajilla on reitti jatkohyö-

tykäyttöön joko materiaalina tai energiana.

Ekopisteen sijoittaminen kaupan yhteyteen on kustannustehokas ja ympäristöä säästävä ratkaisu. kokemusten 

mukaan niistä saadaan parhaat volyymikertymät, mikä on tärkeää kustannus- ja ympäristötehokkaan logistiikan ai-

kaansaamiseksi. kaupan pihalla sijaitseva ekopiste voi alueesta riippuen olla 5–10 kertaa tehokkaampi kuin yksittäi-

nen piste taajama-alueella. Myös kaupan asiakkaat arvostavat kaupan kierrätyspalvelua.

TaSal a aTuiSTa Palvelua KuluT Ta Jille KOKO Ma aSSa

Lähivuosina kauppojen yhteydessä olevia ekopisteitä kehitetään edelleen. vuosien 2011–2012 aikana ekopistekonsep-

tia pilotoidaan valituilla paikkakunnilla ja ekopisteille luodaan yhtenäinen ohjeistus. tavoitteena on kehittää vaiheit-

tain jätelainsäädännön vaatimukset täyttävä ympäristön ja kustannusten kannalta tehokas vastaanottopisteverkos-

to, jonka avulla saavutetaan tasalaatuinen palvelu kuluttajille kaikkialla maassa. tehokas verkosto voisi muodostua 

esimerkiksi kaupan ekopisteistä, kuntien jätelaitosten kanssa sovittavista palveluista ja muiden toimijoiden kanssa 

erikseen sovittavista palveluista.

Yksi keskeinen tavoite on nostaa entisestään kauppojen ekopisteiden käyttöastetta. On tärkeää, että ekopisteet 

ovat kuluttajan kannalta vaivattomia käyttää. tulevaisuudessa kaupan yhteydessä olevien ekopisteiden kuluttajavies-

tintää tehostetaan esimerkiksi luomalla pisteille yhtenäinen ulkoasu sekä kehittämällä opasteita.
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tuOtEturvaLLisuus  
ON kauPaLLE tärkEää
Pirjo heiskanen Tuko Logistics Osuuskunnan laatupäällikkö

Päivittäistavarakauppa ry vaikuttaa päivittäistavarakaupan toimi-
alaan kuuluvien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden myynnin 
 turvallisuuteen. PTy:n tuoteturvallisuusryhmä seuraa elintarvike-
turvallisuuden tilaa ja reagoi muutoksiin tai mahdollisiin kriisitilan-
teisiin keskeisenä toimijana ja elintarviketurvallisuuden säilymis-
tä painottaen. Ryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä muun muassa 
elintarviketurvallisuusvirasto eviran, Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto Tukesin sekä Tullilaboratorion kanssa.   

tuotteista annettavien tietojen oikeellisuus, tuotemerkinnät ja tuotteiden jäljitettävyys korostuvat, kun kuluttajat ha-

kevat tuotteilta ja tuotantotavoilta kestävyyttä, eettisyyttä, ekologisuutta ja tuotantoeläinten hyvinvointia. suomessa 

Eu-säädösten edellyttämä jäljitettävyys on pantu asianmukaisesti täytäntöön. kuluttajille halutaan kuitenkin tarjota 

vielä laadukkaampaa jäljitettävyystietoa, minkä lisäksi elintarvikeketjun toimijat haluavat hyödyntää jäljitettävyydes-

tä saatavat edut uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen. 

K auPPa ediSTä ä TuOTeTuRvalliSuuT Ta Ja l äPinäK y vä ä infORMa aTiOTa

Esimerkiksi kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyysvaatimus on ulotettu koko jalostus- ja myyntiketjuun. kalaerää 

seuraavan tunnistetiedon seuranta voi kuitenkin olla hankalaa, sillä tuote-erä saatetaan jakaa tai yhdistää seurannan 

aikana. suomessa jalostus- ja kauppaketju koostuu lukuisista itsenäisistä toimijoista, joilla ei ole käytössään yhteen-

sopivia tietojärjestelmiä. Päivittäistavarakauppa ry työskentelee tältä osin asiallisen ja läpinäkyvän informaation tuot-

tamiseksi ja välittämiseksi siten, ettei siitä muodostu kohtuuttomia kustannuksia.

Myynnissä olevien tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on PtY:lle tärkeää. Yhdistys seuraa aktiivisesti lain-

säädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä suosituksia ja pitää ajan tasalla ja kehittää omavalvontaohjeistusta sekä muita 

omavalvontainstrumentteja. Esimerkiksi kaupassa myynnissä olevan kalan hygieeninen laatu on julkisuudessa aika 

ajoin. kalan laatuun ja myyntiolosuhteisiin kiinnitetään huomiota ja ohjeistetaan myymälöitä kalan laadun arviointiin 

ja kalan myynti- ja säilytyslämpötilojen säännölliseen tarkistamiseen.

TavOiT Teena elinTaRviKevalvOnnan yHTenäiSy yS

Elintarvikevalvonnan yhtenäisyys on viranomaisten ja toimijoiden yhteinen tavoite. toimijoiden tasapuolinen kohte-

lu eri puolilla suomea ei ole vielä toteutunut vaan säädösten tulkinnat ovat olleet erilaisia eri valvontayksiköissä, eikä 

Eviran ohjaus ole pystynyt korjaamaan tilannetta. Nyt kuitenkin kuntien tekemä valvonta on siirtymässä suurempiin 

seudullisiin yksikköihin, minkä lisäksi valvontatulokset on säädetty julkisiksi. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että 

valvonta ja sen tulokset tulee tehdä ja julkistaa yhtenäisellä ja luotettavalla tavalla koko maassa. Elinkeinonharjoitta-

jilla on paljon pelissä, joten on tärkeää, että yhteisistä pelisäännöistä sovitaan toimijoiden kanssa.
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läHde: nielSen Ja PTy*

suomen Pt-kauPan ryhmittymien 
markkinaosuudet 2010 

kokonaismyynti 14 526 meur

 lidl* •  723 meur • 5,0 %

 S-RyHMä •  6 412 meur • 44,1 %

 K-RyHMä •  5 081 meur • 35,0 %

 STOCKMann* • 202 meur • 1,4 %

 TOKManni-KOnSeRni* • 201 meur • 1,4 %

 M-KeTJu* • 102 meur • 0,7 %

 MiniMani* • 84 meur • 0,6 %

 MuuT yKSiTyiSeT* • 413 meur • 2,8 %

 suomen  lähikauPPa • 1 308 meur • 9,0 %

PäiviTTäiSTavaRaKauPan RyHMiTTyMäT
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suomen Pt-kauPan ryhmittymien 
markkinaosuudet 2010 

kokonaismyynti 14 526 meur

PäivittäistavarakauPaN 
rYHMittYMät
Päivittäistavarakauppa ry:hyn kuuluu 11 jäsenyritystä ja yksi jäsenyhteisö.  
Jäsenyritykset edustavat noin 97 prosentin osuutta Suomen päivittäistavaramarkkinoista.

suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista vähittäiskaupan ketjuuntuminen sekä hankinnan ja logistiikan 

keskittyminen. kolmen suurimman ryhmittymän hallussa on 88,1 prosenttia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan 

markkinoista. tilanne on samankaltainen muissakin Pohjoismaissa, sillä ilman suureksi koottuja volyymeja ei laajas-

sa ja harvaan asutussa maassa päästä riittävään logistiseen tehokkuuteen. Heikompi kustannustehokkuus merkitsisi 

asiakkaille korkeampia hintoja, pienempiä valikoimia sekä huonompaa palvelua ja saavutettavuutta.

Päivittäistavarakaupan kilpailu käydään käytännössä paikallisesti myymälätasolla. tärkeitä kaupan valintakriteerejä 

ovat läheisyys, valikoima, tuotteiden hinta ja laatu sekä asioimisen helppous ja aukioloajat. Erilaiset myymälätyypit 

hyödyntävät kilpailussa kukin omia vahvuuksiaan. Myös pt-kaupan ryhmittymään voi kuulua useita myymälätyyp-

pejä, jotka kilpailevat keskenään paikallisesti.

Päivittäistavarakaupalla on useita hankintakanavia. suomen viiden päivittäistava roiden toimitusketjun (inex Partners 

Oy, ruokakesko Oy, tuko Logistics Osk, Lidl suomi ky ja tokmanni Oy) tavaran hankintaan ja myymäläkohtaisten va-

likoimien muodostamiseen osallistuvat myös kauppiaat, myymäläpäälliköt ja ketjujohdot.

ulkomainen kilpailu ja Eu:n laajeneminen Baltian maihin on liittänyt suomen päivittäistavarakaupan Eu:n sisämark-

kinakauppaan. suomen päivittäistavarakaupan keskittyneisyyttä tulisikin arvioida osana itämeren alueen ja läntisen 

venäjän markkinoita.

Päivittäistavaroiden myynnin vuosimuutos myymälätyypeittäin, %
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s-ryhmä  www.s-kanava.fi

s-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupan alan yritysryhmä. se muodostuu suomen Osuuskauppojen kes-
kuskunnasta (sOk) tytäryhtiöineen sekä 22 alueosuuskaupasta ja yhdeksästä paikallisosuuskaupasta.

s-ryhmä tuottaa marketkaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, matkailu- ja ravitse-
miskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja. Lisäksi ryhmä harjoittaa Baltian ja Pietarin alueella market-
kauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa.

s-Pankin aloitettua (vuonna 2007) s-ryhmä on tarjonnut myös pankkipalveluita. vuoden 2010 lopussa pankilla oli jo 2,3 miljoo-
naa asiakasta.

sOk:n tytäryhtiö inex Partners Oy on päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkayhtiö. Meira Nova Oy tuottaa päivit-
täistavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluja HoreCa-alan toimipaikoille. North European Oil trade Oy on sOk:n ja Greeni Oy:n yh-
teisesti omistama polttonesteiden hankintayhtiö.

s-ryhmällä oli vuoden 2010 lopussa 1 636 toimipaikkaa, joista 13 Baltiassa ja yhdeksän venäjällä.  Henkilöstömäärä oli 39 646.

johto
sOk pääjohtaja kuisma niemelä
Johtaja, päivittäistavarakauppa, ravitsemiskauppa,  
polttonestekauppa vesa kyllönen
Johtaja, käyttötavarakauppa leena laitinen
Johtaja, henkilöstö leena olkkonen
Johtaja, talous ja hallinto jari annala
Johtaja, asiakkuudet ja tieto harri miettinen
Johtaja, matkailukauppa, autokauppa antti sippola
Johtaja, maine ja vastuullisuus suso kolesnik

hankintayhtiöt
inex Partners Oy, toimitusjohtaja jorma vehviläinen
Meira Nova Oy, toimitusjohtaja jouni nurmi
Neot Oy, toimitusjohtaja henrikki talvitie

valtakunnalliset ketjubrändit
Marketkauppa: Prisma, s-market, sale ja alepa; tavaratalo- ja 
erikoisliikekauppa: sokos, Emotion, Pukumies; Liikennemyymä-
lä- ja polttonestekauppa: aBC, aBC-deli; Matkailutoiminta: so-
kos Hotels ja radisson Blu Hotels & resorts; ravitsemistoiminta: 
rosso ja rosso Express, Fransmanni, amarillo, sevilla, torero, Buf-
fa, Memphis, Night, Public Corner, Coffee House ja  Presso; Maa-
talouskauppa: s-rautamarket, agrimarket ja Multasormi; Muut: 
kodin terra

 s-MarkEt	•	3	320	meur	•	51,8	%
 PrisMa	•	2	009	meur	•	31,3	%
 aLEPa Ja saLE	•	866	meur	•	13,5	%
 Muut	•	216	meur	•	3,4	%

LäHdE: PtY

S-ryhmän päivittäistavaramyynnin  jakautuminen 
ketjuittain vuonna 2010	 •	 6	412	meur

k-ryhmä   www.kesko.fi

kesko on johtava kaupan alan palveluyritys ja arvostettu pörssiyhtiö. se toimii ruoka-, käyttötavara-, rauta-, auto- ja konekaupassa. 
keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Pohjoismaissa, Baltiassa, venäjällä ja valko-venäjällä.

keskon liikevaihto oli 8 777 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 268,1 milj. euroa vuonna 2010. vuoden 2010 lopussa 
kesko-konsernissa työskenteli yhteensä 22 124 henkilöä. suomessa henkilöstöä oli 12 720 ja muissa maissa 9 404 henkilöä. k-ryhmä 
eli kesko ja sen ketjujen kauppiasyrittäjät työllistävät yhteensä noin 45 000 henkilöä.

ruokakesko oy  
ruokakesko on johtava toimija suomen päivittäistavarakaupassa. Yli 1 000 k-ruokakaupan asiakastyytyväisyydestä vastaavat k-ruo-
kakauppiaat, joiden kanssa ruokakesko toimii ketjuliiketoimintamallilla. 

ruokakesko johtaa k-ruokakauppaketjuja, joita ovat k-citymarket, k-supermarket, k-market ja k-extra. ruokakeskon keskeisinä 
tehtävinä ovat tuotteiden keskitetty hankinta, valikoimanhallinta, logistiikka sekä ketjukonseptien ja kauppapaikkaverkoston kehit-
täminen. ketjutoiminnalla varmistetaan toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky. ruokakeskon tytäryhtiö kespro on hotelli-, ravintola- ja 
catering-toimialan johtava tukkukauppa suomessa. se tarjoaa asiakkailleen alan parhaat hankintaratkaisut.
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johto
kesko Oyj:n pääjohtaja matti halmesmäki 
ruokakesko
toimitusjohtaja terho kalliokoski
Johtaja, k-citymarket, elintarvike mika rautiainen
Johtaja, k-supermarket jaana hertsberg
Johtaja, k-market ja k-extra timo lavikainen
Johtaja, tavarakauppa minna kurunsaari
Johtaja, k-Plus Oy niina ryynänen
Johtaja, kenttä kari heiskanen
Johtaja, logistiikka ja tietohallinto Petteri niemi
Johtaja, talous ja henkilöstö jukka erlund

 k-suPErMarkEt	•	1	726	meur	•	34,0	%
 k-MarkEt	•	1	416	meur	•	27,9	%
 k-CitYMarkEt	•	1	653	meur	•	32,5	%
 Muut	•	285	meur	•	5,6	%

LäHdE: PtY

K-ryhmän päivittäistavaramyynnin jakautuminen 
ketjuittain vuonna 2010	 •	 5	081	meur

k-kauppiasliitto on k-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunval-
vontajärjestö, jonka perustehtävänä on k-kauppiasyrittäjyy-
den kehittäminen ja vahvistaminen. k-kauppiaat (noin 1 300) 
ovat toimialayhdistyksensä kautta k-kauppiasliiton jäseniä. 
kullakin ketjulla on oma k-kauppiaista koostuva johtokuntan-
sa, jonka kautta k-kauppiailla on mahdollisuus vaikuttaa ket-
junsa kehittämiseen.

www.k-kauppiasliitto.fi

k-kauppiasliitto
toimitusjohtaja matti mettälä
hallitus
Pj kauppias esa kiiskinen
vpj diplomikauppias tomi korpisaari 
kauppias toni Pokela (k-ruokakauppiasyhdistys pj) 
kauppias timo könttä (k-ruokakauppiasyhdistys vpj)
kauppias juha haroma (k-ruokakauppiasyhdistys vpj) 
kauppias risto niklas-salminen (k-erikoiskauppiasyhdistys pj) 
kauppias jyrki aalto (k-erikoiskauppiasyhdistys vpj)  
diplomikauppias matti naumanen 

(k-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys pj)
kauppias jussi Perälä 

(k-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys vpj)

suomen lähikauppa oy   www.lahikauppa.fi

suomen Lähikauppa Oy:llä on kaksi valtakunnallista kauppaketjua, siwa ja valintatalo. Yhteensä kauppoja on 692 ympäri suomen.
tuontielintarvikkeiden ja teollisten elintarvikkeiden hankinnan sekä logistiikan palvelut suomen Lähikauppa Oy ostaa tuko Logistics 
Oy:ltä. Yhtiön suurin omistaja on ik investment Partners.

johtoryhmä 
toimitusjohtaja ralf holmlund 
Myyntijohtaja, (siwa ja valintatalo) jonas stjernberg 
Johtaja, tuotehallinta anu ora 
Johtaja, Logistiikka esko sutelainen 
Johtaja, kauppaverkosto seppo hämäläinen
Markkinointijohtaja kari luoto
Johtaja, talous kaisa arovaara
Johtaja, Hr anneli lindeman
Johtaja, Euromarket sami määttä
Johtaja, iCt janne jakola

 siWa	•	714,4	meur	•	54,6	%
 vaLiNtataLO	•	471,8	meur	•	36,1	%
 EurOMarkEt	•	121,8	meur	•	9,3	%

LäHdE: PtY

Suomen lähikaupan päivittäistavaramyynnin  
jakautuminen ketjuittain vuonna 2010	 •	 1	308	meur
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rautakirja oy   www.rautakirja.fi

rautakirja Oy harjoittaa päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa r-kioski-ketjun kautta. r -kioskit muodostavat valtakunnallisen ket-
jun, joka tarjoaa asiakkailleen viihdettä, jännitystä ja mielihyvää sekä päivittäisiä perustuotteita ja palveluja nopeasti ja vaivattomas-
ti aamusta iltaan.

suomessa r-kioskeja on noin 700, joista reilut 40 prosenttia toimii franchising-konseptin mukaisesti ja vajaat 60 prosenttia on yh-
tiön omassa hoidossa. Lisäksi rautakirjalla on tytäryhtiö virossa (170 r-kioskia) ja Liettuassa (320 kioskia) sekä yhteisyritys Latviassa 
(250 kioskia). r-kioskien lisäksi rautakirjan merkittävimmät brändit suomessa ovat Lehtipiste ja suomalainen kirjakauppa.

johtoryhmä 
toimitusjohtaja  hellevi kekäläinen
toimialajohtaja, kioskikauppa jari heino
toimialajohtaja, kaupan palvelut raimo kurri
toimialajohtaja, kirjakauppa jarmo oksaharju
kehitysjohtaja jukka nikkinen

R-kioskien kokonaismyynti vuonna 2010	 •	 1	022	meur

 Muu  MYYNti	•	753	meur	•	73,7	%
 Pt-MYYNti	•	269	meur	•	26,3	%

LäHdE: PtY

lidl suomi ky   www.lidl.fi

Lidl on yksi Euroopan suurimmista vähittäiskaupan myymäläketjuista, joka toimii yli 20 maassa. Yhtiön liikeideana on tarjota kor-
kealaatuisia elintarvikkeita ja käyttötavaroita edulliseen hintaan. Lidlin tarjoaman monipuolisen valikoiman erinomainen hinta-laa-
tusuhde pohjautuu yrityksen omiin, tarkkaan valvottuihin tuotemerkkeihin ja poikkeuksellisen tehokkaaseen toimintakonseptiin. 

Lidl aloitti toimintansa suomessa vuonna 2002 ja muodostaa nykyään valtakunnallisen myymäläketjun, joka ulottuu Hangosta 
sodankylään. Lidl suomi ky työllistää noin 2 700 henkilöä. sillä on kaksi jakelukeskusta ja kaksi kiinteistötoimistoa. Pääkonttori sijait-
see vantaalla. 

johtoryhmä 
toimitusjohtaja lauri sipponen
Hallintojohtaja sami Pyykönen
Ostojohtaja timo hansio
kehitysjohtaja mathias kivikoski

lidl Suomi Ky:n kokonaismyynti vuonna 2010	 •	 723	meur

 MYYNti	•	723	meur	•	100,0	%
LäHdE: PtY

stockmann oyj abp   www.stockmann.com

stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö, jonka liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotikau-
pan myymäläketjut seppälä ja Lindex. stockmann harjoittaa päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa 16 tavaratalossaan suomessa, 
venäjällä, virossa ja Latviassa. tavaratalojen elintarvikeosastot tunnetaan stockmann Herkkuina. Hankintakanavia ovat stockmannin 
oma elintarvikehankinta ja tuko Logistics Oy.

stockmann-konsernin toimitusjohtaja hannu Penttilä

tavarataloryhmän johtoryhmä
tavarataloryhmän johtaja, stockmannin varatoimitusjohtaja 
maisa romanainen
Johtaja, suomen ja Baltian tavaratalot juha oksanen
Johtaja, venäjän tavaratalot tove Westermarck
Markkinointijohtaja maaret kuisma
Ostojohtaja tiina railio
Ostojohtaja, elintarvikkeet Pirjo Pyykkö-tuominen
Logistiikkajohtaja Björn höglund
Hallintojohtaja tuija Pesonen
Johtaja, etäkauppa raija-leena söderholm
Henkilöstöjohtaja heini Pirttijärvi
Johdon assistentti, johtoryhmän sihteeri lisa levio 

 Muu  MYYNti	•	594,9	meur	•	74,7	%
 Pt-MYYNti	•	202	meur	•	25,3	%

LäHdE: PtY

Stockmann Oyj abp:n tavarataloryhmän  
kokonaismyynti Suomessa vuonna 2010	 •	 796,9	meur
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Wihuri oy   www.wihuri.fi | www.metrotukku.com

Wihuri Oy on teollisuutta ja kauppaa harjoittava kansainvälinen suomalainen monia-
layritys, jonka neljä toimialaa ovat Pakkausteollisuus, Wihuri Oy aarnio, tekninen kaup-
pa ja Erityistoimialat. toimialoista Wihuri Oy aarnio tarjoaa kokonaisvaltaista päivittäis-
tavarahuoltoa ja alkoholien tukkukauppaa valtakunnallisesti HoreCa-, suurkeittiö- ja 
jälleenmyyville asiakkaille Metro-tukun kautta.

Metron lähtökohtana on olla valtakunnallinen ketju, joka on paikallisesti läsnä. tämä 
näkyy suomen suurimpana 32 Metro-pikatukun verkostona sekä asiakaslähtöisesti ra-
kennettuna ja koko maan kattavana myyntiorganisaationa. Metron hankinta- ja logistiik-
kayhteistyökumppanina toimii tuko Logistics Osk. Wihuri Oy aarnio hallinnoi ja kehittää 
myös yrittäjävetoista tarmo Lähikauppias -ketjukonseptia. 

Wihuri Oy:n toimitusjohtaja 
juha hellgrén
Wihuri oy aarnion johtoryhmä 
toimialajohtaja juha mattila
Myyntijohtaja riku nykänen
kaupallinen johtaja tiina hildre 
talousjohtaja juha karttunen
ketjujohtaja ari maijanen
kehityspäällikkö mervi herranen

tokmanni-konserni   www.tokmanni-konserni.fi

tokmanni-konserni on suomen suurin halpahintakauppaketju. vuoden 2010 lopussa
konserniin kuului 142 myymälää seitsemässä eri ketjussa: tokmanni, tarjoustalo, robin-
hood, vapaa valinta, Maxi-Makasiini, Maxi-kodintukku ja säästöpörssi. Myymäläverkosto 
kattaa koko suomen. 

vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 634 miljoonaa euroa. Yritys työllistää tällä het-
kellä runsaat 2 900 henkilöä.

konsernin liikeideana on myydä laajalla valikoimalla laadukkaita tuotteita edullisesti.
asiantuntevan ja osaavan henkilöstön, toimivan osto-organisaation ja tehokkaan lo-

gistiikan ansiosta myymäläverkosto pystyy tarjoamaan asiakkaille sekä kotimaisia että 
kansainvälisiä merkkituotteita.

johtoryhmä 
toimitusjohtaja heikki väänänen
talous- ja hallintojohtaja, vtj  
sixten hjort
Henkilöstöjohtaja saara korpelainen
Ostojohtaja  seppo saastamoinen
kenttäjohtaja Pirjo ruokonen
tietohallintojohtaja Pasi karhapää
Markkinointipäällikkö timo koskelin
Logistiikkapäällikkö sami vilkki

minimani-yhtiöt   www.minimani.fi

Minimani-yhtiöt on suomalainen perheyritys, jonka toimialoina ovat päi-
vittäistavara- ja käyttötavarakauppa. Minimani-ketjuun kuuluu 6 hyper-
markettia. Minimani tunnetaan edullisuudesta ja monipuolisista valikoi-
mista. kilpailukyky perustuu kustannustehokkuuteen, monikanavaiseen 
hankinta- ja logistiikkatoimintamalliin sekä innovatiiviseen toimintaan.

johtoryhmä 
toimitusjohtaja kalle lähdesmäki
toimialajohtaja, Päivittäistavara tapani rintamäki
toimialajohtaja, rauta/asuminen taina kinnari
toimialajohtaja, koti/kausi jaana metsäranta
talousjohtaja markku koski
tietojohtaja ari jaatinen
toimitilajohtaja seppo yli-renko
Minimanijohtaja, kokkola markus anttila

m itsenäiset kauppiaat   www.m-ketju.fi

M itsenäiset kauppiaat Oy on vuonna 2006 perustettu, itsenäisten kauppiaiden 
omistama valtakunnallinen kauppaketju. M-ketjuun kuuluu 58 myymälää. Wi-
huri Oy aarnio Metro on M-ketjun pääyhteistyökumppani tuonti- ja teollisten 
elintarvikkeiden osalta ja pääosan logistisista palveluista hoitaa tuko Logistics 
Osuuskunta.

hallitus
Puheenjohtaja timo Pyrhönen  
varapuheenjohtaja jan-mikael ekholm 
markku kontturi
Pia moisala
Markkinointipäällikkö veli-matti sirkiä
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HOReCa-TuKKuKauPPa, HanKinTa Ja lOgiSTiiKKa

HoreCa-tukkukauppa on tärkeä osa päivittäis- 
ja käyttötavarakaupan kokonaispalvelua.  
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten HoreCa-
tukkukaupan kokonaismyynti vuonna 2010 oli  
yhteensä 1 653,7 meur.
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HOrECa-tukkukauPPa 
HoreCa-tukkukauppa on tärkeä osa päivittäis- ja käyttötavaratavarakaupan kokonaispalvelua ja se vastaa vähittäis-

kaupan ulkopuolisesta tavaranvälityksestä. sen tarjoama monipuolinen palvelukokonaisuus auttaa asiakkaita keskit-

tymään omaan toimintaansa.

HoreCa-lyhenne tulee sanoista Hotels, restaurants ja Catering. HoreCa-ala on kasvava osa ruoka- ja juomatarjon-

taa kuluttajille. suomen 21 000 ammattikeittiötä eli HoreCa-toimipaikkaa tarjoavat asiakkailleen vuosittain noin 850 

miljoonaa ateriaa. Niiden raaka-aineista suurin osa hankitaan HoreCa-tukkukaupoista.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten HoreCa-tukkukaupan kokonaismyynti (liikevaihto) vuonna 2010 oli yh-

teensä 1 653,7 meur. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 %.

suurimmat asiakasryhmät olivat hotellit, kahvilat ja ravintolat sekä julkishallinnon laitokset. suurimpia tavararyh-

miä olivat tuoretuotteet ja teolliset elintarvikkeet.

heinon tukku oy   www.heinontukku.fi

Heinon tukku Oy:n asiakkaita ovat ravintolat, suurkeittiöt ja jälleenmyyjät. Heinon tukku tarjoaa yrityksille täyden va-

likoiman palvelua kaikkialle suomeen Espoon, turun, tampereen, Oulun ja kuopion toimitustukkujen sekä Helsingin ja 

vantaan pikatukkujen kautta. Heinon tukun valikoimat on suunniteltu ruoka- ja juoma-alan ammattilaisille. valikoimis-

ta löytyy päivittäistavaroita, alkoholituotteita, ammattiastioita sekä kaikkea mitä salissa ja ammattikeittiössä päivittäin 

tarvitaan. Oma kalan- ja lihanjalostus palvelee räätälöidysti HoreCa-asiakkaita.

kespro oy   www.kespro.com

kespro Oy on ruokakeskon tytäryhtiö, joka tarjoaa HoreCa-alan ammattilaisille toimialan parhaat hankintaratkaisut. 

kespron laaja HoreCa-valikoima käsittää tuoretuotteet, teolliset elintarvikkeet, pakasteet, alkoholit ja panimotuotteet, 

astiat sekä kattaustuotteet. asiakastarpeiden mukaiset joustavat jakeluratkaisut helpottavat keittiöiden liiketoiminnan 

onnistumista.  kespron kenttä- ja puhelinmyynnin HoreCa-ammattilaiset auttavat löytämään parhaat ratkaisut asiak-

kaiden liiketoimintaan. kespron oma tuotemerkki Menu on kehitetty HoreCa-alan ammattilaisille. kespron laaja pal-

veluverkosto kattaa koko suomen.

meira nova oy   www.meiranova.fi

Meira Nova Oy on sOk:n tytäryhtiö, joka on erikoistunut päivittäis- ja käyttötavaroiden HoreCa-alan hankintaan, asia-

kaspalveluun ja logistiikkaan. Meira Novan asiakkaita ovat hotellit ja ravintolat, henkilöstöravintolat, julkisen sektorin 

suurkeittiöt sekä liikennemyymälät ravintoloineen. Meira Novan logistiikkakeskus ja keskusvarasto sijaitsevat tuusulas-

sa ja maan kattava palvelu sekä jakelu varmistetaan kolmen myyntikonttorin ja 11 alueterminaalin avulla. Meira Novan 

valikoimiin kuuluvat muun muassa hedelmät, vihannekset, liha, lihajalosteet, maitotaloustuotteet, teolliset elintarvik-

keet, pakasteet, tupakka, alkoholituotteet ja non food -tuotteet sekä käyttötavarat.

metro   www.metrotukku.com

Wihuri Oy aarnio tarjoaa kokonaisvaltaista päivittäistavarahuoltoa ja alkoholituotteiden tukkukauppaa valtakunnal-

lisesti Metro-tukun kautta. Metron lähtökohtana on olla valtakunnallinen ketju, joka on paikallisesti läsnä. Wihuri Oy 

aarniolla on 32 Metro-pikatukun verkosto sekä asiakaslähtöisesti rakennettu ja koko maan kattava myyntiorganisaatio. 

Metron hankinta- ja logistiikkayhteistyökumppanina toimii tuko Logistics Osk.
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JuLkistEN HaNkiNtOJEN kEHittä-
MiNEN OsaNa JuLkisEN sEktOriN  
Ja tukkukauPaN YHtEistYÖtä
juha mattila Wihuri Oy Aarnio, Metron toimialajohtaja

HoReCa-sektori pitää tärkeänä julkisten hankintojen 
kehittämistä parempaan suuntaan sekä hyvää 
keskusteluyhteyttä tilaaja- ja toimijapuolien välillä. 
Julkisen sektorin hankintaosaamista ollaan lisäämässä 
ja hankintayksiköiden koon suurentuessa myös 
hankintamenettelyt tehostuvat, sähköisiä tietojärjestelmiä 
käytetään enemmän sekä osaaminen lisääntyy molemmilla 
puolilla. 

Julkisen sektorin elintarvikehankinnat muodostavat merkittävän osan tukkukauppojen liiketoiminnasta. Hankintalain 

mukaisten vaatimusten täyttäminen sekä kuntien toimintatapojen ja hankintajärjestelmien kirjo on vaatinut tukku-

kaupoissa panostamista hankintamenettelyjen, sen vaatimien tietojärjestelmien ja sopimusmenettelyjen osaamiseen. 

Näin niistä on kehittynyt hankintojen ammattilaisia.

tilaajapuolella hankintoja on varsinkin kunnissa tehty tähän mennessä erittäin hajautetusti ja yhteishankintojen hyö-

dyt ovat jääneet vähäisiksi. Määräajoin käynnistettävissä elintarvikekilpailutuksissa on ollut käytäntönä, että noin 

300–500 julkishallinnon toimijaa lähettää omanlaisensa tarjouspyynnön. Yhtenäistä tarjouspyyntöpohjaa ei ole alal-

la saatu luotua, jolloin jokaiseen tarjouspyyntöön räätälöidään omat tarjouksensa. kilpailutusprosessi on ollut ja on 

edelleen varsin työläs ja raskas prosessi sekä tarjouksen pyytäjille että tarjoajille.

aMMaT TiMainen HanKinTaORganiSa aTiO Hyödy T Tä ä SeK ä Til a a Ja a eT Tä TavaR anTOiMiT Ta Ja a

viime vuosina on tapahtunut kuitenkin myös paljon myönteistä kehitystä. Elintarvikehankintojen arvo on kasvanut 

hankintayksiköiden keskittäessä kilpailutuksiaan, mikä on vastaavasti vaikuttanut tavarantoimittajien keskittämiseen. 

kehitys on tukkukaupan kannalta myönteistä, koska  ammattimainen hankintaorganisaatio tuo mukanaan hyötyjä sekä 

tilaajille että tavarantoimittajille. sen päähyötyjä ovat kustannussäästöt, kilpailutustyön väheneminen ja suuremman 

joukon asiantuntijuus. keskittäminen on usein kytköksissä myös lisääntyneeseen sähköisten hankintajärjestelmien 

käyttöön, yhtenäisiin tarjouspyyntöihin, selkeisiin prosesseihin ja ylipäänsä vuorovaikutteisuuden lisääntymiseen.

PtY kannattaa sitä, että julkisia hankintoja keskitetään yhteisiin hankintaorganisaatioihin ja että keskitettyjen han-

kintayksiköiden vastuita laajennetaan muuallekin kuin hintaneuvotteluihin, ostovolyymien keskittämiseen sekä ke-

hittyneempien hankintatyökalujen soveltamiseen. PtY pitää tärkeänä hyvää keskusteluyhteyttä elintarviketeolli-

suuden, toimittaja- ja tilaajapuolen välillä julkisten hankintojen kehittämisessä. On hyvä, että julkisen vallan toimilla 

osallistutaan julkisten hankintojen kehittämiseen muun muassa ammattikeittiöiden hankintaosaamista parantamalla. 
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Pty:n jäsenyritysten omien merkkien osuus pt-myynnistä (vähittäismyynti)

2009 2010

kokonaismyynti, meur 13 530,30 13 529,60

Omat merkit, meur 1 253,90 1 422,70

Osuus myynnin arvosta, % 9,3 10,5

tilastossa on mukana seuraavien PtY:n jäsenyritysten omien merkkien myyntiluvut: rautakirja Oy, ruokakesko Oy, sOk, stockmann Oyj abp ja suomen Lähikauppa Oy. 

LäHdE: PäivittäistavarakauPPa rY     

ruokakesko oy 

   

sok

  

tuko-ryhmä

Wihuri Oy

stockmann Oyj abp

suomen Lähikauppa Oy

M-ketju

kauPaN OMat MErkit
Yleisimmät kaupan tavoitteet omille tuotemerkeille (Private labels) ovat asiakasuskollisuuden lisääminen, ketjubrän-

din vahvistaminen ja erilaistaminen, kilpailijoista erottuminen, markkina-aseman vahvistaminen, vähittäiskaupan 

katteen lisääminen, tuotteiden laadun parantaminen ja toimitusketjun hallinnan varmistaminen. kaupan omien tuo-

temerkkien tärkeänä tavoitteena on lisäksi tarjota kuluttajalle vaihtoehtoina laadukkaita, jokapäiväiseen elämään so-

pivia tuotteita edullisesti.

kaupan omien merkkien myynti on viime vuosina kasvanut aikaisempaa enemmän. Nielsenin Homescan -kulut-

tajapaneelin mukaan kaupan omien merkkien osuus kuluttajaostoista oli noin 18 % vuoden 2011 ensimmäisellä nel-

jänneksellä. tulevaisuudessa kaupan omien merkkien osuuden myynnin ja markkinaosuuden uskotaan kehittyvän 

edelleen hyvin. 

Nielsen Global Online survey -tutkimuksessa maaliskuussa 2011 suomalaisista vastaajista 58 prosenttia kertoi osta-

neensa taantuman aikana enemmän kaupan omia merkkejä. vuonna 2010 suomalaisvastaajista 60 % mainitsi yhtenä 

säästötoimenpiteenään siirtymisen edullisempiin päivittäistavaramerkkeihin. 

vaikka kaupan omiin merkkeihin olisi siirrytty säästötoimenpiteenä, niiden ostamista jatketaan usein taantuman 

jälkeenkin. Nielsenin tutkimuksessa syksyllä 2010 lähes kaikki vastaajat (95 prosenttia) ilmoittivat jatkavansa omien 

merkkien ostamista myös taloustilanteen parantuessa.

lidl
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Päivittäistavaroiden hankinnan kansainväliset osto-organisaatiot

Euroopassa toimii useita yhteisosto-organisaatioita, joissa on mukana suomalaisia yrityksiä. Päivittäistavarakauppa ry:n 

jäsenyritykset ovat mukana seuraavissa osto-organisaatioissa:

ams-sourcing   www.ams-sourcing.com

vuonna 1988 perustetun aMs:n kotipaikka on Hollanti. suomalaista kauppaa aMs-yhteenliittymässä edustaa ruoka-

kesko Oy. Yhteistoiminnan tuloksia ovat muun muassa Euro shopper -tuotteet.

Coop trading   www.cooptrading.com 

Coop trading on yhteispohjoismainen hankintayhtiö, jonka omistajia ovat Coop denmark, Coop Norway, Coop sweden 

ja suomalainen sOk. Yhtiön tehtävä on hankkia brändituotteita kilpailukykyiseen hintaan sekä kehittää ja ylläpitää kat-

tavaa oma merkki -valikoimaa. Coop trading tekee ostoja yli 13 miljoonalle pohjoismaalaiselle kuluttajalle. 

united nordic www.unitednordic.com

united Nordic on johtava pohjoismainen hankintayhtiö, jonka asiakkaita ovat suuret tukku- ja vähittäiskaupan yritykset 

Norjassa, ruotsissa, suomessa ja tanskassa. united Nordicin tehtävänä on optimoida jäsentensä hankintaehdot pohjois-

maisen yhteistyön avulla. tuko Logistics on ollut united Nordicin jäsen vuodesta 1968 saakka. Nykyään united Nordicin 

kautta hankitaan pääosa tukon Eldorado- ja First Price -tuotteista.

emd www.emd-ag.com

vuonna 1989 perustettu EMd on johtava eurooppalainen hankintayhtiö, jonka päämaja sijaitsee sveitsissä. Osakkeen-

omistajia on 13, jäseniä 15 ja epäsuoria, itsenäisesti toimivia jäseniä 500. Ne kattavat 150 000 myyntipistettä 16 maassa. 

EMd:n tehtävänä on varmistaa jäsenilleen parhaat osto- ja hankintaehdot. tuko Logistics liittyi EMd:hen vuonna 2002.
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MyyMäläT Ja MyynTi

suurten myymälöiden rooli suomen päivittäistavara-
kaupassa on jo pitkään ollut merkittävä – yli 
1 000-neliöisten myymälöiden markkinaosuus on 
noin 65 %. Pienillä myymälöillä on taas asuttavuuden 
kannalta tärkeä tehtävä paikallisen elintarvike- ja 
päivittäistavaratarjonnan toteuttamiessa.
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PäivittäistavarakauPaN 
rakENNEMuutOs
Kun suurilla myymälöillä on päävastuu taajamien kuluttajien valtakunnallisesta elintarvike huollosta, 

on pienemmillä myymälöillä taas asuttavuuden kannalta tärkeä tehtävä paikallisen elintarvike- ja 

päivittäistavaratarjonnan järjestämisessä.

suomen päivittäistavaramarkkinalle on jo pitkään ollut tyypillistä isojen myymälöiden vahva rooli. Yli 1 000-neliöis-

ten myymälöiden markkinaosuus on Nielsenin mukaan noin 65 %, ja myymälät, jotka muodostavat kymmenesosan 

myymälöiden kokonaislukumäärästä, vastaavat 50 prosentista päivittäistavaramyynnin arvosta.

asiakastarpeiden muutos ja päivittäistavarakaupan kilpailutilanne ovat johtaneet   myymäläkoon kasvuun. suu-

remmat kaupat vastaavat paremmin asiakkaiden odotuksiin monipuolisista valikoimista ja edullisemmista hinnoista, 

jotka suuremmissa ja tehokkaammissa kaupoissa ovat mahdollisia.

Päivittäistavarakaupan keskeinen kilpailukeino on tehokkuus. suurien myymälöiden kustannustehokkuus on sel-

västi pieniä myymälöitä parempi. kaupan rakennemuutokseen vaikuttavat väestön muutto kasvukeskuksiin ja autois-

tuminen, sekä kysynnän muutoksiin reagoiva valikoimien kasvu ja sen hallinnan mahdollistava tietotekninen kehitys.

Markettyyppisten myymälöiden lukumäärä on laskenut vuoden 1978 kokonaismäärästä 9 398:sta miltei kolmas-

osaan, vuoden 2010 kokonaismäärään 3 283:een.

kun suurilla myymälöillä on päävastuu taajamien kuluttajien valtakunnallisesta elintarvikehuollosta, on pienem-

millä myymälöillä taas asuttavuuden kannalta tärkeä tehtävä paikallisen elintarvike- ja päivittäistavaratarjonnan jär-

jestämisessä.

Lukumääräisesti puolet myymälöistä myy vain 9 % koko myynnistä, mutta näillä pienillä myymälöillä on volyymi-

aan suurempi palvelumerkitys lähipalvelujen tarjoajana. tehokkuuskäyrän suhdeluvut ovat säilyneet samoina jo 20 

vuoden ajan, mikä osoittaa kaupan palveluverkon vastaavan hyvin muuttuviin tarpeisiin.

suurten myymälöiden yhteydessä sijaitsevat alkot ja apteekit aiheuttavat lähikaupoille ostovoiman menetystä. 

Mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa on tulevaisuudessa 

välttämätöntä lähikaupan palveluiden säilyttämisen turvaamiseksi. 

Myyntitehokkuuskäyrä kertoo myynnin keskittymisestä suuriin myymälöihin. suurimmat myymälät eli 30 % myy-

mälöistä myyvät 78 % koko päivittäistavaramyynnistä.

Päivit täistavaramy ymälöiden tehokkuusk äyrä
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Päivittäistavarakauppojen myynti, arvon muutos ja volyymin muutos 1993–2010

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lukumäärä 
marketit 5 195 4 818 4 597 4 351 4 184 4 026 3 858 3 697 3 555 3 533 3 529 3 584 3 532 3 364 3 361 3 365 3 351 3 283

Lukumäärä 
kaikki 6 013 5 661 5 384 4 966 4 714 4 678 4 511 4 325 4 165 4 163 4 129 4 192 4 109 3 942 3 922 3 904 3 917 3 923

Myynti  
meur 8 372 8 520 8 388 8 599 8 904 9 277 9 466 9 681 10 364 10 948 11 265 11 529 11 601 12 028 12 842 13 934 14 339 14 331

Arvon  
muutos % 0,2 % 1,8 % -1,6 % 2,5 % 3,5 % 4,2 % 2,0 % 2,3 % 7,1 % 5,1 % 3,3 % 1,7 % 2,3 % 4,2% 5,2 % 8,1 % 3,1 % 0,0 %

Volyymin  
muutos % -1,0 % 1,5 % 4,3 % 2,6 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,2 % 2,6 % 2,4 % 2,7 % 3,3 % 2,4 % 3,0% 3,5 % 0,8 % -0,5 % 0,0%

myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan vuonna 2010

myymälätyyppi
yhteensä 1.1.2011

Hypermarketit 141

tavaratalot 120

supermarketit, isot 585

supermarketit, pienet 441

valintamyymälät, isot 1 070

valintamyymälät, pienet 479

Pienmyymälät 447

Erikoismyymälät 614

kauppahallimyymälät 26

yhteensä 1.1.2011 3 923

Myymäläautot ja -veneet 26

lopettaneet 203

Päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin 2000–2010 (meur)

myymälätyyppi 2000 2001* 2002 2003 2004 2005** 2006 2007 2008 2009 2010

Hypermarketit 2 092 2 338 2 534 2 618 2 692 2 772 2 984 3 150 3 460 3 706 3 802

tavaratalot 691 443 509 549 585 611 615 632 654 662 558

supermarketit, isot 2 661 3 118 3 275 3 458 3 718 3 789 3 984 4 347 4 704 4 827 4 913

supermarketit, pienet 2 006 1 944 1 913 1 838 1 665 1 648 1 615 1 686 1 826 1 850 1 776

valintamyymälät, isot 1 410 1 693 1 879 1 921 1 986 1 916 1 950 2 102 2 301 2 295 2 306

valintamyymälät, pienet 485 512 513 536 515 490 481 492 514 492 473

Pienmyymälät 191 172 173 194 212 216 238 271 308 332 317

Erikoismyymälät ja hallit 145 144 152 151 155 158 160 163 167 175 185

yhteensä 9 681 10 364 10 948 11 265 11 528 11 600 12 027 12 843 13 934 14 339 14 330

Myymäläautot ja -veneet 33 31 27 23 20 18 16 14 12 12 10

lopettaneet 141 119 72 120 90 289 359 190 151 178 185

yhteensä 9 855 10 514 11 047 11 408 11 638 11 907 12 402 13 047 14 097 14 529 14 526

*  Ei vertailukelpoinen ed. vuosiin
**  Myymälätyyppien luokitusta muutettu hypermarkettien osalta ketjuperusteiseksi sisältäen ketjut k-citymarket, Prisma ja Euromarket.  
 Muiden luokkien perusteet ennallaan. taulukkoon tehty muutokset takautuvasti.
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Päivittäistavaramyynti ketjuittain vuonna 2010 
kokonaismyynti 14 526 meur, myymälöitä 3 923 (sisältää lopettaneet)

ryhmittymä ketju
myymälöiden 

lukumäärä
Pt-myynti 
%-osuus

Pt-myynti 
meur

keskimyynti/ 
myymälä, meur

k-ryhmä k-citymarket 69 11,4 % 1 653 24

k-supermarket 181 11,9 % 1 726 10

k-market 474 9,7 % 1 416 3

Muut 284 2,0 % 285 1

k-ryhmä yhteensä 1 008 35,0 % * 5 081 5

s-ryhmä Prisma 60 13,8 % 2 009 34

s-market 438 22,8 % 3 320 8

alepa + sale 340 6,0 % 866 3

Muut 137 1,5 % 216 2

s-ryhmä yhteensä 975 44,1 % * 6 412 7

suomen lähikauppa oy Euromarket 6 0,8 % 121,8 20

siwa 511 4,9 % 714,4 1

valintatalo 175 3,2 % 471,8 3

suomen lähikauppa yhteensä 692 9,0 % * 1 308 2

lidl 136  5,0 % 723 6

stockmann tavaratalojen pt-myynti 7 1,4 % 202 29

m-ketju 56 0,7 % 102 2

tokmanni 142 1,4 % 201 1

minimani 6 0,6 % 84 14

muut 901 2,8 % 413 0,5

kaikki myymälärekisteriin kuuluvat yhteensä * 3 923 100,0 % * 14 526 * 4

ryhmittymä ketju
myymälöiden  

lukumäärä
Pt-myynti 

meur
keskimyynti/ 

myymälä, meur

rautakirja r-kioskit 673 269 0,4

LäHtEEt: NiELsEN (*) Ja PäivittäistavarakauPPa rY
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MYYMäLätYYPit Ja MääritELMät

Myymälän myyntipinta-alan määrittäminen

Liikeaikalain muutoksen voimaantullessa vuonna 2001 vahvistui voimassa oleva määritys, jonka mukaan myyntipin-

ta-alaan lasketaan tilat, joissa myyntitoimintaa harjoitetaan. Myyntipinta-ala lasketaan myymälän seinien mukaisesti, 

jolloin siihen kuuluvat palvelutiskit ja niiden takana oleva tila. Myyntipinta-alaan ei kuitenkaan lueta kassalinjan ta-

kaista aluetta tai tuulikaappia, eikä myöskään alueita, joihin vain henkilökunnalla on pääsy, kuten sosiaali-, säilytys- 

ja varastotiloja.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset määritelmät

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikkö on yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruinen myymälä, 

mikä vastaa käytännössä noin 1 300 m² myymäläpinta-alan myymälää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suur-

yksikön rakentaminen edellyttää erityistä sen sallivaa asemakaavamerkintää. Poikkeuksena on paljon tilaa vaativa 

erikoistavaramyymälä, kuten esimerkiksi huonekaluhalli tai autokauppa. Ym pä ristöministeriö valmistelee parhaillaan 

maankäyttö- ja rakennuslain uusimista. Ministeriö esittää nykyisen kaupan suuryksikkörajan säilyttämistä.

sen sijaan Päivittäistavarakauppa ry on vuosien ajan esittänyt, että suuryksikön raja nostettaisiin 3 500 kerrosne-

liömetriin, koska valikoimat ovat kolminkertaistuneet Eu-jäsenyyden aikana ja rajan nostaminen tehostaisi koti- ja 

ulkomaista kilpailua.

tavaratalo

tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään 2 500 m². tavarata-

lossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta kokonaismyyntipinta-alasta. Osastot vastaavat 

alan erikoisliikkeiden valikoimia. tavaratalossa on korkea palveluaste ja kassat sijaitsevat osastoilla. tavaratalo voi si-

jaita kaupungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa. Niin kutsutut halpa-

hallit ovat usein joko tavarataloja tai hypermarketteja.

Hypermarket

Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäismyymälä, jonka myyn-

tipinta-ala on yli 2 500 m². Elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin pai-

nopiste on päivittäistavaroissa. Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa, kauppakeskuksessa 

tai muualla liikenteellisesti hyvin saavutettavissa paikoissa.
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supermarket ja market

supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva ruoan myyntiin keskittyvä päivittäistavaramyymälä, jonka 

myyntipinta-ala on vähintään 400 m² ja jossa elintarvikkeiden osuus on yli puolet myyntipinta-alasta. toimialan käy-

tännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pinta-alaltaan suuriin yli 1 000 m² ja pieniin 400–1 000 m² super-

marketteihin, joita kutsutaan myös yleisesti marketeiksi. 

Lähikaupat

Lähikauppa on mikä hyvänsä kuluttajaa lähellä oleva päivittäistavaramyymälä. useimmin lähikaupaksi tilastoidaan 

pinta-alaltaan alle 400 m² olevat valintamyymälät. isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200–399 m2 ja pienet va-

lintamyymälät 100–199 m².

Lähikaupan voidaan kuvata olevan kuluttajia lähellä oleva ja helposti myös jalan saavutettavissa oleva, asuin-

alueella sijaitseva päivittäistavaramyymälä. asutuskeskuksissa supermarketit toimivat usein samalla lähikauppoina.

Lähikauppa on myös kyläkauppa, joka määritetään kyläkaupan investointitukea varten haja-asutusalueella tai pie-

nissä taajamissa sijaitsevaksi päivittäistavaramyymäläksi, jonka pinta-ala on alle 400 m² ja vuosimyynti alle 2 miljoo-

naa euroa.

discounterit

discounter-myymälöiden toiminta perustuu tuotteiden erittäin nopeaan kiertoon ja tehokkaisiin toimintamalleihin. 

Myymälöiden valikoima kattaa pääsääntöisesti kaikki tuoteryhmät, kuten Hevi, tuoretuotteet sekä kosmetiikka. Myy-

mälöiden pinta-ala vastaa supermarkettien kokoa, ja ne sijaitsevat usein teollisuus- ja liikerakentamisalueilla mutta 

enenevissä määrin myös taajamissa, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Esimerkkinä suomessa toimivasta discoun-

terista voidaan pitää Lidliä.

Pienmyymälät ja kioskit

Pienmyymälä ja kioski on myyntipinta-alaltaan alle 100 m²:n päivittäistavaramyymälä. Elintarvikekioskin myynti voi 

tapahtua luukun kautta tai itsepalvelu- tai palvelumyymälän tapaan. kioskin myyntivalikoima on kioskiasetuksella 

rajoitettu.

Liikennemyymälät ja huoltamot

Liikennemyymälät muodostavat yhä useammin eri palvelutarjoajista koostuvan, kauppakeskusta muistuttavan palve-

lukokonaisuuden, jossa polttoaine- ja päivittäistavaramyynnin sekä ravintolapalvelujen lisäksi tarjotaan muita palve-

luja. aiemmin huoltamoiden palvelutarjonta koostui useimmiten polttoainemyynnistä ja ravintolapalveluista.

tuotekohtaiset päivittäistavaramyymälät

tuotekohtaisten päivittäistavaramyymälöiden, kauppahallien suoramyynnin, torikaupan, kauppa-autojen ja -venei-

den osuus kokonaismarkkinoista on viime vuosina ollut vähenemässä.

LäHtEEt: PäivittäistavarakauPPa rY Ja kauPPa 2010
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kiOskikauPPa
R- KiOSKiT

r-kioskit muodostavat suomen johtavan kioskiketjun, joka toimii kioskimaisen convenience store -toiminnan suun-

nannäyttäjänä. ketjun vahvana kilpailuetuna on tuote- ja palveluvalikoiman monipuolisuus, jolla se haluaa myös erot-

tautua kilpailijoistaan. Nielsenin kioskirekisterin mukaan r-kioskeja oli vuonna 2008 lähes 40 prosenttia kioskien ko-

konaismäärästä ja niiden myynti on oli runsaat 60 % koko kioskitoimialan myynnistä.

rautakirjan kioskikauppa on laajentunut myös Baltiaan. virossa, Latviassa ja Liettuassa se on alansa markkinajoh-

taja.

vuoden 2011 alussa rautakirjan kioskikaupalla oli suomessa yhteensä 664 kioskia. kaikkien toimintamaiden yhteen-

laskettu kioskien määrä oli 1 454. rautakirjan kioskikaupan henkilöstön yhteenlaskettu määrä oli 2 942. 

PukEutuMisEN kauPPa
koko vaatekauppa kasvoi 7,9 prosenttia vuonna 2010. urheiluvaatteiden osuus koko vaatekaupasta oli noin 16,5 pro-

senttia. kenkäkaupan myynti kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. urheilujalkineiden osuus jalkinekaupas-

ta vuonna 2010 oli noin 29 prosenttia. (Lähde: tekstiili- ja Jalkinetoimittajat ry). 

vaatekauppa 2010 (3050 meur)

  POsti- Ja NEttiMYYNti 150 meur, 4,9 % (37,6 %)

  kEtJut 967 meur, 31,7 % (13,1 %)
 aleksi 13, dressmann, H&M,  Halonen , JC, 

kappahl, Lindex,  Marimekko, Nanso, seppälä, 
Moda, Jim& Jill, viLa, vero Moda, Jack&Jones, 
Only, Name it , selected

  tavarataLOt 820 meur, 26,9 % (2,8 %)
 anttila, Citymarket,  Prisma, sokos, stockmann, 

tokmanni

  urHEiLuaLaN kEtJut 242 meur, 7,9 % (5,7 %)
 Budget sport, Elmo-sport, intersport, kesport, 

Partiokaupat, sGN sportia, stadium, top-sport

  tavarataLOJEN urHEiLuvaattEEt 95 meur, 3,1 % (3,3 %)
 Budget sport, Elmo-sport, intersport, kesport,  

Partiokaupat, sGN sportia, stadium, top-sport

  Muu urHEiLukauPPa 86 meur, 2,8 % (7,5 %)

  Muu vaatEkauPPa 690 meur, 22,6 % (38 %)

jalkinekauppa 2010 (537 meur)

  kEtJut 110 meur, 20,5 % (5,8%)
 aleksi 13, andiamo, din sko, Halonen, k-kenkä

  tavarataLOt 149 meur, 27,7 % (3,5 %)
 anttila, Citymarket,  Prisma, sokos, stockmann, 

tokmanni  kENkäkauPat 90 meur, 16,8 % (5,9 %)

  urHEiLuaLaN kEtJut 97 meur, 18,1 % (-5,8 %)
 Budget sport, Elmo-sport, intersport, kesport,  

Partiokaupat, sGN sportia, stadium, top-sport

  tavarataLOt, urHEiLukENGät 41 meur, 7,6 % (2,5 %)

  Muut urHEiLukauPat 18 meur, 3,4 % (0 %)   POsti- Ja NEttiMYYNti 32 meur, 6 % (6,7 %)
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Pty:n jäsenyritysten tavaratalojen kokonaismyynti (meur), lukumäärä ja myynnin kehitys 
vuosina 2009 ja 2010 (alv 0 %)

Lukumäärä 2009 Lukumäärä 2010 Myynti 2009 Myynti 2010 Myynnin muutos, %

kesko

anttila 40 39 433 425 -2,1

Citymarket 69 69 1 780 1 886 6,0

s-ryhmä

sokos 22 22 479 473 -1,0

Prisma 55 60 2 150 2 429 13,0

suomen lähikauPPa oy

Euromarket 19 6 277 124 -55,1

stoCkmann Suomen tavaratalot 7 7 626  663 6,0

tokmanni 139 142 601 633 5,4

minimani 7 6 117 102 -13,1

yhteensä 358 351 6 463 6 735 4,20

tavarataLOkauPPa
tavaratalokaupalla on merkittävä osuus käyttötavarakaupan kokonaismarkkinoista erityisesti pukeutumisen sekä ko-

din ja vapaa-ajan tuotteiden osalta. tavaratalokauppa kilpailee sekä kauppakeskusten että erikoisliikkeiden kanssa. 

kansainvälisten erikoisliikeketjujen määrä on viime vuosina ollut kasvussa varsinkin vaatetusalalla. Nopeasti muuttu-

vassa kilpailutilanteessa tavaratalot uudistavat konseptejaan jatkuvasti.

suomalainen tavaratalokauppa on pystynyt uusiutumaan ja säilyttämään kilpailukykynsä toisin kuin eurooppalai-

nen tavaratalokauppa yleensä. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tavaratalojen ja hypermarkettien liikevaihto 

kasvoi vuonna 2010 2,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2009. 

tuoteryhmittäin tarkasteltuna liikevaihto kasvoi eniten elintarvikkeissa. vuonna 2010 kasvua kertyi elintarvikkeis-

sa 3,0 prosenttia, kodin- ja vapaa-ajantuotteissa 2,4 prosenttia, pukeutumisessa 2,1 prosenttia ja käyttötavaroissa 2,3 

prosenttia edellisestä vuodesta.
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kYLäkauPat
kyläkaupat ovat välttämättömiä haja-asutusalueiden asuttavuuden kannalta. kyläkaupoista on kehittynyt monipuo-

lisia palvelukeskuksia, joissa on päivittäistavaroiden lisäksi usein saatavissa rauta- ja maataloustuotteita sekä matkai-

lu- ja ravintolapalveluja.

kyläkauppojen lukumäärä on viime vuosina vähentynyt noin 40 myymälällä vuodessa ja kokonaismäärä on nyt 

hieman päälle 400 myymälää. 

työ- ja elinkeinoministeriön jo usean vuoden ajan maksama kyläkaupan investointituki on varmistanut asukaspoh-

jiltaan elinkelpoisten kyläkauppojen kilpailukykyä. tukea saaneiden kyläkauppojen keskimyynti on selvästi kasvanut.

kyläkaupan tulevaisuuden kannalta olisi tärkeätä tunnistaa kyläkaupan mahdollisuudet kehitettäessä haja-asutus-

alueiden palveluja kuntaliiton lähilogistiikkayrittäjyys-hankkeen yhteydessä.

Ostovoiman säilyttämiseksi olisi reseptivapaiden lääkkeiden myynnin salliminen ja reseptilääkkeitä koskevan lää-

kekaappijärjestelmän kehittäminen sekä mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttaminen erittäin tärkeää kyläkau-

pan kannalta.

kyläkauppa haluaa myös lisätä yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa lähiruoan jakelussa.

kyläkaupat 2010, pl. lopettaneet

maakunta lukumäärä Pt-myynti, milj. € %-osuus

1 uusimaa 29 15,5 8,4 %

2 varsinais-suomi 36 11,8 6,4 %

3 satakunta 19 6,3 3,4 %

4 kanta-Häme 12 3,8 2,1 %

5 Pirkanmaa 31 12,6 6,8 %

6 Päijät-Häme 12 5,2 2,8 %

7 kymenlaakso 13 5,5 3,0 %

8 Etelä-karjala 14 7,5 4,1 %

9 Etelä-savo 24 7,4 4,0 %

10 Pohjois-savo 26 8,4 4,6 %

11 Pohjois-karjala 20 7,2 3,9 %

12 keski-suomi 16 5,9 3,2 %

13 Etelä-Pohjanmaa 24 7,8 4,2 %

14 Pohjanmaa 37 21,6 11,7 %

15 keski-Pohjanmaa 10 7,5 4,0 %

16 Pohjois-Pohjanmaa 30 19,1 10,3 %

17 kainuu 13 4,0 2,2 %

18 Lappi 35 20,2 10,9 %

19 ahvenanmaa 16 7,4 4,0 %

yhteensä 417 184,7 100,0 %
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PTy:n ORganiSaaTiO Ja JäSeneT

Päivittäistavarakauppa ry:n jäseniä vuonna 2011 olivat 
Heinon tukku Oy, k-kauppiasliitto ry, Lidl suomi ky, 
Minimani-yhtiöt, M itsenäiset kauppiaat Oy, rautakirja 
Oy, ruokakesko Oy, suomen Lähikauppa Oy, suomen 
Osuuskauppojen keskuskunta, stockmann Oyj abp, 
tokmanni-konserni ja Wihuri.
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elinKeinOPOliTiiKKa
Osmo laine, toimitusjohtaja

TalOuSHallinTO
Marjut vartiainen, johdon assistentti

TOiMiSTO
Heidi nylund, toimistoassistentti

vieSTinTä, TilaSTOT, JulKaiSuT
elina Holamo, tiedottaja

OMavalvOnTa Ja 
elinTaRviKeTuRvalliSuuS

Sointu lassila, elintarvikeasiantuntija

HanKinTa Ja lOgiSTiiKKa, 
lainSäädänTö

ilkka Poutanen, lakimies

TuOTeTuRvalliSuuS Ja  
HOReCa-TuKKuKauPPa

Merja Söderström, asiantuntija

väHiTTäiSKauPPa, TOiMiTuS-
KeTJun KeHiTTäMiSHanKKeeT

ilkka nieminen, johtaja

PäivittäistavarakauPPa rY

Päivittäistavarakauppa ry (PTy) on päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen 
ja elinkeinonharjoittajien yhdistys. PTy on jäsenyritystensä ja päivittäistavarakaupan 
edunvalvoja elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. yhdistys parantaa ja 
kehittää toimialan ja jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä.

Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus käyttää yhdistyksen ylintä toimeenpanovaltaa ja keskittyy yhdistyksen hallintoon 

ja päivittäistavarakaupan yleisten toimintaedellytysten turvaamiseen. Päivittäistavarakaupan keskeisiä asiakokonai-

suuksia valmistellaan PtY:n työryhmissä yhteistyössä yhdistyksen toimiston kanssa.

vähittäiskaupparyhmä käsittelee myymälöiden näkökulmasta kaupan ja koko elintarvikeketjun toimintaedellytyk-

siä ja kilpailukykyä parantavia hankkeita. Haja-asutusalueiden kyläkaupan toimintaedellytyksiä edistää kyläkauppa-

työryhmä.

hankinta- ja logistiikkaryhmä keskittyy kohentamaan koko päivittäistavarakaupan tehokkuutta ja kilpailukykyä 

pitkässä toimintoketjussa alkutuotannosta kuluttajille saakka. 

tutkimusryhmä taustoittaa elinkeinopoliittista edunvalvontaa tutkimalla kaupan alan sääntelyä. 

tietohallintoryhmä seuraa kaupan tietotekniikan kehitystä ja avustaa muita Päivittäistavarakauppa ry:n ryhmiä nii-

den tietotekniikkaa koskevissa hankkeissa. ryhmä osallistuu myös kaupan ja teollisuuden yhteisen tuotetietopankin 

hallintoa, XML-sanomia ja rFid-teknologiaa koskeviin hankkeisiin. 

horeCa-tukkukaupparyhmä vastaa päivittäistavarakaupan suurkeittiöille ja -talouksille tapahtuvaan toimitustuk-

kukauppaan sekä noutotukkutoimintaan kuuluvista asioista 

tuoteturvallisuusryhmä käsittelee elintarvikelainsäädäntöön ja tuoteturvallisuuslainsäädäntöön liittyviä asioita ja 

vastaa niihin vaikuttamisesta. Lisäksi ryhmä kehittää myymälöiden omavalvontaa erilaisin projektein. 

viestintäryhmä on viestintää linjaava ja seuraava asiantuntijaryhmä.

Päivittäistavarakauppa ry:n henkilökunta 2011
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PäivittäistavarakauPPa rY:N OrGaNisaatiO 2011

hallitus

taavi heikkilä, Osuuskauppa Hämeenmaa | puheenjohtaja

jari heino, rautakirja Oy 
juha hellgrén, Wihuri Oy aarnio 
ralf holmlund, suomen Lähikauppa Oy 
terho kalliokoski, ruokakesko Oy 
vesa kyllönen, sOk 
toni Pokela, k-kauppiasliitto 
maisa romanainen, stockmann Oyj abp 
lauri sipponen, Lidl suomi ky 
heikki väänänen, tokmanni-konserni 
osmo laine, PtY

vähittäiskauPParyhmä

ari svensk, ruokakesko Oy | puheenjohtaja

Pentti kaulamo, k-kauppiasliitto ry
mathias kivikoski, Lidl suomi ky 
timo koskelin, tokmanni-konserni 
jarmo laiho, suomen Lähikauppa Oy 
jaana metsäranta, Minimani 
jaakko mäkinen, rautakirja Oy 
jukka ojapelto, sOk  
Pirjo Pyykkö-tuominen, stockmann Oyj abp 
jarkko salama, Wihuri Oy aarnio 
veli-matti sirkiä, M itsenäiset kauppiaat Oy 
llkka nieminen, PtY

viestintäryhmä

jaana huttunen, suomen Lähikauppa Oy | puheenjohtaja

outi hohti, sOk 
lisbeth kuitunen, rautakirja Oy 
sari lehtinen, tokmanni-konserni 
kirsi suurnäkki-vuorinen, k-kauppiasliitto ry 
nora malin, stockmann Oyj abp 
jarkko salama, Wihuri Oy aarnio 
kukka eerola, ruokakesko Oy 
osmo laine, PtY 
elina holamo, PtY

tutkimusryhmä

niina ryynänen, ruokakesko Oy | puheenjohtaja

kari luoto, suomen Lähikauppa Oy 
harri miettinen, sOk 
Pirjo ruokonen, tokmanni-konserni 
jukka saarela, ruokakesko Oy 
tero mustonen, sOk 
ilkka nieminen, PtY 
osmo laine, PtY

tuoteturvallisuusryhmä

Pirjo heiskanen, tuko Logistics Oy | puheenjohtaja

timo hansio Lidl suomi ky
tiina luoma, inex Partners Oy
ilkka alarotu, sOk
matti kalervo, ruokakesko Oy
markus luhtala, stockmann Oyj abp 
sanna Pernu, suomen Lähikauppa Oy
mika timonen, k-kauppiasliitto ry
merja söderström, PtY
sointu lassila, PtY

hankinta- ja logistiikkaryhmä

sauli harju, inex Partners Oy | puheenjohtaja

Pirjo hellman, stockmann Oyj
juhani ilmola, sOk
markku kettinen, tuko Logistics Osk
mathias kivikoski, Lidl suomi ky
minna kurunsaari, ruokakesko Oy
tarmo linden, k-kauppiasliitto ry
Petteri niemi, ruokakesko Oy
tapani rintamäki, Minimani-yhtiöt
jari simolin, inex Partners Oy
janne sokajärvi, tuko Logistics Osk
esko sutelainen, suomen Lähikauppa Oy
tomi toivonen, Wihuri Oy aarnio/Metro
sami vilkki, tokmanni Oy
ilkka Poutanen, Päivittäistavarakauppa ry

tietohallintoryhmä

timo heimo, ruokakesko Oy | puheenjohtaja

anne elovaara, stockmann Oyj abp
mervi herranen, Wihuri Oy aarnio
ari jaatinen, Minimani
Pasi karhapää, tokmanni Oy
kimmo Pekkola, suomen Lähikauppa Oy
Pentti talikka, rautakirja Oy
irja simola, sOk 
ilkka nieminen, PtY

horeCa-tukkukauPParyhmä

juha mattila, Wihuri Oy aarnio/Metro | puheenjohtaja

Petri heino, tukkuHeino Oy
jorma rauhala, kespro Oy
jouni nurmi, Meira Nova Oy
osmo laine, PtY
merja söderström, PtY
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yrit ysjäsenet

suomen osuuskauppojen  keskuskunta sok | www.s-kanava.fi
PL	1,	00088	S-RYHMÄ	 •	 Fleminginkatu	34,	00510	HELSINKI	 •	 Puh.	010	76	8011	 •	 Fax	010	76	82390	

ruokakesko oy | www.kesko.fi
Satamakatu	3,	00016	KESKO	 •	 Satamakatu	3,	00160	HELSINKI	 •	 Puh.	010	5303	 •	 Fax	010	532	3467

suomen lähikauppa oy | www.lahikauppa.fi
PL 1, 00581 HELsiNki	 •	 Sörnäistenkatu	2,	00580	HELsiNki	 •	 Puh.	020 700	300

lidl suomi ky | www.lidl.fi
Vanha	Kaarelantie	33,	01611	Vantaa	 •	 Puh.	(09)	234	561	 •	 Fax	(09)	2345	6777

rautakirja oy | www.rautakirja.fi | www.r-kioski.fi
PL 1, 01641 vaNtaa	 •	 Koivuvaarankuja	2,	01640	vaNtaa 
Puh. (09) 852 81	 •	 Fax (09) 853 3281, (09) 852 8001

stockmann oyj abp | www.stockmann.com
PL 147, 00381 HELsiNki	 •	 Kutomotie	1	C,	00380	HELsiNki	 •	 Puh.	(09)	121	51	 •	 Fax	(09)	121	3153

Wihuri oy aarnio | www.wihuri.fi
atomitie 5 a, 00370 HELsiNki	 •	 Puh.	020	510	10	 •	 Fax	020	510	4049

heinon tukku oy | www.heinontukku.fi
Niittytie	12,	01510	VANTAA	 •	 Puh.	020	717	000	 •	 Fax	020	7170	311

tokmanni-konserni | www.tokmanni-konserni.fi
isolammintie 1, 04600 MäNtsäLä	 •	 Puh.	020	728	6000

minimani | www.minimani.fi
Yrittäjäntie 12, 60100 sEiNäJOki	 •	 Puh.	0290	801	580	 •	 Fax	(06)	2140	282	

m itsenäiset kauppiaat oy | www.m-ketju.fi
uudenmaankatu 106, 05840 HYviNkää	 •	 Puh.	0400	837	025	 •	 Fax	(019)	460	3330

jäsenyrit ysten hankintayhtiöt

inex Partners oy | www.inex.fi
PL 230, 02631 EsPOO	 •	 Kutojantie	2,	02630	EsPOO	 •	 Puh.	010	76	87	000	 •	 Fax	010	76	87 190

ruokakesko oy | www.kesko.fi
Satamakatu	3,	00016	KESKO	 •	 Satamakatu	3,	00160	HELSINKI	 •	 Puh.	010	53030	 •	 Fax	010	532	3467	

tuko logistics osk | www.tuko.fi
PL	115,	04201	KERAVA	 •	 Tervahaudankatu	7,	04200	KERAVA	 •	 Puh.	020	77	111	 •	 Fax	020	771	2060

meiranova oy | www.meiranova.fi
Palkkitie	10,	04300	Tuusula	 •	 Puh.	010	76	86	500	 •	 Fax	010	76	86	680

yhteisöjäsenet

k-kauppiasliitto ry | www.k-kauppiasliitto.fi
kruunuvuorenkatu 5 a, 00160 HELsiNki	 •	 Puh.	010	53	010	 •	 Fax	010	533	62	38	



Eteläranta 10, 00130 Helsinki
PL 340, 00131 Helsinki
Puhelin  (09) 172 860
Faksi  (09) 1728 6120
www.pty.fi

Päivittäistavarakauppa ry


