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sääntelyn purkaminen 
edistäisi kauPan alan kilPailua

päivittäistavarakaupan rakenne ja alan kilpailu ovat olleet viime vuosina näkyväs-
ti  esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. kotimaisesta kilpailusta on tehty useita 
selvityksiä, eikä vakavia puutteita ole löytynyt. elintarvikeketjun kilpailu- ja toimin-
tamahdollisuuksia voidaan tehokkaasti edistää sääntelyä purkamalla.

Suomi on harvaanasuttu maa, jossa on pitkät kuljetusetäisyydet ja korkea verotus. nämä lähtökohdat 
vaikuttavat merkittävästi Suomen päivittäistavarakaupan hintoihin. Haastavista lähtökohdista huoli-

matta Suomen päivittäistavarakaupan hinnat ovat keskimääräisellä eurooppalaisella tasolla.  Toinen 
tekijä on kaupan alaa koskeva sääntely, joka on Suomessa OEcd-maiden tiukinta. näin tiukka sääntely 

haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä.  Kaksi merkittävää esimerkkiä kaupan rakennetta 
ja toimintaedellytyksiä muokkaavasta sääntelystä maassamme ovat kaupan kaavoitukseen ja rakentami-

seen liittyvä sääntely sekä valtion alkoholimyynnin monopoli. Alkon sijoittuminen vaikuttaa oleellisesti os-
tovoiman ohjautumiseen suuriin myymälöihin.

Eräs käytännön ongelma kaupan alan toiminnan kehittämisessä on kauppaa koskevan elinkeinopolitiikan hajau-
tuminen useisiin ministeriöihin. Tämä aiheuttaa sen, ettei eri hallinnonaloilla tehtävän lainsäädännön yhteisvaikutusta 
tai esitysten sivuvaikutuksia tutkita ja huomioida riittävästi päätöksenteossa. Tästä syystä päivittäistavarakauppa ry on 
esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle nykyistä suurempaa roolia kaupan elinkeinopolitiikan koordinoijana.

myös eu kehot ta a suomea purk ama an k aupan sä äntelyä

päivittäistavarakauppa ry on 1990-luvulta lähtien tuonut sekä tutkimuksin että keskustelunavauksin esille tiukan sään-
telyn kaupan kilpailulle aiheuttamat kielteiset vaikutukset. Sääntelyä on aina tarkasteltava kriittisesti ja arvioitava, onko 
sen tavoitteet mahdollista saavuttaa muilla keinoin ja vähemmin haitoin. Sääntelystä aiheutuneita vaikutuksia ei pidä 
myöskään yrittää hätiköiden paikata uudella kilpailun sääntelyllä, jonka vaikutuksia ei kukaan tunne.  Myös Euroopan 
komissio on kehottanut Suomea uudistamaan vähittäiskaupan sääntelyä ja poistamaan rajoituksia, jotta uudet toimi-
jat pääsevät markkinoille.

päivittäistavarakauppa asettaakin suuria odotuksia keväällä 2012 työnsä aloittaneelle työ- ja elinkeinoministeriön Ter-
veen kilpailun edistämisen työryhmälle. Sen myötä on mahdollista päästä avaamaan sekä elintarvikeketjun että koko 
kotimarkkinoidemme rakennetta ja näin synnyttämään aitoja mahdollisuuksia kil-
pailulle. Kokemuksia sääntelyä purkavasta kehityksestä löytyy esimerkiksi muista 
pohjoismaista. niissä on edetty menestyksellisesti sääntelyn maltillisessa ja johdon-
mukaisessa purkamisessa muun muassa aukioloaikojen, lääkejakelun sekä kaupan 
rakentamisen kaavoituksen suhteen.

päivittäistavarakaupan rooli yhteiskunnassamme on keskeinen monin tavoin, eikä 
vähiten kansantalouden kasvun tukijana ja merkittävänä työllistäjänä. Siksi on tär-
keää, että kaupan toiminnan kehittämistarpeet ja tehtävien ratkaisujen vaikutuk-
set ymmärretään kokonaisvaltaisesti. Siltä pohjalta voimme löytää ratkaisut, jotka 
vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

taavi heikkilä

päivittäistavarakauppa ry:n 

puheenjohtaja
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Päivittäistavara-
markkinat suomessa

päivittäistavaramarkkinoita mitataan 

Suomessa yleensä päivittäistavaroiden 

vähittäis myynnin perusteella. 

Marketkauppa on kuitenkin vain 

osa laajaa, koko ajan muuttuvaa ja 

keskenään kilpailevaa markkinaa. 



päivittäistavaramarkkinat 
suoMessa

päivittäistavara-termillä (dagligvara) tarkoitetaan elintarvikkeiden lisäksi muita päivittäin käytettäviä kulutus-
tavaroita, joita hankitaan elintarvikeostosten yhteydessä. päivittäistavaroihin luetaan ruoka, juomat, tekno-

kemian tuotteet, kodin paperit, tupakkatuotteet, lehdet sekä päivittäiskosmetiikka.

päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittujen päivittäistavaroiden koko valikoimaa 
myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa marketmyymälää. Elintarvikkeiden osuus päivittäis-
tavaramyymälöiden kokonaismyynnistä on noin 80 prosenttia.

Muita vähittäiskaupassa myytäviä kulutustavaroita kuin päivittäistavaroita kutsutaan Suomessa joko 
erikoistavaroiksi tai käyttötavaroiksi. Erikoistavaratermiä puolestaan käyttävät erikoisliikkeet ja käyttö-
tavaratermiä hypermarketit, tavaratalot ja suuret ketjuliikkeet.

päivittäistavaramarkkinoihin luetaan Eu-tasolla myös HoReca-tukkukaupan asiakkaiden, kuten julkisten 
laitosten päivittäinen ruokahuolto sekä muiden asiakkaiden, kuten yksityissektorin ravintoloiden, kahvi-

loiden sekä henkilöstöravintoloiden myynti. Myös alkoholijuomien vähittäismyynti luetaan Eu-tilastoin-
nissa päivittäistavaramarkkinoihin.

suomen pt-k aupan arvo

päivittäistavaroiden vähittäiskaupan arvo oli noin 15,3 miljardia euroa vuonna 2011. Siihen lasketaan täyttä 
valikoimaa myyvän marketkaupan lisäksi elintarvikkeiden erikoismyymälöiden, kioskien, huoltamoiden, hal-

pahallien ja torikaupan päivittäistavaroiden myynti.

pt-ostomenojen viikottainen trendi | vko 13/2010 – 12/2011 ja 13/2011 – 12/2012

LäHdE: nIELSEn HOMEScAn -KuLuTTAJApAnEELI
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PäivittäistavarakauPPa on 
tärkeä osa yhteiskuntaa
 
Kaupalla on yhä tärkeämpi rooli suomalaisen elinkeinoelämän murroksessa. Jo kaksi kolmasosaa työssäkäyvistä suo-
malaisista toimii palvelualalla. Kauppa taas on palvelualoista suurin. 

Muuttoliike ja väestön ikärakenteen ja kulutustottumusten muutokset luovat kaupalle haasteita. Kaupan ketjut 
vastaavat muutoksiin kehittämällä palvelujaan kaupungeissa, muissa taajamissa ja haja-asutusalueilla. Verkkokaupan 
 kasvu nostattaa uusia visioita alan kehitysnäkymistä. 

eniten t yöllistävä elinkeino

Kauppa on Suomen eniten työllistävä elinkeino. Vuonna 2011 sen palveluksessa oli yli 300 000 henkilöä. Kaupan työl-
lisistä 55 prosenttia työskenteli vähittäiskaupassa, 31 prosenttia tukkukaupassa ja 14 prosenttia autokaupassa. 

Kaupan ala tarjoaa satoja erilaisia työtehtäviä sekä hyviä kouluttautumis- ja uramahdollisuuksia. Alan työntekijöi-
den yleisimpiä tutkintoja ovat merkonomi, tradenomi ja kauppatieteiden maisteri. Tulevaisuudessa vaaditaan entistä 
laajempaa osaamista, kun valikoimat laajentuvat ja asiakkaiden vaatimukset kasvavat. 

Joulukuusta 2009 alkaen vähittäiskaupat ovat saaneet mahdollisuuden sunnuntaiaukioloon ympäri vuoden. Enin-
tään 400 neliön päivittäistavaramyymälät ovat nyt lähes neljän vuoden ajan saaneet olla auki ympäri vuorokauden 
juhlapyhiä lukuun ottamatta. Sekä kuluttajien että kauppiaiden kokemukset laajentuneista aukioloista ovat olleet 
pääosin positiivisia.

suomi k asva a k aupall a

Kaupan liiton pääteemana vuonna 2012 on ”Suomi kasvaa kaupalla”. Teeman avulla Kaupan liitto ja sen jäsenet halua-
vat välittää tietoa muun muassa kaupan merkityksestä yhteiskunnan rakentajana ja kehittäjänä, työmahdollisuuksien 
tarjoajana, sekä kertoa toimialan monimuotoisuudesta. 

Erityishuomion saa kaupan rooli suurimpana nuorten työllistäjänä: alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli kol-
mannes työskentelee kaupan palveluksessa. Maassamme arvioidaan olevan noin 60 000 syrjäytymisvaarassa olevaa 
nuorta. Onkin oleellisen tärkeää, että kaupan edellytykset työllistää säilyvät. 

elintarvikkeiden hinnankehitys inf laatioon ja ansiotason muutokseen verrattuna , 2005 = 100
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keskeisiä tunnuslukuja 2011

Myynnin arvon kehitys 5,0 %

Myynnin volyymin kehitys 1,1 %

Myynti asukasta kohti 2 800 €

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti €/kotitalous (kotitalouksien määrä v. 2010) 5 981 € 

Myymälämäärä  (marketit) 3 216

Lisäksi pt-erikoismyymälät / kauppahallit / suoramyyntihallit 748

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

Keskimääräinen neliömyynti 7 000  €/m²

Asukkaita/pt-myymälä 1 356

* Pt-kaupan päivittäistavaramyyntipinta-ala
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Pt-kaupan 
edunvalvonta ja 
vastuullisuus

päivittäistavarakaupan tavoite on 

turvata kattava palveluverkko ja 

kuluttajien haluamat valikoimat. 

Edunvalvonnan aiheita ovat muun 

muassa reseptivapaat lääkkeet, 

miedot alkoholijuomat, 

rakentaminen ja ympäristöasiat.



20 vuotta PäivittäistavarakauPan 
edunvalvontaa

Vientiteollisuuden kasvun turvaaminen on ollut Suomen sotien jälkeisen talouspolitiikan perusta. Siihen liittyi 
myös Suomen päätös hakea Eu-jäsenyyttä, joka samalla vapautti elintarvikkeiden tuonnin Eu:n sisämarkkinoil-

ta. Eu-jäsenyyden myötä kauppa näki tarvetta valmistautua elinkeino- ja kilpailupolitiikan muutoksiin sekä 
syventää toimialakohtaista osaamista ja vaikuttamista. Syntyi tarve päivittäistavarakaupan yhdistyksen pe-
rustamiselle ja yhdistyksen toiminta alkoi 1.4.1992. Vuonna 1997 yhdistykseen liitettiin Suomen Tavaratalo-
kauppayhdistys ja uudeksi nimeksi tuli päivittäistavarakauppa ry pTY. Alusta lähtien yhdistyksen keskeiset 
toiminta-ajatukset ovat olleet vapaa kilpailu sekä toiminnan vastuullisuus ja tehokkuus.

vapa a kilpailu on k aupank äynnin tärkein edelly t ys

Toiminta- ja kilpailuvapaus on kaupankäynnin tärkein edellytys. Vapaa kilpailu edellyttää, että puram-
me kilpailua rajoittavaa sääntelyä. Yhdistys ottikin jo ensimmäisinä toimintavuosinaan esille sunnuntain 
aukiolokysymyksen, mietojen viinien myynnin ruokakaupoissa ja reseptivapaiden lääkkeiden myynnin. 
Sääntelyn purkamiseksi on vuosien varrella uhrattu merkittävästi eri osapuolten resursseja, mutta edel-
leen Suomella on matkaa kuljettavana esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna. 

toimitusketjun tehokkuus perustuu yhteist yöhön

päivittäistavarakaupalla on suuri vastuu elintarvikkeiden toimitusketjun yhteistyön kehittämisestä. Eu-jäse-
nyys ja vapaat sisämarkkinat muuttivat oleellisesti toimitusketjulle asetettuja vaatimuksia. päivittäistavara-

kauppa on kantanut suuren vastuun ketjun tehokkuuden ja toimintaedellytysten parantamisessa. Merkittävä 
osa logistiikasta on siirtynyt kaupan hoidettavaksi, tuotevalikoimat ovat laajentuneet oleellisesti ja kotimaiset 

hinnat sopeutettu Eu-markkinoiden tasolle.

ur a a uurtava a k äy tännön vastuullisuust yötä

Kolmas peruskivi yhdistyksen toiminnassa on vastuullisuus ja kuluttajan luottamuksen säilyttäminen. pTY määritti jo 
vuonna 1992 tehtäväkseen myymälöiden omavalvonnan kehittämisen.  Tästä alkoi kaupan omavalvonnan monivuo-
tinen kehittäminen ja kansainvälisestikin poikkeuksellinen yhteistyö elintarvikeviranomaisten kanssa. Vuosien myötä 
kaupan omavalvontatyö on laajentunut ympäristö- ja turvallisuusasioihin sekä myynnin ikärajavalvontaan. Voimme 
syystä olla ylpeitä omavalvontatyön tuloksista. 

Järjestöjen tehtävä on parantaa yritysten ja toimialojen toimintamahdollisuuksia 
luomalla hyvää keskusteluilmapiiriä ja areenoita yhteishankkeille. 15 vuotta sitten 
käynnistetyllä elintarvikkeiden laatustrategiatyöllä on ollut suuri merkitys elintarvi-
keketjun yhteisen ymmärryksen edistämisessä. Tuoreempia esimerkkejä ovat lähi- ja 
luomuruokaan sekä ekopisteiden kehittämiseen liittyvät yhteistyöhankkeet. 

päivittäistavarakauppa ry:n tavoite on jatkossakin mahdollistaa tuloksia tuovaa yh-
teistyötä, luoda edellytyksiä jäsenyritystensä vastuullisen toiminnan laajenemiselle 
sekä lisätä ymmärrystä vapaan ja tehokkaan toiminnan välttämättömyydestä.  Suomi 
on pieni kansantalous, joka on riippuvainen vapaista vienti- ja kotimarkkinoista.

osmo laine

päivittäistavarakauppa ry:n 

toimitusjohtaja 1994–2012
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PäivittäistavarakauPPa  
on vastuullinen toimija
 
päivittäistavarakauppa on vastuullinen toimija, jonka hoitamien tehtävien merkitys yhteiskunnan 
toimivuudelle ja kuluttajan arjen sujumiselle on keskeinen. vaikka nämä tehtävät harvoin nousevat 
otsikoihin, niiden merkitys tulee muistaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. 

Kuluttajien haluamien valikoimien luomisen lisäksi kaupan vastuulliseen toimintaan kuuluu esimerkiksi palveluver-
koston ylläpitäminen ja elintarvikehuollon varmistaminen koko maassa. Yhtälailla kaupan tehtäviin kuuluu elintar-
viketurvallisuudesta huolehtiminen, elintarvikeketjun tehokkuuden varmistaminen, ympäristön huomioiminen toi-
minnassa sekä työllisyyden turvaaminen myös talouden taantumissa. näissä tehtävissään päivittäistavarakauppa on 
myös onnistunut.

Tänä päivänä kaupoissa on monipuolinen tuotevalikoima, johon kuluttaja voi valinnoillaan oleellisesti vaikuttaa. Hyvä 
esimerkki tästä on pTY:n hanke, jolla kehitetään lähiruokatuotteiden kilpailukykyä ja valikoimaa kaupoissa.  Kauppa 
tiedosti kuluttajien toiveesta lähteneen kehitystarpeen ja käynnisti hankkeen jo ennen kuin aihe nousi laajaan julki-
seen keskusteluun hallitusohjelman lähiruokalinjausten myötä.

merkit tävä ä t yötä ympäristön ja tuoteturvallisuuden eteen

Kaupan omavalvontatyö varmistaa, että kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden turvallisuuteen. Elintarviketurvallisuuden 
tiukka lainsäädäntö edellyttää kaupalta käytännössä viranomaisluontoisia tehtäviä. päivittäistavarakauppa panostaa 
paljon tuoteturvallisuuteen ja lainsäädännön vaatimuksia täydentävän omavalvonnan kehittämiseen. pitkäjänteinen 
työ näkyy muun muassa pTY:n myymälän omavalvontaohjeessa, jonka Evira arvioi keväällä 2012 kansalliseksi Hyvän 
käytännön ohjeeksi.

päivittäistavarakauppa on ollut eturintamassa myös ympäristönäkökulmien huomioimisessa. Suuri osa elintarvikeket-
jun logistiikasta on siirtynyt kaupan hoidettavaksi. Tehokkaasti organisoitu logistiikka vähentää turhaa kuljetusliiken-
nettä. Kaupat kehittävät jatkuvasti myös energiaa säästäviä ratkaisuja kiinteistöjensä ylläpidossa. Kuluttaja huomaa 
ympäristönäkökulman kauppojen toiminnassa kenties helpoiten palauttaessaan kauppaan pulloja ja tölkkejä. pullonpa-
lautuksen järjestämisessä kauppa on ollut mukana alusta asti. Kauppojen yhteydessä toimii lisäksi noin 900 ekopistettä, 
joihin kuluttajat voivat palauttaa esimerkiksi pahvia, metallia ja lasia. parhaillaan pTY ja sen jäsenyritykset ovat muka-
na hankkeessa, jossa selvitetään, miten käytettyjä kuluttajapakkauksia kannattaa tulevaisuudessa kerätä ja kuljettaa. 

Koko maan kattavan kaupan palveluverkon ylläpitäminen mahdollistaa osaltaan 
maamme asuttavuuden ja tukee alueiden elinvoimaisuutta. päivittäistavarakaupan 
rooli onkin tärkeä poikkeusolojen edellyttämän huoltovarmuuden ylläpitämisessä. 
Kaupan lähipalvelut ja niiden kehittämisen välttämättömyys korostuvat tulevaisuu-
dessa. Kuntauudistus tuottaa satoja entisiä kuntakeskuksia, joille palveluiden ja elin-
voimaisuuden säilyttäminen tulee olemaan keskeinen haaste. Toisaalta ikääntyvä 
väestö tarvitsee yhä enemmän palveluita, jotka ovat myös autottoman ulottuvilla. 
Kaupan lähipalveluiden kehittäminen ja niiden toimintamahdollisuuksien tukemi-
nen on aito mahdollisuus vastata näihin haasteisiin.

Edellä mainitut esimerkit kuvaavat hyvin päivittäistavarakaupan vastuullisuustyötä, 
ja sen edellyttämää hyvää yhteistyötä useiden eri osapuolten kanssa. Tätä toimin-     
taa päivittäistavarakauppa haluaa edelleen ylläpitää ja kehittää. 
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päivittäistavarakauppa ry:n 

toimitusjohtaja 1.6.2012 alkaen



Myynnin ikärajavalvontaa 
kehitetään ostokokein
 
pty:n jäsenyritysten työntekijät ja kaupan alan opiskelijat ovat suorittaneet vuoden 2009 alusta 
vuoden 2012 kevääseen yli 60 000 ikärajapassia. ikärajapassikoulutuksessa käydään läpi päivittäis-
tavarakaupassa myytävien ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvonnan käytännön toteuttaminen 
kassalla. kaikki kaupan kassalle tulevat työntekijät suorittavat ikärajapassin viimeistään perehdyt-
tämisen yhteydessä, myös kesäapulaiset. 

k aupan yhteiskuntavastuun tulee toteutua päivit täisessä t yössä

Kaupan työntekijät kokevat työnantajan panostuksen ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaan erittäin myön-
teisenä ja haluavat tehdä parhaansa nuorten suojelemiseksi tuotteilta ja palveluilta, joita ei ole heille tarkoitettu. 
 Alkoholijuomat, tupakka, pelaaminen, nikotiinikorvaustuotteet, aikuisviihde, K-18 -elokuvat sekä video- ja konsolipelit 
ovat kaikki vain aikuisille tarkoitettuja tuotteita. ne ovat päivittäistavarakaupan valikoimissa, koska niille on kysyntää 
ja yhteiskunta luottaa kaupan ikärajavalvontaan. Myös kaupan asiakkaat arvostavat ja edellyttävät toimivaa ikärajaval-
vontaa, joten kaupan tulee onnistua siinä mahdollisimman hyvin.

Vuosien varrella kaupan ikärajavalvontaa on usein testattu tiedotusvälineiden suorittamilla ostokokeilla, joiden laatu ja 
toteutustavat ovat vaihdelleet suuresti. Koehenkilön onnistumiseen ostoissaan vaikuttavat monet tilannetekijät, joita 
näyttävästi julkaistun uutisen yleisö ei voi arvioida. Oliko koeostaja ikäistään vanhemman näköinen? Kuvaako yhden 
henkilön ”onnistuminen” alkoholijuoman ostossa yhdellä kassalla yhden kerran ikärajavalvonnan toimivuutta myymä-
lässä kokonaisuutena? pienessäkin myymälässä voi olla kymmeniä ikärajatarkastuksia yhden päivän aikana.

ulkopuolisen tekijän yksittäinen ostokoe jää aina irralliseksi tapahtumaksi, jonka perusteella ostokokeen kohteena 
 oleva myymälä ei vielä pääse kiinni toimintansa suunnitelmalliseen kehittämiseen. 

toimial an omien ostokokeiden avull a suunnitelmalliseen l a adun kehit tämiseen

Vuonna 2012 pTY toteuttaa kaksi valtakunnallista kierrosta ostokokeita, joissa kummassakin tehdään 1000 tupakan ja 
alkoholin ostoyritystä. Koeostajat ovat 18- tai 19-vuotiaita nuoria. Ostokokeessa todetaan, edellyttävätkö kassahen-
kilöt nuorilta henkilöiltä henkilötodistuksen esittämistä. Ostokokeiden yksityiskohdat on hiottu yhdessä alkoholin ja 
tupakan myynnin valvontaa ohjaavan viranomaisen Valviran kanssa. 

pTY:n hallitus päättää ostokokeiden ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella 
mitattavat tavoitteet, joihin toimiala pyrkii, sekä toimenpiteet, joilla näihin tavoit-
teisiin päästään. Kysymyksessä on laatuasia, jonka toteutuminen halutulla tavalla 
varmistetaan työnohjauksen avulla. Vanhan viisauden mukaan myymälässä kiinni-
tetään huomiota siihen, mitä mitataan. 

pTY esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että vuosien 2007–2011 alkoholiohjel-
man puitteissa solmittu ministeriön ja pTY:n kumppanuussopimus uusitaan, ja sen 
lähtökohdaksi otetaan ostokokeiden myötä saatava ajantasainen näkymä kaupan 
ikärajavalvontaan ja sisällöksi sovitaan ikärajavalvonnan tulosten parantaminen 
päämäärätietoisen kehittämisen avulla. päivittäistavarakauppa on vastuullinen ikä-
rajavalvottavien tuotteiden myyjä.
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markus ranne 

kauppias, k-kauppiasliiton 

varapuheenjohtaja



kuntasektorin Muutos edellyttää 
aktiivista lähipalvelupolitiikkaa

päivittäistavarakaupan lähipalvelut ovat usein paikkakunnalla erittäin tärkeitä asuttavuuden ja viih-
tyvyyden kannalta. jos päivittäistavarat on haettava kaukaa, ei muitakaan palveluita voida ylläpi-
tää paikkakunnalla. päivittäistavarakauppa on usein se palvelu, jonka kyltti kylän raitilla sammuu 
viimeisenä. 

Kuntauudistuksen arvioidaan vähentävän kuntien määrää nykyisestä yli 330 kunnasta jopa noin 70 kuntaan.  poistuvista 
kunnista ei automaattisesti tule taantuvia syrjäseutuja tai näivettyviä taajamia. Merkittävä osa julkisista palveluista 
 kuitenkin keskitetään keskuskuntaan tehokkuuden lisäämiseksi. Muutos edellyttää aktiivista lähipalvelupolitiikkaa 
kuntalaisten arjen sujuvuuden kannalta tärkeimpien palveluiden turvaamiseksi.

Kuntauudistuksen yhteydessä kaupan lähipalveluita voidaan tukea nykymuotoista kyläkauppatukea kehittämällä ja 
kasvattamalla pienten myymälöiden liikevaihtoa lisäämällä niiden valikoimiin uusia tuotteita ja palveluita.  Lähipalve-
lujen tarvetta lisää väestön ikärakenteen muutos. Lähipalvelun käyttäminen on myös ympäristöystävällistä, sillä niitä 
käytettäessä ei tarvitse ajaa pitkiä matkoja palveluiden perässä.

pienten k auppojen tukeminen on kustannustehok asta

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima kyläkauppatuki on tarkoitettu kyläkaupoille, jotka sijaitsevat haja-asutusalu-
eilla ja joiden päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on alle 400 m² sekä päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi 
miljoonaa euroa. Tyypillisesti kyläkauppatuella on uusittu myymälöiden kylmälaitteita tai bensiinin jakelua. Myönnet-
tävä avustus voi olla enintään 40 prosenttia investoinnin hankintamenosta. 

pienten kauppojen tukeminen kannattaa. Kyläkauppatuki suuntautuu nykyisellään vain maaseudulle, eikä se laajuu-
deltaan ja ehdoiltaan vastaa kaupan lähipalveluiden merkitystä kansalaisten arjessa. Yhteiskunnallisessa keskustelus-
sa tulisi arvioida, mikä on kohtuulliseksi katsottava päivittäistavarakaupan palvelutaso erilaisissa asuinympäristöissä. 
Sen jälkeen näiden lähipalveluiden edellyttämän valtion tuen määrä ja eri tukivaihtoehtojen tehokkuus tulisi selvittää. 

pienten k auppojen liikevaihtoa voida an lisätä monimuotoisill a uusill a palveluill a

päivittäistavarakaupan myymälä voi tulevaisuudessa toimia monipuolisia palveluita tuottavana yksikkönä, joka turvaa 
merkittävän osan maaseudun ja taantuvien taajamien asuttavuuden kannalta tär-
keistä lähipalveluista. Esimerkiksi päivittäistavarat, rautakauppa, koneet ja laitteet 
sekä kodintarvikkeet voivat löytyä maaseudun omasta myymälästä. Entisen kunta-
keskuksen oma kauppa voi huolehtia läheisen koulun ja vanhainkodin ateriapalve-
luista. Kyläkauppa voi toimia Itellan asiamiespostina tai verkkokaupan logistiikka-
keskuksena, Veikkauksen, RAY:n ja Alkon asiamiehenä, apteekin palvelupisteenä ja 
paikallisen luonto- ja maaseutumatkailun ohjelmanjärjestäjänä, kauneuden ja ter-
veyden hoitoon liittyvien palveluiden järjestäjänä sekä kylän sosiaalisena keskuk-
sena. Kyläkauppa venyy moneen tarpeeseen.

Kaupan lähipalveluihin kohdistuvaa sääntelyä tulee purkaa, jotta ne voisivat tehos-
taa yhteistyötään myös lääkkeiden ja alkoholijuomien jakelun toimijoiden kanssa. 

jarmo laiho 

aluemyyntijohtaja,  

suomen lähikauppa oy

12 päivittäistavarakauppa 2012–2013 | vastuullisuus  



lisää lähiruokatuotteita 
Pienyritysten koulutushankkeella

tulevaisuudessa kauppojen hyllyiltä löytyy entistä monipuolisempi lähiruokavalikoima. tähän tähtää 
päivittäistavarakauppa ry yhteistyökumppaneineen pienten elintarvikealan yritysten koulutushank-
keella. pientuottajan työkaluksi kehitetty tuotekortti on osoittautunut toimivaksi apuvälineeksi.

Vuonna 2011 käynnistyneellä Mikroyrityshankkeella vastataan jatkuvasti lisääntyvään lähiruoan kysyntään sekä lähiruo-
katarjonnan kehittämistarpeeseen, jota korostetaan myös hallitusohjelmassa.  Elintarvikealan Mikroyrityshanke onkin 
käynnistynyt rivakasti. Alueellisissa seminaareissa on koulutettu jo noin 300 elintarvikealan pienyrittäjää. 

mikroyrit ysten ja k aupan kumppanuuden kehit täminen k annat ta a

päivittäistavarakauppa on tyytyväinen seminaarien ja uudenmallisen tuotekortin herättämään kiinnostukseen pienten 
tavarantoimittajien keskuudessa. Saamamme palaute osoittaa, että olemme oikealla tiellä kehittäessämme mikroyri-
tysten ja vähittäiskaupan kumppanuutta. paikalliset tavarantoimittajat ovat kaupalle tärkeitä.

Hankkeessa kerätään myös palaute uudesta toimintamallista kaupalta, mikroyrityksiltä ja hankkeen tukiorganisaati-
oilta, kuten Ruoka-Suomi -teemaryhmältä. palautteen perusteella toimintaa hiotaan ja kehitetään edelleen. Mikroyri-
tyshanke päättyy vuoden 2012 lopussa. Sen jälkeen toimintamalli pyritään vakiinnuttamaan kaupan ja mikroyritys-
ten yhteistyöhön yhteistyössä Ruoka-Suomi -teemaryhmän ja muiden pienyritysten koulutukseen ja valmentamiseen 
osallistuvien tahojen kanssa.

tuotekort ti aut ta a pienyrit ystä 

pienillä elintarvikealan yrityksillä voi olla erinomainen tuote, mutta ei riittävästi osaamista esimerkiksi logistiikas-
sa tai pakkaussuunnittelussa. Tämä on tyypillinen ongelma, joka haittaa alan mikroyrittäjän ja kaupan yhteistyötä.  
Mikroyrityshankkeessa luodaan paikallisia kontakteja kaupan ja mikroyritysten välille, jotta maukkaat paikalliset tuot-
teet saadaan kuluttajien saataville tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Mikroyritysten tuotteiden kilpailukykyä paranne-
taan hankkeessa myös käytännöllisellä työkalulla, uudenlaisella tuotekortilla. 

Tuotekortti auttaa tavarantoimittajaa kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin. Tavarantoimittaja voi itse arvioida tuot-
teen valikoimaan pääsyn mahdollisuuksia samoilla kriteereillä, joita kauppa käyttää. Tavoitteena on saada kauppoihin 
hyviä, kuluttajia kiinnostavia lähiruokatuotteita, jotka myös säilyvät valikoimissa.

Elintarvikealan mikroyritysten koulutushanke liittyy Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan 2007–2013. Hankkeeseen osallistuvat pTY, ETL, MTK, EcR  
Finland ja Ruoka-Suomi -teemaryhmä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa päivittäis-
tavarakauppa ry. Eu osallistuu hankkeen rahoitukseen.

 

”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:  
 Eurooppa investoi maaseutualueisiin.”

ilkka alarotu 

valikoimajohtaja, sok:n  

päivittäistavarakaupan  

ketjuohjaus
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Pty:n oMavalvontaohje on 
kansallinen hyvän käytännön ohje  

elintarviketurvallisuusvirasto evira arvioi keväällä 2012 pty:n myymälän omavalvonta ohjeis tuksen 
kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi. statuksen myötä tiukan lainsäädännön vaatimukset täyttä-
vällä pty:n ohjeella on siis entistä suurempi painoarvo. tämä on myös eu:n tavoitteiden  mukaista: 
eu suosittelee jäsenmailleen kansallisten hyvän käytännön ohjeiden luomista ja käyttöönottoa joka 
toimialalle.

päivittäistavarakauppa ry:n jäsenet käyttävät yhteistä omavalvontaohjeistusta, johon on koottu omavalvonnan parhaat 
käytännöt. Ohjeistusta ja toimintamallia on kehitetty pitkäjänteisesti jo 10 vuoden ajan. Tämä on tärkeä osa kaupan 
vastuullisuustyötä, joka palvelee kuluttajia, kaupan henkilökuntaa ja koko ympäröivää yhteisöä. 

päivittäistavarakauppa on alusta lähtien kehittänyt Myymälän omavalvontaohjeistusta hyvässä yhteistyössä Eviran ja 
kuntien elintarvikevalvonnan edustajien kanssa. Omavalvonnan yhteinen Hyvän käytännön ohje antaa omavalvonta-
työlle selkeät ”raamit”, joita täydentävät kauppaketju- ja/tai myymäläkohtaiset tarkennukset omavalvonnan käytäntöi-
hin. Tämä yhteisen pohjan ja myymäläkohtaisten tarkennusten yhdistelmä takaa, että kuluttaja voi luottaa kaupasta 
ostamiensa elintarvikkeiden turvallisuuteen.

Omavalvonnan ohjeistusta kehitetään ja päivitetään jatkossakin säännöllisesti. päivityksestä huolehtii päivittäistavara-
kauppa ry yhdessä jäsenyritysten edustajien ja viranomaisten kanssa.

sähköinen tietopankki yhä useamman vir anomaisen t yök aluksi

Kauppojen omavalvontatyön tueksi ja käytännön työkaluksi on kehitetty sähköinen tietopankki. Sen olennaisin tarkoi-
tus on helpottaa valvontaa – joko sisäistä tai ulkoista – tarjoamalla mahdollisuuden myymälän omavalvonnan sähköi-
seen seurantaan. Tietopankin avulla myös valvova viranomainen voi omasta työpisteestään todentaa, että myymälä 
noudattaa tuoteturvallisuuden varmistamisessa kansallista Hyvän käytännön ohjetta. 

Viranomaiset ovat ottaneet tämän mahdollisuuden myönteisesti vastaan. Tavoitteena on edelleen lisätä tietopankin 
hyödyntämistä viranomaisten työkaluna ja yhtenäistää elintarvikevalvontaa. Tätä varten päivittäistavarakauppa ry jär-
jestää vuonna 2012 kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille useita koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. 

Myös kaupat tehostavat edelleen sähköisen tietopankin käyttöä. Tarkoitus on, että 
jatkossa viranomaisvalvonnassa otetaan nykyistä paremmin huomioon yrityksen 
omaehtoinen työ elintarviketurvallisuuden varmistamisessa suhteutettuna kysei-
sen myymälän toiminnan laajuuteen ja riskeihin. Kauppa panostaa omavalvontaan 
merkittävästi resursseja niin työtehtävissä ja henkilökunnan koulutuksessa kuin 
esimerkiksi laitehankinnoissakin. Sähköisen valvonnan avulla toimintaa voidaan 
tehostaa, mutta samalla säilyttää sen kokonaiskustannukset myymälää kohden 
 ennallaan, tai jopa laskea niitä.

päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten asiantuntijoista koottu omavalvontaryh-
mä vaikuttaa yhdessä pTY:n tuoteturvallisuusryhmän kanssa päivittäistavarakau-
pan elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuuteen yhteistyössä eri sidos-
ryhmien kanssa.markus luhtala

stockmann oyj abp:n 

laatupäällikkö 
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kauPPa haluaa välittää  
oikeaa tietoa kuluttajalle
 
elintarvikkeista annettava kuluttajainformaatio auttaa kuluttajaa tekemään oman terveytensä, hy-
vinvointinsa ja taloutensa kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. pakkausmerkinnöillä annetaan 
kuluttajan päätöksenteon kannalta keskeiset tiedot. 

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää pakkauksiin selkeitä ja luotettavia merkintöjä, ja kauppa haluaa välittää kuluttajille 
totuudenmukaisia ja kuluttajan valintojen kannalta tarpeellisia tietoja. Eu:n asetus elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisesta kuluttajille tuli voimaan 12.12.2011. Asetuksella koottiin yhteen elintarvikkeiden yleisiä merkintöjä sekä 
ravintoarvomerkintöjä koskevat vaatimukset. parhaillaan komissiossa on meneillään täytäntöönpanosäädösten ja eri-
laisten kertomusten valmistelu. Siirtymäaika pakollisia elintarviketietoja koskevien vaatimusten soveltamiselle on kol-
me vuotta ja ravintoarvomerkinnälle viisi vuotta.

lyhy t siirt ymä aik a on ha astava

Kuluttajalle kolmen vuoden siirtymäaika voi tuntua pitkältä, mutta valmistajille ja valmistuttajille aika on lyhyt. pak-
kausten uudistaminen on tuotekehityksen, markkinoinnin ja tuotantoprosessien yhteistyötä eikä se synny hetkessä. 
pakkausmerkintöjen vaihtaminen on kallista, joten pakkausuudistukset pyritään tekemään pitemmällä tähtäimellä. 
Kaupan kannalta on tärkeää, että Eu etenisi täytäntöönpanosäädösten valmistelussa ripeästi. näin pakkausuudistuk-
set saataisiin aloitettua nopeasti ja vietyä loppuun siirtymäajan sisällä.

pakkausmerkinnät kiinnostavat myös kansallisia päättäjiä. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu tarve selvittää elintarvik-
keiden pakkausmerkintöjä avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Selvityksessä tarkastellaan mm. alkuperän, 
tuotantotavan, koostumuksen ja lisäaineiden merkintöjä sekä harhaanjohtavia nimimerkintöjä. Erityisen paljon ovat 
puhuttaneet tuotteen alkuperämaan tai lähtöpaikan merkinnät. uuden kuluttajainformaatioasetuksen mukaan alku-
perän merkitseminen pakkauksiin on vapaaehtoista edellyttäen, että merkinnän puuttuminen ei johda kuluttajaa har-
haan. Työtä riittää vielä kuitenkin muun muassa tuotteen pääaineosan ja alkuperämaan määritelmien täsmentämisessä. 

merkintöjen tulee vastata kulut tajan todellisia tarpeita 

Alkuperämaan ilmoittamisvelvollisuutta laajennetaan asteittain asetuksen mukaan. Joissakin tapauksissa alkuperän 
merkitseminen voi olla hankalaa. näin on esimerkiksi tuotteissa, jotka koostuvat eri maista olevista raaka-aine-eristä. 
pakkausten merkintävaatimusten täsmentämisessä on tärkeää arvioida kuluttajien 
todelliset tarpeet, merkintöjen toteutettavuus sekä kustannukset ja hyödyt, jotta 
päästään kustannustehokkaaseen lopputulokseen ja vältetään ylilyönnit.

Myös pakkausmerkintöjen luettavuuteen, kuten fonttikokoon ja tekstin väriin kiin-
nitetään asetuksessa paljon huomiota. Toimijoiden kannalta on hyvä, että nyt mer-
kintään on olemassa selkeät pelisäännöt.

Asetusvalmistelun loppuvaiheissa Eu:n parlamentti edellytti täydentäviä tietoja 
elintarvikkeen nimen yhteyteen. Tämä vaatii vielä komissiolta lisätulkintaa, ja ehkä 
jopa asian uudelleen määrittelyä, mikä pitkittää asetuksen täytäntöön saattamista 
ja siten myös pakkausten uudistamista.

matti kalervo 

ruokakesko oy:n 

tuotetutkimuspäällikkö
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suoMen lähikauPPa
1 183 meur | 7,8 %

s-ryhMä
6 897 meur | 45,2 %

lidl*
951 meur | 6,2 %

k-ryhMä
5 387 meur | 35,3 %

stoCkMann*
214 meur | 1,4 %

tokManni-konserni*
220 meur | 1,4 %

M-ketju*
104 meur | 0,7 %

MiniMani*
87 meur | 0,6 %

Muut yksityiset
214 meur | 1,4 %

Pt-myynti sis. alv.
lähteet: aC nielsen Finland oy 
ja *-merkityt Pty

suomen pt-kaupan ryhmittymien markkinaosuudet 2011
kokonaismyynti 15 257 meur 



suoMen PäivittäistavarakauPan 
ryhmittymät 

päivittäistavarakauppa ry:hyn kuuluu 11 jäsenyritystä ja yksi jäsenyhteisö. jäsenyritykset 
edustavat yli 98,5 prosentin osuutta suomen päivittäistavaramarkkinoista.

Suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista vähittäiskaupan ketjuuntuminen sekä hankinnan ja 
logistiikan keskittyminen. Kahden suurimman ryhmittymän osuus on 80,5 % ja kolmen suurimman ryh-
mittymän hallussa on 88,3 prosenttia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoista. Tilanne on sa-
mankaltainen muissakin pohjoismaissa, sillä ilman suureksi 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.

päivittäistavarakaupan kilpailu käydään lopulta paikallisesti myymälätasolla. Tällöin Suomen  viiden 
päi vittäistavaroiden toimitusketjun (Inex partners Oy, Ruokakesko Oy, Tuko Logistics Osk, Lidl 
Suomi Ky ja Tokmanni Oy) tavaranhankintaan ja myymäläkohtaisten valikoimien muodostamiseen 
osallistuvat myös kauppiaat, myymäläpäälliköt ja ketjujohdot.

ulkomainen kilpailu ja Eu:n laajeneminen Baltian maihin on liittänyt Suomen päivittäistavarakaupan 
Eu:n sisämarkkinakauppaan. Suomen päivittäistavarakaupan keskittyneisyyttä tulisikin arvioida osana 

Itämeren alueen ja läntisen Venäjän markkinoita.

Lue lisää myymälätyypeistä ja myynnistä sivuilta 28–32.
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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 21 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta 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 2011 lopussa pankilla oli jo 2,5 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 
 yhteisesti omistama polttonesteiden hankintayhtiö.

S-ryhmällä oli vuoden 2011 lopussa 1 668 toimipaikkaa, joista 13 Baltiassa ja 12 Venäjällä.  Henkilöstömäärä oli 42 142.

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,  
SOK:n liiketoiminta Antti Sippola
Johtaja, maine ja vastuullisuus Suso Kolesnik

Hankintayhtiöt
Inex partners Oy, toimitusjohtaja Jukka Viri
Meira nova Oy, toimitusjohtaja Eero Raappana
neot Oy, toimitusjohtaja Henrikki Talvitie

Valtakunnalliset ketjubrändit
Marketkauppa: prisma, S-market, Sale ja Alepa; Tavaratalo- ja 
erikois liikekauppa: Sokos, Emotion, pukumies; Liikenne myy-
mälä- ja polttonestekauppa: ABc, ABc-deli; Matkailutoiminta:  
Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels & Resorts; Ravitsemis-
toiminta: Rosso ja Rosso Express, Fransmanni, Amarillo, Sevilla, 
Torero, Buffa, Memphis, night, public corner, coffee House ja  
presso; Maa talouskauppa: S-Rautamarket, Agrimarket ja Multa-
sormi; Muut: Kodin Terra

 S-MARKET • 3 528 meur • 51,1 %
 pRISMA • 2 184 meur • 31,7 %
 ALEpA JA SALE • 958 meur • 13,9 %
 MuuT • 227 meur • 3,3 %

LäHdE: pTY

S-ryhmän päivittäistavaramyynnin  jakautuminen 
ketjuittain vuonna 2011  •  6 897 meur

K-ryhmä   www.kesko.fi

Kesko on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö. Se toimii ruoka-, käyttötavara-, rauta-, auto- ja konekaupassa. Keskon ketjutoi-
mintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. 
Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti vuonna 2011 oli 12 mrd. euroa (alv 0 %). K-ryhmä työllistää noin 
45 000 henkeä.

Kestävän kehityksen periaatteet ja vastuulliset toimintatavat ovat keskeinen osa Keskon ja sen ketjujen jokapäiväistä toimin-
taa. Kesko kuuluu maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon (The Global 100 Most Sustainable corporations in the World).

Ruokakesko Oy  
Ruokakesko on johtavia toimijoita Suomen päivittäistavarakaupassa. Lähes 1 000 K-ruokakaupan asiakastyytyväisyydestä vastaavat 
K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Ruokakesko toimii ketjuliiketoimintamallilla. 

Ruokakeskon ketjuja ovat K-citymarket, K-supermarket, K-market ja K-extra. Ketjutoiminnalla varmistetaan toiminnan tehokkuus 
ja kilpailuetujen toteutuminen. Ruokakeskon keskeisiä tehtäviä ovat tuotteiden keskitetty hankinta, valikoimanhallinta, logistiikka 
sekä ketjukonseptien ja kauppapaikkaverkoston kehittäminen. Kespro on hotelli-, ravintola- ja catering-toimialan johtava tukku-
kauppa Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen alan parhaat hankintaratkaisut.
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Johto 
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 Petteri Niemi
Johtaja, kenttä Jarno Kivinen
Johtaja, logistiikka ja tietohallinto Timo Heimo
Johtaja, talous ja henkilöstö Johanna Kontio
Johtaja, Venäjä, Kari Heiskanen

 K-SupERMARKET • 1 873,8 meur • 34,8 %
 K-MARKET • 1 434,6 meur • 26,6 %
 K-cITYMARKET • 1 838,5 meur • 34,1 %
 MuuT • 240 meur • 4,5 %

LäHdE: pTY

K-ryhmän päivittäistavaramyynnin jakautuminen 
ketjuittain vuonna 2011  •  5 387 meur

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edun-
valvontajärjestö, jonka perustehtävänä on K-kauppiasyrittä-
jyyden kehittäminen ja vahvistaminen. K-kauppiaat (1 234) 
ovat toimialayhdistyksensä kautta K-kauppiasliiton jäseniä. 
Kullakin ketjulla on oma K-kauppiaista koostuva johtokun-
tansa, jonka kautta K-kauppiailla on mahdollisuus vaikuttaa 
ketjunsa kehittämiseen.

www.k-kauppiasliitto.fi

K-kauppiasliitto
Toimitusjohtaja Matti Mettälä
Hallitus
puheenjohtaja Tomi Korpisaari
Varapuheenjohtaja Markus Ranne
puheenjohtaja, K-ruokakauppiasyhdistys Juha Kupiainen
Varapuheenjohtaja, K-ruokakauppiasyhdistys Juha Haroma
Varapuheenjohtaja, K-ruokakauppiasyhdistys Pauli Jaakola
pj, K-erikoiskauppiasyhdistys Risto Niklas-Salminen 
Varapuheenjohtaja, K-erikoiskauppiasyhdistys Jyrki Aalto 
pj, K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys  Matti Naumanen
Varapj, K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys Jussi Perälä

Suomen Lähikauppa Oy   www.lahikauppa.fi

Suomen Lähikauppa Oy:llä on kaksi valtakunnallista kauppaketjua, Siwa ja Valintatalo. Yhteensä kauppoja on 671 ympäri Suomen.
Tuontielintarvikkeiden ja teollisten elintarvikkeiden hankinnan sekä logistiikan palvelut Suomen Lähikauppa Oy ostaa Tuko Logistics 
Osuuskunnalta. Yhtiön suurin omistaja on IK Investment partners.

Johtoryhmä 
Toimitusjohtaja Ralf Holmlund 
Myyntijohtaja, Jonas Stjernberg 
Johtaja, Kaupallinen toiminto Anu Ora 
Johtaja, Kauppapaikat ja logistiikka Esko Sutelainen 
Johtaja, Talous Kaisa Arovaara
Johtaja, HR Anneli Lindeman
Johtaja, IcT Janne Jakola

 SIWA • 708 meur • 59,8 %
 VALInTATALO JA 3 EuROMARKETIA 

 475 meur • 40,2 %
LäHdE: pTY

Suomen Lähikaupan päivittäistavaramyynnin  
jakautuminen ketjuittain vuonna 2011  •  1 183 meur
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R-kioski Oy   www.r-kioski.fi

R-kioski Oy harjoittaa päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa valtakunnallisen R-kioski-ketjun kautta. R-kioski Oy on osa Reitan 
 Servicehandel (RSH) -konsernia. Suomessa R -kioskeja on noin 650, joista reilut 40 prosenttia toimii franchising-konseptin mukaisesti.  

Reitan convenience -toimialaan kuuluvat myymäläketjut ovat narvesen norjassa ja Latviassa, pressbyrån Ruotsissa, 7-Eleven 
 norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, R-kioski Suomessa, R-kiosk Virossa sekä R-kiosk ja Lietuvos Spauda Liettuassa. Vuonna 2011 myymä-
löitä oli 1 490, ja Reitan conveniencen liikevaihto oli 11,1 miljardia norjan kruunua. Reitan conveniencen hankittua R-kioskin vuonna 
2012, sen arvioitu liikevaihto on noin 14 miljardia norjan kruunua, ja sillä on yhteensä 2 500 myymälää ja 18 000 työntekijää.

Johtoryhmä 
Toimitusjohtaja Johannes Sangnes
Kaupallinen johtaja Jaakko Mäkinen
Ketjujohtaja Teemu Rissanen
Tietohallintojohtaja Pentti Talikka
Talousjohtaja Erja Takala
HR-päällikkö Anne Huuhtanen

R-kioskien kokonaismyynti vuonna 2011  •  1 049 meur

 Muu  MYYnTI • 781 meur • 74,2 %
 pT-MYYnTI • 268 meur • 25,8 %

LäHdE: pTY

Lidl Suomi Ky   www.lidl.fi

Lidl on yksi Euroopan suurimmista vähittäiskaupan myymäläketjuista ja toimii yli 25 maassa. Yhtiön liikeideana on tarjota korkealaa-
tuisia elintarvikkeita ja käyttötavaroita edulliseen hintaan. Lidlin tarjoaman monipuolisen valikoiman erinomainen hinta-laatusuhde 
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 3 500 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 2011  •  951 meur

 MYYnTI • 951 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 Osk.

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 Terhi Okkonen
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 Elina Savolainen

 Muu  MYYnTI • 608,5 meur • 74 %
 pT-MYYnTI • 213,6 meur • 26 %

LäHdE: pTY

Stockmann Oyj Abp:n tavarataloryhmän  
kokonaismyynti Suomessa vuonna 2011  •  822,1 meur
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Wihuri Oy   www.wihuri.fi | www.metrotukku.com

Wihuri Oy on teollisuutta ja kauppaa harjoittava kansainvälinen suomalainen moni-
alayritys, 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 että koko maan kattavana myyntiorganisaationa. Metron hankinta- ja logis-
tiikkayhteistyökumppanina toimii Tuko Logistics Osuuskunta. Wihuri Oy Aarnio hallinnoi 
ja kehittää myös yrittäjävetoista Tarmo Lähikauppias -ketjukonseptia.

Johtoryhmä
Toimialajohtaja Juha Mattila
Myyntijohtaja Riku Nykänen
Kaupallinen johtaja Tiina Ahveninen
VT kaupallinen johtaja Paula Norja
Talousjohtaja Juha Karttunen
Ketjujohtaja Ari Maijanen
Kehityspäällikkö Mervi Herranen

Tokmanni-konserni   www.tokmanni-konserni.fi

Tokmanni-konserni on Suomen suurin halpahintakauppaketju. Vuoden 2011 lopussa 
konserniin kuului 144 myymälää seitsemässä eri ketjussa: Tokmanni, Tarjoustalo, Robin-
hood, Vapaa Valinta, Maxi-Makasiini, Maxi-Kodintukku ja Säästöpörssi. Myymäläverkosto 
kattaa koko Suomen.

Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 654 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 logis-
tiikan ansiosta koko maan kattava myymäläverkosto pystyy tarjoamaan asiakkaille omia 
tuotemerkkejä sekä kotimaisia että kansainvälisiä merkkituotteita.

Johtoryhmä 
Toimitusjohtaja Heikki Väänänen
Talous- ja hallintojohtaja, vtj  
Sixten Hjort
Henkilöstöjohtaja Saara Korpelainen
Ostojohtaja Seppo Saastamoinen
Kehitysjohtaja Erki Milistver
Tietohallintojohtaja Pasi Karhapää
Markkinointipäällikkö Timo Koskelin
Logistiikkapäällikkö Sami Vilkki

Minimani Yhtiöt Oy   www.minimani.fi

Minimani Yhtiöt Oy on suomalainen perheyritys, jonka toimialoina ovat 
päivittäistavara- ja käyttötavarakauppa. Minimani-ketjuun kuuluu 6 
hyper markettia. Minimani tunnetaan edullisuudesta ja monipuolisista va-
likoimista. Kilpailukyky perustuu kustannustehokkuuteen, monikanavai-
seen hankinta- ja logistiikkatoimintamalliin sekä innovatiiviseen toimin-
taan.

Johtoryhmä 
Toimitusjohtaja Kalle Lähdesmäki
Kaupallinen johtaja Tapani Rintamäki
Tulosryhmäjohtaja Taina Kinnari
Hankintajohtaja 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 59 myymälää (touko-
kuu 2012). Wihuri 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
Jarmo Karhunen
Markku Kontturi
Pia Moisala
Markkinointipäällikkö Veli-Matti Sirkiä
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tukkukauppa, hankinta 
ja logistiikka

HoReca-tukkukauppa on tärkeä osa 

päivittäis- ja  käyttötavarakaupan 

kokonaispalvelua.päivittäistavara-

kauppa ry:n jäsenyritysten 

HoReca-tukkukaupan kokonais-

myynti vuonna 2011 oli 

yhteensä 1 783,3 meur.



horeCa-tukkukauPPa 
HoReca-tukkukauppa on tärkeä osa päivittäis- ja käyttötavaratavarakaupan kokonaispalvelua ja se vastaa vähittäis-

kaupan ulkopuolisesta tavaranvälityksestä. Sen tarjoama monipuolinen palvelukokonaisuus auttaa asiakkaita kes-
kittymään omaan toimintaansa.

HoReca-lyhenne tulee sanoista Hotels, Restaurants ja catering. HoReca-ala on kasvava osa ruoka- ja juo-
matarjontaa kuluttajille. Suomen noin 22 600 ammattikeittiötä eli HoReca-toimipaikkaa tarjoavat asiakkail-

leen vuosittain noin 889 miljoonaa ateriaa (2011). niiden raaka-aineista suurin osa hankitaan HoReca-tuk-
kukaupoista. päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten HoReca-tukkukaupan kokonaismyynti (liikevaihto) 

vuonna 2011 oli yhteensä 1 783,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 %. 
Suurimmat asiakasryhmät olivat hotellit, kahvilat ja ravintolat sekä julkishallinnon laitokset. Suurimpia ta-
vararyhmiä olivat tuoretuotteet ja teolliset elintarvikkeet.

      heinon tukku oy www.heinontukku.f i

 Heinon Tukku Oy:n asiakkaita ovat ravintolat, suurkeittiöt ja jälleenmyyjät. Heinon Tukku tarjoaa yrityk-
sille täyden valikoiman palvelua kaikkialle Suomeen Espoon, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion toi-
mitustukkujen sekä Helsingin ja Vantaan pikatukkujen kautta. Heinon Tukun valikoimat on suunniteltu 
ruoka- ja juoma-alan ammattilaisille. Valikoimista löytyy päivittäistavaroita, alkoholituotteita, ammat-
tiastioita 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 hankinta-
ratkaisut. 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 löy-

tämään parhaat ratkaisut asiakkaiden liiketoimintaan. Kespron oma tuotemerkki Menu on kehitetty HoReca-alan 
ammattilaisille. Kespron laaja palveluverkosto kattaa koko Suomen.

       meira nova oy  www.meiranova.f i

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 Tuusu-
lassa ja maan kattava palvelu sekä jakelu varmistetaan kolmen myyntikonttorin ja 11 alueterminaalin avulla. Meira no-
van valikoimiin kuuluvat muun muassa hedelmät, vihannekset, liha, lihajalosteet, maitotaloustuotteet, teolliset elin-
tarvikkeet, pakasteet, tupakka, alkoholituotteet ja non food -tuotteet sekä käyttötavarat.

    metro  www.metrotukku.com

Wihuri Oy Aarnio tarjoaa kokonaisvaltaista päivittäistavarahuoltoa ja alkoholien tukkukauppaa valtakunnallisesti Met-
ro-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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ammattikeittiöiden painoarvo  
osana elintarvikeketjua kasvaa

hotelli-, ravintola- ja cateringala eli horeCa-sektori on yhteiskunnallisesti merkityksellinen toimi-
ala. se on päivittäin osa joka toisen suomalaisen arkea heidän ruokaillessaan sekä käydessään kah-
villa tai juomassa virvoitus- ja alkoholijuomia ravintoloissa, kahviloissa, työ- ja kouluruokaloissa tai 
muussa ravitsemispalvelupisteessä.
 
Kodin ulkopuolella syöminen yleistyy. Taloustutkimuksen mukaan vuonna 2011 kahviloissa, ravintoloissa, henkilöstö-
ravintoloissa ja julkisissa keittiöissä valmistettiin jo 889 miljoonaa ateriaa. Yli neljännes aterioista valmistettiin yksi-
tyisellä sektorilla, kahviloiksi luokitelluissa toimipaikoissa. näitä ovat varsinaisten kahviloiden lisäksi hampurilais- ja 
kebab ravintolat, pizzeriat sekä pito- ja ateriapalvelut. Toiseksi eniten aterioita valmistettiin anniskeluravintoloissa, ho-
tellien ja muiden majoitusliikkeiden ravintoloissa.  

päivit täin jok a toinen suomal ainen k äy t tä ä horeCa-palveluita

Kuten edellä mainitusta esimerkistä eli kodin ulkopuolella syötyjen aterioiden määrästä näkee, HoReca-sektori on yh-
teiskunnallisesti merkityksellinen toimiala. Joka päivä keskimäärin joka toinen suomalainen käyttää HoReca-palveluita 
eli ruokailee sekä juo kahvia ja virvoitus- tai alkoholijuomia erilaisissa ravitsemispalvelupisteissä. Ala on myös erittäin 
työvoimavaltainen: HoReca-palvelut työllistivät Suomessa noin 79 000 henkilöä vuonna 2011. Ala tuo siis palkkatuloja 
lukemattomiin kotitalouksiin sekä merkittäviä verotuloja valtiolle ja kunnille.

HoReca-sektorin osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 1,7 %. Euroopan tasolla ravintoloiden, kahviloiden ja hen-
kilöstöravintoloiden osuus vuonna 2008 Euroopan päivittäistavaramarkkinoiden 21,4 miljardista eurosta oli noin 4,1 
miljardia euroa. Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenoista vuonna 2010 puolestaan noin 6 % kului hotelli- ja ra-
vintola-alan palveluihin.

 
vastuullinen toiminta ja tuoteturvallisuus ensiarvoisen tärkeitä

HoReca-tukku on mukana näissä jokapäiväisissä toiminnoissa toimittamalla tuotteita erityyppisille yksityisen ja julki-
sen sektorin keittiöille, kuten peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille ja yliopistoille. Lasten päiväkodit, 
vanhainkodit, sairaalat, terveyskeskukset ja muut hoitolaitokset tilaavat elintarvikkeiden lisäksi muitakin tarvikkeita 
keittiöihinsä HoReca-tukuilta. Elintarvikkeita toimitetaan myös muun muassa maamme varuskunnille ja seurakunnille. 

Kun ammattikeittiöiden painoarvo yhteiskunnassa ja osana elintarvikeketjua edel-
leen kasvaa, päivittäistavarakauppa ry ja sen HoReca-tukkukaupparyhmä halua-
vat painottaa erityisesti toiminnan vastuullisuutta. Tuotteiden ja tavarantoimitus-
ten turvallisuuden takaaminen on erityisen tärkeää, koska HoReca-tukkukaupassa 
toimitaan yhteiskunnallisesti haavoittuvissa toiminnoissa, kuten lasten- ja vanhus-
tenhuollossa.  
 
Vastuullisuus korostuu myös aktiivisissa toimissa harmaan talouden torjumiseksi 
alalla. pTY haluaa vaikuttaa muun muassa siihen, että viranomaisvalvontaa suun-
nataan riskiperusteisesti toimialan ongelmakohteisiin, joissa viranomaisvelvoitteita 
laiminlyödään ja tuoteturvallisuus on vaarassa.
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juha mattila

Wihuri oy aarnio,  

metron toimialajohtaja 



PTY:n jäsenyritysten omien merkkien osuus pt-myynnistä (vähittäismyynti)

2010 2011

Kokonaismyynti, meur 13 529,60 15 120,10

Omat merkit, meur 1 422,70 1 715,28

Osuus myynnin arvosta, % 10,5 11,5

Tilastossa on mukana seuraavien pTY:n jäsenyritysten omien merkkien myyntiluvut: R-kioski 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

Lidl

  

kauPan omat merkit
 
Yleisimmät kaupan tavoitteet omille tuotemerkeille (private labels) ovat asiakasuskollisuuden lisääminen, ketjubrändin 
 vahvistaminen ja erilaistaminen, kilpailijoista erottuminen, markkina-aseman vahvistaminen, vähittäiskaupan katteen 
lisääminen, tuotteiden laadun parantaminen ja toimitusketjun hallinnan varmistaminen. Kaupan omien tuotemerkki-
en tärkeänä tavoitteena on lisäksi tarjota kuluttajalle vaihtoehtoina laadukkaita, jokapäiväiseen elämään sopivia tuot-
teita edullisesti.

Kaupan omien merkkien myynti on viime vuosina kasvanut aikaisempaa enemmän. nielsenin Homescan -kuluttaja-
paneelin mukaan kaupan omien merkkien osuus kuluttajaostoista vuonna 2011 oli noin 19 %. 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 omiin merkkeihin olisi siirrytty säästötoimenpiteenä, niiden ostamista jatketaan usein taantuman jälkeenkin. 
nielsenin tutkimuksessa lähes kaikki vastaajat (95 prosenttia) ilmoittivat jatkavansa omien merkkien ostamista myös 
taloustilanteen parantuessa.
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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

Vuonna 1988 perustetun AMS:n kotipaikka on Hollanti. Suomalaista kauppaa AMS-yhteenliittymäs-
sä edustaa Ruokakesko Oy. Yhteistoiminnan tuloksia ovat muun muassa Euro Shopper -tuotteet.

www.ams-sourcing.com

Coop trading 

coop Trading on yhteispohjoismainen hankintayhtiö, jonka omistajia ovat coop denmark, coop 
norway ja suomalainen SOK. Yhtiön tehtävä on hankkia brändituotteita kilpailukykyiseen hintaan 
sekä kehittää ja ylläpitää kattavaa oma merkki -valikoimaa. coop Trading tekee ostoja yli 13 mil-
joonalle pohjoismaalaiselle kuluttajalle.

www.cooptrading.com

united nordic

united nordic on johtava pohjoismainen hankintayhtiö, jonka asiakkaita ovat suuret tukku- ja vä-
hittäiskaupan yritykset norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. united nordicin tehtävänä on 
optimoida jäsentensä hankintaehdot pohjoismaisen yhteistyön avulla. Tuko Logistics on ollut uni-
ted nordicin jäsen vuodesta 1968 saakka. nykyään united nordicin kautta hankitaan pääosa Tukon 
Eldorado- ja First price -tuotteista.

www.unitednordic.com

emd

Vuonna 1989 perustettu EMd on johtava eurooppalainen hankintayhtiö, jonka päämaja sijaitsee 
Sveitsissä. Osakkeenomistajia 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.

www.emd-ag.com
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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 

puolestaan asuttavuuden kannalta 

tärkeä tehtävä paikallisen elintarvike- ja 

päivittäistavaratarjonnan toteuttamisessa.



PäivittäistavarakauPan 
rakenneMuutos

kun suurilla myymälöillä on päävastuu taajamien kuluttajien valtakunnallisesta elintarvikehuollos-
ta, 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- neliöisten 
myymälöiden markkinaosuus on nielsenin mukaan noin 64,5 %, ja myymälät, jotka muodostavat kymmenesosan myy-
mälöiden kokonaislukumäärästä, vastaavat 50 prosentista päivittäistavaramyynnin arvosta.

Asiakastarpeiden muutos ja päivittäistavarakaupan kilpailutilanne ovat johtaneet myymäläkoon kasvuun. Suurem-
mat 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 2011 kokonaismäärään 3 216:een.

Kun suurilla myymälöillä on päävastuu taajamien kuluttajien valtakunnallisesta elintarvikehuollosta, on pienemmil-
lä myymälöillä puolestaan asuttavuuden kannalta tärkeä tehtävä paikallisen elintarvike- ja päivittäistavaratarjonnan 
järjestämisessä. Lukumääräisesti puolet maamme noin 3 200 myymälästä myy vain 9 % koko myynnistä, mutta näillä 
pienillä myymälöillä on volyymiaan suurempi palvelumerkitys lähipalvelujen tarjoajana.

Tehokkuuskäyrän suhdeluvut ovat säilyneet lähes samoina jo 20 vuoden ajan, mikä osoittaa kaupan palveluverkon 
vastaavan hyvin muuttuviin tarpeisiin.

Suurten myymälöiden yhteydessä sijaitsevat Alkot ja apteekit aiheuttavat lähikaupoille ostovoiman menetystä. Mie-
tojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa on tulevaisuudessa välttä-
mätöntä lähikaupan palveluiden säilyttämisen turvaamiseksi.

Myyntitehokkuuskäyrä kertoo myynnin keskittymisestä suuriin myymälöihin. Suurimmat myymälät eli 30 % myy-
mälöistä myy 79 % koko päivittäistavaramyynnistä.

päivittäistavaramyymälöiden tehokkuuskäyrä 2011
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päivittäistavarakauppojen myynti, arvon muutos ja volyymin muutos 2000–2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lukumäärä marketit 3 697 3 555 3 533 3 529 3 584 3 532 3 364 3 361 3 365 3 351 3 283 3 216

Lukumäärä kaikki 4 325 4 165 4 163 4 129 4 192 4 109 3 942 3 922 3 904 3 917 3 923 3 964

Myynti meur 9 681 10 364 10 948 11 265 11 529 11 601 12 028 12 842 13 934 14 339 14 331 15 104

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

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

myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan vuonna 2011

Myymälätyyppi
Yhteensä 1.1.2012

Hypermarketit 146

Tavaratalot 115

Supermarketit, isot 597

Supermarketit, pienet 434

Valintamyymälät, isot 1 046

Valintamyymälät, pienet 456

pienmyymälät 422

Erikoismyymälät 716

Kauppahallimyymälät 32

Yhteensä 1.1.2012 3 964

Myymäläautot ja -veneet 24

Lopettaneet 195

päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin 2000–2011 (meur)

Myymälätyyppi 2000 2001* 2002 2003 2004 2005** 2006 2007 2008 2009 2010*** 2011

Hypermarketit 2 092 2 338 2 534 2 618 2 692 2 772 2 984 3 150 3 460 3 706 3 802 4 131

Tavaratalot 691 443 509 549 585 611 615 632 654 662 558 563

Supermarketit, isot 2 661 3 118 3 275 3 458 3 718 3 789 3 984 4 347 4 704 4 827 4 913 5 140

Supermarketit, pienet 2 006 1 944 1 913 1 838 1 665 1 648 1 615 1 686 1 826 1 850 1 776 1 843

Valintamyymälät, isot 1 410 1 693 1 879 1 921 1 986 1 916 1 950 2 102 2 301 2 295 2 306 2 408

Valintamyymälät, pienet 485 512 513 536 515 490 481 492 514 492 473 479

pienmyymälät 191 172 173 194 212 216 238 271 308 332 317 321

Erikoismyymälät ja hallit 145 144 152 151 155 158 160 163 167 175 185 218

Yhteensä 9 681 10 364 10 948 11 265 11 528 11 600 12 027 12 843 13 934 14 339 14 331 15 104

Myymäläautot ja -veneet 33 31 27 23 20 18 16 14 12 12 10 9

Lopettaneet 141 119 72 120 90 289 359 190 151 178 185 145

Yhteensä 9 855 10 514 11 047 11 408 11 638 11 907 12 402 13 047 14 097 14 529 14 526 15 257

*  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. 
*** Minimani sis. Hypermarketteihin alk. v.2010
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Vuosien 1993–1999 tiedot löytyvät pTY:n aiemmasta vuosijulkaisusta.

päivittäistavarakauppa 2012–2013 | myymälät ja myynti  29



30 päivittäistavarakauppa 2012–2013 | myymälät ja myynti

Päivittäistavaramyynti ketjuittain vuonna 2011 
Kokonaismyynti 15 257 meur, myymälöitä 3 964 (sisältää lopettaneet)

Ryhmittymä Ketju
Myymälöiden 

lukumäärä
Pt-myynti 
%-osuus

Pt-myynti 
meur

Keskimyynti/ 
myymälä, meur

S-ryhmä prisma 62 14,3 % 2 184 35

S-market 444 23,1 % 3 528 8

Alepa + Sale 348 6,3 % 958 3

Muut 133 1,5 % 227 2

S-ryhmä yhteensä 987 45,2 % * 6 897 7

K-ryhmä K-citymarket 75 12,0 % 1 838 25

K-supermarket 205 12,3 % 1 874 9

K-market 455 9,4 % 1 435 3

Muut 248 1,6 % 240 1

K-ryhmä yhteensä 983 35,3 % * 5 387 5

Suomen Lähikauppa Oy Siwa 503 4,7 % 708 1

Valintatalot + 3 Euromarketia 168 3,1 % 475 3

Suomen Lähikauppa yhteensä 671 7,8 % * 1 183 2

Lidl 137 6,2 % 951 7

Stockmann Tavaratalojen pt-myynti 7 1,4 % 214 31

M-ketju 56 0,7 % 104 2

Tokmanni 144 1,4 % 220 2

Minimani 6 0,6 % 87 15

Muut 973 1,4 % 214 0,5

KAIKKI MYYMäLäREKISTERIIN KuuLuVAT YHTEENSä * 3 964 100,0 % * 15 257 * 4

Ryhmittymä Ketju
Myymälöiden  

lukumäärä
Pt-myynti 

meur
Keskimyynti/ 

myymälä, meur

R-kioski Oy* R-kioskit 652 268 0,4

LäHTEET: Ac nIELSEn FInLAnd OY (*) JA päIVITTäISTAVARAKAuppA RY



MyyMälätyyPit ja MääritelMät

Myymälän myyntipinta-alan määrittäminen

Liikeaikalain muutoksen voimaantullessa vuonna 2001 vahvistui voimassa oleva määritys, jonka mukaan myynti-
pinta-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 takaista 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 myy-
mälä, mikä vastaa käytännössä noin 1 300 m² myymäläpinta-alan myymälää. Maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisen suuryksikön rakentaminen edellyttää erityistä sen sallivaa asemakaavamerkintää. poikkeuksena on pal-
jon tilaa vaativa erikoistavaramyymälä, kuten esimerkiksi huonekaluhalli tai autokauppa. Ym pä ristöministeriö 
valmistelee parhaillaan maankäyttö- ja rakennuslain uusimista. Ministeriö esittää nykyisen kaupan suuryksikkö-
rajan säilyttämistä.

Sen sijaan päivittäistavarakauppa ry on vuosien ajan esittänyt, että suuryksikön raja nostettaisiin 3 500 ker-
rosneliömetriin, 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. Ta-
varatalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta kokonaismyyntipinta-alasta. Osas-
tot vastaavat alan erikoisliikkeiden valikoimia. Tavaratalossa on korkea palveluaste ja kassat sijaitsevat osastoilla. 
Tavaratalo voi sijaita kaupungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa. 
niin kutsutut halpahallit ovat usein joko tavarataloja tai hypermarketteja.

Hypermarket

Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäismyymälä, jonka 
myyntipinta-ala on yli 2 500 m². Elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta,  mutta 
myynnin painopiste 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 käytännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pinta-alaltaan suuriin yli 1 000 m² ja pieniin 400– 
1 000 m² supermarketteihin, joita kutsutaan myös yleisesti marketeiksi. 

Lähikaupat

Lähikauppa on mikä hyvänsä kuluttajaa lähellä oleva päivittäistavaramyymälä. useimmin lähikaupaksi tilastoi-
daan pinta-alaltaan alle 400 m² olevat valintamyymälät. Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200–399 m2 ja 
pienet valintamyymälät 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 lähikaup-
poina.

Lähikauppa on myös kyläkauppa, joka määritetään kyläkaupan investointitukea varten haja-asutusalueella tai 
pienissä taajamissa sijaitsevaksi päivittäistavaramyymäläksi, jonka pinta-ala on alle 400 m² ja vuosimyynti alle  
2 miljoonaa euroa.

discounterit

discounter-myymälöiden toiminta perustuu tuotteiden erittäin nopeaan kiertoon ja tehokkaisiin toimintamal-
leihin. Myymälöiden valikoima kattaa pääsääntöisesti kaikki tuoteryhmät, kuten HeVi, tuoretuotteet sekä kos-
metiikka. Myymälöiden pinta-ala vastaa supermarkettien kokoa, ja ne sijaitsevat usein teollisuus- ja liikerakenta-
misalueilla, mutta enenevissä määrin myös taajamissa, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Esimerkkinä Suomessa 
toimivasta discounterista voidaan pitää Lidliä.

pienmyymälät ja kioskit

pienmyymälä ja kioski on myyntipinta-alaltaan alle 100 m²:n päivittäistavaramyymälä. Elintarvikekioskin myyn-
ti voi tapahtua luukun kautta tai itsepalvelu- tai palvelumyymälän tapaan. Kioskin myyntivalikoima on kioski-
asetuksella rajoitettu.

Liikennemyymälät ja huoltamot

Liikennemyymälät muodostavat yhä useammin eri palvelutarjoajista koostuvan, kauppakeskusta muistuttavan 
palvelukokonaisuuden, jossa polttoaine- ja päivittäistavaramyynnin sekä ravintolapalvelujen lisäksi tarjotaan 
muita palveluja. Aiemmin huoltamoiden palvelutarjonta koostui useimmiten polttoainemyynnistä ja ravintola-
palveluista.

Tuotekohtaiset päivittäistavaramyymälät

Tuotekohtaisten päivittäistavaramyymälöiden, kauppahallien suoramyynnin, torikaupan, kauppa-autojen ja  
-veneiden osuus kokonaismarkkinoista on viime vuosina ollut vähenemässä.

LäHTEET: päIVITTäISTAVARAKAuppA RY JA KAuppA 2010
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PukeutuMisen kauPPa 

Koko vaatekauppa kasvoi 0,3 prosenttia vuonna 2011. urheiluvaatteiden osuus koko vaatekaupasta oli noin 14 pro-
senttia. Kenkäkaupan myynti kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. urheilujalkineiden osuus jalkinekaupas-
ta vuonna 2011 oli noin 30 prosenttia. (Lähde: Tekstiili- ja Muotialat TMA ry). 

kioskikauPPa 
r-kioskit

R-kioskit muodostavat Suomen johtavan kioskiketjun. Se on keskitetysti ohjattu 
kioskiketju, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman viihdettä sekä 
tärkeitä arjen tuotteita ja palveluita. Suomessa R -kioskeja on noin 650, joista rei-
lut 40 prosenttia toimii franchising-konseptin mukaisesti ja vajaat 60 prosenttia 
on yhtiön omassa hoidossa.  Vuonna 2008 R-kioskeja oli nielsenin kioskirekiste-
rin mukaan noin 40 % kioskien kokonaismäärästä.

R-kioski Oy on ollut vuodesta 2012 lähtien osa Reitan Servicehandel (RSH) -kon-
sernia. Reitan convenience on markkinajohtaja kioski- ja convenience-toimin-
nassa sekä kaikissa pohjoismaissa että Baltiassa. Kaikkiaan Reitan convenien-
cella on myymälöitä 2 500 ja henkilökuntaa 18 000.

vaatekauppa 2011 (3 008 meur)

jalkinekauppa 2011 (558 meur)

  uRHEILuALAn KETJuT 241 meur, 8,0 % (-3,6 %)
 Budget Sport, Elmo Sport, Intersport, Kesport, 

Partiokaupat, SGN Sportia, Stadium, Top-Sport

  uRHEILuALAn KETJuT 108 meur, 19,4 % (8,0 %) 
Budget Sport, Elmo Sport, Intersport, Kesport, 
Partiokaupat, SGN Sportia, Stadium, Top-Sport

  TAVARATALOT 809 meur, 26,9 % (0,8 %)  
 Anttila, Citymarket,  Prisma, Sokos, Stockmann,  
Tokmanni 

  KEnKäKAupAT 102 meur, 18,3 %, 4,1 %

  KETJuT 914 meur, 30,4 % (-0,4 %)
 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 149 meur, 26,7 % (2,7 %)
 Anttila, Citymarket,  Prisma, Sokos, Stockmann,  

Tokmanni 

  TAVARATALOJEn uRHEILuVAATTEET  
102 meur, 3,4 % (-1,4 %)

  Muu uRHEILuVAATEKAuppA 80 meur, 2,7 % (-7,0 %)

Muu uRHEILuJALKInEKAuppA 18 meur, 3,2 % (0 %)

  Muu VAATEKAuppA 670 meur, 22,3 % (-2,9 %)

  TAVARATALOJEn uRHEILuKEnGäT  
44 meur, 7,9 % (3,1 %)

  ETäMYYnTI 192 meur, 6,4 % (28 %)

  KETJuT 97 meur, 17,4 %, (-1,7 %) 
Aleksi 13, Andiamo, Din Sko, Halonen, K-Kenkä,  
Lindex,  Nilson, Marimekko, Seppälä

päivittäistavarakauppa 2012–2013 | myymälät ja myynti  33

  ETäMYYnTI 40 meur, 7,2 % (25 %)



pty:n jäsenyritysten tavaratalojen ja hypermarkettien kokonaismyynti (meur), lukumäärä ja myynnin kehitys 

vuosina 2010 ja 2011 (alv 0 %)
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Lukumäärä 2010 Lukumäärä 2011 Myynti 2010 Myynti 2011 Myynnin muutos, %

KESKO

Anttila 39 40 425 401 -5,4

citymarket 69 75 1 886 2 046 8,5

S-RYHMä

Sokos 22 22 473 487 2,9

prisma 60 62 2 429 2 628 8,2

STOcKMANN Suomen tavaratalot 7 7 663 687 3,6

TOKMANNI 142 144 633 654 3,2

MINIMANI 6 6 102 105 3,0

YHTEENSä 345 356 6 611 7 008 4,10 Lä
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tavaratalokauPPa

Tavaratalokaupalla on merkittävä osuus käyttötavarakaupan koko-
naismarkkinoista erityisesti pukeutumisen sekä kodin ja vapaa-

ajan tuotteiden osalta.

Tavaratalokauppa kilpailee sekä kauppakeskusten että erikois-
liikkeiden kanssa. Kansainvälisten erikoisliikeketjujen määrä 
on viime vuosina ollut kasvussa varsinkin vaatetusalalla. no-
peasti muuttuvassa kilpailutilanteessa tavaratalot uudistavat 
konseptejaan jatkuvasti.

Suomalainen tavaratalokauppa on pystynyt uusiutumaan ja 
säilyttämään kilpailukykynsä toisin kuin eurooppalainen tava-

ratalokauppa yleensä. päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritys-
ten tavaratalojen ja hypermarkettien liikevaihto kasvoi vuonna 

2011 4,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. 

Tuoteryhmittäin tarkasteltuna liikevaihto kasvoi eniten elintarvik-
keissa. Vuonna 2011 kasvua kertyi elintarvikkeissa 6,9 prosenttia, ko-

din- ja vapaa-ajantuotteissa 2,4 prosenttia, pukeutumisessa 0,3 pro-
senttia ja käyttötavaroissa 1,7 prosenttia edellisestä vuodesta.



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. Kyläkauppa haluaa myös lisätä yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa lähiruoan jakelussa.

Kyläkauppojen lukumäärä on viime vuosina vähentynyt noin 30 myymälällä vuodessa ja kokonaismäärä on nyt 385 
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. 
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima kyläkauppatuki on tarkoitettu kyläkaupoille, jotka sijaitsevat haja-asutusalu-
eilla ja joiden päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on alle 400 m² sekä päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi 
miljoonaa euroa.

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.

kyläkaupat 2011, pl. lopettaneet

Maakunta Lukumäärä Pt-myynti, milj. € %-osuus

1 uusimaa 27 15,8 8,9 %

2 Varsinais-Suomi 38 12,8 7,3 %

3 Satakunta 17 5,6 3,2 %

4 Kanta-Häme 11 3,6 2,0 %

5 pirkanmaa 26 12,2 6,9 %

6 päijät-Häme 9 2,3 1,3 %

7 Kymenlaakso 14 5,8 3,3 %

8 Etelä-Karjala 13 7,5 4,2 %

9 Etelä-Savo 20 6,9 3,9 %

10 pohjois-Savo 24 8,6 4,9 %

11 pohjois-Karjala 20 7,4 4,2 %

12 Keski-Suomi 14 5,5 3,1 %

13 Etelä-pohjanmaa 22 7,7 4,3 %

14 pohjanmaa 32 17,4 9,9 %

15 Keski-pohjanmaa 9 6,4 3,6 %

16 pohjois-pohjanmaa 27 19,3 10,9 %

17 Kainuu 13 4,3 2,4 %

18 Lappi 31 18,6 10,5 %

19 Ahvenanmaa 18 9,1 5,2 %

Yhteensä 385 176,8 100,0 %
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Pty:n organisaatio
ja jäsenet

päivittäistavarakauppa ry:n jäseniä 

vuonna 2012 olivat: 

Heinon Tukku Oy, K-kauppiasliitto ry, 

Lidl Suomi Ky, Minimani-yhtiöt,  

M itsenäiset Kauppiaat Oy, R-kioski Oy, 

Ruokakesko Oy, Suomen Lähikauppa Oy, 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 

Stockmann Oyj Abp, 

Tokmanni-konserni ja Wihuri.



PäivittäistavarakauPPa ry

päivittäistavarakauppa ry (pty) on päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elin-
keinonharjoittajien yhdistys, ja on alan edunvalvoja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. 

yhdistys parantaa ja kehittää toimialan ja jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä.

Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus käyttää yhdistyksen ylintä toimeenpanovaltaa ja keskittyy yhdistyk-
sen hallintoon ja päivittäistavarakaupan yleisten toimintaedellytysten turvaamiseen. 

Kaupallinen ryhmä käsittelee asioita kaikkien myymälätyyppien näkökulmasta. Ryhmä edistää päivittäis-
tavarakaupan tehokkuutta ja kilpailukykyä pitkässä toimintoketjussa alkutuotannosta kuluttajille saakka. 
Merkittävimpiä kaupan ja koko elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parantavia hank-
keita edistetään mm. kaupan ja teollisuuden yhteisillä EcR-hankkeilla.  

Kaupan lähipalvelut -ryhmä vastaa taantuvien taajamien, lähiöiden ja haja-asutusalueiden lähikauppa-
palvelujen toimintaedellytysten turvaamisesta. Ryhmä arvioi yhteiskunnallisesti tärkeiden palveluiden 
tuottamista osana kaupan lähipalveluita ja varautuu kuntauudistuksen vaikutuksiin arvioimalla lähipal-
veluiden säilyttämisen kannalta tarvittavaa ostovoimaa ja sen turvaamiseksi tarvittavia toimia. 

Tietohallintoryhmä seuraa kaupan tietotekniikan kehitystä ja avustaa muita päivittäistavarakauppa ry:n 
ryhmiä niiden tietotekniikkaa koskevissa hankkeissa. Ryhmä osallistuu myös kaupan ja teollisuuden yh-
teisen tuotetietopankin hallintoa, XML-sanomia ja RFId-teknologiaa koskeviin hankkeisiin. 

HoReca-tukkukaupparyhmä vastaa hotellien, ravintoloiden, ja suurkeittiöiden tavarantoimituksia hoi-
tavan HoReca-tukkukaupan elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Se huolehtii tukkukauppojen toimin-

taedellytyksistä osana elintarvikkeiden toimitusketjua.  

Tuoteturvallisuusryhmä edistää päivittäistavarakaupan elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden myynnin tur-
vallisuutta. Ryhmä seuraa ja vaikuttaa sekä kansalliseen että Eu-tason lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin kaupan 

toimintaedellytysten turvaamiseksi. Ryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä muun muassa Elintarviketurvalli-
suusvirasto Eviran, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja Tullilaboratorion, muiden etujärjestöjen sekä vas-

tuuministeriöiden kanssa.

Omavalvontaryhmä vastaa myymälöiden omavalvontaan liittyvistä asioista ja kehittää omavalvonnan toimivuutta. 
Se seuraa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä suosituksia ja pitää ajan tasalla elintarvikkeiden omavalvontaoh-
jeistusta. Ryhmä vastaa ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin ohjeistuksesta.

Viestintäryhmä on viestintää linjaava ja seuraava asiantuntijaryhmä. 

päivit täistavar ak auppa ry:n henkilökunta 2012

OMAVALVONTA JA 
ELINTARVIKE-
TURVALLISUUS
Sointu Lassila, 
elintarvikeasiantuntija

ELINKEINO-
POLITIIKKA
Kari Luoto, 
toimitusjohtaja

TUOTETURVALLISUUS 
JA  HORECA-
TUKKUKAUPPA
Merja Söderström, 
asiantuntija

VIESTINTÄ, TILASTOT, 
JULKAISUT
Elina Holamo, 
tiedottaja

HANKINTA JA 
LOGISTIIKKA, 
LAINSÄÄDÄNTÖ
Ilkka Poutanen, lakimies
(1.10.2012 lähtien 
Janne Koivisto, lakimies )

VÄHITTÄISKAUPPA, 
TOIMITUSKETJUN 
KEHITTÄMISHANKKEET
Ilkka Nieminen, 
johtaja

TALOUSHALLINTO
Marjut Vartiainen, 
johdon assistentti

TOIMISTO
Heidi Nylund, 
toimistoassistentti
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HALLITuS

Taavi Heikkilä, Osuuskauppa Hämeenmaa | puheenjohtaja

Ralf Holmlund, Suomen Lähikauppa Oy (varapj.) 
Juha Hellgrén, Wihuri Oy
Terho Kalliokoski, Ruokakesko Oy
Vesa Kyllönen, SOK
Jaakko Mäkinen, R-kioski Oy 
Markus Ranne, K-kauppiasliitto
Maisa Romanainen, Stockmann Oyj Abp
Lauri Sipponen, Lidl Suomi Ky
Heikki Väänänen, Tokmanni-konserni
Kari Luoto, pTY

KAuPALLINEN RYHMä

Petteri Niemi, Ruokakesko Oy | puheenjohtaja

Sauli Harju, Inex partners Oy
Juha Haroma, K-kauppiasliitto 
Tiina Hildre, Wihuri Oy Aarnio
Mathias Kivikoski, Lidl Suomi Ky
Kalle Lähdesmäki, Minimani
Erki Milistver, Tokmanni-konserni
Jaakko Mäkinen, R-kioski Oy
Jukka Ojapelto, SOK
Anu Ora, Suomen Lähikauppa Oy
Petteri Pelkonen, Tuko Logistics Osk.
Pirjo Pyykkö-Tuominen, Stockmann Oyj Abp
Mika Rautiainen, Ruokakesko Oy
Jari Simolin, Inex partners Oy
Veli-Matti Sirkiä, M Itsenäiset Kauppiaat Oy
Jonas Stjernberg, Suomen Lähikauppa Oy
Ilkka Poutanen, pTY (1.10.2012 lähtien Janne Koivisto)
Kari Luoto, pTY
Ilkka Nieminen, pTY 

KAuPAN LäHIPALVELuT -RYHMä

Jarmo Laiho, Suomen Lähikauppa Oy | puheenjohtaja

Ilkka Alarotu, SOK
Pentti Kaulamo, K-kauppiasliitto
Timo Lavikainen, Ruokakesko Oy
Jarkko Salama, Wihuri Oy Aarnio
Ilkka Nieminen, pTY

TIETOHALLINTORYHMä

Irja Simola, SOK | puheenjohtaja

Timo Heimo, Ruokakesko Oy 
Mervi Herranen, Wihuri Oy Aarnio
Vesa Hämäläinen, Stockmann Oyj Abp
Ari Jaatinen, Minimani-yhtiöt
Pasi Karhapää, Tokmanni-konserni
Pentti Talikka, R-kioski Oy
Ilkka Nieminen, pTY

HOREcA -TuKKuKAuPPARYHMä

Juha Mattila, Wihuri Oy Aarnio/Metro | puheenjohtaja

Petri Heino, TukkuHeino Oy                    
Eero Raappana, Meira nova Oy
Jorma Rauhala, Kespro Oy
Kari Luoto, pTY
Merja Söderström, pTY

TuOTETuRVALLISuuSRYHMä

Matti Kalervo, Ruokakesko Oy | puheenjohtaja

Timo Hansio, Lidl Suomi Ky 
Pirjo Heiskanen, Tuko Logistics Osk.
Sari Lehtovirta, Tokmanni-konserni
Markus Luhtala, Stockmann Oyj Abp
Tiina Luoma, Inex partners Oy 
Mika Lyytikäinen, SOK
Sanna Pernu, Suomen Lähikauppa Oy
Mika Timonen, K-kauppiasliitto ry
Sointu Lassila, pTY
Merja Söderström, pTY

OMAVALVONTARYHMä

Markus Luhtala, Stockmann Oyj Abp | puheenjohtaja

Virve Hintikka, Tokmanni-konserni
Matti Kalervo, Ruokakesko Oy
Satu Kattilamäki, HOK-Elanto
Mika Lyytikäinen, SOK (vpj.)
Kalle Noukkala, Lidl Suomi Ky
Sanna Pernu, Suomen Lähikauppa Oy
Jarkko Salama, Wihuri Oy Aarnio
Mika Timonen, K-kauppiasliitto
Sointu Lassila, pTY

VIESTINTäRYHMä

Jaana Huttunen, Suomen Lähikauppa Oy | puheenjohtaja

Asta Sjöblom, Ruokakesko Oy
Outi Hohti, SOK
Nora Malin, Stockmann Oyj Abp
Jarkko Salama, Wihuri Oy Aarnio
Leena Salo, K-kauppiasliitto ry
Kari Luoto, pTY
Elina Holamo, pTY

PäivittäistavarakauPPa ry:n 
organisaatio 2012
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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 

Ruokakesko Oy | www.kesko.fi
Satamakatu 3, 00016 KESKO  •  Satamakatu 3, 00160 HELSINKI  •  Puh. 010 5311

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 A, 01611 Vantaa  •  Puh. (09) 234 561

R-kioski Oy | www.r-kioski.fi
pL 1, 01641 VAnTAA  •  Koivuvaarankuja 2, 01640 VAnTAA 
puh. 020 5544 000

Stockmann Oyj Abp | www.stockmann.com
pL 147, 00381 HELSInKI  •  Kutomotie 1 C, 00380 HELSInKI  •  Puh. (09) 121 51

Wihuri Oy Aarnio | www.wihuri.fi
Atomitie 5 A, 00370 HELSInKI  •  Puh. 020 510 10

Heinon Tukku Oy | www.heinontukku.fi
Niittytie 12, 01510 VANTAA  •  Puh. 020 717 000

Tokmanni-konserni | www.tokmanni-konserni.fi
Isolammintie 1, 04600 MänTSäLä  •  Puh. 020 778 2000

Minimani Yhtiöt Oy | www.minimani.fi
Yrittäjäntie 12, 60100 SEInäJOKI  •  Puh. 029 080 1580 

M Itsenäiset Kauppiaat Oy | www.m-ketju.fi
uudenmaankatu 106, 05840 HYVInKää  •  Puh. 0400 837 025

JäSENYRIT YSTEN HANKINTAYHTIöT

Inex Partners Oy | www.inex.fi
PL 30, 00088 S-RYHMÄ  •  Fleminginkatu 34, 00510 HELSINKI  •  Puh. 010 76 87 000

Ruokakesko Oy | www.kesko.fi
Satamakatu 3, 00016 KESKO  •  Satamakatu 3, 00160 HELSINKI  •  Puh. 010 5311 

Tuko Logistics Osk | www.tuko.fi
PL 115, 04201 KERAVA  •  Postlarinkatu 4, 04200 KERAVA  •  Puh. 020 77 111

MeiraNova Oy | www.meiranova.fi
Palkkitie 10, 04300 Tuusula  •  Puh. 010 76 86 500

YHTEISöJäSENET

K-kauppiasliitto ry | www.k-kauppiasliitto.fi
Kruunuvuorenkatu 5 A, 00160 HELSInKI  •  Puh. 010 53 010 
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Eteläranta 10, 00130 Helsinki
pL 340, 00131 Helsinki
puhelin  (09) 172 860
www.pty.fi

päivittäistavarakauppa ry


