
Kyläkauppaa  
kannattaa tukea
Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevilla 
kyläkaupoilla oli syksyllä 2019 ensim
mäistä kertaa mahdollisuus hakea piris
tysruisketta toimintaansa kokeiluluontei
sesta kyläkauppatuesta, jonka toivottiin 
auttavan maaseudun kaupan palvelujen 
ja alueen elinvoiman turvaamisessa. Vuo
den 2022 alussa tukea maksettiin myös 
muualla kuin harvaan asutulla maaseu
dulla sijaitseville kyläkaupoille. 

Vuosille 2023–2026 valtioneuvosto on 
varannut miljoona euroa vuodessa tuen 
vakinaistamiseen. Tuki on osoittautunut 
hyvin tarpeelliseksi maaseudun myymä
läverkostolle, jota käyttävät niin alueen 
vakituiset asukkaat kuin vapaaajan 
asukkaat ja etätyön tekijätkin. Tuen 
määrä ei kuitenkaan nykyisellään ole 
riittävä ottaen huomioon maaseudun 
kaupan haasteet erityisesti kiinteistöjen, 
energiatekniikan sekä kylmäkalusteiden 
korjaus ja investointivelan osalta.

Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä ja pinta-ala (pl. erikoismarkkinat)
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MYYMÄLÄKOKO KASVAA
Suurten myymälöiden kustannustehokkuus on pieniä parempi. 
Isoilla myymälöillä onkin Suomessa tyypillisesti vankka asema. Päi-
vittäistavarakaupalle ominaista on myös ketjuuntuminen sekä hankin-
nan ja logistiikan keskittyminen. Tilanne on samankaltainen muissakin 
Pohjoismaissa. 

Tehokkuus on keskeinen kilpailukeino. Ilman suureksi koottuja 
volyymeja ei laajassa ja harvaan asutussa maassa päästä riittävään 
logistiseen tehokkuuteen. Heikompi kustannustehokkuus merkitsisi 
asiakkaille korkeampia hintoja, pienempiä valikoimia sekä heikompaa 
palvelua ja saavutettavuutta.

Päivittäistavarakauppojen valikoimien koko vaihtelee pienten myy-
mälöiden noin 2 000 tuotteesta suurimpien hypermarkettien jopa 
30 000 tuotteeseen. Vuonna 2021 päivittäistavaroiden koko valikoi-
maa myyvien marketmyymälöiden lukumäärä oli 2 779. 

PIENET MYYMÄLÄT TURVAAVAT TÄRKEITÄ LÄHIPALVELUITA 
Pienemmillä myymälöillä on myyntivolyymiaan suurempi merkitys 
koko maan elintarvikehuollon ja asuttavuuden säilymisessä. Noin 
puolet myymäläverkostosta muodostuu pienistä kaupoista, jotka 
sijaitsevat tyypillisesti lähiöissä, taajamissa ja haja-asutusalueilla. Ne 
turvaavat alueidensa elinvoimaa ja huoltovarmuutta ja tarjoavat usein 
myös muita tärkeitä lähipalveluita. 

Palvelukirjoon voivat kuulua esimerkiksi paketti- ja käteispalvelut, 
apteekin palvelupiste, Veikkauksen pelien välittäminen sekä liiken-
nepolttoaineiden myynti. On tärkeää huolehtia pienten myymälöi-
den kilpailukyvystä ja kattavan myymäläverkoston säilymisestä myös 
tulevaisuudessa. Haja-asutusalueilla olisi tärkeää tunnistaa pienten 
myymälöiden mahdollisuudet myös julkisia palveluita sekä julkisen 
ja yksityisen sektorin yhteistyötä kehitettäessä.

Lähde: NielsenIQ Päivittäistavaramyymälärekisteri
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