
Päivittäistavarakauppa tarjoaa tuotteita ja palveluita kuluttajille, mutta hoitaa lisäksi  
monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Kaupan alan yritykset tekevät vastuullisesti  

työtä ikärajavalvonnan, elintarvike- ja tuoteturvallisuuden ja ilmastonäkökulmien  
edistämiseksi sekä koko maan asuttavuuden turvaamiseksi. Osana huoltovarmuus- 

organisaatiota päivittäistavarakauppa varmistaa Suomen elintarvikehuoltoa.

Kannatamme kuluttajien vapautta valita ja luotamme suomalaisten kykyyn päättää itse.  
Mielestämme päivittäistavarakaupan kilpailun edellytyksiä tulisikin lisätä, ei rajoittaa. 

Päivittäistavarakauppa on jo vienyt onnistuneesti käytäntöön suuria uudistuksia, kuten 
aukiololainsäädännön vapauttamisen ja alkoholilain uudistuksen. Näistä on hyvä jatkaa.
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Kuluttajien ostovoiman ja kansan talouden 
kehityksen turvaaminen ovat lähivuosien 
suuria haasteita. 

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää 
kaupan alan tiukan sääntelyn uudistamista 
päivittäistavarakaupan kilpailu kyvyn 
varmistamiseksi ja suomalaisten  
kuluttajien eduksi. 

Kannustava sääntely lisää kilpailun 
edellytyksiä ja varmistaa palveluiden 
saatavuuden sekä merkittävien investointien 
jatkumisen kaikkialla kotimaassa.



KANNUSTAVAA SÄÄNTELYÄ
– LISÄÄ OSTOVOIMAA

SALLITAAN MIETOJEN VIINIEN  
MYYNTI RUOKAKAUPOISSA
Muutetaan alkoholilainsäädäntöä sallimalla  
alkoholin vähittäismyyntiluvan omaaville toimi-
joille enintään 15 prosenttia alkoholia sisältävien 
juomien myynti. Sallitaan alkoholijuomien  
kotiinkuljetus muiden elintarvikkeiden tavoin  
eli myönnetään alkoholin vähittäismyyjille  
oikeus toimittaa alkoholijuomia etäkaupan  
yhteydessä. Täsmennetään etämyyntiä  
koskevan lain tulkinta.

VARMISTETAAN TASAVERTAISET 
KILPAILUOLOSUHTEET 
Varmistetaan Suomessa toimiville kaupan  
yrityksille tasavertaiset kilpailuolosuhteet  
asettamalla kansainväliselle verkkokaupalle 
samat velvoitteet ja tuoteturvallisuuden vaateet 
niiden toimittaessa tuotteita Suomeen.  
Turvataan myös riittävät viranomaisvalvonnan 
resurssit tämän varmistamiseksi. Ei heikennetä 
yritysten kilpailukykyä EU-lainsäädäntöä  
tiukemmalla kansallisella lainsäädännöllä.

APTEEKKITOIMINNAN KOKONAIS
UUDISTUKSEN AIKA ON NYT
Käynnistetään apteekkisääntelyn ja -talouden 
kokonaisuudistus ja muutetaan sääntely vastaa-
maan muun terveydenhuollon sääntelymallia. 
Toteutetaan uudistus STM:n laatiman lääke-
jakelun uudistamisen tiekartan sekä Kilpailu-  
ja kuluttajaviraston esittämien apteekkimarkki-
noiden kehittämisehdotusten pohjalta. Varmis-
tetaan uudistuksessa lääke- ja lääkitysturvalli-
suus, farmaseuttinen neuvonta ja lääkkeiden 
hyvä alueellinen saatavuus koko maassa.

TURVATAAN MAASEUDUN  
RUOKAKAUPAN PALVELUT
Laaditaan markkinaehtoinen ohjelma maa-
seudun päivittäistavarakaupan palveluiden 
säilyttämiseksi ja tehdään kyläkaupan toiminta-
tuesta pysyvä. Otetaan käyttöön maaseudun 
pienille kaupoille suunnattu investointituki.

EI KIRISTETÄ RUOAN  
VEROTUSTA ENTISESTÄÄN
Ei säädetä elintarvikkeille uusia valmistevero-
ja tai terveysperusteisia veroja eikä koroteta 
nykyisiä elintarvikkeisiin kohdistuvia veroja. 
Jos ruoan hintataso kuluttajille nousee merkit-
tävästi, otetaan pohdintaan ruoan arvonlisä-
veron alentaminen lähemmäs eurooppalaista 
keskitasoa.

HILLITÄÄN ELINTARVIKEMARKKINAN 
SÄÄNTELYÄ
Kehitetään elintarvikeketjua itsesääntelyn kei-
noin, mutta ei lisätä lainsäädäntöä. Kansallisen 
lainsäädännön ei pidä ylittää EU-lainsäädännön 
vaatimuksia. Tehdään selvitys päivittäistavara-
kauppaa koskevan kilpailulain 4a-pykälän  
vaikuttavuudesta ja toimivuudesta.

EDISTETÄÄN HIILINEUTRAALIUTTA JA 
KIERTOTALOUTTA ELINTARVIKEALALLA
Panostetaan yhteissääntelyn kehittämiseen 
mm. materiaalitehokkuussitoumuksissa ja green 
dealeissa. Rahoitetaan ilmastovaikutuksia, kier-
totaloutta ja luonnon monimuotoisuutta kos-
kevaa tutkimusta ja kehitystä elintarvikealalla. 
Muutetaan arvonlisäverolakia niin, että kulutta-
jatuotteiden lahjoitukset hyväntekeväisyyteen 
tulevat arvonlisäverovapaiksi. Kehitetään sään-
telyä ja viranomaisvalvontaa niin, että pakkaus-
ten tuottajavastuun kustannusten nousu hidas-
tuu ja vapaamatkustajaongelma ratkaistaan.

LISÄTÄÄN KILPAILUA KAAVOITUSTA 
SUJUVOITTAMALLA
Uudistetaan kaavoitusta ja rakentamista kos-
keva lainsäädäntö myös alueidenkäytön osalta. 
Kaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevaa 
erityislainsäädäntöä ei tarvita, riittää kun kaa-
voitetaan riittävästi kaupan tarpeisiin soveltu-
via kauppapaikkoja ja huolehditaan infra kun-
toon. Kuntien tulee sujuvoittaa prosessejaan, 
parantaa vuoropuhelua ja kaavoittaa tarpeeksi 
ruoka kaupalle soveltuvia kauppapaikkoja.


