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K-KauppiaSliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjes-

tö, johon kuuluvat kaikki Suomen noin 1 200 K-kauppiasta. K-kauppiasliiton perus-

tehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsen-

tensä yhteisten etujen ajaminen.

K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdis-

tysten sekä liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa osallistu-

malla kaupan alan järjestöjen toimintaan.

Liiton luottamustehtävissä toimii noin 70 K-kauppiasta, jotka edustavat valitsi-

joitaan eli kaikkia K-kauppiaita. Kauppiaiden tukena toimii 17 henkilön toimisto. 

K-kauppiasliitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään 

työssään.

 

K-kauppiaana aloitti vuoden 

2013 aikana kaikkiaan 51 (65) 

uutta yrittäjää eri puolilla Suo-

mea. Heistä 32 (51) on mie-

hiä ja 19 (14) naisia. 

Uusista K-kauppiasyrittäjistä 

41 (49) oli ruokakauppiaita, 7 (7) 

urheilukauppiaita, 2 (9) rauta- 

ja/tai maatalouskauppiaita sekä 

yksi kenkäkauppias. Vuonna 2013 uusia yrittäjiä aloitti eniten K-market-ketjussa: 

31 henkilöä (40).

Vuonna 2013 kauppiasuransa lopetti 83 (105) K-kauppiasta. Tavallisimpia syitä 

lopettamiseen ovat eläkkeelle siirtyminen tai alan vaihto. 

Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa 1 183 (1 210) K-kauppiasta ruoka-, rauta-, 

maatalous- ja erikoiskaupan aloilla. K-kauppiaiden keski-ikä oli 47 vuotta (46), nuo-

rin K-kauppias oli 27-vuotias (26) ja vanhin 91-vuotias (90). Naisia K-kauppiaista 

oli noin viidennes. K-kaupoista suurin osa on perheyrityksiä, joissa molemmat 

puolisot työskentelevät K-kauppiaina. (Suluissa vuoden 2012 vastaavat luvut.) 

51 uutta
K-Kauppias- 
yrittäjää
vuonna 2013
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K-kauppiasliiton 101. toimintavuosi

Hallituksen puheenjohtajan ja  
toimitusjohtajan katsaus

paluu perusasioihin
 

K-kauppiasliitto keskittyi toimintavuonna 2013 perusasioihin 100-vuotisjuhlavuo-

tensa jälkeen.

Järjestötyö oli edelleen keskeinen osa liiton toimintaa. Sen tärkein osa on K-luot-

tamuskauppiaiden yhteistoiminta Keskon kanssa ketjujen johtokunnissa. Liiton 

päivitetyn strategian mukaan tavoitteena on luottamukseen ja kumppanuuteen 

perustuvan yhteistyön ja valmistelun vahvistaminen K-kauppiaiden ja Keskon 
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välillä. Kauppiaiden vähittäiskauppaosaamisen ja asiakasnäkökulman hyödyntä-

minen kauppaa koskevien asioiden valmistelussa nopeuttaa asioiden toteutusta 

kaupoissa. Toimialayhdistysten painopisteenä oli koko toimialan kehityksen ja 

tulevaisuuden muutostarpeiden hahmottaminen erityisesti sähköisessä kaupassa 

sekä strategiseen työskentelyyn osallistuminen.

Edunvalvonnassa tehtiin työtä päivittäistavarakauppaa koskevan kilpailulaki-

muutosesitykseen liittyen. Lakimuutoksen tavoitteena oli asettaa yritykset, joilla 

on vähintään 30 prosentin markkinaosuus, lain nojalla automaattisesti määrää-

vään markkina-asemaan. K-kauppiasliitto vastusti lakimuutosta, oli kuultavana 

eduskunnan Talousvaliokunnassa ja toi vastustavan kantansa esiin useissa eri yh-

teyksissä. Vuoden 2014 alussa voimaan astuneen uuden lainkohdan mukaan pai-

kallisesti toimiva K-ruokakauppias ei ole automaattisesti määräävässä markkina-

asemassa. K-kauppiasliitossa laadittiin kilpailulaista tietopaketti, joka valmennet-

tiin syksyn aikana noin 700 K-ruokakauppiaalle.

Liiton tarjoamat lakiasiainpalvelut vakiinnuttivat asemansa kauppiaiden kes-

kuudessa. Liiton lakimies sai toimintavuoden aikana noin 1 000 kauppiasyhtey-

denottoa.
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Kehityshankkeita oli käynnissä kolme. Vuonna 2012 käynnistettyä Monen-

laisia tuloksentekijöitä -yhteistyöhanketta Kehitysvammaliiton kanssa jatkettiin 

syyskuuhun 2013 asti. K-kauppiaat saivat neuvontaa ja tukea kehitysvammaisten 

työllistämiseksi. Hanke onnistui yli tavoitteiden, kun kolmasosa mukaan lähte-

neistä kauppiaista onnistui palkkaamaan kauppaansa kehitysvammaisen työnte-

kijän työsuhteiseen palkkatyöhön.

K-kauppiasliitto käynnisti yhdessä Keskon kanssa ohjelman alle 30-vuotiaiden 

työttömien nuorten työllistämiseksi K-ryhmään. K-ryhmän nuorisotakuun tavoit-

teeksi asetettiin vähintään 1 000 työttömän nuoren palkkaaminen K-kauppoihin 

ja Keskoon vuoden 2014 loppuun mennessä. Liitto sai Keskolta ohjelman toteutta-

miseen 100 000 euron lahjoituksen. K-kauppiaille suunnattuja palveluita lisättiin 

palkkaamalla toimistoon määräaikainen projektikoordinaattori avustamaan kaup-

piaita ja keskolaisia esimiehiä nuorten palkkaamiseen ja palkkatukiin liittyvissä 

kysymyksissä. Ohjelman välituloksena K-kaupat ja Kesko työllistivät 520 nuoriso-

takuun kohderyhmään kuuluvaa nuorta elo-joulukuussa 2013.

K-kauppiasliitto osallistui Aalto-yliopiston MINDexpe-hankkeeseen, jossa tavoit-

teena on edistää yrityksiä käyttämään kokeilemalla kehittämisen tekniikkaa lii-

ketoiminnan uudistamiseen. Tavoitteena on rohkaista K-kaupoissa työskenteleviä 

kokeilemaan uusia toimintamalleja omassa kaupassaan, ja löytää toimintatavat 

jatkojalostaa ideoita edelleen sekä jakaa hyviä ideoita myös muihin kauppoihin. 

Osana hanketta järjestettiin Tuumasta toimeen -kilpailu, jonka parhaat ideat pal-

kittiin K-Team Päivillä.

K-ryhmän suurin yhteinen ammattitapahtuma K-team päivät messuineen ja 

Mestarimyyjäfinaaleineen järjestettiin Tampereella. Koko päivän kestäneeseen ta-

pahtumaan osallistui noin 4 500 henkilöä, mukana K-kauppiaita henkilökuntineen 

sekä tavarantoimittajia ja muista yhteistyökumppaneita. Oulussa järjestetyssä K-

Kesäpäivät -koulutustapahtumassa oli mukana yli 300 K-kauppiasta ja kauppojen 

henkilökuntaan kuuluvaa. K-kauppiasliiton vuosikokous järjestettiin huhtikuussa 

Helsingissä, ja lisäksi kauppiaiden alueellisia jäsentapaamisia järjestettiin kuudel-

la paikkakunnalla.

K-kauppiasliiton viestintää modernisoitiin. Kauppias-lehden konsepti ja ilme 

uudistettiin ja sähköistä uutiskirjettä alettiin julkaista samassa rytmissä pape-

rilehden kanssa. Kesäkuun alussa julkaistiin sisällöllisesti, teknisesti ja visuaali-

sesti uudistetut nettisivut, ja samaan aikaan otettiin käyttöön K-kauppiasliiton 

päivitetty logo ja visuaalinen ilme. Kehittyvä Kauppa -lehden uudistus käynnistyi 
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 sähköisen tilaajarekisterin käyttöönotolla, ja sosiaalinen media vakiinnutti ase-

mansa liiton viestintäkanavana.

Vuonna 2013 Suomen taloutta leimasi taantuma ja kuluttajien luottamus omaan 

talouteen heikentyi edelleen. Kehitys pysähtyi myös kaupan alalla. Taloustilan-

teesta ja kiristyneestä kilpailusta johtuen K-kauppiaat menestyivät kaupallisesti 

vuonna 2013 keskimäärin jonkin verran edellisvuotta heikommin. K-kauppias-

ketjujen myynti kehittyi vaisusti ruokakaupassa ja laski rauta- ja erikois-
tavarakaupassa. Kauppojen tuotot laskivat valtaosassa ketjuja samaan aikaan 

kun kiinteät kustannukset keskimäärin nousivat. Osa ketjuista pystyi kuitenkin 

parantamaan kannattavuutta tiukalla tuoton ja kulujen hallinnalla.

Erikoistavarakauppa oli suurten muutosten edessä kilpailun kiristyessä ja verk-

kokaupan haastaessa kiihtyvällä voimalla perinteistä kauppaa. Musta Pörssi -ket-

jun toiminta K-kauppiasmallilla päättyi 31.5.2013 ja yksitoista ketjuun kuulunutta 

kauppiasta jatkoi yrityksensä toimintaa kesäkuun alusta Musta Pörssi Partneri -so-

pimuksen ja tunnuksen alla.

Vuoden 2014 kaupalliset näkymät ovat Kaupan liiton ennusteen mukaan edelleen 

heikot. Myynnin määrän ennustetaan supistuvan ja alan työllisten määrän vähe-

nevän. Hidasta käännettä parempaan ennustetaan vasta vuodelle 2015. Vaikeassa 

taloustilanteessa myynnin ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät asiat jatka-

vat ketjujohtokuntien asialistoilla. Meidän on haettava aktiivisesti yhdessä ratkai-

suja ketjujen ja kauppojen myynnin ja kannattavuuden parantamiseksi.

Esitämme parhaimmat kiitoksemme K-luottamuskauppiaille, liiton toimiston hen-

kilökunnalle sekä sidosryhmillemme vuoden 2013 toiminnasta.

tomi Korpisaari
K-kauppiasliiton hallituksen  

puheenjohtaja

Jaana Hertsberg
K-kauppiasliiton  

toimitusjohtaja
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Järjestötyö

K-kauppiasliiton hallitus 2013

yhteistyötä parannettava 
ja vaikuttamista lisättävä

K-kauppiasliiton hallituksella oli vuonna 2013 kuusi kokousta, joista yksi kaksi-

päiväinen strategiakokous. Hallituksen jäsenten esiintymistaitoja kehitettiin kaksi 

päivää kestävällä mediavalmennuksella. 

Hallituksen työ painottui strategian päivittämiseen, toimialojen kehityksen seu-

rantaan sekä K-kauppiasyrittäjyyden tukemiseen ja vahvistamiseen yhteistyön, 

edunvalvonnan ja kehityshankkeiden kautta.  

Hallitus kartoitti helmikuussa kauppiaiden tyytyväisyyttä ja odotuksia uudella 

jäsenkyselyllä toiminnan kehittämiseksi. Johtopäätösten jälkeen hallitus päivitti 

K-kauppiasliiton strategian. Uusitun strategian mukaan tavoitteena on edelleen K-

kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen. Viestinnän, strategisen omis-

tajuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohella uusiksi painopistealueiksi nos-

tettiin luottamuksellisen ja avoimen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen 

Keskon ja K-kauppiaiden välillä sekä K-kauppiasyrittäjyyden tunnetuksi tekeminen 

päättäjien keskuudessa. Kauppiastoiminnan perusedellytysten parantamisessa jat-

ketaan yhteistyötä kaupan alan järjestöjen kanssa, mutta K-kauppiasyrittäjien etuja 

päätettiin ajaa jatkossa myös suoran vaikuttamisen keinoin. Syksyllä hallitus käyn-

nisti liiton sidosryhmästrategian määrittämisen.

Edunvalvonnalla oli keskeinen rooli hallitustyöskentelyssä. Hallitus seurasi toi-

mialojen kehitystä toimialakatsauksissa, joissa toimialayhdistysten puheenjohtajat 

esittivät näkymiä K-ketjujen ja alansa tilanteesta. K-kauppiasliitolla oli yhteensä 32 

edustusta EK:n, Kaupan liiton, Perheyritysten liiton sekä toimialakohtaisten liittojen 

toimielimissä, jotka hoidettiin pääosin K-luottamuskauppiaiden toimesta. Kesä-

kuussa kaupan alan järjestötyön katsauksessa kuultiin Liiton hallituksen jäsenten ja 

järjestöpäällikön tilanneraportit Päivittäistavarakauppa ry:n, Erikoiskaupan Liiton, 

RaSi:n ja Perheyritysten liiton toimielinten ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja 

Juhani Pekkala esitti Kaupan liiton tilannekatsauksen. 

Hallitus seurasi aktiivisesti päivittäistavarakauppaa koskevan kilpailulain 

 muutosehdotuksen valmistelua ja jatkoi esitetyn muutoksen vastustamista. Liiton 
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 toimitusjohtaja oli kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa ja eriävä kanta 

tuotiin esiin useissa eri yhteyksissä.

K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen oli yksi hallituksen stra-

tegisia painopisteitä. Hallitus ja K-erikoiskauppiasyhdistys seurasivat aktiivisesti 

Musta Pörssi -ketjun lopettamista kauppiasketjuna sekä siirtymistä uuteen Musta 

Pörssi Partneri -toimintamalliin. Hallitus keskusteli myös pienten ruokakauppojen 

tulevaisuudesta ja esitti huolensa asiassa. Hallitus innosti K-kauppiaita yhä parem-

miksi työnantajiksi ja kannusti tarjoamaan alasta kiinnostuneille ja palvelualttiille 

nuorille kesätyötä K-kaupoissa valitsemalla jälleen vuoden kesätyöntekijän ja vuo-

den kesätyönantajan.

Hallitus teetti kesällä rakenneselvityksen tavoitteenaan löytää K-kauppiasliitolle 

ja toimialayhdistyksille mahdollisimman tehokas ja taloudellinen toimintamalli. 

Selvityksen perusteella hallitus päätti jatkaa nykyisellä toimintarakenteella.

K-kauppiaiden Kesko-omistajuutta pyrittiin edistämään julkaisemalla sääntö-

määräisen 1 000 osakkeen lisäksi ketjukohtaiset osakeomistustavoitteet. Omistus-

suositukset esiteltiin K-kauppiasliiton vuosikokouksessa, toimialayhdistysten hal-

lituksissa sekä ketjujohtokunnissa ja ne olivat esillä Kauppias-lehdessä.

Viestinnässä päätettiin tuoda vahvasti esiin K-kauppiasyrittäjyyttä ja rakentaa 

kuvaa K-kauppiasta vastuullisina yrittäjinä: K-kauppiaat tuottavat paikallisia kaup-

papalveluja ja ovat merkittäviä työllistäjiä, he maksavat verot kotikuntaansa, ovat 

palvelualttiita ja myyvät mielellään lähellä tuotettuja tuotteita. Hallituksen asetta-

ma uudistushanke viestinnän kehittämiseksi monikanavaiseksi eteni suunnitelmi-

en mukaan ja täydellisesti uudistetut nettisivut julkaistiin toukokuussa.

 
k-kauppiasliiton  

toimisto

tj Jaana Hertsberg

(17 henkilöä)

k-kauppiaat 1  183, k-kauppojen henkilökunta 20 000

k-kauppiasliitto ry:n hallitus  pj Tomi Korpisaari, vpj Markus Ranne

 
k-maatalous- ja 
rautakauppias - 

 yhdistys ry

hallitus
pj Matti Naumanen 
vpj Jussi Perälä

ketjujohtokunnat:

 
k-ruoka kauppias - 

yhdistys ry

hallitus
pj Juha Kupiainen  
vpj Pauli Jaakola 
vpj Juha Haroma

ketjujohtokunnat:

k-kauppiasliiton organisaatio 2013

 
k-erikois kauppias - 

 yhdistys ry

hallitus
pj Risto Niklas-Salminen 

vpj Jyrki Aalto
 

ketjujohtokunnat:
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Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke avasi K-kauppiasliitolle kehitysvammais-

ten työllistämisen ohella vaikuttamismahdollisuuksia tukityöllistämiseen liittyvis-

sä viranomaiskäytännöissä ja tulevaisuuden toimintamalleissa. Hankkeen kaut-

ta vaikutettiin mm. TE-toimistojen käytäntöihin ja sosiaalihuoltolakiuudistuksen 

valmisteluun. Hanke oli mukana myös TEM:n osatyökykyisten työllistymisen edis-

tämisen toimintaohjelmassa.

Hallitus päätti käynnistää K-ryhmän nuorisotakuu -ohjelman yhteistyössä 

Keskon kanssa edistääkseen työttömien nuorten palkkaamista K-kauppoihin ja 

Keskoon.

K-kauppiasyrittäjiä kannustettiin kehittämään liiketoimintaansa kokeilemalla 

kehittämisen metodilla ja julistamalla Tuumasta toimeen -kilpailu osana Aalto-yli-

opiston MindExpe-hanketta. Hankkeen kautta K-kauppiasliitto oli myös kuultavana 

Tekesin tulevaisuusselonteon valmistelussa.

K-kauppiailta tulleiden aloitteiden johdosta hallitus päätti valtuuttaa liiton toi-

miston organisoimaan K-kauppiaiden lahjoitukset uudelle lastensairaalalle ja tu-

kemaan hanketta viestinnällisin keinoin.

K-kauppiasliiton hallitus päätti, ettei toimialayhdistyksiltä peritä jäsenmaksua 

toimintavuonna 2013 ja esitti toimialayhdistyksille, että toimialayhdistykset hank-

kisivat säästyneillä varoilla Keskon osakkeita.

K-kauppiasliiton hallituksessa ei tapahtunut toimintavuoden aikana henkilö-

muutoksia. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Tomi Korpisaari ja varapuheenjoh-

tajana Markus Ranne. Hallituksen jäseninä toimivat Juha Kupiainen, Pauli Jaakola, 

Juha Haroma, Matti Naumanen, Jussi Perälä, Risto Niklas-Salminen sekä Jyrki Aalto. 

Liiton toimitusjohtajana jatkoi Jaana Hertsberg.
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K-ruokakauppiasyhdistys 2013

Keskustelu ruoan hinnasta 
jatkui vilkkaana 

Päivittäistavarakauppa ry:n tilaston mukaan päivittäistavaroiden vähit-

täismyynnin arvo vuoden 2013 tammi-joulukuussa oli 16 462,4 miljoo-

naa euroa. Lisäystä vuodentakaisesta kertyi 3,4 prosenttia. Kasvu oli 

edellisvuoteen verrattuna kuitenkin selvästi hitaampaa: vuonna 2012 

päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi 5,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vuo-

den 2013 poikkeuksellisuutta kuvaa, että se oli 35 vuoden historian aikana 4. vuo-

si, jolloin ruokakaupan myyntivolyymit laskivat. K-ruokakauppojen myynti säilyi 

edellisen vuoden tasolla. Päivittäistavarakaupan hintaindeksin mukaan elintarvik-

keet kallistuivat vuoden 2013 tammi-joulukuussa 5,3 prosenttia edellisvuodesta. 

Keskustelu ruoan hinnasta jatkui edellisen vuoden jälkeenkin vilkkaana. Suomen 

hallitus päätti syksyllä hyväksyä Kilpailulain muutoksen, joka astuu voimaan 

1.1.2014. Uuden kilpailulain 7 a §:n mukaan päivittäistavaramarkkinoiden toimijat, 

K-ryhmä ja S-ryhmä ovat automaattisesti määräävässä markkina-asemassa, kun 

kummallakin on yli 30 prosentin markkinaosuus Suomen päivittäistavaramarkki-

noilla. K-kauppiasliitto laati ohjeet ja toteutti syksyn mittaan laajan koulutuskier-

roksen K-ruokakauppiaille siitä miten heidän tulee menetellä uudessa tilanteessa. 

Helmikuun alkupäivinä Ruokakesko Oy:n toimitusjohtajana aloittanut Jorma Rau-

hala käynnisti keväällä K-ruokakauppojen toimintaa ohjaavan strategian uudis-

tamisen. Ruokakeskon ja K-ruokakauppiaat asettivat yhteiseksi tavoitteeksi K-

ruokakauppojen markkinaosuuden kääntämisen takaisin nousu-uralle. Keskeiset 

tekijät myynnin vauhdittamiseen ovat asiakasluottamuksen palauttaminen ja po-

sitiivinen erottautuminen kilpailijoista. Yksi uuden strategian päälinjauksista on 

K-kauppiuuden roolin nostaminen K-kauppojen kilpailueduksi. K-ruokakauppiaat 

olivat vahvasti mukana strategian valmistelussa jo suunnitteluvaiheessa mikä an-

toi hyvät valmiudet yhteiselle tekemiselle strategian toteuttamisessa.  

Päivittäistavarakaupan ala oli muutoinkin vuoden aikana jälleen lainsäätäjän koh-

teena. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdotti alkoholin kulutuksen suitsemiseksi 
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mm. keskioluen ja muiden alle 4,7 % alkoholia sisältävien juomien siirtoa koko-

naan Alkon myyntiin ja ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien alkoholipi-

toisuuden laimentamista 3,5 %:iin sekä pohdittavaksi ruokakaupoissa myynnissä 

olevien alkoholijuomien myyntiaikojen rajoittamista mm. iltaisin ja sunnuntaisin. 

Toteutuessaan ehdotuksen vaikutukset karsisivat ruokakauppapalveluita ja työ-

paikkoja Suomessa. K-kauppiasliitto tekee parhaansa vaikuttaakseen poliittisiin 

päättäjiin ministeriön kaavailemien ruokakaupalle ja asiakkaille haitallisten laki-

muutosten estämiseksi. 

Ruuan verkkokauppa oli vuoden mittaan otsikoissa ja yhdistyksen hallituksessa. 

Vuoden lopulla ketjujohtokunnissa esiteltiin K-ruokakauppiaiden käyttöön suun-

niteltu verkkokauppakonsepti, jolla K-ruokakauppias voi halutessaan rakentaa 

asiakkailleen verkkokaupparatkaisun. Ruokakesko aloitti citymarket.fi-sivustolla 

ruuan verkkokaupan Helsingin ja Vantaan alueilla. 

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2013 aikana neljä kokousta. Yhdistyksen vuo-

sikokous pidettiin 6.4. Helsingissä. Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana ketjus-

ta riippuen viidestä kymmeneen kokousta.
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Lisäksi K-ruokakauppaketjujen ulkopuolella toimineiden 66 K-kaupan ja kauppa-
auton yhteenlaskettu myynti oli 60 miljoonaa euroa. Näissä muissa liikkeissä toimi 59 
K-kauppiasta. K-ruokakauppojen myynti (alv 0 %) Suomessa oli yhteensä 4 712 miljoonaa 
euroa vuonna 2013. 

Suomessa toimi vuonna 2013 yhteensä 892 K-ruokakauppiasta, jotka ovat 
K-ruokakauppiasyhdistyksen jäseniä.

*Kauppiaiden lukumäärät laskettu pääkauppapaikkojen mukaan.

K-citymarket K-supermarket K-market K-extra

Myynti (alv 0 %) milj. euroa 1 540 1 723 1 269 120

Kauppojen lukumäärä   80 218 442 108

Kauppiaiden lukumäärä*   80 214 436 105

Ketjut lukuina 2013
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Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi vuonna 2013 

yhteensä 525.828,25 euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut 

vuonna 2013 olivat 196.453,33 euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi 

kertomusvuonna 461.394,10 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 193.726,35 

euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2013 oli ylijäämäinen 597.042,67 euroa. 

Yhdistys hankki toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen omistukseen 

Keskon A-sarjan osakkeita 35.856 kpl, 900.081,22 eurolla. Yhdistyksen 

omistuksessa oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 420.473 kpl 

Keskon A-sarjan osaketta.
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K-erikoiskauppiasyhdistys 2013

Muutosten 
vuosi 

E
 

rikoiskaupan toimiala, erityisesti kodinelektroniikkakauppa on ollut 

suurten muutosten edessä. Musta Pörssi -ketjun taival K-kauppiasmal-

lilla päättyi toukokuun lopussa. Kodintekniikka-alan raju kilpailu ajoi 

ketjun ahtaalle ja sen vuoksi jouduttiin lopettamaan K-kauppiasketjun 

toiminta sellaisena kuin se tunnettiin 1980-luvulta alkaen. Yksitoista K-kauppiasta 

jatkaa kodinelektroniikkakauppaa asiakassopimuksilla Musta Pörssi Partneri -tun-

nusten alla.

Intersport-ketju vietti 40-vuotisjuhlavuottaan

Myös urheiluvälinekauppa on murroksessa. Verkkokaupat haastavat perinteistä 

kauppaa. Ulkomailta on odotettavissa lähiaikoina uusia kilpailijoita. Murroksen 

uhat koetaan myös mahdollisuuksina. Yleinen huono taloudellinen tilanne on nä-

kynyt myös urheilukaupan perinteisesti hyvien kehityslukujen pienentymisenä. 

Intersport-ketju täytti toimintavuoden aikana 40 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi 

toteutetut kampanjat toimivat kaupallisesti hyvin. Kilpailun kovenemisesta huoli-

matta Intersport on säilyttänyt ja vahvistanut markkinajohtajan asemaa.

Onnistunut Kookenkä-konseptiuudistus

Kenkäerikoiskaupassa Kookenkä-ketjun konseptiuudistus on otettu hyvin vastaan. 

Ketjun myynti ei kehittynyt odotusten mukaisesti. Kookenkä-ketjun myynnin ke-

hitys oli alan kehitystä parempi. Ketjut pyrkivät tavoittamaan asiakkaat monika-

navaisella markkinoinnilla ja tarjoamaan palveluita mielenkiintoisilla konsepteilla 

ja verkkoratkaisuilla.

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2013 aikana kaksi kokousta. Yhdistyksen vuo-

sikokous pidettiin 6.4. Helsingissä. Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana neljä 

kokousta.
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Ketjujen ulkopuolella toimi kauppiasvetoisina lisäksi 30 Kesportia (26 kauppiasta), joiden 
yhteismyynti oli 19 miljoonaa euroa. Kookenkä-, Intersport-, Kenkäexpertti- ja Kesport-
kauppojen yhteenlaskettu myynti (alv 0 %) oli 273 miljoonaa euroa vuonna 2013.  
Muissa erikoiskaupan liikkeissä toimi 2 K-kauppiasta.

K-ryhmän erikoiskaupassa toimi 2013 yhteensä 140 K-kauppiasta, jotka kuuluvat 
K-erikoiskauppiasyhdistykseen.

*Kookenkä-ketjun kaupat, Kenkäexpertit ja Andiamo.
**Kauppiaiden lukumäärä laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan.

Musta Pörssi -ketjun K-kauppiasyrittäjämallinen toiminta päättyi toukokuussa. Yksitoista 
K-kauppiasta jatkaa kodinelektroniikkakauppaa Musta Pörssi Partneri -tunnusten alla.

Ketjut lukuina 2013

Kenkäkaupat* Intersport

Myynti (alv 0 %) milj. euroa   42 212

Kauppojen lukumäärä   46   63

Kauppiaiden lukumäärä**   47   54
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Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi vuonna 

2013 yhteensä 83.856,05 euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan 

kulut vuonna 2013 olivat 85.665,73 euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi 

kertomusvuonna 123.324,96 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 29.759,29 

euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2013 oli ylijäämäinen 91.755,99 euroa.

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita toimintavuoden aikana 

pitkäaikaiseen omistukseen 3.725 kpl, 90.015,72 eurolla. Yhdistyksen 

omistuksessa oli toimintavuoden lopussa 106.486 kpl Keskon A-sarjan 

osaketta.



22

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys 2013

vaikeina aikoina  
K-kauppiaan rooli korostuu 

H
 

elmikuun alussa Rautakesko Oy:n toimitusjohtajana aloittanut 

Terho Kalliokosken esittelemä Rautakeskon uusi strategia otettiin 

vastaan kauppiaskunnassa myönteisesti. Strategian mukaan Rauta-

kesko huomioi entistä enemmän toimintansa vaikutukset vähittäis-

kaupassa. Paikallinen K-kauppias henkilökuntineen ja ketjutoiminta muodostavat 

K-kaupoille kilpailuedun.  Vaikeina aikoina K-kauppiaiden rooli korostuu myynnin 

tekemisessä. Yhdistyksen hallituksen ja ketjujohtokuntien kokouksissa keskustel-

tiin aktiivisesti sähköisten palveluiden ja verkkokaupan toteutuksesta kauppias-

ketjuissa. 

RaSi ry:n tilaston mukaan vuosi 2013 päättyi rautakauppa-alan myynnin kehityk-

sen osalta edelleen alavireisesti -3,7 %. Rakennustarvikkeet myynti kehittyi -7,6 %, 

puutavaran myynti -5,3 % ja sisustustuotteiden myynti -1,7 %. K-rauta- ja Rautia 

-ketjujen vähittäismyynti laski 4,6 %. K-maatalousketjun myynti pysyi edellisen 

vuoden tasolla.

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2013 aikana kolme kokousta. Maaliskuun ko-

kouksessa tutustuttiin Boston Consulting Groupin esityksen myötä rautakauppa-

alan kansainvälisiin kehityssuuntiin ja lokakuussa hallitus tutustui Lontoossa 

markkinajohtajien rautakauppakonsepteihin. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 

6.4. Helsingissä. Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana ketjusta riippuen viides-

tä kahdeksaan kokousta.
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Lisäksi 29 K-asiakassopimuskauppaa toimi K-rautakauppiasketjujen ulkopuolella ja 
teki vuoden aikana yhteensä 57,5 miljoonan euron myynnin. Näissä kaupoissa toimi 
32 K-kauppiasta. K-maatalous- ja rautakauppojen myynti Suomessa oli vuonna 2013 
yhteensä 1 485 miljoonaa euroa. 

Suomessa toimi vuonna 2013 yhteensä 151 K-maatalous- ja rautakauppiasta, jotka 
kuuluvat K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistykseen.

*Rautioista 47 oli samalla K-maatalouskauppoja.
** Kauppiaiden lukumäärä on laskettu kauppiaan pääliikeen mukaan, Rautia-kauppiaista 
35 oli myös K-maatalous-rautakauppiaita.

Ketjut lukuina 2013
K-maatalous K-rauta Rautia*

Myynti (alv 0 %) milj. euroa  460 565  460

Kauppojen lukumäärä   83  42  99

Kauppiaiden lukumäärä**   12  39   73
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Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi vuonna 2013 

yhteensä 120.121,10 euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut 

vuonna 2013 olivat 112.586,81 euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi 

kertomusvuonna 84.395,62 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 22.507,92 

euroa.  Tilikausi 1.1.–31.12.2013 oli ylijäämäinen 69.421,99 euroa.

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita pitkäaikaiseen omistukseen 

toimintavuoden aikana yhteensä 1.863 kpl, 45.001,30 eurolla. 

Yhdistyksen omistuksessa oli toimintavuoden lopussa yhteensä  

72.160 kpl Keskon A-sarjan osaketta.
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K-kauppiasliitto ja Kesko osallistuivat nuorisotakuun mer-

keissä uudenmaan Nuorten takuuareena Rekry-tapah-

tumaan, joka pidettiin marraskuussa Hartwall areenalla 

Helsingissä. paikalla oli noin 6 000 nuorta, joista suurin 

osa tutustui myös K-ryhmän työpaikkatarjontaan.
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k-kauppiasyrittäjyys

ammatillista  
tukea K-kauppiaille

K-kauppiasliitossa toteutettiin vuonna 2013 useita uusia hank-

keita. Työnantajakuvaa vahvistettiin K-kesäduunikampanjalla ja 

Kauppiasyrittäjyysopinnoilla ammattikorkeakouluissa. 

Nuorisotakuu K-ryhmässä

Osana K-ryhmän vastuullista toimintaa K-kaupat ja Kesko käynnistivät keväällä 

2013 ohjelman, jonka tavoitteena on työllistää vähintään 1 000 nuorisotakuun 

kohderyhmään kuuluvaa nuorta K-kauppoihin ja Keskoon vuoden 2014 loppuun 

mennessä. 

Keskon hallitus lahjoitti keväällä K-kauppiasliitolle ohjelman käynnistämiseen 

100 000 euroa. K-kauppiasliittoon palkattiin projektikoordinaattori, joka toimii yh-

teyshenkilönä K-kauppiaiden, Keskon esimiesten ja TE-toimiston välillä.

Projektikoordinaattori opasti K-ryhmän työnantajia mm. kauppiaskokouksissa, 

johtoryhmissä, K-Team Päivillä. Erilaisten infotilaisuuksien avulla tavoitettiin noin 

650 K-kauppiasta ja Keskon esimiestä sekä HR-ammattilaisia. Vuoden aikana kehi-

tettiin toimintamalli, jonka ansiosta yhteistyö työvoimaviranomaisten ja K-ryhmän 

välillä helpottui ja nuorten työllistäminen nuorisotakuun avulla tehostui.

K-ryhmän nuorisotakuu oli näyttävästi esillä Uudenmaan Nuorten TakuuAreena 

Rekry-tapahtumassa Hartwall Areenalla Helsingissä 26.11.2013. 

Elo-joulukuun 2013 aikana 520 nuorta sai työ-, oppisopimus- tai työkokeilupai-

kan K-kaupoista ja Keskosta eri puolilla Suomea K-ryhmän nuorisotakuun myötä.

Tuumasta toimeen – uusia ideoita toiminnan kehittämiseen

K-kauppiasliitto järjesti kaikille Suomen K-kaupoille tuumasta toimeen -kil-

pailun. K-kauppiasliiton tavoitteena oli innostaa ja rohkaista K-ryhmän yrityksiä 

käyttämään systemaattista kokeilemalla  kehittämisen tekniikkaa liiketoiminnan 
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kehittämisessä ja uusiutumisessa. Tarkoituksena on löytää K-kauppoihin uusia, 

asiakkaita palvelevia toimintatapoja.

Kilpailun voittajat palkittiin K-Team Päivillä marraskuussa. Parhaana ideana pal-

kittiin Leppävirran Rautia K-maatalous Malisen Ostoslista-palvelu.

Kilpailu on osa Aalto yliopiston kaksivuotista MINDexpe-hanketta, jossa K-kaup-

piasliitto on mukana. 

Monenlaisia tuloksentekijöitä – pysyvä toimintamalli  
kehitysvammaisten työllistämiseen 

K-kauppiasliitto käynnisti 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi huhtikuussa 2012 

Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen yhdessä Kehitysvammaliiton 

kanssa. Kehitysvammaliittoon palkattiin työvalmentaja, jonka tehtävänä oli saat-

taa K-kaupan töistä kiinnostuneet kehitysvammaiset ja K-kauppiaat yhteen. Yli 70 

kauppiasta eri puolilta Suomea ilmoitti kiinnostuksestaan ja 27 kehitysvammaista 

työllistyi hankkeen ansiosta työsuhteiseen palkkatyöhön K-kauppoihin. Lisäksi K-

kauppoihin luotiin pysyvä toimintamalli, ja kaikille kauppiaille lähetettiin K-kaup-

piasliiton tekemä opas kehitysvammaisten työllistämiseksi.

Hanke on saanut erittäin paljon myönteistä julkisuutta, ja se oli ehdolla VATES-

säätiön Vuoden Esimerkillinen työllistäjä 2012 ja FIBS ry:n European CSR Award 2012 

-kilpailuissa. Hanke päättyi syyskuussa 2013.

tuumasta toimeen -kilpailun voittajat palkittiin K-team päivillä tampereella.
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Lakineuvontaa kauppiaille

K-kauppiasliiton lakimies Tapio Syrén palveli K-kauppiaita 

monipuolisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Eniten kaup-

piaita askarruttivat työsuhdeasiat, mutta paljon keskuste-

lua herättivät erilaiset kuluttaja- rikos- ja kiinteistöasiat. 

Yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse tuli yli 1 000. 

Kilpailulain muutoksen johdosta koulutettiin vuoden lo-

pulla yli 750 K-ruokakauppiasta kauppiaskokouksissa ja 

webinaareissa. Myös vuonna 2012 aloitettua Lain mukaan 

-palstaa jatkettiin Kauppias-lehdessä.

Työantajakuvaa parannettiin K-kesäduunikampanjalla
 

Kesko ja K-kauppiasliitto järjestivät toista kertaa K-kesäduunikampanjan, 

jolla kiinnitettiin huomiota nuorten työllistämiseen. Tavoitteena oli, että jokainen 

Keskon yksikkö ja K-kauppa työllistävät vähintään yhden nuoren kesätyöntekijän 

tai harjoittelijan. Voittajaksi sai kesän 2013 ajan ehdottaa vapaasti K-ryhmän kaup-

pojen ja muiden toimipaikkojen kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita sekä hyviksi 

todettuja kesätyönantajia. 

Vuoden K-kesätyöntekijäksi valittiin Petra Kukonlehto, joka työskenteli kesän 

K-citymarket Ylivieskassa. Vuoden K-kesätyönantajaksi valittiin K-market Kinus-

kin kauppiaspari Janne ja Teija Hänninen. Voittajat julkistettiin 2.11.2013 K-Team 

Päivillä Tampereella.

Kauppiasyrittäjyysopintoja kehitettiin

Kauppiasyrittäjyysopinnot jatkuivat 16 ammattikorkeakoulussa koko vuo-

den. Kaikki opinnot suoritettiin verkko-opintoina. Tavoitteena oli lisätä opiskeli-

joiden tietämystä vähittäiskaupasta ja heidän kiinnostusta työllistyä K-kauppaan. 

Kauppiasyrittäjyysopintojen kehitystyö aloitettiin myös Kauppiaitten Kauppa-

oppilaitoksen ja Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen kanssa. Tavoitteena oli 

saada merkonomiopiskelijoille kiinnostumaan vähittäiskaupassa työskentelystä ja 

kertoa kauppiasyrittäjyyteen liittyvistä asioista.  

Kolmen päivän koulutusvähennys

Eduskunta hyväksyi joulukuussa lakimuutoksen uudesta verovähennysoikeudes-

ta liittyen henkilökunnan kouluttamiseen. K-kauppiasliitto kertoi jäsenilleen la-

kimuutoksesta ja teki yhteistyössä Ruokakeskon kanssa henkilöstö- ja koulutus-

suunnitelmalomakkeet sekä ohjeet niiden käyttöön. 
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VIESTINTä JA MARKKINOINTI

viestinnän ytimessä  
K-kauppiasyrittäjä ja  
hänen työnsä

K-kauppiasliiton viestintää ja sen kanavia kehitettiin ja moder-

nisoitiin. Sisällöllisesti liiton viestinnässä painottui vastuullinen 

K-kauppiasyrittäjyys. Erityisesti tätä tuotiin esiin Monenlaisia 

tuloksentekijöitä -hankkeen sekä K-ryhmän nuorisotakuu  

-ohjelman kautta.

K-kauppiasliitto järjesti 22.1.2013 Helsingissä tiedotustilaisuuden, jossa kehi-

tysvammaisten työllistämishankkeen ”Monenlaisia tuloksentekijöitä” toiminta-

mallista ja tuloksista kerrottiin medialle.  Tiedotustilaisuuteen osallistuivat mm. 

Helsingin Sanomien, STT:n ja Nelosen uutisten toimittajat, ja tilaisuuden ansiosta 

sekä valtakunnalliseen että aluemediaan saatiin tammikuussa 2013 noin 50 myön-

teistä juttua kehitysvammaisten työllistymisestä K-kauppoihin. Koko vuoden aika-

na hankkeeseen liittyviä mediaosumia kertyi lähes 100. Nämä vahvistivat mieliku-

vaa K-kauppiasyrittäjistä ja K-ryhmästä vastuullisena työnantajana. 

K-kauppiasliitto päivitti ilmeensä sekä uudisti koti- ja jäsensivunsa osoitteessa 

www.k-kauppiasliitto.fi kesäkuun alussa. Uudistuksen tavoitteena oli tuoda 

K-kauppiasyrittäjyyttä esiin entistä vahvemmin modernina ammattina ja saada 

myös nuoremmat innostumaan kauppiasyrittäjyydestä. K-kauppiasliiton logo päi-

vitettiin hienovaraisesti. Liiton uuden ilmeen suunnitteli graafinen suunnittelija 

Tiina Aaltonen, Gra & Grappo.
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Sosiaaliseen median tarjoamia mahdollisuuksia K-kauppiasyrittäjyydestä 

viestimiseen hyödynnettiin vuoden aikana erityisesti Facebookin ja videoiden 

avulla. Liiton Facebook-sivut vakiinnuttivat vuoden aikana paikkansa yhtenä liiton 

viestintäkanavista. Myös videoviestintään panostettiin: Tampereen K-Team Päivis-

tä tehtiin kaksi videota ja Tuumasta toimeen -kilpailun voittajista seitsemän. 

K-supermarket Härkätien kauppias Minna Lundenin ja hänen kaupassaan So-

merolla työskentelevän Tiina Sulanderin kokemukset kiinnostivat median edusta-

jia Monenlaisia tuloksentekijöitä -tiedotustilaisuudessa Helsingissä tammikuussa 

2013.
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Tietoa kauppiaille 
kauppiaiden äänellä

Kauppias-jäsenlehti sai vuo den 

2013 alussa uuden raikkaan ilmeen ja 

alkoi ilmestyä kuukau sittain. Lehden 

aihepiiri säi lyi ennallaan ja  tarjo si ajan-

kohtaista tietoa kaup   piasyrittäjyy teen 

liit tyvistä asioista sekä K-kauppiasliiton 

toiminnasta. K-kauppiaat näkyivät ja 

kuuluivat lehden sivuilla monipuolises-

ti: uudella Kauppias esittäytyy -palstal-

la työstään kertoivat eri ketjujen kaup-

piaat ympäri Suomea, ketjujohtokun-

tien ajankohtaisosiossa äänessä olivat 

luottamuskauppiaat ja vuoden mittaan 

julkaistuissa lukuisissa artikkeleissa 

kuultiin kauppiaiden näkemyksiä ja ko-

kemuksia niin kaupankäynnistä kuin 

liiton tapahtumistakin.

Sähköiset jäsenviestinnän kanavat uudistuivat liiton uuden ilmeen mu-

kaisiksi. Liiton uutiskirjeessä kauppiaille viestittiin muun muassa kilpailulain 

muutoksesta, liiton hankkeista ja tilaisuuksista sekä kannustettiin osallistumaan 

liiton tapahtumiin. Uutiskirje lähetettiin kauppiaille vuoden aikana 19 kertaa. 

Liiton jäsensivujen eli Kauppiassivujen sisältö sisältö ja rakenne uudistet-

tiin. Sivusto toimii nyt monipuolisena tietopankkina, josta löytyvät perustiedot 

K-kauppiasliiton luottamuskauppiastoiminnasta, jäsenpalveluista, lakipalveluista 

ja hankkeista sekä sähköinen Kauppias-lehden arkisto. Lomakepankista voi tulostaa 

erilaisia kauppiaan työssä tarvittavia lomakkeita. 

K-seniorikauppiaisiin pidettiin yhteyttä uutiskirjeen välityksellä. K-kauppiaslii-

ton ajankohtaiskatsaus postitettiin kaikille K-seniorikauppiaille keväällä ja syksyllä.
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K-kauppojen hyvä työ ja tekeminen esiin

Kehittyvä Kauppa nosti voimakkaasti jutuissaan esiin mm. K-kauppojen hy-

vää työtä vammaisten ja nuorten työllistäjinä. Näyttävästi esillä olivat myös K-

ryhmän omat tapahtumat, joista viimeisimpänä K-Team Päivät Tampereella. Tee-

manumeroiden aiheet vaihtelivat Kaupan Tekijöistä kesämarkkinoihin ja syksyn 

uutuuksiin. Mielenkiintoista luettavaa edellisten lisäksi tarjosivat myös teema-

numerot Muuttuva asiakas, Paikallisuus kilpailuetuna, Osaajat erottuvat ja Työssä 

jaksaminen.

Kehittyvän Kaupan yhteistyö henkilöstölehden teossa jatkui vuoden loppuun 

saakka K-citymarket Oy:n ja Anttila Oy:n kanssa. KCM-Anttilan Yhdessä olemme 

enemmän -henkilöstöliitettä tehtiin viisi numeroa ja se jaettiin lukijoilleen Kehit-

tyvän Kaupan välissä. 

Normaalin lehden tekemisen ohessa käynnistettiin myös Kehittyvän Kaupan 

uudistustyö, joka koski lehden painettua versiota, toimitusprosessia ja sähköistä 

toimintamallia. Kehittämistyön pohjana olivat mm. tehdyt lukijatutkimukset, ulko-

puoliset asiantuntija-arviot 

lehdestä, lehden kehittä-

miseen liittyvä workshop-

päivä, ammattilehden ke-

hittämiseen liittyvät ben-

chmarking-vierailut sekä 

aikakauslehtien sisällön ja 

rakenteen kehittämiseen 

liittyvät alan yleiset kou-

lutustilaisuudet ja omat 

sisäiset palaverit. 

Kehittyvä Kauppa ilmes-

tyi 10 kertaa. Lehden vuo-

sikerran kokonaissivuluku 

oli 712. Kehittyvän Kaupan 

keskimääräinen painos oli 

13 700 kappaletta ja tar-

kistettu kokonaislevikki 

12 376 kappaletta.
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K-väki koolla Tampereella ja Oulussa 

K-Team Päivät, K-ryhmän perinteinen suurtapahtuma keräsi Tampereelle  

2.11. noin 4 500 osallistujaa. Mestarimyyjäkoulutuksen yksilö- ja joukkuefinaalien 

lisäksi ohjelmassa olivat ammattimessut yli 100 tavarantoimittajan voimin. Päi-

villä palkittiin K-kauppiasliiton ja Keskon yhteistyössä järjestämän K-Kesäduuni-
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kampanjan voittajat eli Vuoden 2013 K-kesätyöntekijä ja Vuoden 2013 K-kesätyön-

antaja. Illalla palkittavina olivat vuorostaan Tuumasta toimeen -ideointikilpailun 

voittajat. Kauppiaita Tampereelle oli tullut yli 350, joiden tapaamispaikkana toimi 

toista kertaa järjestetty Kauppiaslounge. Juhlaväen viihtymisestä illalla vastasivat 

Jenni Vartiainen ja Jonne Aaron.

Jenni Vartiaisen esitys hurmasi 

K-team päiville tampereelle 

tulleet K-ryhmäläiset.
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K-kauppiasliiton varapuheenjohtaja, kauppias Markus Ranne (vas.), markkinointipäällikkö 

tommi tanhuanpää, toimitusjohtaja Jaana Hertsberg ja K-ruokakauppiasyhdistyksen hal-

lituksen puheenjohtaja, kauppias Juha Kupiainen tutustuivat ammattimessuihin K-team 

päivillä.

K-team päivien yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa oma tilaisuus uusille, vuonna 

2013 aloittaneille kauppiaille. Ruokakeskon toimitusjohtajan Jorma Rauhalan ja K-kauppi-

asliiton varapuheenjohtajan Markus Ranteen tervehdyksiä olivat saapuneet kuuntelemaan 

K-market-kauppiaat Mikko Seppänen Ristiinasta (vas.), Ville Suominen turusta, Mika Stenius 

Vesilahdelta, Matti Mattelmäki akaasta ja Mika parviainen Kuopiosta.
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Rautia K-maatalous Kankaanpään joukkue valmiina Mestarimyyjäfinaaleihin K-team  

päivillä tampereella. 

K-team päivien Kauppiasloungessa tavattiin tuttuja ja vaihdettiin kuulumisia.
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Vanttauskoskelta K-market Jokitorilta ouluun K-Kesäpäiviä viettämään olivat saapuneet 

kauppiaat Mika ja päivi Kuusela (kolmas ja toinen oikealta) perheensä kanssa.

Kauppias Jussi Vaittinen K-market parilasta tuusulasta tutustui puolisonsa Maaritin kanssa 

K-Kesäpäivillä pohjoisen Suomen yhteistyökumppaneihin.

K-Kesäpäiviä vietettiin Kehittämiskeskus Pohdossa Oulussa 18.5.2013. Tiiviin 

koulutuspäivän aikana opiskeltiin kaupan alan ammattilaisille tärkeitä erityistai-

toja: ensiapua, Puhe-Judoa, erityisruokavalioita ja turvallisuusasioita. Illalla viih-

dyttiin yhdessä Club Teatrialla Kotiteollisuuden johdolla.
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Huomionosoitukset 2013

K-kauppiasliiton vuosikokouksessa luovutettiin tasavallan presidentin 6.12.2012 myöntämät 

kunniamerkit. Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin saivat diplomikauppias Heli Malinen 

Rautia K-maatalous Maliselta leppävirralta (oik.) ja diplomikauppias Kalevi Viinamäki 

K-supermarket Hansasta ulvilasta (oik. ylärivissä). Suomen leijonan ansioristin sai Kehit-

tyvä Kauppa –lehden päätoimittaja Arto Jaakkola (vas. ylärivissä) ja kauppias Isto Molarius 

Savonlinnan K-citymarketista (keskellä). Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan 

mitalin kultaristein sai diplomikauppias Juhani Rinne K-market Rinteeltä Juuniemestä.
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K-kauppiasliiton kunniamerkin vastaanottivat kauppias Timo Tersa lappeenrannan K-rau-

dasta (edessä vas.), K-kauppiasliiton toimitusjohtaja Jaana Hertsberg, kauppias Kaj Björklöf  

Karjaan Rautiasta, kauppias Antti Hiilesniemi K-rauta Espoon keskuksesta (keskellä vas.), 

johtaja Matti Mettälä Keskosta, kauppias Esa Kiiskinen K-citymarket Sellosta Espoosta ja 

markkinointipäällikkö Tommi Tanhuanpää K-kauppiasliitosta (takana vas.) sekä kauppias 

Ilkka Laurila turun Kookengästä. 
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uusista diplomikauppiaista kunniakirjan noutivat Minna Back-Tolonen K-market Muonion-

torilta (edessä vas.), Taina Jansen K-supermarket Hannunniitusta turusta, Katja Korvanen 

K-market Ruukista (keskellä vas.), Marika Lindfors K-extra perkkaasta Espoosta, Tuukka Lisko 

K-market Kapustasta Vihannista, Kalevi Viinamäki K-supermarket Hansasta ulvilasta, Kris-

tian Kallio intersport Skanssista turusta, Mikko Länsiluoto K-market pietarista Helsingistä 

(takana vas.), Risto Niklas-Salminen intersport Koskikeskuksesta ja turtolasta tampereelta, 

Kirsi Väänänen Järvenpään intersportista ja Jari Taukojärvi intersport Forumista Helsingistä. 



42

K-ruokakauppiasyhdistyksen vuosikokouksessa vastaanottivat ansiomerkin kauppiaat Tar-

mo Lindén K-supermarket Kontumarketista Helsingistä (vas.) ja Pauli Jaakola K-supermarket 

Ruokaniitystä Espoosta sekä toimintamerkin kauppias Sami Sivonen pirkkalan K-citymarke-

tista. 

K-erikoiskauppiasyhdistyksen vuosikokouksessa saivat ansiomerkin johtaja Minna Kurun-

saari Keskosta ja kauppias Jarkko Miinin Joensuun intersportista.
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K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen vuosikokouksessa vastaanottivat ansiomerkin 

markkinointipäällikkö Matti Karlsson Rautakeskosta (vas.) ja johtaja Jani Karotie Rautakes-

kosta.  toimintamerkin vastaanottivat kauppias Ismo Penttinen K-rauta 75:stä Vantaalta, 

kauppias Anna-Liisa Karjalainen Nummelan Rautiasta, myyntipäällikkö Hannu Vilppula 

Rautakeskosta ja logistiikkapäällikkö Jani Riihinen Rautakeskosta.

K-ruokakauppiasyhdistys myönsi  

kasvattajakauppiaan kunniakirjan  

kauppias Jukka Marttilalle K-supermarket 

Välivainiosta oulusta.
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Tasavallan Presidentin  
myöntämät kunniamerkit 
6.12.2012 

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Diplomikauppias Heli Malinen, Rautia 
K-maatalous Malinen, leppävirta        

Diplomikauppias Kalevi Viinamäki, 
K-supermarket Hansa, ulvila         

Suomen Leijonan ansioristi

päätoimittaja Arto Jaakkola, 
K-kauppiasliitto, Helsinki        

Kauppias Isto Molarius,  
K-citymarket Savonlinna     

Suomen Valkoisen Ruusun 
ensimmäisen luokan mitali 
kultaristein

Diplomikauppias Juhani Rinne, 
K-market Rinne, Juuniemi          

K-kauppiasliiton kunniamerkit 

Kauppias Kaj Björklöf, Karjaan Rauta

toimitusjohtaja Jaana Hertsberg, 
K-kauppiasliitto 

Kauppias Antti Hiilesniemi, K-rauta 
Espoon keskus 

Kauppias Merja Karhu, K-rauta 
Kouvola 

Kauppias Esa Kiiskinen, K-citymarket 
Sello, Espoo

Kauppias Ilkka Laurila, Kookenkä 
turku

Johtaja Matti Mettälä, Kesko oyj

Kauppias Olli Pollari, K-extra pollari, 
turku

Kauppias Martti Salla, K-extra Martti 
Salla, lohiniva

Markkinointipäällikkö Tommi 
Tanhuanpää, K-kauppiasliitto

Kauppias Timo Tersa, K-rauta 
lappeenranta

Kauppias Pasi Viitanen, K-rauta pori

Uudet diplomikauppiaat 

Minna Back-Tolonen, K-market 
Muoniontori, Muonio

Aulis Happonen, Kookenkä Minna, 
Kuopio

Taina Jansen, K-supermarket 
Hannunniittu, turku

Kristian Kallio, intersport Skanssi, 
turku

Katja Korvanen, K-market Ruukki

Jussi Kurjenmäki, intersport Forssa

Marika Lindfors, K-extra perkkaa, 
Espoo

Tuukka Lisko, K-market Kapusta, 
Vihanti

Mikko Länsiluoto, K-market pietari, 
Helsinki

Risto Niklas-Salminen, intersport 
Koskikeskus ja turtola, tampere
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Jaani Rönkkö, K-market lippis, iisalmi

Janne Saarela, K-supermarket Kalajoki

Jari Salminen, intersport itäkeskus, 
Helsinki

Jari Taukojärvi, intersport Forum, 
Helsinki

Kalevi Viinamäki, K-supermarket 
Hansa, ulvila

Kirsi Väänänen, intersport Järvenpää

K-ruokakauppiasyhdistys

• Ansiomerkit

Kauppias Pauli Jaakola, K-supermarket 
Ruokaniitty, Espoo

Kauppias Mikko Laine, K-supermarket 
pohjantähti, Sodankylä

Kauppias Tarmo Linden, 
K-supermarket Kontumarket, Helsinki 
 
Toimintamerkit

Kauppias Jari Hulkko, K-market Etu-
lyötty, oulu

Kauppias Sami Sivonen, K-citymarket 
pirkkala, pirkkala

K-erikoiskauppiasyhdistys

• Ansiomerkit

Johtaja Minna Kurunsaari, Kesko oyj, 
käyttötavarakauppa

Kauppias Jarkko Miinin, intersport 
Eräurheilu, Joensuu

K-maatalous- ja 
rautakauppiasyhdistys

• Ansiomerkit

Kauppias Jarmo Antikka, K-rauta 
Äimärautio, oulu

Markkinointipäällikkö Matti Karlsson, 
Rautakesko

Johtaja Jani Karotie, Rautakesko 

• Toimintamerkit

Kauppias Anna-Liisa Karjalainen, 
Rautia Nummela

Kauppias Mikko Kilpeläinen, Rautia 
K-maatalous Vaala

Diplomikauppias Seppo Levokoski, 
Rautia K-maatalous Forssa

Kauppias Ismo Penttinen, K-rauta 75, 
Vantaa

logistiikkapäällikkö Jani Riihinen, 
Rautakesko

Myyntipäällikkö Petri Torvinen, 
Rautakesko

Myyntipäällikkö Hannu Vilppula, 
Rautakesko

Kauppias Petri Väisänen, Rautia 
K-maatalous Kankaanpää

Kasvattajakauppias 

K-ruokakauppiasyhdistys

Jukka Marttila, K-supermarket 
Välivainio, oulu
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Aittoniemi Matti ja Kirsti Jurva

Haapoja Kalervo ja Helena Seinäjoki

Harjanne Aila Turku

Junttila Teppo ja Raija Kärsämäki

Järvelä Kari ja Riitta Vantaa

Kangashaka Kari ja Anneli Kuukanniemi

Kauhanen Unto Kyrönlahti

Koivisto Pirkko ja Jorma Ylitornio

Korhonen Vuokko Jämsänkoski

Kujanpää Pentti ja Vuokko Ylihärmä

Landen Matti Kiikala

Lappalainen Tauno Kajaani

Lavonen Topi ja Maija-Liisa Muurikkala

Lehikoinen Kari ja Anneli Helsinki

Lietolahti Markku Nummijärvi

Lietolahti Merja Lepsämä

Luoma Jorma ja Eila Iltasmäki

Makkonen Reijo ja Paula Kotka

Nummela Hannu ja Pirjo Leena Hyvinkää

Sievänen Heikki ja Vappu Paimio

Storberg Tua ja Ralf Västanfjärd

Suikkanen Raimo ja Merja Valkeala

Takamäki Heikki Tampere

Vainio Seppo ja Meeri Lieto as

Yrjölä Seppo ja Riitta Tammela

K-seniorikauppiaat 2012–2013



47

uudet seniorikauppiaat saivat kunniakirjansa 8.4.2013 Helsingissä järjestetyssä lounasti-

laisuudessa, jota isännöivät hallituksen puheenjohtaja Tomi Korpisaari ja toimitusjohtaja 

Jaana Hertsberg.
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Omistukset

Liitto ja K-kauppiaat  
Keskon osakkeenomistajina
K-kauppiasliiton omistukset K-ryhmän yhtiöissä olivat vuonna 2013 seuraavat:

Kesko Oyj äänimäärästä 10,97 % (K-kauppiasliitto ja toimialayhdistykset)

•	 K-instituutti	Oy	20,00	%

•	 Vähittäiskaupan	Takaus	Oy	34,58	%

•	 Vähittäiskaupan	Tilipalvelu	VTP	Oy	40,00	%

K-kauppiasliitto ja toimialayhdistykset

K-kauppiasliiton ja toimialayhdistysten sääntöjen mukaan em. yhdistykset ovat 

Keskon osakkeenomistajia. Yhdistykset ovat hankkineet toimintansa aikana pit-

käaikaiseen omistuksiin Keskon A-sarjan osakkeita. Kuvassa liiton ja yhdistysten 

osakeomistukset vuosina 2009–2013.

K-kauppiaat

K-kauppiasliiton toimialayhdistysten sääntöjen mukaan jokaisen K-kauppiaan tai 

hänen määräysvallassaan olevan yhtiön tulee omistaa vähintään tuhat kappalet-

ta Keskon A-sarjan osakkeita. K-kauppiasliiton kesällä 2012 tekemän kyselytutki-

muksen mukaan K-kauppiaat yhtiöineen omistavat noin 6 miljoonaa Keskon A-

sarjan osaketta.
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K-kauppiasliiton hallituksen suositus K-kauppiaille ja ketjuyrityksille 

on omistaa pitkällä tähtäyksellä Keskon A-osakkeita seuraavasti:

Ketju Säännöt Lisätavoite Yhteensä

K-extra................................. 1 000 ................... 1 500 ................ 2 500

K-market ............................. 1 000 ................... 3 000 ................ 4 000

K-supermarket ................... 1 000 ................... 8 000 ................ 9 000

K-citymarket ...................... 1 000 ................. 15 000 .............. 16 000

Kookenkä ............................ 1 000 ................... 2 000 ................ 3 000

Intersport ............................ 1 000 ................... 6 000 ................ 7 000

K-maatalous ....................... 1 000 ................... 3 500 ................ 4 500

K-rauta ................................ 1 000 ................. 15 000 .............. 16 000

Rautia .................................. 1 000 ................... 6 000 ................ 7 000

Rautia K-maatalous ........... 1 000 ................... 3 500 ................ 4 500

K-kauppiasliiton hallituksen suositus on, että K-kauppiaat ketjuyri-
tyksineen hankkivat omistukseensa vuosittain Keskon a-osakkeita 
määrällä, joka vastaa vähintään 10 % ketjuyrityksen liikevoitosta.
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K-köpmannaförbundets 
101:a verksamhetsår

Under år 2013 inledde sammanlagt 51 nya företagare sin verksamhet som K-köp-

män runtom i Finland. Av dem var 32 män och 19 kvinnor.  Av de nya K-köpmanna-

företagarna var 41 (49) matköpmän, sju sportköpmän, två järn- och/eller lantbruks-

köpmän samt en skoköpman. År 2013 var de nya företagarna flest i K-marketked-

jan: 31 personer. År 2013 avslutade 83 K-köpmän sin köpmannabana. De vanligaste 

orsakerna var pensionering eller branschbyte.

I Finland var 1 183 K-köpmän verksamma i mat-, järn-, lantbruks- och specialaf-

färsbranscherna vid utgången av år 2013. K-köpmännens medelålder var 47 år, den 

yngsta K-köpmannen var 27 år och den äldsta 91 år (90). Andelen kvinnor av K-

köpmännen var cirka en femtedel. Av K-affärerna är största delen familjeföretag, 

där båda makarna arbetar som K-köpmän.

Styrelseordförandens och verkställande direktörens översikt

En återgång till det fundamentala

K-köpmannaförbundet koncentrerade sig under verksamhetsåret 2013 på det fun-

damentala efter sitt 100-årsjubileumsår.

Organisationsarbetet var fortfarande ett centralt element i förbundets verksamhet. 

Dess viktigaste del är K-förtroendeköpmännens samarbete med Kesko i kedjornas 

direktioner. Enligt förbundets uppdaterade strategi är målet att stärka samarbetet 

och beredningen som bygger på förtroende och kompanjonskap mellan K-köpmän-

nen och Kesko. 

Inom intressebevakningen arbetades kring förslaget till ändring av konkurrensla-

gen gällande dagligvaruhandeln. Enligt den föreslagna lagändringen skulle företag 

som har en marknadsandel på minst 30 procent automatiskt ha en dominerande 

marknadsställning. K-köpmannaförbundet motsatte sig lagändringen, hördes i 
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riksdagens ekonomiutskott och framförde sin avvikande ståndpunkt i flera olika 

sammanhang. Enligt lagparagrafen som träder i kraft i början av år 2014 har en 

K-matköpman som verkar lokalt inte automatiskt en dominerande marknadsställ-

ning. På K-köpmannaförbundet utarbetades ett informationspaket och under hös-

ten förbereddes cirka 700 K-matköpmän på ändringen av konkurrenslagen med 

hjälp av detta.

De juridiska tjänster som förbundet erbjuder befäste sin ställning bland köpmän-

nen. Under verksamhetsåret tog köpmännen kontakt cirka 1 000 gånger med för-

bundets jurist.

Tre utvecklingsprojekt var på gång. Samarbetsprojektet Monenlaisia tuloksente-

kijöitä, som inleddes år 2012 tillsammans med Förbundet Utvecklingsstörning, 

fortsatte ända till september 2013. K-köpmännen fick rådgivning och stöd för sys-

selsättning av utvecklingsstörda. Projektet överträffade målen, då en tredjedel av 

köpmännen som gick med lyckades anställa en utvecklingsstörd i lönearbete i an-

ställningsförhållande i sin butik.

K-köpmannaförbundet startade tillsammans med Kesko ett program för att sys-

selsätta arbetslösa ungdomar under 30 år i K-gruppen. Som mål för K-gruppens 

ungdomsgaranti uppställdes att minst 1 000 arbetslösa unga ska anställas av 

K-affärerna och Kesko före utgången av år 2014. Förbundet fick en donation på  

100 000 euro av Kesko för att förverkliga programmet. Tjänster riktade till K-köp-

männen utökades, då en visstidsanställd projektkoordinator anställdes på byrån 
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för att hjälpa köpmännen och chefer på Kesko i frågor som gäller anställning av 

unga och lönestöd. Som ett etappresultat av programmet sysselsatte K-affärerna 

och Kesko 520 ungdomar som hör till ungdomsgarantins målgrupp i augusti-de-

cember 2013.

K-köpmannaförbundet deltog i Aalto-universitetets MINDexpe-projekt, som har 

som mål att få företag att använda utvecklingsteknik för att förnya affärsverk-

samheten genom att pröva på den. Målet är att uppmuntra dem som arbetar i 

K-affärerna att pröva på nya verksamhetsmodeller i den egna butiken och hitta 

tillvägagångssätt att vidareförädla idéer samt dela goda idéer även med andra bu-

tiker. Som en del av projektet ordnades tävlingen Tuumasta toimeen, där de bästa 

idéerna belönades på K-Team Dagarna.

K-gruppens största gemensamma yrkesevenemang KK-Team Dagarna med mäss-

sor och mästarförsäljarfinaler ordnades i Tammerfors. I evenemanget som pågick 

hela dagen deltog cirka 4 500 personer, bland dem K-köpmän med personal samt 

leverantörer och andra samarbetspartner. I utbildningsevenemanget K-Kesäpäivät 

i Uleåborg deltog över 300 K-köpmän och personer som hör till butikernas perso-

nal. K-köpmannaförbundets årsmöte hölls i Helsingfors i april, och därtill ordnades 

regionala medlemsträffar för köpmännen på sex orter.

K-köpmannaförbundets kommunikation moderniserades. Kauppias-tidningens 

koncept och layout förnyades och ett elektroniskt nyhetsbrev började utges i sam-

ma rytm som papperstidningen. I början av juni offentliggjordes innehållsmässigt, 

tekniskt och visuellt förnyade webbsidor, och samtidigt togs K-köpmannaförbun-

dets uppdaterade logotyp och visuella layout i bruk.

År 2013 präglades Finlands ekonomi av nedgång och konsumenternas förtroen-

de för den egna ekonomin försvagades fortfarande. Utvecklingen stannade även i 

handelsbranschen. Till följd av det ekonomiska läget och den hårdnande konkur-

rensen klarade sig K-köpmännen kommersiellt i snitt en aning svagare år 2013 än 

året innan. K-köpmannakedjornas försäljning utvecklades svagt i mathandeln och 

sjönk i järn- och specialvaruhandeln. Butikernas avkastning sjönk i merparten av 

kedjorna samtidigt som de fasta kostnaderna i genomsnitt steg. En del av kedjorna 

kunde ändå förbättra lönsamheten med sträng kontroll av intäkter och kostnader.

Specialvaruhandeln stod inför stora förändringar då konkurrensen hårdnar och 

näthandeln utmanar den traditionella handeln med tilltagande styrka. Musta Pörs-

si-kedjans verksamhet under K-köpmannamodellen upphörde 31.5.2013 och elva 

köpmän som hört till kedjan fortsatte sina företags verksamhet från ingången av 

juni med Musta Pörssi Partneri-avtal och kännetecken.
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Handelns utsikter är år 2014 enligt en prognos från Förbundet för finsk handel fort-

satt svaga. Försäljningsvolymen förutspås minska och antalet sysselsatta i bran-

schen minska. En långsam vändning till det bättre förväntas först till år 2015. I det 

svåra ekonomiska läget står ärenden som gäller en förbättring av försäljningen och 

lönsamheten fortsättningsvis på kedjedirektionernas föredragningslistor.

K-köpmannaförbundets styrelse 2013

Förbättrat samarbetet och ökad påverkan

K-köpmannaförbundets styrelse sammanträdde sex gånger år 2013, varav ett möte 

var ett tvådagars strategimöte. Styrelsemedlemmarnas förmåga att uppträda ut-

vecklades under en två dagar lång medieträning. 

Huvudvikten i styrelsearbetet lades på uppdateringen av strategin, uppföljningen 

av affärsområdenas utveckling samt stöd och förstärkning av K-köpmannaföretag-

samheten via samarbete, intressebevakning och utvecklingsprojekt.  

Styrelsen kartlade i februari köpmännens tillfredsställelse och förväntningar med 

en ny medlemsenkät för att utveckla verksamheten. Efter slutsatserna uppdate-

rade styrelsen K-köpmannaförbundets strategi. Enligt den förnyade strategin är 

målet fortfarande att utveckla och stärka K-köpmannaföretagsamheten. Jämsides 
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med kommunikation, strategiskt ägande och samhällelig påverkan lyftes som nya 

kärnområden fram en förbättring av det förtroendefulla och öppna samarbetet och 

växelverkan mellan Kesko och K-köpmännen samt att bekantgöra K-köpmanna-

företagsamheten bland beslutsfattarna. Samarbetet för att förbättra grundförut-

sättningarna för köpmannaverksamheten fortgår med organisationerna i handels-

branschen, men det beslöts, att K-köpmannaföretagarnas intressen i fortsättningen 

ska drivas även genom direkt påverkan. På hösten inledde styrelsen fastställandet 

av förbundets intressentgruppsstrategi.

Intressebevakningen innehade en central roll i styrelsearbetet. Styrelsen följde 

med affärsområdenas utveckling i branschöversikter, där branschföreningarnas 

ordförande presenterade utsikter om läget i K-kedjorna och i sin bransch. K-köp-

mannaförbundet hade sammanlagt 32 representationer i Finlands Näringsliv EK:s, 

Förbundet för Finsk handels och Familjeföretagens förbunds organ samt i bransch-

specifika förbunds organ, som innehades huvudsakligen av K-förtroendeköpmän. 

I juni hördes i översikten av organisationsarbetet i handelsbranschen förbundets 

styrelsemedlemmars och organisationschefens situationsrapporter om aktuella 

frågor i Finlands Dagligvaruhandel rf:s, Fackhandelns Förbunds, Föreningen för 

Bygg- och Inredningsvaruhandel i Finlands och Familjeföretagens förbunds organ. 

Styrelsen följde aktivt med beredningen av förslaget till ändring av konkurrensla-

gen gällande dagligvaruhandeln och fortsatte att motsatta sig den föreslagna änd-

ringen. Förbundets verkställande direktör hördes i riksdagens ekonomiutskott och 

den avvikande ståndpunkten framfördes i flera olika sammanhang.

Det strävades efter att främja K-köpmännens Keskoinnehav genom att utöver 

de stadgeenliga 1 000 aktierna offentliggöra kedjespecifika mål för innehavet. 

De rekommenderade innehaven föredrogs på K-köpmannaförbundets årsmöte, i 

branschföreningarnas styrelser samt i kedjedirektionerna och de togs upp i tid-

ningen Kauppias.

K-köpmannaförbundets styrelse beslöt att ingen medlemsavgift uppbärs av 

branschföreningarna under verksamhetsåret 2013 och framlade för branschfören-

ingarna, att branschföreningarna skulle förvärva aktier i Kesko för de inbesparade 

medlen.

I K-köpmannaförbundets styrelse skedde under verksamhetsåret inga personal-

förändringar. Som ordförande för styrelsen fortsatte Tomi Korpisaari och som vice 

ordförande Markus Ranne. Medlemmarna i styrelsen är Juha Kupiainen, Pauli Jaa-

kola, Juha Haroma, Matti Naumanen, Jussi Perälä, Risto Niklas-Salminen och Jyrki 

Aalto. Som förbundets nya verkställande direktör fortsatte Jaana Hertsberg.
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tase

VASTAAVAA  31.12.2013 31.12.2012

Pysyvät vastaavat   
 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ...............................10 060,32 ........................... 6 210,76
 AINEELLISET HYÖDYKKEET  ................................119 805,20 ......................... 79 352,88
 OSAKKEET JA OSUUDET  .................................59 093 582,40 .................. 57 471 299,73
  59 223 447,92 57 556 863,37
Vaihtuvat vastaavat 
SAAMISET 
 Myyntisaamiset  ...............................................123 424,00 ....................... 261 899,54
 Muut saamiset  .................................................280 167,29 ....................... 717 177,45
 Siirtosaamiset  ....................................................30 802,10 ......................... 20 423,98

   434 393,39 999 500,97

RAHOITUSARVOPAPERIT ....................................1 000 000,00 .................................. 0,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET  ............................1 625 736,03 .................... 1 675 991,42
  3 060 129,42 2 675 492,39

VASTAAVAA YHTEENSÄ  62 283 577,34 60 232 355,76

VASTATTAVAA  31.12.2013 31.12.2012

Oma pääoma 
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJääMä  ............59 532 588,60 .................. 58 090 794,19
TILIKAUDEN YLIJääMä  .....................................1 951 539,15 .................... 1 441 794,41

  61 484 127,75 59 532 588,60 
Vieras pääoma 
LYHYTAIKAINEN 
 Ostovelat  ............................................................60 872,01 ......................... 48 547,10
 Muut velat  ........................................................136 289,46 ....................... 181 493,70
 Siirtovelat  .........................................................602 288,12 ....................... 469 726,36

   799 449,59 699 767,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  62 283 577,34 60 232 355,76

tulos

K-KAUPPIASLIITTO RY  Toteuma 2013 Toteuma 2012 Ero 

Varsinainen toiminta   
 TUOTOT  .................................................. 1 993 565,45 ............... 1 736 616,15 .................256 949,30
 KULUT .................................................... -3 704 678,06 .............. -4 599 289,03 .................894 610,97
 Kulujäämä  ............................................ -1 711 112,61 .............. -2 862 672,88 ..............1 151 560,27
Varainhankinta  
 JäSENMAKSUT  .................................................... 0,00 .................. 313 861,00 ............... -313 861,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
OSINKOTUOTOT JA KOROT  .................. 4 294 455,74 ............... 4 533 047,99 ............... -238 592,25
SATUNNAISET TUOTOT  ...................................... 0,00 .................... 12 542,14 ................. -12 542,14
VEROT ........................................................ -631 803,98 ................. -554 983,84 ................. -76 820,14
TILIKAUDEN TULOS  1 951 539,15 1 441 794,41 509 744,74
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K-kauppiasliiton toiminta
Järjestötyö

•	 Luottamuskauppiastoiminta
•	 Edunvalvonta 

K-kauppiasyrittäjyyteen liittyvät hankkeet
 

•	 K-kesäduunikampanja	2013	(yhdessä	Keskon	kanssa)
•	 Monenlaisia	tuloksentekijöitä	(yhdessä	Kehitysvammaliiton	kanssa)
•	 Nuorisotakuu	K-ryhmässä	(yhdessä	Keskon	kanssa)
•	 Tuumasta	toimeen

Lakimiespalvelut

Viestintä

•	 Jäsenviestintä,	mm.	Kauppias-lehti,	sähköinen	uutiskirje	ja	Kauppiassivut
•	 Ulkoinen	viestintä
•	 K-ryhmän	ammattilehti	Kehittyvä	Kauppa

Kauppiastapaamiset

•	 Vuosikokous	ja	kauppiasilta,	Helsinki	6.4.
•	 Alueelliset:	Joensuu	26.2.,	Vantaa	21.5.,	Turku	11.6.,	Seinäjoki	20.8.,	Vaasa	21.8.,	Levi	7.9.

Tapahtumat

•	 K-Kesäpäivät,	Oulu	18.5.
•	 K-Team	Päivät,	Tampere	2.11.

Kauppiaiden opintomatka

•	 Ingolstadt,	Saksa	22.–29.9.

Jäsenedut

•	mm.	K-kauppiaskortti,	K-turvavakuutukset
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K-luottamuskauppiaat 2013
K-kauppiasliiton hallitus

Diplomikauppias Tomi Korpisaari, Rautia K-maatalous Korpisaari, Riihimäki, pj.
Kauppias Markus Ranne, K-supermarket Hertta, Helsinki, vpj.
Kauppias Juha Kupiainen, K-citymarket Pilkko, Joensuu
Kauppias Juha Haroma, K-market Kielotie, Vantaa
Kauppias Pauli Jaakola, K-supermarket Ruokaniitty, Espoo
Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen, Intersport Koskikeskus, Tampere
Diplomikauppias Jyrki Aalto, Kookenkä Kamppi, Helsinki
Diplomikauppias Matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu
Kauppias Jussi Perälä K-rauta Palokka, Jyväskylä

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus

Kauppias Juha Kupiainen, K-citymarket Pilkko, Joensuu, pj.
Kauppias Juha Haroma, K-market Kielotie, Vantaa, vpj.
Kauppias Pauli Jaakola, K-supermarket Ruokaniitty, Espoo, vpj.
Kauppias Tomi Huuho, K-citymarket Klaukkala
Kauppias Jukka Itkonen, K-citymarket Länsikeskus, Turku
Kauppias Juha Kalliala, K-supermarket Hirvensalo, Turku
Kauppias Niko Lähdemaa, K-market Puistori, Helsinki
Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto
Kauppias Tuomas Wallius, K-extra Kaleva, Tampere 

K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallitus

Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen, Intersport Koskikeskus, Tampere, pj.
Diplomikauppias Jyrki Aalto, Kookenkä Kamppi, Helsinki, vpj.
Kauppias Jarkko Miinin, Intersport Joensuu 
Kauppias Jarkko Rahkonen, Intersport Imatra
Kauppias Mikko Tekoniemi, Kookenkä Rovaniemi

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen hallitus

Diplomikauppias Matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu, pj.
Kauppias Jussi Perälä K-rauta Palokka, Jyväskylä, vpj.
Kauppias Timo Tersa, K-rauta Lappeenranta
Kauppias Merja Karhu, K-rauta Kouvola
Kauppias Jari Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki
Kauppias Petri Väisänen, Rautia Kankaanpää 
Kauppias Kari Mylen, Rautia- K-maatalous Loimaa
Kauppias Veli-Pekka Tolonen, K-maatalous Oulu
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Ketjujohtokunnat

K-citymarket-johtokunta

Kauppias Tomi Huuho, KCM Klaukkala, pj.
Kauppias Jukka Itkonen, KCM Turku Länsikeskus, vpj.
Kauppias Hannu Aaltonen, KCM Turku Kupittaa
Diplomikauppias Risto Kontturi, KCM Oulu Rusko 
Kauppias Vesa Nurminen, KCM Jyväskylä Seppälä
Kauppias Mikko Puhakka, KCM Lahti Laune
Kauppias Janne Rinne, KCM Vantaa Koivukylä
Kauppias Sami Sivonen, KCM Pirkkala
Kauppias Mika Timonen, KCM Helsinki Itäkeskus

K-extra-johtokunta

Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto, pj.
Kauppias Tuomas Wallius, K-extra Kaleva, Tampere, vpj.
Diplomikauppias Pentti Kaulamo, K-extra Kaulamo, Konnuslahti
Kauppias Arto Lampinen, K-extra Lampinen, Kalkkinen
Diplomikauppias Marika Lindfors, K-extra Perkkaa, Espoo 
Kauppias Jukka Peltonen, K-extra Pippuri, Turku
Kauppias Leo Silfver, K-extra Taateli, Tarvasjoki
Kauppias Åsa Storberg, K-extra Knallis, Västanfjärd

K-market-johtokunta

Kauppias Juha Haroma, K-market Kielotie, Vantaa, pj.
Kauppias Niko Lähdemaa, K-market Puistori, Helsinki, vpj.
Kauppias Raimo Holappa, K-market Paprika, Puolanka
Kauppias Jari Hulkko, K-market Etu-Lyötty, Oulu (2.11.2013 saakka)
Kauppias Janne Itkonen, K-market Ruokapaletti, Mänttä (31.7.2013 saakka)
Kauppias Kai Malmgren, K-market Neste Oil Helsinki Malmi
Kauppias Jari-Pekka Pelkonen, K-market Martinmylly, Turku
Kauppias Juha Salo, K-market Neste Oil Helsinki Oulunkylä
Kauppias Mika Sarestie, K-market Ruokavinkki, Jyväskylä
Kauppias Kari Savolainen, K-market Konnevesi
Kauppias Jussi Vaittinen, K-market Parila, Tuusula

K-supermarket-johtokunta

Kauppias Pauli Jaakola, KSM Ruokaniitty, Espoo, pj.
Kauppias Juha Kalliala, KSM Hirvensalo, Turku, vpj.
Kauppias Harri Ahola, KSM Karkkila
Kauppias Matti Haapasola, KSM Nekala, Tampere
Kauppias Mikko Laine, KSM Pohjantähti, Sodankylä
Kauppias Aki Luomanen, KSM Konala; Helsinki
Kauppias Mika Lähteenmäki, KSM Seinäjoki 
Kauppias Mika Mustonen, KSM Lehmus, Lappeenranta
Kauppias Juha Nissinen, KSM Veljmies, Kuopio
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Intersport-johtokunta

Kauppias Jarkko Miinin, Intersport Joensuu, pj.
Kauppias Jarkko Rahkonen, Intersport Imatra, vpj.
Diplomikauppias Jarno Eklund, Intersport Hyvinkää
Kauppias Mika Juvonen, Intersport Suomenoja, Espoo
Diplomikauppias Sanna Tiitinen, Intersport Tampere Lielahti
Kauppias Vesa Ylilehto, Intersport Rovaniemi

Kookenkä-johtokunta

Diplomikauppias Jyrki Aalto, Kookenkä Kamppi, Helsinki, pj.
Kauppias Mikko Tekoniemi, Kookenkä Rovaniemi, vpj.
Kauppias Pasi Aro, Kookenkä Patina, Joensuu
Diplomikauppias Virpi Hyppönen, Kookenkä Jyväskylä
Diplomikauppias Jyrki Laulaja, Kookenkä Porvoo
Diplomikauppias Leena Makkonen-Siilos, Kookenkä Jumbo, Vantaa

K-rauta-johtokunta

Kauppias Timo Tersa, K-rauta Lappeenranta, pj.
Kauppias Merja Karhu, K-rauta Kouvola, vpj.
Kauppias Jukka Aaltio, K-rauta Lanterna, Helsinki
Kauppias Sami Aalto, K-rauta Kuninkoja, Raisio
Kauppias Jussi Perälä, K-rauta Palokka, Jyväskylä
Kauppias Pasi Viitanen, K-rauta Pori

Rautia-johtokunta

Kauppias Jari Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki, pj.
Kauppias Petri Väisänen, Rautia Kankaanpää, vpj.
Kauppias Mikko Kilpeläinen, Rautia Vaala     
Diplomikauppias Seppo Levokoski, Rautia Forssa
Kauppias Marko Rinne, Rautia Riihimäki
Kauppias Aki Saarinen, Rautia Alavus    

K-maatalous-johtokunta

Kauppias Kari Mylen, Rautia K-maatalous Loimaa, pj.
Kauppias Veli-Pekka Tolonen, K-maatalous Rantsila, Siikalatva, vpj.
Kauppias Arto Heiskanen, Rautia K-maatalous Heiskanen, Vieremä
Kauppias Jouni Pastila, K-maatalous Otra, Tampere
Kauppias Tapani Reinikainen, Rautia K-maatalous Nivala
Kauppias Kari Yrjölä, K-maatalous Kouvola
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Luottamuskauppiaiden vuosipalkkiot vuodelle 2013

Tehtävä      
Liiton puheenjohtaja .....................................................15 000 
Liiton varapuheenjohtaja .............................................10 000 
Yhdistyksen puheenjohtaja ...........................................7 500 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja ...................................5 000 
Ketjujohtokuntien puheenjohtajat ...............................4 000 
Ketjujohtokuntien varapuheenjohtajat .......................2 500 

Päällekkäisiä vuosipalkkioita ei makseta. Jos henkilöllä on kaksi yllä mainituista luottamus-
tehtävistä, määräytyy vuosipalkkio korkeamman vuosipalkkion mukaan. Luottamuskauppi-
aille maksetaan kokouspalkkio 100 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan matkakulut ja päi-
väraha, jotka ovat verottomia. Kokouspalkkiot ovat saajalleen veronalaista tuloa, josta menee 
60 % veroa, ellei saaja toimita verokorttia, jossa on alhaisempi veroprosentti. 
 

Edustukset
K-kauppiasliiton jäsenyydet kaupan alan järjestöissä 2013
 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

hallitus/Esa Kiiskinen vpj; yrittäjävaltuuskunta/Esa Kiiskinen pj, Tomi Korpisaari; edustajis-
to/Tomi Korpisaari

Kaupan liitto

hallitus/Tomi Korpisaari; yhteistyövaliokunta/Jaana Hertsberg; koulutusvaliokunta/Kai 
Laikio; verovaliokunta/Joni Lindström; turvallisuusvaliokunta/Hannu Rinne; työelämävalio-
kunta/Hannu Rinne; kuluttaja-asiavaliokunta/Tapio Syrén; lakivaliokunta/Tapio Syrén

Päivittäistavarakauppa ry

hallitus/Markus Ranne; tuoteturvallisuusryhmä/Mika Timonen; omavalvontaryhmä/Mika 
Timonen; kaupallinen ryhmä/Juha Haroma; kaupan lähipalvelut -ryhmä/Pentti Kaulamo; 
viestintäryhmä/Leena Salo

Erikoiskaupan Liitto ry

hallitus/Risto Niklas-Salminen

Rauta- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RaSi ry

hallitus/Jari Peltonen
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Perheyritysten liitto

hallitus/Tomi Korpisaari; perheyritysvaltuuskunta/Jyrki Aalto, Jaana Hertsberg, Pauli Jaakola, 
Jari Peltonen, Markus Ranne

Yrittäjän Päivä -säätiö

hallitus/Jaana Hertsberg

Kaupan tutkimussäätiö

hallitus/Kai Laikio

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö

hallitus/Kai Laikio; Liiketalouden neuvottelukunta Advisory Board/Kai Laikio

Helia-säätiö

hallitus/Kai Laikio

Haaga-Helia Oy

hallitus/Kai Laikio
 

Edustus K-ryhmän toimielimissä 2013

Vähittäiskaupan Takaus Oy  hallitus/Jari Peltonen, Markus Ranne, Heimo Välinen
 
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy hallitus/Jyrki Aalto, Markus Ranne, Tomi Korpisaari
 
K-instituutti Oy hallitus/Jaana Hertsberg, Pauli Jaakola, Liisa Peltonen
 
K-Plus Oy hallitus/Jaana Hertsberg
 
Kaupan maataloussäätiö hallitus/Jaana Hertsberg 
 
Keskon eläkekassa hallitus/Jaana Hertsberg 
 
Vähittäiskaupan  hallitus/Tomi Korpisaari pj, Markus Ranne vpj,  
Ammattikasvatussäätiö Jaana Hertsberg, Risto Niklas-Salminen,  
  Kai Laikio (asiamies) 

Kauppiaiden Vanhuudentukisäätiö hallitus/Hannu Rinne (asiamies) 
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