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K-kauppiasliiton 103. toimintavuosi

HalliTuksen puHeenjoHTajan ja 
ToimiTusjoHTajan kaTsaus

Vaikuttamistyö jatkui vuonna 2015

Toimintavuosi oli neljäs peräkkäinen ta-
louden taantumavuosi Suomessa. Kulut-
tajien heikentynyt ostovoima ja luotta-
muksen vajoaminen muutaman vuoden 
takaisen finanssikriisin tasolle vaikuttivat 
kaupan alaan negatiivisesti. Kilpailua ki-
ristivät kaupan digitalisoitumisen aihe-
uttamat muutokset ja erikoiskaupan uu-
det toimijat. Vähittäiskaupan kehitys oli 
negatiivinen ja ruuan hintataso laski. Hin-
takilpailu vaikutti sekä kuluttajien osto-
päätöksiin että kauppojen markkinointiin.

Suomalaisten asiointi verkossa kasvoi, ja 
samalla kansainväliset kilpailijat vahvisti-
vat asemiaan. Erityisesti erikoistavara- ja 
rautakaupassa asiakkaat tutustuvat tuot-
teisiin ja hintoihin netissä ennen asioin-
tiaan myymälässä. Entistä useamman K-
kaupan valikoima- ja hintatiedot löytyvät 
nyt verkosta, mutta kauppakohtaisten tie-
tojen osalta työ on vielä kesken. K-kaup-
pojen edellisvuonna lanseeraama Tilaa ja 
nouda -palvelu lisäsi suosiotaan kaikilla 
tavara-aloilla. Kaikki K-raudat ja Rautiat 
sekä 60 K-ruokakauppaa tarjosivat asiak-
kailleen myös verkkokauppapalveluita.

K-kauppiasliiton perustehtävä on K-kaup-
piasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvis-
taminen sekä yhteistyö Keskon kanssa. 
Liiton toimintavuoden painopisteinä oli-
vat yhteistyön tiivistäminen Keskon ja 
K-kauppiaiden välillä, yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen ja K-kauppiasyrittäjyyden 
tunnetuksi tekeminen päättäjille sekä 
strategisen omistajuuden vahvistaminen.

K-kauppiasliiton  vuosikokous pidettiin 
huhtikuun 11. päivänä Helsingissä. Kaup-
piaiden   aluetapaamisia  järjestettiin 
Tampereella, Porissa, Turussa, Helsingis-
sä, Joensuussa, Jyväskylässä ja Levillä. 
K-ryhmän yhteiseen, vuotuiseen suurta-
pahtumaan K-Team Päiville Helsingissä 
osallistui noin 5 600 henkilöä, joista K-
kauppiaita ja heidän puolisojaan oli pai-
kalla yli 500.

K-kauppiaiden, K-kauppiasliiton ja Kes-
kon yhteistä Nuorisotakuu-hanketta pää-
tettiin jatkaa pysyvänä toimintamallina 
osana K-ryhmän Nuoriso-ohjelmaa eli 
K-duunia nuorille. Kauppiaille ja esimie-
hille tarjotuilla työllistämisen neuvonta-
palveluilla sekä nuorten työntekijöiden 
perehdyttämismateriaaleilla edistettiin 
nuorten ja muiden erityisryhmien palk-
kaamista K-ryhmään. Kahden ja puolen 
vuoden aikana nuorisotakuun ja uuden 
toimintamallin avulla K-kauppoihin ja 
Keskoon on työllistetty yli 2 500 syrjäyty-
misuhan alla olevaa nuorta.

K-kauppiaiden työnantajakuvaa vahvis-
tettiin lanseeraamalla 15 opintopisteen 
laajuinen Kauppa ja yrittäjyys -opinto-
kokonaisuus 14 ammattikorkeakoulussa. 
Sen tavoitteena on kouluttaa nuoria kau-
pan vastuutehtäviin ja innostaa hakeutu-
maan töihin K-ryhmään.

Liiton toimiston  digitalisointi eteni. Vuon-
na 2014 käyttöönotetun Kehittyvä Kaup-
pa -lehden sähköisen tilaajarekisterin 
jälkeen käynnistettiin sähköisen kuva- ja 
pöytäkirja-arkiston teknisten ratkaisujen 
hakeminen. Näiden uusien työkalujen 
käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta. 
Kehittyvä Kauppa- ja Kauppias-lehtien 
sähköiset uutiskirjeet sekä sosiaalinen 
media vakiinnuttivat asemansa liiton 
viestintäkanavina.  Monikanavaisen  vies-
tinnän ansiosta kauppiaat ja muut sidos-
ryhmät tavoitettiin entistä paremmin.

Kauppiasyrittäjyyden perusedellytysten 
parantamisessa jatkettiin hyvää yhteis-
työtä kaupan alan järjestöjen kanssa. 

K-kauppiasliitto teki yhteiskunnallista 
vaikuttamistyötä parantaakseen K-kaup-
piaiden toimintaedellytyksiä. Kaupan 
alan järjestöjen kautta tapahtuvan vaikut-
tamisen lisäksi käytiin suoraa keskustelua 
päättäjien kanssa, ja vaikuttamistyöhön 
osallistui entistä enemmän myös kaup-
piaita. Henkilökohtaisten tapaamisten ja 
yhteydenottojen aiheina olivat K-kaup-
piasyrittäjyyden tunnetuksi tekemisen 
lisäksi alkoholilain uudistamiseen, sakon 
muuntorangaistukseen, paikalliseen so-
pimiseen, aukioloaikoihin ja reseptiva-
paisiin lääkkeisiin liittyvät asiat.
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Tomi Korpisaari
K-kauppiasliiton hallituksen 

puheenjohtaja

Jaana Hertsberg
K-kauppiasliiton toimitusjohtaja

K-kauppiasliiton hallituksen puheen-
johtajana jatkoi Tomi Korpisaari, varapu-
heenjohtajana Markus Ranne ja jäseninä 
Juha Kupiainen, Pauli Jaakola, Juha Haro-
ma, Matti Naumanen, Risto Niklas-Salmi-
nen ja Jyrki Aalto. Hallituksessa tapahtui 
toimintavuoden aikana yksi henkilömuu-
tos, kun K-market-ketjun puheenjohtajan, 
kauppias Juha Haroman paikalla liiton 
hallituksessa aloitti 11.4.2015 K-market-
ketjun uudeksi puheenjohtajaksi valittu 
kauppias Olli Runokangas. Liiton toimi-
tusjohtajana jatkoi Jaana Hertsberg.

Kiitämme K-luottamuskauppiaita, liiton 
toimiston henkilökuntaa sekä sidosryh-
miämme vuoden 2015 toiminnasta.

Tapaamisia oli hallituspuolueiden päät-
täjien ja sosiaali- ja terveysministeriön 
virkamiesten kanssa sekä ennen kevään 
eduskuntavaaleja että uuden hallituksen 
aloitettua kesällä toimintansa. Turhaa 
sääntelyä vastustettiin tuomalla esiin 
lainsäädännön ja viranomaistoiminnan 
kielteisiä vaikutuksia kauppiasliiketoi-
mintaan.

K-kauppiasliitto ja sen yhdistykset li-
säsivät Kesko-omistustaan hankkimalla 
toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen 
omistukseen 156 138 Keskon A-osaketta. 
K-kauppiasliitto ry:n ääniosuus Keskon 
osakkeista nousi 10,05 prosenttiin, mis-
tä tehtiin liputusilmoitus Kesko Oyj:öön 
23.12.2015.

K-kauppiasliitto ei perinyt toimialayh-
distyksiltä jäsenmaksua toimintavuon-
na 2015. Toimialayhdistyksille annettiin 
suositus hankkia näin säästyneillä varoil-
la Keskon osakkeita pitkäaikaiseen omis-
tukseen.

Uuden strategiansa mukaisesti K-ryhmä 
tiivistää yhteistyötä ja toimii entistä yh-
tenäisemmin yli toimiala- ja organisaa-
tiorajojen. Loppuvuodesta sovittiin kou-
lutuspalvelujen keskittämisestä Kesko 
Oyj:öön. K-kauppiasliitto myi 20 prosen-
tin omistusosuutensa K-instituutista Kes-
kolle 16.12.2015.

K-kauppiasliiton hallituksella oli seitse-
män kokousta, joista neljä kokopäivä-
kokousta, kaksi puhelinkokousta ja yksi 
kaksipäiväinen suunnittelukokous. Lisäk-
si liiton ja toimialayhdistysten hallitukset 
osallistuivat kesäkuun alussa Keskon uu-
den strategian starttitilaisuuteen ja toi-
meenpanon suunnitteluun.

Hallituksen työ painottui toimialojen ke-
hityksen aktiiviseen seuraamiseen sekä 
K-kauppiasyrittäjyyden tukemiseen ja 
vahvistamiseen yhteistyön, edunvalvon-
nan, strategisen omistajuuden ja kehitys-
hankkeiden kautta. Hallitus seurasi toi-
mialojen kehitystä toimialakatsauksissa, 
joissa puheenjohtajat esittelivät K-ketju-
jen ja oman alansa tilannetta.

K-kauppiasliiton toiminnan kehittämisek-
si kauppiaiden tyytyväisyyttä ja odotuk-
sia mitattiin helmikuussa jäsenkyselyllä. 
Kauppiaiden tasavertaista kohtelua sel-
vitettiin naiskauppiaille ja kauppiaspuoli-
soille kohdistetulla kyselyllä, jonka tulos-
ten perusteella käynnistettiin selvitystyö 
yhdistysten sääntöjen ja käytäntöjen ny-
kyaikaistamiseksi.
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k-ruokakauppiasyHdisTys 2015

Ruuan hinnan lasku näkyi myynnin laskuna

Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) tilaston 
mukaan sen jäsenyritysten päivittäistava-
roiden vähittäismyynnin arvo oli vuonna 
2015 yhteensä 16 448,2 miljoonaa euroa, 
missä laskua edellisvuodesta 0,8 %. Myyn-
ti laski pienmyymälöissä 0,4 %, valinta-
myymälöissä 3,0 % ja pienissä supermar-
keteissa 4,4 % edellisvuodesta. Suurissa 
supermarketeissa ja hypermarketeissa 
myynti lisääntyi, ja kasvua kirjattiin suurten 
supermarkettien osalta 0,4 % ja hypermar-
kettien osalta 1,2 % vuoden takaisesta. 

K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti 
Suomessa laski 1,7 % (alv 0 %) vuonna 
2015. Päivittäistavaramarkkinoilla vähit-
täishintojen muutoksen arvioidaan olleen 
noin -1 % edelliseen vuoteen verrattuna 
(alv 0 %) ja kokonaismarkkinoiden arvioi-
daan laskeneen tammi-joulukuussa noin 
1 % edelliseen vuoteen verrattuna (Kes-
kon arvio). 

Yhdistyksen hallituksella oli viisi kokous-
ta. Hallituksen kokouksissa keskusteltiin 
keinoista K-ruokakauppojen myynnin ja 
kannattavuuden kehittämiseksi. 

Keskon uuden strategian ja varsinkin lä-
himarkkinastrategian toteutumista seu-
rattiin. Ajankohtainen aihe vuoden aikana 
oli K-extra-ketjun kauppojen siirtyminen 
K-market-ketjuun ja osin K-asiakassopi-
muskaupoiksi. 

Hallituksessa käytiin myös keskustelua hyvin asiansa hoitaneen kauppiaan mahdolli-
suudesta useampaan kauppapaikkaan silloin, kun se mm. kauppojen sijainnin ja muiden 
tekijöiden kannalta on järkevää. Lisäksi kokouksissa oli toimintavuoden aikana esillä 
pienen kokoluokan ruokakauppojen konseptikehitys. Hallitus tutustui marraskuussa 
uuteen K-Myllypuro-testikauppaan. Yhdistyksen hallitus oli tyytyväinen Ruokakeskon 
päätökseen hankkia omistukseensa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekanta. Kauppa 
vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisen hyväksymisen.

Ketjujen johtokunnat pitivät vuoden aikana ketjusta riippuen viidestä kolmeentoista 
kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.4. Helsingissä.
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Kauppiaiden lukumäärä*

          K-citymarket  K-supermarket    K-market

Myynti (alv 0 %) milj. euroa

Kauppojen lukumäärä

          K-citymarket  K-supermarket   K-market

81 219 476

81 464216

1505 1716   1189

yHdisTyksen Talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 
525.724,08 euroa. K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna jäsenmaksua 
toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut vuonna 
2015 olivat 379.936,53 euroa. Summa sisältää Päivittäistavarakauppa 
ry:n jäsenmaksun 113.040,00 euroa. Yhdistyksen hallitus päätti tila-
ta Kehittyvä Kauppa -lehden kauppiasjäsenilleen vuodeksi 2015. 
Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitto ry:lle 55.190,25 euroa. 
Osinko- ja korkotuottoja kertyi kertomusvuonna 665.051,07 eu-
roa. Tuloveroa yhdistys maksoi 162.167,40 euroa. Tilikausi 1.1. 
- 31.12.2015 oli ylijäämäinen 648.671,22 euroa. 

Yhdistys hankki toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen 
omistukseen Keskon A-sarjan osakkeita 17.253 kpl, 
539.982,48 eurolla. Yhdistyksen omistuksessa oli 
toimintavuoden päättyessä yhteensä 460.856 kpl 
Keskon A-sarjan osaketta.

Lisäksi K-ruokakauppaketjujen ulkopuolisissa K-kaupoissa ja kauppa-autoissa toimi 
90 kauppiasta. K-ruokakauppojen myynti (alv 0 %) Suomessa oli yhteensä 4 447 mil-
joonaa euroa. Suomessa toimi yhteensä 851 K-ruokakauppiasta, jotka ovat K-ruoka-
kauppiasyhdistyksen jäseniä.

* Kauppiaiden lukumäärät laskettu pääkauppapaikkojen mukaan.

 K-citymarket        K-supermarket    K-market

1110
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k-maaTalous- ja 
rauTakauppiasyHdisTys 2015

K-ryhmän rautakaupalla edelleen vahva markkina-asema

Rauta-, rakennus- ja  sisustustarvikaupan 
yhdistyksen RaSi ry:n tilaston mukaan 
vuosi 2015 päättyi rautakauppa-alan 
myynnin kehityksen osalta edelleen 
alavireisesti -2,2 %. Rakennustarvikkei-
den myynti kehittyi -2,1 %, puutavaran 
myynti -5,9 % ja sisustustuotteiden 
myynti -1,1 %, rautakauppatuotteet +0,9 
% ja piha ja puutarha -1,7 %. 

K-rauta-ketjun myynnin kehitys vuonna 
2015 oli +1,3 % ja markkinaosuus vah-
vistui. Myös vertailukelpoinen myynnin 
kehitys oli positiivinen. Vuosi 2015 oli 
K-rauta-ketjun näkökulmasta tapahtuma-
rikas. Ketjuun avattiin huhtikuussa järjes-
tyksessään 43. täyden palvelun K-rauta 
Tampereen Lahdesjärvelle. Ketju rakensi 
myös kokonaan uudenlaisen konseptin: 

1312

syksyn aikana avattiin kaksi K-rauta Ex-
press -myymälää isojen asiakasvirtojen 
äärelle kauppakeskus Forumiin Helsinkiin 
ja kauppakeskus Selloon Espooseen.

Rautia-ketjun myynti laski -3,6 %, (ver-
tailukelpoinen myynti -1,4 %). Negatiivi-
sesta kokonaismarkkinoiden kehityksestä 
huolimatta Rautian ammattiasiakaskaup-
pa kehittyi +0,2 % parantuen loppuvuot-
ta kohden. Rautian uusi verkkokauppa 
julkaistiin kesällä, ja kaikki Rautia-kaupat 
ovat ottaneet käyttöön ”tilaa verkosta, 
nouda kaupasta” -toimintamallin käyt-
töönsä. 

K-maatalous pystyi löytämään vaikeasta 
vuodesta mahdollisuuksia. Kauppojen 
vuoden 2015 myynti jäi -5,5 % edellises-
tä vuodesta. Kesä 2015 oli olosuhteiltaan 
märkä ja mm. kasvinsuojeluainemyynti 
väheni. Polttoainekauppa kävi varsin hy-
vin, ja konekaupassakin uskotaan myyn-
nin olleen kilpailijoita parempi kokonai-
suudessaan.

Hallituksen ja ketjujohtokuntien koko-
uksissa olivat vuoden mittaan esillä mm. 
asiakkaille tarjottavat sähköiset palvelut 
sekä verkkokaupan kehittäminen, ja niis-
sä kuultiin Rautakeskon toimitusjohtajan, 
ketjujen puheenjohtajien, ketjujohtajien 
ja tavarakaupan johtajan tilannekatsauk-
sia. Yhteisenä tavoitteena on edelleen 
kasvattaa myyntiä sekä myymälässä että 
verkossa.

Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana 
ketjusta riippuen viidestä seitsemään ko-
kousta. Yhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin 11.4. Helsingissä.
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Myynti (alv 0 %) milj. euroa
  

Kauppojen lukumäärä    

Kauppiaiden lukumäärä**   

Lisäksi K-rautakauppojen ulkopuolisissa K-asiakassopimuskaupoissa toimi 30 K-
kauppiasta. K-maatalous- ja rautakauppojen myynti (alv 0 %) Suomessa oli yhteensä 
1 475 miljoonaa euroa. Suomessa toimi yhteensä 146 K-maatalous- ja rautakauppias-
ta, jotka kuuluvat K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistykseen.

  * Rautioista 45 oli samalla K-maatalous-kauppoja.
** Kauppiaiden lukumäärä on laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan, 
     Rautia-kauppiaista 29 oli myös K-maatalous-kauppiaita.

        K-maatalous*                   K-rauta       Rautia

437 567 427

         K-maatalous*                    K-rauta       Rautia

80 45 93

          K-maatalous*                   K-rauta                                         Rautia

12 40 64

yHdisTyksen Talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 
116.966,30 euroa. K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna jäsen-
maksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan 
kulut vuonna 2015 olivat 124.607,06 euroa. Yhdistyksen halli-
tus päätti tilata Kehittyvä Kauppa -lehden kauppiasjäsenilleen 
vuonna 2015. Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitto 
ry:lle 9. 271,46 euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi kerto-
musvuonna 116.079,06 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 
21.687,41 euroa. Tilikausi 1.1. - 31.12.2015 oli ylijää-
mäinen 86.750,89 euroa. Yhdistys hankki Keskon A-
sarjan osakkeita pitkäaikaiseen omistukseen toimin-
tavuoden aikana yhteensä 1.437 kpl, 45.003,53 
eurolla. Yhdistyksen omistuksessa oli toiminta-
vuoden lopussa yhteensä 78.874 kpl Keskon 
A-sarjan osaketta.

keTjuT lukuina 2015  
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Vapaa-ajan kaupalle vuosi oli vaikea. Ku-
luttajien hintatietoisuus, kansainvälinen 
verkkokauppa ja kotimaan heikko talou-
dellinen tilanne heijastuivat vapaa-ajan 
kauppaan. Jalkine- ja urheilukaupassa 
tekemiset pureutuivat paljolti kannatta-
vuusasioihin.

Intersport-ketjun myynti laski toiminta-
vuonna -0,8 %. Urheilujalkineita myytiin 
hyvin koko vuoden, mutta talven huonot 
sääolosuhteet laskivat  talvisesongin la-
jituotteiden myyntiä. Maksaneiden asi-
akkaiden määrä säilyi edellisen vuoden 
tasolla.

k-erikoiskauppiasyHdisTys 2015

Kuluttajien muuttuva ostokäyttäytyminen haastoi 
erikoiskauppoja

Kookenkä-ketjun kokonaismyynnin kehitys vuonna 2015 oli -9,6 %, (vertailukelpoinen 
-2,7 %). Myymäläverkosto supistui vuoden aikana, kauppoja oli joulukuun lopussa viisi 
vähemmän kuin alkuvuonna 2015. Tekstiili- ja muotialat TMA:n tilaston mukaan muoti-
jalkineiden myynti väheni -6,4 %, joten toimintaympäristö oli haastava.

Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana neljästä viiteen kokousta. Yhdistyksen hal-
lituksella oli vuoden aikana kolme kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.4. 
Helsingissä.
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Myynti (alv 0 %) milj. e 

 

Kauppojen lukumäärä 

  

Kauppiaiden lukumäärä**   

yHdisTyksen TalouskeTjuT lukuina 2015

Kenkäkaupat*                  Intersport

Kenkäkaupat*                  Intersport

Kenkäkaupat*                  Intersport

Lisäksi ketjujen ulkopuolella toimi 22 Kesport-kauppiasyrittäjää.  Kookenkä-, Inter-
sport-, Kenkäexpertti- ja Kesport-kauppojen yhteenlaskettu myynti (alv 0 %) oli 245 
miljoonaa euroa. Muissa erikoiskaupan liikkeissä toimi kaksi K-kauppiasta. K-ryhmän 
erikoiskaupassa toimi yhteensä 117 K-kauppiasta, jotka kuuluvat K-erikoiskauppias-
yhdistykseen.

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

37 53

54 60

36 194

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 
73.920,85 euroa. K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna jäsenmak-
sua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut 
vuonna 2015 olivat 72.496,85 euroa. Yhdistyksen hallitus päätti 
tilata Kehittyvä Kauppa -lehden kauppiasjäsenilleen vuodeksi 
2015. Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitto ry:lle 7.830,63 
euroa. Yhdistys tuki 33.516 eurolla kauppiaiden sekä kaup-
pojen henkilökunnan koulutuksia. Osinko- ja korkotuottoja 
kertyi kertomusvuonna 170.706,52 euroa. Yhdistys sai 
muuta tuottoa 49.450 euroa, joka syntyi Erikoiskau-
pan Liitto ry:n purusta. Tuloveroa yhdistys maksoi 
34.428,77 euroa. Tilikausi 1.1. - 31.12.2015 oli yli-
jäämäinen 137.701,75 euroa. 

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkei-
ta toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen 
omistukseen 1.437 kpl, 45.003,53 eurolla. 
Yhdistyksen omistuksessa oli toiminta-
vuoden lopussa 115.305 kpl Keskon 
A-sarjan osaketta.
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Kauppa ja yrittäjyys -opinnot

K-kauppiaiden työnantajamielikuvan
vahvistamista jatkettiin

Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhteistyössä Keskon eri toimialojen asiantuntijoiden ja 
ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa.

Kauppa ja yrittäjyys -verkko-opinnot avattiin opiskelijoille 14 ammattikorkeakoulussa 
kesäkuussa. Opintojen suosio ylitti kaikki odotukset: 27 opiskelijaa suoritti kaikki kolme 
verkkokurssia, yhden tai kahden kurssin suorittajia oli satoja. Opintokokonaisuuden ta-
voitteena on saada opiskelijat kiinnostumaan K-kauppiasyrittäjyydestä niin, että kurssit 
käyneet opiskelijat ovat valmiita kaupan alan vastuutehtäviin, esimerkiksi osasto- tai 
myymäläpäälliköiksi. Kauppiaille opinnot antavat monia mahdollisuuksia: saada am-
mattitaitoista henkilökuntaa omaan kauppaansa, tehdä yhteistyötä paikallisen ammat-
tikorkeakoulun kanssa sekä parantaa omaa ja koko K-ryhmän työnantajakuvaa.

K-kauppiasliitossa jatkettiin työtä K-kauppiaiden ja K-ryhmän työnantajakuvan vahvis-
tamiseksi. Yksi vuoden isoimmista hankkeista oli Kauppa ja yrittäjyys -opintojen avaa-
minen ammattikorkeakouluissa.

k-kauppiasyriTTäjyys

3. Tunnusluvut ja johtaminen

•	 1.1.	Kauppa	Suomessa
•	 1.2.	Kaupan	asiakkaat
•	 1.3.	Kauppa	osana	toimitusketjua
•	 1.4.	K-kauppiasyrittäjät
•	 1.5.	Kaupan	kilpailukeinot

1. Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot

•	 2.1.	Kauppa	työpaikkana
•	 2.2.	Kaupan	turvallisuus	ja	riskienhallinta
•	 2.3.	Henkilöstön	johtaminen	ja	kehittäminen
•	 2.4.	Myynnin	johtaminen

2. Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen

•	 3.1.	Osaston	tuotot	ja	kustannukset	
•	 3.2.	Osaston	johtaminen
•	 3.3.	Kaupan	tuloksen	muodostuminen
•	 3.4.	K-kauppias	johtajana	ja	tuloksentekijänä

Kauppa ja yrittäjyys -opintojen kurssirakenne
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Aluetapaamisissa K-kauppiasliiton toimi-
tusjohtaja, järjestöpäällikkö ja lakimies 
vaihtoivat kuulumisia ajankohtaisista 
asioista kauppiaiden kanssa seitsemällä 
eri paikkakunnalla Tampereella, Porissa, 
Turussa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväs-
kylässä ja Levillä.

K-duunia nuorille

K-ryhmän Nuoriso-ohjelman K-duuni 
-nimikkeen alle koottiin kaikki nuorten 
väylät työllistyä ja kasvaa kaupan alan 
ammattilaisiksi K-ryhmässä. 

K-kauppiasliiton ja Keskon yhteinen K-
duuni -projektiryhmä tuotti K-kauppiai-
den ja Keskon esimiesten käyttöön eri-
laisia tietopaketteja ja materiaaleja kuten 
esimerkiksi Tutustu ja tienaa, Kesätyön eri 
muodot, Kesätyöntekijöiden perehdytys-
paketti. Nuorille työntekijöille jaettavaksi 
tehtiin K-duuni-flyer sekä K-duuni -t-pai-
dat ja pipot. 

Osana K-duunia oli myös jo vuonna 2013 
käynnistetty Nuorisotakuu K-ryhmässä. 
Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 
2 500 syrjäytymisuhan alla olevaa nuor-
ta on työllistynyt K-ryhmään ohjelman 
kautta, ja kaiken kaikkiaan K-ryhmään on 
työllistynyt lähes 20 000 alle 30-vuotias-
ta nuorta.

Aluetapaamisia ja sosiaalisen median koulutuksia

Kauppatieteitä Vaasassa opiskeleva Vilma Va-
pola sai K-duunia kesäksi 2015 kauppias Aki 
Luomasen	 K-supermarket	 Postitalosta	 Helsin-
gistä.

Turun aluetapaamiseen osallistui toukokuussa parikymmentä kauppiasta vaihtamaan ajankohtaisia 
kuulumisia.
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K-kauppiasliitto järjesti yhteistyössä K-
instituutin kanssa seitsemän sosiaalisen 
median koulutusta K-kauppiaille ja kaup-
pojen some-vastaaville. Koulutuksiin 
osallistui lähes 160 henkilöä Turussa, 
Kuopiossa, Jyväskylässä, Oulussa, Tam-
pereella ja Vantaalla (kaksi koulutusta). 
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 
rahoitti koulutukset, jotka olivat osallis-
tujille ilmaisia.
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Tutkimustietoa kehitystyön tueksi

K-kauppiasliiton toimintaa kehitetään jatkuvasti palvelemaan K-kauppiasyrittäjien tar-
peita mahdollisimman hyvin. Vuoden aikana toteutettiin vuosittaisen jäsenkyselyn ja 
jäsenviestintätutkimuksen (ks. sivu 26.) lisäksi kolme muuta tutkimusta liiton kehitys-
työn tueksi. 

Aalto-yliopiston kanssa toteutetussa laajassa tutkimuksessa kartoitettiin kaupan hen-
kilökunnan näkemyksiä K-kauppiaiden johtamistyyleistä ja henkilökunnan työtyyty-
väisyydestä. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2014 kaikilla toimialoilla ja siihen vastasi 
yhteensä 891 henkilöä. Tulosten mukaan K-kauppiaiden johtajuustaidoissa on kolme 
erityistä kehittämisaluetta: kaupan henkilökunnan mukaanotto toiminnan suunnitte-
luun ja päätöksentekoon, palautteen anto sekä selkeiden tavoitteiden asettaminen. Tut-
kimustulosten perusteella K-kauppiasliitossa käynnistettiin vuonna 2015 kauppiaiden 
johtamistaitojen kehitysprojekti yhdessä Keskon kanssa. 

K-kauppiaiden mainetta ja imagoa kartoittanut tutkimus toteutettiin TNS Gallupin inter-
netpaneelissa maaliskuussa, ja siihen vastasi 528 satunnaisesti valittua 18 - 69-vuotias-
ta suomalaista. Mielikuvat kauppiaasta olivat hyvin positiivisia: yksityisyrittäjä, vastuul-
linen, paikallinen, ystävällinen ja helposti lähestyttävä. Vastausten perusteella eniten 
näihin mielikuviin vaikuttaa se, miten jokainen K-kauppias toimii ja on esillä omassa 
kaupassaan ja lähiympäristössään. 

Naiskauppiaiden tilannetta kartoittanut tutkimus toteutettiin kesällä kaikille K-kauppi-
asliiton kauppiasrekisterissä oleville naisille. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää nais-
kauppiuuteen liittyviä kehityskohteita ja uusia keinoja naisten osuuden lisäämiseksi 
luottamustehtävissä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 263 naista ja avoimia komment-
teja saatiin paljon. Tulokset osoittivat, että sekä asenteisiin että K-kauppiasliiton jäsen-
rakenteisiin kaivataan muutoksia. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös oli, että naisten 
innostaminen ja kannustaminen K-kauppiasuralle sekä siihen liittyviin luottamustehtä-
viin edellyttää mm. tehokasta viestintää. 

Messumatka	Saksaan

K-kauppiasliitto järjesti K-kauppiaille messumatkan Saksaan Kölniin ja Düsseldorfiin 
11.–14.10.2015. K-kauppiaat tutustuivat mm. Anuga-messujen ruoka-antiin ja uutuus-
tuotteisiin ja Schwarzkopf Lighthouseen yhtiön pääkonttorissa Düsseldorfissa. 

Monipuolista lakineuvontaa 

K-kauppiasliiton lakineuvonta on vakiinnuttanut asemansa kauppiaiden arjen tukena 
monipuolisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Lakimies avusti kauppiaita pääasiallisesti 
työsuhdeasioissa sekä kuluttaja- ja rikosasioissa. Yhteydenottoja puhelimitse ja sähkö-
postitse tuli vuoden aikana noin tuhat.

Puitesopimus työterveyshuollon järjestämisestä

K-kauppiasliitto neuvotteli K-kauppiaille valtakunnallisen puitesopimuksen Terveysta-
lon kanssa. Puitesopimus tarjoaa K-kauppiaille valmiiksi neuvotellun kaupan alalle rää-
tälöidyn työterveyspalvelun. Tarjolla on kaksi eri palvelutasovaihtoehtoa: perustason 
palvelusisältö sekä laajennettu palvelusisältö.
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K-kauppiasliiton viestintäpalvelut ovat 
saaneet vuosittaisessa jäsenkyselyssä 
perinteisesti hyvät arvosanat. Viestinnän 
digitalisoitumisen ja monikanavaistumi-
sen myötä haluttiin selvittää syvällisem-
min, mitä tarpeita ja toiveita kauppiailla 
on oman liiton viestintään liittyen. Laa-
dullisen tutkimuksen toteutti Vivate Oy:n 
tutkija Teija Heroja, joka haastatteli 24 
kauppiasta eri ketjuista eri puolilta maata. 

Haastateltavat edustivat ikänsä, kauppi-
asvuosiensa ja sukupuolensa perusteel-
la erityyppisiä kauppiaita, ja noin puolet 
heistä on K-kauppiaiden luottamusteh-
tävissä. Arvioitavana olivat liiton kotisi-
vut (www.k-kauppiasliitto.fi), jäsensivut 
(Kauppiassivut), sähköpostiin tuleva 
uutiskirje (Ajankohtaista K-kauppiaille), 
liiton Facebook-sivut, Kauppias-lehti, Ke-
hittyvä Kauppa sekä sen uutiskirje.

Selvitys osoitti, että viestinnällä on tärkeä 
rooli kauppiaiden yhteistoimintajärjes-
tössä. Kauppiaat pitävät viestinnän mää-
rää ja kanavia sopivina. Monikanavaisuus 
toimii ja kukin voi itse päättää, mitä mil-
loinkin seuraa. 

Medioiden ja välineiden käyttötapoihin 
kauppiaat eivät ennakoineet isoja muu-
toksia. Eri kanavia käytetään todennäköi-
sesti jatkossakin rinnakkain tilanteesta 
riippuen. Viestinnän välineistä tabletti tai 
älypuhelin on suurimmalle osalle ensisi-
jainen. 

Viestinnän roolia 
selvitettiin kauppias-
haastatteluilla Liiton viestintäkanavat kauppiaille

Kotisivut ja Kauppiassivut: jatkuvasti päivittyvää tietoa liiton 
toiminnasta	ja	päivän	tuoreista	kauppiasuutisista.	k-kauppiasliitto.fi.

Facebook-sivut: nostavat ajankohtaiset kauppiasuutiset yleisestä 
uutisvirrasta. facebook.com/kkauppiasliitto.

Liiton uutiskirje: tuo sähköpostiin tiiviin katsauksen liiton 
ajankohtaisista asioista.

Kauppias-lehti: 11 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
koostaa ajankohtaiset K-kauppiasyrittäjyyteen liittyvät asiat 
ja tarjoaa ne K-kauppiasnäkökulmasta. 

Kehittyvä Kauppa: tarjoaa 10 numerossa ajankohtaista 
ammattitietoa kaupan kehityksestä ja kehittämisestä, 
myös	verkossa	kehittyvakauppa.fi.

Kehittyvän Kaupan uutiskirje: tuo sähköpostiin
kiinnostavimmat aiheet ennen lehden ilmestymistä. 

Liiton lehtiä kauppiaat haluavat lukea 
edelleen paperilta, mutta tilausta on 
myös digitaalisten viestinnän muotojen 
kehittämiseen. Monet toivoivat epäviral-
lista foorumia kauppiaiden väliseen kes-
kusteluun ja ideoiden jakamiseen. 

Kauppiaat kehuivat viestinnän tyyliä 
helppotajuiseksi, ymmärrettäväksi ja 
selkokieliseksi. He toivoivat entistä kiin-
nostavampia sisältöjä, tiukempia kannan-
ottoja ja rennompaa otetta. Sähköisten 
palvelujen puolella kehityskohteeksi 
nousi helppokäyttöisyys.

Tutkimus antoi hyvät lähtökohdat kehit-
tää K-kauppiasliiton viestintää. 

ViesTinTä ja markkinoinTi
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Kehittyvän Kaupan uutiskirje lunasti paikkansa

Kehittyvän Kaupan sähköinen uutiskirje 
sai hyvän vastaanoton kauppiaiden kes-
kuudessa. Se lähetettiin kaikille  K-kauppi-
aille kymmenen kertaa, aina ennen lehden 
painetun version ilmestymistä.

Eniten lukijoita keräsi tammikuun uutiskir-
je, jossa Keskon uusi pääjohtaja Mikko He-
lander kertoi näkemyksiään ja korosti pe-
linkentän haltuun ottamisen tärkeyttä ja 
sitä, että jatkossa Keskosta tulee aiempaa 
fokusoituneempi ja yhtenäisempi firma.

Hyvä huomio- ja lukuarvo oli myös huh-
tikuun uutiskirjeellä, jossa tuotiin esiin 
sitä, miten K-kaupat valmistautuvat tule-
vaan kesään ja mm. Jukolan viestiin. Ruo-
kakeskon toimitusjohtaja Jorma Rauhala 
puolestaan kertoi K-ruokakaupoista tule-
van yhä yksilöllisempiä, ja Päivittäistava-
rakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto 
tyrmäsi tutkimuksiin vedoten väitteet sii-
tä, että itsehoitolääkkeiden myynti ruoka-
kaupoissa ei olisi turvallista.

Toiseksi eniten klikkauksia keräsi Keskon 
ja K-ryhmän uudesta strategiasta kertonut 
kesäkuun uutiskirje otsikolla Nyt on kaup-
piaiden aika. Esillä olivat Mikko Helander, 
Esa Kiiskinen, Tomi Korpisaari ja Terho 
Kalliokoski. Kiinnostusta uutiskirjeeseen 
kasvattivat myös Imatran Neste Oil K-mar-
ketin iloiset ikiliikkujat, jotka osaavat mm. 
kesäasiakkaiden hurmaamisen taidon.

Kiinnostavaksi koettiin myös elokuun uu-
tiskirje. Siinä K-supermarket Jakomäen 
kauppiaspari Tomi ja Kati Utti kertoivat 
rohkeasta heittäytymisestään kunnon-
kohotukseen yhdessä henkilökuntansa 
kanssa. 

Marraskuussa ilmestyneessä vuoden vii-
meisessä uutiskirjeessä kauppiaspari Juha 
ja Mari Kupiaisen ajatukset johtamisesta 
kiinnostivat ja antoivat vastauksen mm. 
siihen, miten K-citymarket Pilkko hakee 
tornadomaista tehokkuutta.

Kauppiaiden lisäksi uutiskirje lähetettiin 
valikoidulle joukolle keskolaisia. Myös 
media sai oman uutiskirjeensä tammi-
kuussa ja toukokuussa. 

Edelliseen vuoteen verrattuna kävijä-
määrät Kehittyvän Kaupan verkkosivuilla 
lisääntyivät selvästi. Kasvua vauhditti si-
sällön jakelu sosiaalisessa mediassa sekä 
se, että nyt myös kaupan alaa ammatti-
korkeakouluissa opiskelevat pääsivät hyö-
dyntämään opinnoissaan Kaupan Tekijät 
-näköislehteä. Muutoin vapaa pääsy digi-
lehtiin on vain kauppiailla.
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Printtilehdessä oli mielenkiintoisia ja 
ajankohtaisia juttuja niin kotimaasta kuin 
ulkomailtakin. Uutena juttusarjana aloitet-
tiin Kauppakassi maailmalta, joka valottaa 
eri maiden ja maanosien arkipäivän ruoka-
kulttuuria.

Lehti teki kauppa- tai henkilöjutun 53 K-
ryhmän kaupasta eri tavara-aloilta. Lisäksi 
lehden Kootut-palstalla oli runsaasti pie-
nempiä uutisia K-kaupoista ympäri Suo-
mea.
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K-kauppiasliiton	 toimitusjohtaja	 Jaana	Hertsberg	 	 ja	puheenjohtaja	 Tomi	Korpisaari	 toivottivat	
K-väen	tervetulleiksi	K-Team	Päiville	yhdessä	infopisteen	Hanne	Ylösen	(vas.),	Tuura	Inhan,	Hely	
Haapasen,	Mariine	Kopisto-Lindholmin,	Anneli	Ruususen	ja	Tarja	Pajamäen	kanssa.

K-Team Päivät kokosi jälleen yli 5 600 K-kaupan ammattilaista Helsinkiin pyhäinpäivänä 
31.10. Sen lisäksi, että K-Team Päivät on vuoden suurin K-ryhmän ammattitapahtuma, se 
oli myös osallistujamäärältään vuoden suurin K-kauppiastapaaminen. Kauppiaita puo-
lisoineen oli paikalla yli 500. Uusien kauppiaiden verkostoitumistilaisuudessa kauppi-
asuransa alkutaipaleella olevat yrittäjät toivotettiin K-ryhmään tervetulleiksi. Kauppi-
asloungessa kauppiaat, keskolaiset ja tavarantoimittajat tapasivat tuttuja ja vaihtoivat 
kuulumisia.

Kaikki	yhdessä	koossa	K-Team	Päivillä	Helsingissä



Järjestöpäällikkö	Hannu	Rinne	toivotti	uudet	kauppiaat	tervetulleiksi	K-ryhmään	ja	K-Team	Päivil-
le uusien kauppiaiden tilaisuudessa, johon osallistui yli 60 kauppiasta.

Keskon	pääjohtaja	Mikko	Helander	tutustui	puolisonsa	Anne	Helanderin	kanssa	ammattimessuilla	
mm.	Pirkka	Ylivoima	-osastoon	Tomi	ja	Sanna	Korpisaaren	sekä	Jaana	Hertsbergin	seurassa.
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Uudistuneissa Mestarimyyjäfinaaleissa 
toisistaan ottivat mittaa 113 finalistia 
57 eri kaupasta. Ammattimessuilla K-
ryhmäläiset saivat kattavan katsauksen 
kauden uutuus- ja sesonkituotteisiin, 
teema-alueina olivat Street Food ja kau-
pan omasiivous. Päivän aikana palkittiin 
myös K-ryhmän vuoden Nuori työntekijä 
ja vuoden Nuorten työllistäjä sekä Mesta-
rikouluttajat 2015. Tapahtumarikas päivä 
päättyi Kaija Koon ja Apulannan huippu-
esityksiin.

Vuoden Nuorten työllistäjänä K-duuni 2015 -kil-
pailussa palkittiin Järvenpään K-raudan kauppi-
as Taina Källi.
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Digitaalisilla kanavilla oli keskeinen rooli 
sekä tapahtuman ennakkomarkkinoin-
nissa että päivän aikana. Toista vuotta 
käytössä olleen sähköisen käsiohjelman 
käyttäjämäärä kaksinkertaistui 5 800 kä-
vijään, ja tapahtuman omat Facebook-si-
vut olivat aktiivisemmassa käytössä kuin 
kertaakaan aiemmin. K-Team Päivistä 
2015 tehtiin myös kaksi videota.

K-market	Ruoka-Aitan	Antti	ja	Henna	Helle	(vas.)	tapasivat	Kauppiasloungen	tungoksessa	Simon	
K-marketin kauppiaspari Linda ja Janne Vuollon.
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Suomen Leijonan ansioristi
Hannu Aaltonen, kauppias, K-citymarket Kupittaa, Turku
Timo Tersa, kauppias, K-rauta Lappeenranta

Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen 
luokan mitali kultaristein
Sirpa Kaalikoski, kauppias, Rautia Järvelä

K-kauppiasliiton kunniamerkit
Jukka Aaltio, kauppias, K-rauta Lahdesjärvi, Tampere
Arto Lampinen, kauppias, K-extra Lampinen, Kalkkinen
Tapani Reinikainen, Rautia K-maatalous Nivala
Aki Saarinen, kauppias, Rautia Alavus

Tasavallan Presidentin 6.12.2014 myöntämät kunniamerkit

HuomionosoiTukseT 2015

K-kauppiasliiton	kunniamerkin	saivat	kauppiaat	Jukka	Aaltio	(vas.),	Aki	Saarinen	ja	Arto	Lampinen.

K-kauppiasliiton vuosikokouksessa luovutet-
tiin tasavallan presidentin 6.12.2014 myöntä-
mät	kunniamerkit:	Suomen	Leijonan	ansioristi	
kauppias	Hannu	Aaltoselle	(vas.)	ja	kauppias	
Timo	Tersalle,	Suomen	Valkoisen	Ruusun	en-
simmäisen luokan mitali kultaristein kauppias 
Sirpa	Kaalikoskelle.

3534



3736

Ansiomerkin kokouksessa rintaansa saivat kauppias Mika Timonen (vas.), myyntipäällikkö Jaakko Perttu-
la,	kauppiaat	Kari	Mylen,	Riku	Pakarinen,	Raimo	Holappa,	Tuomas	Wallius,	Jussi	Vaittinen,	Petri	Väisänen,	
toimitusjohtaja	Jorma	Rauhala,	kauppiaat	Tomi	Huuho	ja	Kari	Savolainen.	

K-ruokakauppiasyhdistys 

Ansiomerkki
Raimo Holappa, kauppias, K-market Paprika, Puolanka
Tomi Huuho, kauppias, K-citymarket Klaukkala
Niko Lähdemaa,	kauppias,	K-market	Puistori,	Helsinki
Kai Malmgren,	kauppias,	Neste	Oil	K-market	Helsinki	Malmi
Jari-Pekka Pelkonen, kauppias, K-market Martinmylly, Turku
Jorma Rauhala,	toimitusjohtaja,	Ruokakesko	Oy
Kari Savolainen, kauppias, K-market Konnevesi
Åsa Storberg, köpman, K-extra Knallis, Västanfjärd
Mika Timonen,	kauppias,	K-citymarket	Helsinki	Itäkeskus
Jussi Vaittinen, kauppias, K-market Parila, Tuusula
Tuomas Wallius, kauppias, K-extra Kaleva, Tampere

Toimintamerkki
Jouni Ekholm,	kauppias,	K-supermarket	Mustapekka,	Helsinki
Annika Eklund-Storrank, köpman, K-market Torghallen, Uusikaarlepyy
Kimmo Juntti, kauppias, K-market Kirsikka, Tornio
Minna Leinonen,	kauppiastoiminnan	johtaja,	Ruokakesko	Oy
Aki Luomanen,	kauppias,	K-supermarket	Postitalo,	Helsinki
Jukka Peltonen, kauppias, K-extra Pippuri, Turku
Janne Rinne, kauppias, K-citymarket Koivukylä, Vantaa
Leo Silfver, kauppias, K-extra Taateli, Tarvasjoki
Jesper Åberg,	johtaja,	Ruokakesko	Oy

Diplomikauppiaan	kunniakirjan	vastaanottivat	Ilkka	Nykänen	(vas.);	Marko	Tolvanen,	Vesa	Hautamäki,	Sari	
Aapro-Koukonen,Tommi	Rauma,	Olli-Pekka	Nykänen,	Jarkko	Rahkonen,	Timo	Jääskeläinen,	Niko	Nyman,	
Jarkko	Miinin	ja	Juha	Simola.

Uudet diplomikauppiaat
Sari Aapro-Koukonen,	K-market	Neste	Oil	Hietalahti,	Helsinki
Vesa Hautamäki, Rautia Riihimäki
Timo Jääskeläinen, K-market Resiina, Espoo
Ari Kallioinen, Rautia Jyväskylä
Jarkko Miinin,	Intersport	Eräurheilu,	Joensuu
Ilkka Nykänen,	Rautia	K-maatalous	Saarijärvi
Olli-Pekka Nykänen, Rautia K-maatalous Kaavi
Niko Nyman,	K-market	Sello,	Espoo
Jarkko Rahkonen,	Intersport	Imatra
Tommi Rauma,	K-rauta	Hämeenlinna
Juha Simola,	Rautia	Joutsa	ja	Sysmä
Marko Tolvanen, K-market Kotiharju, Uimaharju
Mari Vainikainen,	Sonkajärvi
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Kasvattajakauppiaan kunniakirjasta 
iloitsivat K-market Jäkärlän kauppi-
aat Marko ja Marjut Visti Turusta.

K-erikoiskauppiasyhdistys

Ansiomerkki
Kai Lehmus,	kauppias,	Intersport	Jumbo,	Vantaa
Riku Pakarinen,	kauppias,	Intersport	Sello,	Espoo
Kristiina Taukojärvi,	kauppias,	Intersport	Forum,	Helsinki
Jari Taukojärvi,	diplomikauppias,	Intersport	Forum,	Helsinki

K-kauppiasliitto

Toimintamerkki
Petri Käyhkö,	turvallisuuspäällikkö,	Kesko	Oyj

Kasvattajakauppiaat
Marko Visti, K-market Jäkärlä, Turku
Jan ja Marjukka Lindroos,	Intersport	Turku	Länsikeskus

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys

Ansiomerkki
Sami Aalto, kauppias, K-rauta Kuninkoja, Raisio
Kari Mylen,	kauppias,	Rautia	K-maatalous	Loimaa	ja	Huittinen
Jouni Pastila,	kauppias,	K-maatalous	Tampere,	Jyväskylä	ja	Sastamala
Jaakko Perttula,	myyntipäällikkö,	Rautia	K-maatalous	Hämeenlinna
Petri Väisänen, diplomikauppias, Rautia K-maatalous Kankaanpää

Toimintamerkki
Risto Kangas, kauppias, K-maatalous Lapua ja Kauhava
Sari Kaurila, kauppias, K-rauta Palokka, Jyväskylä
Taina Källi, kauppias, K-rauta Järvenpää
Ismo Lindell, myyntipäällikkö, Rautia K-maatalous Pori
Pekka Liimatainen, maatalousmyyjä, Rautia K-maatalous Konnevesi
Sampsa Lumiaho, ostopäällikkö, K-rauta Kuninkoja, Raisio
Hannu Luttinen, maatalousmyyjä, Rautia K-maatalous Kiuruvesi
Pernilla Malmström, talouspäällikkö, K-rauta Merituuli, Espoo
Veli-Pekka Tolonen,	kauppias,	K-maatalous	Oulu	ja	Rantsila
Heikki Vinni,	kauppias,	K-rauta	Masa,	Iisalmi

Toimintamerkin kokouksessa saivat kauppias Taina Källi (vas.), kauppiastoiminnan johtaja Minna Lei-
nonen, turvallisuuspäällikkö Petri Käyhkö, johtaja Jesper Åberg, kauppiaat Kimmo Juntti, Veli-Pekka 
Tolonen,	maatalousmyyjä	Pekka	Liimatainen,	kauppiaat	Janne	Rinne,	Jukka	Peltonen,	Leo	Silfver,	Jou-
ni	Ekholm,	Annika	Eklund-Storrank	ja	Aki	Luomanen.
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Vuonna 2015 aloiTTi 
57 uuTTa k-kauppiasyriTTäjää

Suomessa	1	114	K-kauppiasta

Sisarukset	Eku	Kultanen	(oik.)	ja	Taru	Keskinen	aloittivat	kauppiasyrittäjinä	Lahdessa	
Neste	Oil	K-market	Karistossa	marraskuussa	2015.

K-kauppiaana aloitti 57 (48) uutta yrittäjää eri puolilla Suomea. Heistä 
37 (30) oli miehiä ja 20 (18) naisia.

Uusista kauppiaista 41 (38) oli ruokakauppiaita, yhdeksän (8) rauta-ja/
tai maatalouskauppiaita, kuusi (2) urheilukauppiaita ja yksi (0) kenkä-
kauppias. Viime vuonna uusia yrittäjiä aloitti eniten K-market-ketjussa: 
32 (27) henkilöä.

Vuonna 2015 kauppiasuransa lopetti 108 (79) K-kauppiasta. Tavalli-
simpia syitä lopettamiseen olivat eläkkeelle siirtyminen tai alan vaihto.

Suomessa toimii 1 114 (1 154) K-kauppiasyrittäjää.  K-kauppiasyrittä-
jien keski-ikä on 47 (46) vuotta. Vanhin Suomessa toimiva kauppias on 
92-vuotias Veikko Leinonen K-Monimarketista Ristijärveltä. Nuorin K-
kauppias on 25-vuotias K-supermarket Eurajoen Portin Juuso Österman 
Eurajoelta.

(Suluissa vuoden 2014 vastaavat luvut)

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuulu-
vat kaikki Suomen K-kauppiaat. K-kauppiasliiton perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyy-
den kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen.

K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdistysten sekä 
liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa osallistumalla kaupan alan 
järjestöjen toimintaan.

Liiton luottamustehtävissä toimii noin 70 K-kauppiasta, jotka edustavat valitsijoitaan eli 
kaikkia K-kauppiaita. Kauppiaiden tukena toimii 17 henkilön toimisto. K-kauppiasliitto 
tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään työssään.
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Liitto ja K-kauppiaat Keskon osakkeenomistajina

  K-kauppiasliiton omistukset K-ryhmän yhtiöissä olivat vuonna 2015 seuraavat:
•		Kesko	Oyj	äänimäärästä	11,75	%	(K-kauppiasliitto	ja	toimialayhdistykset)
•	K-instituutti	Oy	20	%	(16.12.2015	asti)
•	Vähittäiskaupan	Takaus	Oy	34,59	%
•	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. Pylväikössä liiton ja yhdis-
tysten osakeomistukseen vuosien 2011 - 2015 aikana.

K-kauppiaat

K-kauppiasliiton toimialayhdistysten sään-
töjen mukaan jokaisen K-kauppiaan tai hä-
nen määräysvallassaan olevan yhtiön tulee 
omistaa vähintään tuhat kappaletta Keskon 
A-sarjan osakkeita.

omisTukseT
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Ketju 														Säännöt                     Lisätavoite 																											Yhteensä

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 ketjuyrityksi-
neen hankkivat omistukseensa vuosittain Keskon A-osakkeita määrällä, 
joka vastaa vähintään 10  % ketjuyrityksen liikevoitosta.
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2015

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys

K-erikoiskauppayhdistys

K-ruokakauppiasyhdistys

K-kauppiasliitto

K-kauppiasliiton hallituksen suositus K-kauppiaille ja ketjuyrityksille on 
omistaa pitkällä tähtäyksellä Keskon A-osakkeita seuraavasti:
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sTyrelseordförandens ocH 
VerksTällande direkTörens 
öVersikT

Under verksamhetsåret rådde det eko-
nomisk recession i Finland för fjärde 
året i rad. Att konsumenterna köpkraft 
försvagades och deras förtroende sjönk 
till samma nivå som under finanskrisen 
för några år sedan inverkade negativt på 
handelsbranschen. Konkurrensen skärp-
tes till följd av de förändringar som digi-
taliseringen av handeln ledde till och av 
nya aktörer inom specialhandeln. Detalj-
handelns utveckling var negativ och pris-
nivån på mat sjönk. Priskonkurrensen på-
verkade såväl konsumenternas köpbeslut 
som butikernas marknadsföring.

Trots den utmanande ekonomiska situa-
tionen och marknadssituationen klarade 
sig K-affärerna i fjol hyfsat och några ked-
jor till och med utmärkt. K-järn- och lant-
bruksaffärerna ökade sin marknadsandel, 
i dagligvaruhandeln var marknadsställ-
ningen relativt stabil och specialvaruhan-
deln kämpade för sin position mot nya 
konkurrenter. I butikerna fortgick effek-
tiviseringsåtgärderna för att minska kost-
naderna, men lönsamhetsproblem kunde 
inte helt undvikas.

Finländarna handlade allt mer på nätet 
och samtidigt stärkte internationella kon-
kurrenter sina ställningar. I synnerhet i 
specialvaru- och järnhandeln bekantade 
sig kunderna med varor och priser på 
nätet innan de handlade i butik. Allt fler 
K-affärer har nu lagt ut sina sortiments- 
och prisuppgifter på nätet, men arbetet 
med de butiksvisa uppgifterna är ännu 
på hälft. Köp och hämta-servicen som 
K-affärerna lanserade året innan ökade 
i populäritet inom alla branscher. Alla 
K-rauta- och   Rautia-affärer samt 60 K-
mataffärer erbjöd sina kunder även nät-
handelstjänster.

K-köpmannaförbundets grundläggande 
uppgift är att utveckla och förstärka K-
köpmannaföretagsamheten samt samar-
betet med Kesko. Tyngdpunkter i förbun-
dets verksamhetsår var en intensifiering 
av samarbetet mellan Kesko och K-köp-
männen, samhällelig påverkan och att be-
kantgöra K-köpmannaföretagsamheten 
för beslutfattarna samt en förstärkning av 
det strategiska ägandet.

K-köpmannaförbundets 103:e verksamhetsår

Påverkningsarbetet fortgick år 2015
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K-köpmannaförbundets årsmöte hölls i 
Helsingfors den 11 april. Regionala köp-
mannaträffar ordnades i Tammerfors, Björ-
neborg, Åbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväs-
kylä och Levi. I K-gruppens gemensamma 
årliga storevenemang K-Team Dagarna i 
Helsingfors deltog över 5 500 personer, 
varav över 500 K-köpmän med makor och 
makar.

Det beslöts att K-köpmännens, K-köp-
mannaförbundets och Keskos gemen-
samma projekt K-gruppens Ungdoms-
garanti fortsätter som en permanent 
verksamhetsmodell, som K-gruppens 
Ungdomsprogram (K-duunia nuorille). 
Med rådgivningstjänster om sysselsätt-
ning som köpmännen och cheferna er-
bjöds samt introduktionsmaterial för 
unga anställda främjades anställning av 
unga och andra specialgrupper i K-grup-
pen. Under två och ett halvt år har över 
2 500 ungdomar som riskerar margina-
lisering sysselsatts i K-affärerna och på  
Kesko med hjälp av ungdomsgarantin och 
den nya verksamhetsmodellen.

K-köpmännens arbetsgivarbild förstärk-
tes genom att en nätstudiehelhet, Kaup-
pa ja yrittäjyys, på 15 studiepoäng lan-
serades i 14 yrkeshögskolor. Syftet med 
studieprogrammet är att utbilda unga till 
ansvarsfulla uppgifter i butik och upp-
muntra dem att söka sig till arbete i K-
gruppen.

Digitaliseringen framskred på förbundets 
byrå. Efter ibruktagningen av tidningen 
Kehittyvä Kauppas elektroniska nyhets-
brev år 2014 började tekniska lösningar 
för ett elektroniskt bild- och protokollar-
kiv sökas. Dessa nya verktyg började tas i 
bruk i slutet av året. 

Elektroniska nyhetsbrev, som tidningarna 
Kehittyvä Kauppa och Kauppias skickade 
ut, samt sociala medier befäste sin ställ-
ning som förbundets kommunikations-
kanaler. Tack vare kommunikation i multi-
kanaler nåddes köpmännen och de övriga 
intressentgrupperna bättre än förr.

För att förbättra basförutsättningarna för 
köpmannaföretagsamheten fortgick det 
goda samarbetet med organisationer i 
handelsbranschen. K-köpmannaförbun-
det hade sammanlagt 26 representatio-
ner i Finlands Näringsliv EK:s, Förbundet 
för Finsk handels och Familjeföretagens 
förbunds organ samt i branschspecifika 
förbunds organ, som innehades huvud-
sakligen av K-förtroendeköpmän.

K-köpmannaförbundet utförde samhäl-
leligt påverkansarbete för att stödja och 
förbättra K-köpmännens verksamhetsför-
utsättningar. Utöver påverkan som sker 
via förbunden inleddes direkta träffar 
med beslutsfattarna och i påverkansarbe-
tet deltog även köpmän i allt större grad. 
Teman för de personliga träffarna och 
kontakterna var förutom att göra K-köp-
mannaföretagsamheten och K-affärernas 
samhälleliga roll kända ärenden i an-
knytning till en förnyelse av alkohollagen, 
förvandlingsstraff för böter, lokala avtal, 
öppettider och receptfria läkemedel.

Man träffade regeringspartiernas besluts-
fattare samt tjänstemän från social- och 
hälsovårdsministeriet både före vårens 
riksdagsval och då den nya regeringen 
hade inlett sin verksamhet på sommaren. 
Man motsatte sig onödig reglering genom 
att framhålla vilken inverkan lagstiftning 
och myndighetsverksamhet har på köp-
mannaaffärsverksamheten.

K-köpmannaförbundet och dess förenin-
gar ökade sitt innehav i Kesko genom att 
under verksamhetsåret förvärva 156 138 
Keskos A-aktier för långvarigt innehav. 
K-köpmannaförbundet rf:s röstandel av 
Keskos aktier steg till 10,05 procent, vil-
ket det gjordes en flaggningsanmälan om 
till Kesko Abp den 23 december 2015.

K-köpmannaförbundet uppbar ingen 
medlemsavgift av branschföreningarna 
under verksamhetsåret 2015 och rekom-
menderade branschföreningarna, att de 
för de inbesparade medlen skulle förvär-
va aktier i Kesko för långvarigt innehav.

Enligt sin nya strategi intensifierar	 K-
gruppen samarbetet och verkar ännu 
enhetligare över bransch- och organisa-
tionsgränserna. I slutet av året avtalades 
om att koncentrera utbildningstjänsterna 
till  Kesko Abp. K-köpmannaförbudet sål-
de sin ägarandel på 20 procent i K-insti-
tutet till Kesko den 16 december 2015.

K-köpmannaförbundets styrelse sam-
manträdde under år 2015 sju gånger, 
varav fyra var heldagsmöten, två telefon-
möten och ett tvådagars planeringsmöte. 
Dessutom deltog styrelserna för förbun-
det och branschföreningarna i början av 
juni i startmötet för Keskos nya strategi 
och i planeringen av verkställandet.
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Tulos
K-KAUPPIASLIITTO RY                               1.1.-31.12.2015             1.1. - 31.12.2014 
Varsinainen toiminta
TUOTOT		 	 	 	 1 988 929,	52	 											2 090 750,	28	

KULUT	 	 	 	 -3 336 800,51	 											-3 505 883,95	

Kulujäämä	 	 	 -1 347 870,99																							-1 415 133,67	

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
OSINKOTUOTOT	JA	KOROT		 	 6 688 780,79	 											5 145 741,	58	
Tuottojäämä		 	 	 5 340 909,80																									3 730 607,91	
VEROT	 	 	 	 -1 075 304,67																							-759 700,70	

TILIKAUDEN TULOS   4 265 605,13            2 970 907,21 

Tase
VASTAAVAA 31. 12. 2015                        31. 12. 2014

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  43  886,62            33  907, 20
Aineelliset hyödykkeet   80  483,89            92  652,82
Osakkeet	ja	osuudet	 	 66		412		058,83	 											62		395		888,	22
    
    66 536  429,34           62 522  448,24
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
Myyntisaamiset  86 502,56           82 398,00
Muut saamiset   163 957,27           298 209,91
Siirtosaamiset	 	 	 34	114,96	 										30	521,64

    284 574,79           411 129,55

Rahoitusarvopaperit  1 700 000,00           0,00

Rahat ja pankkisaamiset  975 280,92           2 377 146,24

    2 959 855,71          2  788 275,79

VASTAAVAA YHTEENSÄ  69 496 285,05          65 310 724,03

VASTATTAVAA   31.12.2015          31.12.2014

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä 64 455 034,96          61 484 127,75
Tilikauden ylijäämä  4265605.13          2 970 907,21
Oma		pääoma	yhteensä	 	 68	720	640,09	 									64	455	034,96

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Ostovelat	 	 	 111	519,01	 									71	942,06
Muut velat   74 693,34          170 217,28
Siirtovelat	 	 	 589	432,61	 									613	529,73

Vieras pääoma yhteensä  775 644,96          855 689,07

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  69 496  285,05         65 310 724,03

Huvudvikten i styrelsearbetet lades på 
en aktiv uppföljning av affärsområdenas 
utveckling samt på att stödja och stärka K-
köpmannaföretagsamheten via samarbete, 
intressebevakning, strategiskt ägande och 
utvecklingsprojekt. Styrelsen följde med 
affärsområdenas utveckling i branschö-
versikter och branschföreningarnas ordfö-
rande presenterade utsikter om läget i K-
kedjorna och i sin bransch. För att utveckla 
K-köpmannaförbundets verksamhet mät-
tes köpmännens nöjdhet och förväntningar 
i en medlemsenkät i februari. Ett jämlikt 
bemötande av köpmännen utreddas i en 
enkät riktad till kvinnliga köpmän och köp-
mannamakor och utifrån enkätens resultat 
inleddes ett utredningsarbete för att mo-
dernisera föreningarnas regler och praxis.

Som ordförande för styrelsen fortsatte 
Tomi Korpisaari, som vice ordförande 
Markus Ranne och medlemmarna Juha 
Kupiainen, Pauli Jaakola, Juha Haroma, 
Matti Naumanen, Risto Niklas-Salminen 
och Jyrki Aalto. I styrelsen skedde under 
verksamhetsåret ett personbyte, då köp-
man Olli Runokangas som valts till ord-
förande för K-marketkedjan övertog K-
marketkedjans ordförande, köpman Juha 
Haromas plats i styrelsen den 11 april 
2015. Som förbundets verkställande di-
rektör fortsatte Jaana Hertsberg.

Vi vill tacka K-förtroendeköpmännen, 
personalen på förbundets byrå och våra 
intressentgrupper för verksamheten år 
2015.

Tomi Korpisaari
K-köpmannaförbundets 
styrelseordförande

Jaana	Hertsberg
K-köpmannaförbundets verkställande 
direktör

48



5150

k-luoT TamuskauppiaaT 
31.12.2015

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 Pauli Jaakola,	K-supermarket	Konala,	Helsinki
Kauppias Olli Runokangas,	K-market	Pacius,	Helsinki
Diplomikauppias Matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu
Kauppias Jari Peltonen,	Rautia	Malmi,	Helsinki
Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen,	Intersport	Koskikeskus,	Tampere
Diplomikauppias Jyrki Aalto,	Kookenkä	Kamppi,	Helsinki

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus

Kauppias Juha Kupiainen, K-citymarket Pilkko, Joensuu, pj.
Kauppias Pauli Jaakola,	K-supermarket	Konala,	Helsinki,	vpj.
Kauppias Olli Runokangas,	K-market	Pacius,	Helsinki,	vpj.
Kauppias Tomi Huuho, K-citymarket Klaukkala
Kauppias Janne Rinne, K-citymarket Vantaa Koivukylä
Kauppias Aki Luomanen,	K-supermarket	Postitalo,	Helsinki
Kauppias Mika Sarestie, K-market Ruokavinkki, Jyväskylä
Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto
Kauppias Tuomas Wallius, K-extra Kaleva, Tampere

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen hallitus

Diplomikauppias Matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu, pj.
Kauppias Jari Peltonen,	Rautia	Malmi,	Helsinki,	vpj.
Kauppias Timo Tersa, K-rauta Lappeenranta
Kauppias Merja Karhu, K-rauta Kouvola
Diplomikauppias Sami Mäklin, K-maatalous Lahti
Kauppias Veli-Pekka Tolonen, K-maatalous Rantsila
Diplomikauppias Petri Väisänen, Rautia K-maatalous Kankaanpää
Kauppias Mikko Kilpeläinen, Rautia K-maatalous Vaala

K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallitus

Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen,	Intersport	Koskikeskus,	Tampere,	pj.
Diplomikauppias Jyrki Aalto,	Kookenkä	Kamppi,	Helsinki,	vpj.
Diplomikauppias Jarkko Miinin,	Intersport	Joensuu
Kauppias Mika Juvonen,	Intersport	Espoo
Kauppias Pasi Aro, Kookenkä Joensuu

Ketjujohtokunnat

K-citymarket

Kauppias Tomi Huuho, K-citymarket Klaukkala, pj. 
Kauppias Janne Rinne, K-citymarket Vantaa Koivukylä, vpj. 
Kauppias Hannu Aaltonen, K-citymarket Turku Kupittaa
Kauppias Jukka Itkonen, K-citymarket Turku Länsikeskus 
Diplomikauppias Risto Kontturi,	K-citymarket	Oulu	Kaakkuri	
Kauppias Kimmo Sivonen, K-citymarket Lahti Karisma
Kauppias Sami Sivonen, K-citymarket Pirkkala
Kauppias Mika Timonen,	K-citymarket	Helsinki	Itäkeskus
Kauppias Pasi Toppari, K-citymarket Kuopio Päiväranta

K-extra

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 
Kauppias Miikka Landen,	K-extra	Landen,	Saukkola
Kauppias Jukka Peltonen, K-extra Pippuri, Turku
Kauppias Leo Silfver, K-extra Taateli, Tarvasjoki
Kauppias Åsa Storberg, K-extra Knallis, Västanfjärd

K-market 

Kauppias Olli Runokangas,	K-market	Pacius,	Helsinki,	pj.
Kauppias Mika Sarestie, K-market Ruokavinkki, Jyväskylä, vpj.
Kauppias Annika Eklund-Storrank, K-market Torghallen, Uusikaarlepyy
Kauppias Raimo Holappa, K-market Paprika, Puolanka
Kauppias Kimmo Juntti, K-market Kirsikka, Tornio
Diplomikauppias Mikko Länsiluoto,	K-market	Pietari,	Helsinki
Kauppias Kai Malmgren,	K-market	Neste	Oil	Helsinki	Malmi
Kauppias Harri Nykopp,	K-market	Otso,	Riihimäki
Kauppias Mikko Salmia, K-market Vehmainen, Tampere
Kauppias Juha Salo,	K-market	Neste	Oil	Helsinki	Oulunkylä
Kauppias Kari Savolainen, K-market Konnevesi

K-supermarket

Kauppias Pauli Jaakola,	K-supermarket	Konala,	Helsinki,	pj.
Kauppias Aki Luomanen,	K-supermarket	Postitalo,	Helsinki,	vpj.
Kauppias Harri Ahola, K-supermarket Karkkila
Kauppias Jari Hulkko, K-supermarket Kuhmo (31.8.2015 asti)
Kauppias Mika Mustonen, K-supermarket Lehmus, Lappeenranta
Kauppias Ari Ruissalo, K-supermarket Länsiportti, Tampere
Kauppias Juuso Savolainen,	K-supermarket	Torikulma,	Iisalmi
Kauppias Jari Suojanen, K-supermarket Katariina, Kaarina
Kauppias Janne Ylä-Autio,	K-supermarket	Huutoniemi,	Vaasa
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Intersport

Diplomikauppias Jarkko Miinin,	Intersport	Joensuu,	pj.	
Kauppias Mika Juvonen,	Intersport	Espoo,	vpj.	
Kauppias Jyrki Mollgren,	Intersport	Puhos,	Helsinki
Diplomikauppias Jarkko Rahkonen,	Intersport	Imatra
Diplomikauppias Kirsi Väänänen,	Intersport	Järvenpää
Kauppias Vesa Ylilehto,	Intersport	Rovaniemi

Kookenkä 

Diplomikauppias Jyrki Aalto,	Kookenkä	Kamppi,	Helsinki,	pj.
Kauppias Pasi Aro, Kookenkä Joensuu, vpj.
Diplomikauppias Virpi Hyppönen, Kookenkä Jyväskylä
Diplomikauppias Jyrki Laulaja, Kookenkä Porvoo

K-maatalous

Diplomikauppias Sami Mäklin, K-maatalous Lahti, pj.
Kauppias Veli-Pekka Tolonen, K-maatalous Rantsila, vpj.
Kauppias Tuomo Erjala,	K-maatalous	Salo
Kauppias Arto Heiskanen,	Rautia	K-maatalous	Heiskanen,	Vieremä
Kauppias Jani Koskela, K-maatalous Kokkola
Kauppias Arto Tervahauta,	K-maatalous	Seinäjoki

K-rauta

Kauppias Timo Tersa, K-rauta Lappeenranta, pj.
Kauppias Merja Karhu, K-rauta Kouvola, vpj.
Kauppias Jukka Aaltio, K-rauta Lahdesjärvi, Tampere (30.9.2015 asti)
Kauppias Sami Aalto, K-rauta Kuninkoja, Raisio
Kauppias Jarmo Antikka,	K-rauta	Äimärautio,	Oulu
Diplomikauppias Kimmo Tirkkonen,	K-rauta	Seinäjoki
Diplomikauppias Hannu Toivonen,	K-rauta	Lanterna,	Helsinki

Rautia

Diplomikauppias Petri Väisänen, Rautia K-maatalous Kankaanpää, pj.
Kauppias Mikko Kilpeläinen, Rautia K-maatalous Vaala, vpj.
Kauppias Tommi Aaltonen, Rautia Uusikaupunki
Kauppias Harri Heiskanen,	Rautia	K-maatalous	Suonenjoki
Diplomikauppias Matti Kuosa,	Rautia	K-maatalous	Somero
Kauppias Jouko Strand,	Rautia	K-maatalous	Sodankylä

Luottamuskauppiaiden vuosipalkkiot vuonna 2015

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 luottamustehtä-
vistä, määräytyy vuosipalkkio korkeamman vuosipalkkion mukaan. Luottamuskauppiaille makse-
taan kokouspalkkio 100 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan matkakulut ja päiväraha, 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 2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

edustajisto/Tomi Korpisaari;	yrittäjävaltuuskunta/Esa Kiiskinen, Tomi Korpisaari

Kaupan liitto

hallitus/Tomi Korpisaari;	yhteistyövaliokunta/Jaana Hertsberg;	koulutusvaliokunta/Kai Laikio;	ve-
rovaliokunta/Joni Lindström;	turvallisuusvaliokunta/Hannu Rinne;	työelämävaliokunta/Hannu Rin-
ne;	kuluttaja-asiavaliokunta/Tapio Syrén;	lakivaliokunta/Tapio Syrén

Päivittäistavarakauppa ry

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

Erikoiskaupan Liitto ry (toiminta päättyi 15.4.2015)

hallitus/ Risto Niklas-Salminen

Rauta-, rakennus- 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/ Tuura Inha

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö

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

Helia-säätiö

hallitus/ Kai Laikio

Haaga Helia Oy

hallitus/ Kai Laikio

Ilmarinen

asiakkaiden neuvottelukunta/ Jaana Hertsberg

K-kauppiasliiton edustus K-ryhmän toimielimissä 2015

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  Jaana Hertsberg

Keskon Eläkekassa   hallitus/ Jaana Hertsberg

Vähittäiskaupan
Ammattikasvatussäätiö  
  
Kauppiaiden Vanhuudentukisäätiö hallitus/ Hannu Rinne (asiamies)

hallitus/ Tomi Korpisaari pj, Markus Ranne vpj, Risto 
Niklas-Salminen, Jaana Hertsberg, Kai Laikio (asiamies)

K-kauppiasliiton toimiston henkilökunta 2015

K-kauppiasliitto ry

Kruunuvuorenkatu	5	A	|	00160	Helsinki
Puh.	010		53	010	|	www.k-kauppiasliitto.fi

Hammarén	Sonja	|	Hertsberg	Jaana	|	Inha	Tuura	|	Jaakkola	Arto

Jern Cecilia | Kilgast Riitta | Kinnunen Johanna | Koivula Antti

Kopisto-Lindholm Mariine | Laikio Kai | Nyqvist Anne (äitiyslomalla 18.7. alkaen)

Pajamäki	Tarja	|	Rinne	Hannu	|	Ruusunen	Anneli	|	Salo	Leena	|	Suurnäkki-Vuorinen	Kirsi

Syrén	Tapio	|	Tanhuanpää	Tommi	
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K-kauppiasliitto ry

Kruunuvuorenkatu	5	A	|	00160	Helsinki
Puh.	010		53	010	|	www.k-kauppiasliitto.fi


