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 Liitto edistää 
K-kauppiaiden 

ammatillista  
ja taloudellista 

yhteis työtä,  
liike toiminnan 

kannattavuutta  
ja kilpailu kykyä.

K-kauppiasliitto – 
yrittäjyyttä ja  
yhteistyötä
K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, 
jonka tehtävänä on kehittää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyttä sekä ajaa 
K-kauppiaiden yhteisiä etuja. Liitto edistää toiminnallaan K-kauppiaiden 
ammatillista ja taloudellista yhteistyötä, liiketoiminnan kannattavuutta ja 
kilpailukykyä. Liitto vaalii hyvien liiketapojen noudattamista ja kehittämistä, 
ja sen toimintaa ohjaavat K-ryhmän yhteiset arvot: asiakas ja laatu kaikessa 
mitä teemme.

K-kauppiasliitto edustaa K-kauppiaita K-ryhmässä, toimii yhteistyössä 
Kesko-konsernin kanssa ja on Keskon osakkeenomistaja. Liitto järjestää 
kokouksia, kauppiastapaamisia, tapahtumia ja opintomatkoja. Se julkaisee 
Kauppias-jäsenlehteä ja K-kaupan ammattilehteä Kehittyvää kauppaa sekä 
tukee vähittäiskaupan ammattikoulutusta ja tutkimustoimintaa.

Liitto edustaa K-kauppiaita kaupan alan järjestöissä ja pitää yhteyttä muihin 
sidosryhmiin ja viranomaisiin tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja ja 
selvityksiä.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat kolme toimialayhdistystä, K-ruokakauppias-
yhdistys ry, K-rautakauppiasyhdistys ry ja K-kauppiasliiton K-erikoiskaup-
piasyhdistys ry. K-kauppiaat ovat ao. toimialayhdistyksen henkilöjäseniä. 
K-kauppiasliiketoimintaan perustuvilla ketjuilla on ketjujohtokunta, joka 
kehittää ketjua yhdessä Keskon ketjuyksikön kanssa. Ketjun kauppias-
kokous valitsee ketjun johtokuntaan tarvittavan määrän jäseniä. Ketjujohto-
kunnat ovat toimialayhdistysten erityistoimikuntia. Ketjujohtokuntien työ on 
toimialayhdistysten ydintoimintaa. 

K-kauppiasliiton hallitus valitaan vuosikokouksessa toimintavuodeksi 
kerrallaan. Liiton hallitus antaa toimialayhdistyksille yhteiset toiminnan 
suuntaviivat ja valvoo suunnitelmien toteutumista sekä liiton taloutta. 

K-kauppias A
ri Piiroinen, K-Citym

arket Lappeenranta.
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Kauppakohtaiset liike-
ideat ovat kasvattaneet 
kauppojen myyntiä.

Hallituksen puheen-
johtajan ja toimitus-
johtajan katsaus
Ennätysten vuosi
Suomen talous kasvoi toimintavuoden aikana vajaat kaksi prosenttia hidas-
tuen jonkin verran. Yksityisen kulutuksen rooli kasvun ylläpitäjänä vahvistui. 
Myös kaupan toimialan on arvioitu kehittyneen positiivisesti. Vaikka talous-
kasvu hidastui, yrityksillä oli pulaa osaavasta ja motivoituneesta työvoimasta. 
Myös kaupan alalla oli rekrytointihaasteita.

K-ryhmän myynti ja tulokset kehittyivät erinomaisesti. K-kauppojen myynnin 
kehitys oli positiivista ja kannattavuus parani, ja K-ryhmän verkkokauppa 
kasvoi voimakkaasti kaikilla toimialoilla. Keskon tulos oli kaikkien aikojen 
ennätys.

Suomen päivittäistavaramarkkina kasvoi ennakkoarvioiden mukaan lähes 
kolme prosenttia, mutta kasvu hidastui. K-päivittäistavarakauppojen myynti 
kehittyi erinomaisesti ja K-ryhmä voitti lisää markkinaosuutta. Ketjukonsep-
tien päälle rakennetut kauppakohtaiset liikeideat ovat parantaneet asiakas-
kokemusta ja kasvattaneet kauppojen myyntiä. Tehokkaalla ketjutoiminnalla 
tuettu kauppiasyrittäjyysmalli on parantanut K-ryhmän suorituskykyä ja 
vapauttanut kauppiaat rohkeasti uudistamaan kauppojaan. Merkittävä 
kansainvälinen tunnustus saatiin, kun K-Citymarket Järvenpää valittiin 
marraskuussa maailman parhaaksi ruokakaupaksi brittiläisen kaupan alan 
tutkimus- ja asiantuntijaorganisaation IGD:n järjestämässä kilpailussa.

Rauta- ja sisustuskaupan toimialan kehitys normalisoitui. Alustavien tietojen 
mukaan alan myynti toteutui edellisvuotisella tasolla. K-ryhmän rautakauppa 
kasvoi lähes prosentin ja K-Rauta-ketju vahvisti markkina johtajuuttaan sen 
markkinaosuuden ollessa 42 %. K-rautakauppojen myynti ammatti asiakkaille 
kasvoi edelleen kuluttajakauppaa nopeammin. K-Rauta-ketjuun kuuluvien 
rautakauppojen kannattavuus kehittyi myös positiivisesti.

K-kauppias M
ika Lankinen ja A

nu Issakainen, K-Citym
arket Ä

änekoski.

K-kauppiasliiton 107. toimintavuosi
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tarpeisiin vastattiin kouluttamalla K-kauppoihin uusia 
työpaikkaohjaajia, ja ruokaketjuissa käynnistyivät 
kauppojen liikeideakoulutukset. K- Academyn toimin-
ta tarjosi helpon väylän koulutustarjontaan  
tutustumiseen ja systematisoi koulutusten suunnit-
telua. Ammattikorkeakouluissa vahvistettiin K-kaup-
pojen työnantajakuvaa kouluttamalla uusia osaajia 
Kauppa ja yrittäjyys -opintojen avulla.

K-kauppiasliitto teetti tutkimuksen K-kauppiaiden 
maineesta ja luottamuksesta Kantar TNS:llä. Suoma-
laiset suhtautuvat K-kauppiaisiin hyvin myönteisesti 
ja K-kauppiuuden koetaan tarjoavan myönteisen 
mallin yrittäjyydestä. Keskeisiksi mainetekijöiksi 
nousivat kauppiaan oma persoona sekä kaupat ja 
niiden valikoimat, laatu ja palvelu.

Vastuullinen toiminta ja myönteinen julkisuuskuva 
ovat keskeinen osa K-kauppojen maineen hallintaa. 
K-kauppojen vastuullisiin toimintaperiaatteisiin 
kuuluu osana myös liiton ylläpitämä Suora linja 

-palautekanava, jonne K-kauppojen henkilökunta 
voi antaa palautetta, halutessaan nimettömänäkin. 
Vuoden aikana palautekanavaan jätettiin yhteensä 
kuusi palautetta, joista puolet anonyymisti.

Liiton yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä siir-
ryttiin kevään eduskuntavaalien jälkeen aktiivisesta 
kehittämisestä toimintaolosuhteiden varmista-
miseen. Hämmennystä aiheuttivat muun muassa 

K-kauppiasliitossa ja sen
toimielimissä järjestettiin 
vuoden aikana yhteensä 

82 virallista kokousta.

82

hallitus ohjelmaan tehty kirjaus kaupan omista 
merkki tuotteista, rahapeliautomaattien radikaalia 
vähentämistä koskeneiden keskustelujen nopea 
politisoituminen sekä sähköautojen latausverkos-
toon liittyvän, tiukan ja kaavamaisen lainsäädän-
nön valmistelu. K-kauppias liitto jätti lausunnon 
rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) 
perustuvaan lakiesitykseen sähköajoneuvojen 
latauspisteistä rakennuksissa.

K-kauppiasliitto toimi kaupan alan järjestöjen kautta 
kauppiasyrittäjyyden toimintaedellytysten paran-
tamiseksi. Kaupan alan järjestöjen toimielimissä 
vaikutti yhteensä 15 K-kauppiasliiton edustajaa. 
Liiton toimitusjohtaja, järjestöpäällikkö ja viestintä-
päällikkö ovat osa K-ryhmän vaikuttajaverkostoa.

K-kauppiasliitto lisäsi Kesko-omistustaan merkit-
tävästi toimintavuoden aikana. Liitto hankki pitkä-
aikaiseen omistukseensa 774.272 Keskon A-osaket-
ta. Näistä 670.220 kappaletta ostettiin kertaeränä 
elokuussa. Kauppa rahoitettiin pääosin pitkäaikai-
sella 34,76 miljoonan euron pankkilainalla, jonka 
vakuudeksi pantattiin 1.360.000 kappaletta Keskon 
A-osakkeita. Kaupan seurauksena K-kauppiasliiton 
omistusosuus Keskosta ylitti viisi prosenttia, ja liitto 
teki Keskolle ja Finanssivalvonnalle liputusilmoituk-
sen omistusosuuden muutoksesta. Toimintavuoden 
lopussa K-kauppiasliitto omisti Keskon A-sarjan 
osakkeita 5.029.728 kpl.

Kauppiasveljekset Sami Sivonen, K-Citymarket Pirkkala ja Kimmo Sivonen, K-Citymarket Tammisto, Vantaa.

K-ryhmän vapaa-ajan kaupan kannattavuus pysyi 
hyvällä tasolla kovasta kilpailusta huolimatta. Inter-
sportit säilyttivät markkinajohtajan asemansa ja 
paransivat kannattavuuttaan. Kookenkä-ketju oli 
kenkäerikoisliikkeiden markkinajohtaja, vaikka 
kauppojen kannattavuus heikentyi jonkin verran. 

Liiton tapahtumat kasvattivat edelleen suosiotaan. 
Tapahtumissa kehitettiin ammattitaitoa, rakennettiin 
vertaisverkostoja ja nostatettiin K-henkeä. Vuosi-
kokous pidettiin huhtikuussa Helsingissä kaksipäi-
väisenä tapahtumana. Aluetapaamisia järjestettiin 

viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea, ja K-kaup-
piaille räätälöidyt kaksi opintomatkaa suuntautuivat 
Saksaan. K-Team Päivät järjestettiin marraskuussa 
Helsingissä. Ennätyksellisen suositussa tapahtumassa 
oli päivän aikana mukana yli 7 500 osallistujaa, joista 
kauppiaita 770.  K-kauppiasliitossa ja sen toimielimis-
sä järjestettiin yhteensä 82 virallista kokousta.

K-kauppiaiden ammatillista kehittymistä edistettiin 
koulutuksilla. Kauppiaille ja kauppojen avainhenkilöil-
le järjestettiin viestinnän ja sosiaalisen median koulu-
tuksia. Toisen asteen työelämälähtöisen koulutuksen  
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K-kauppiasliiton hallituksen työ painottui toimi-
alojen kehityksen aktiiviseen seuraamiseen sekä 
K-kauppiasyrittäjyyden tukemiseen ja vahvista-
miseen yhteistyön, edunvalvonnan, strategisen 
omistajuuden ja kehityshankkeiden kautta. Hallitus 
seurasi toimialojen kehitystä toimialakatsauksissa, 
joissa toimialayhdistysten puheenjohtajat esittivät 
näkymiä K-ketjujen ja alansa tilanteesta.

K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtajana jatkoi 
Toni Pokela Espoosta ja varapuheenjohtajana Jussi 
Perälä Helsingistä. Hallituksen jäseninä jatkoivat 
Jyrki Aalto Helsingistä, Veijo Julkunen Lahdesta, 
Olli Runokangas Helsingistä ja Timo Tersa Lap-
peenrannasta. Tomi Huuho Klaukkalasta, Risto 
Niklas-Salminen Tampereelta ja Markus Ranne 
Helsingistä toimivat K-kauppiasliiton hallituksessa 
1.1. - 6.4. ja hallituksen uusina jäseninä aloittivat 7.4. 
Pauli Jaakola Helsingistä, Jarkko Miinin Joensuus-
ta ja Janne Rinne Vantaalta. Liiton toimitusjohtajana 
jatkoi Jaana Hertsberg.

Toni Pokela
K-kauppiasliiton  

hallituksen puheenjohtaja

K-kauppiasliiton talous on hyvässä kunnossa, eikä 
liitto perinyt jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä vuon-
na 2019. Liiton uudet toimitilat valmistuivat loppu-
vuonna K-Kampuksen laajennusosaan Helsingin 
Kalasatamaan. Sörnäistenkadulta uusiin toimitiloihin 
muutettiin tammikuun alussa 2020. Uusien toimi-
tilojen vuokrasopimus on tehty Eläkevakuutusyhtiö 
Varman kanssa ja sopimus on kestoltaan 10 vuotta.

Kauppiaiden tyytyväisyyttä ja odotuksia mitattiin 
vuoden alussa jäsenkyselyllä K-kauppiasliiton 
toiminnan kehittämiseksi. Tyytyväisyys liittoon oli 
edelleen korkealla tasolla ja yhteistyö Keskon kanssa 

korkeimmalla tasolla koko viisivuotisen mittausjakson 
aikana. Myös luottamuskauppiasyhteistyötä tutkittiin. 
Tulosten mukaan luottamuskauppiaat kokevat tehtä-
vänsä mielekkääksi ja yhteistyö keskolaisten kanssa 
sujuu erittäin hyvin.

K-kauppiasliiton hallitus kokoontui toimintavuonna 
kahdeksan kertaa. Hallituksella oli Tukholmassa 
suunnittelupäivät, joiden yhteydessä tutustuttiin myös 
Ruotsin K-Raudan kauppakonsepteihin ja toimintaan. 
Liiton hallitus ja kaikki luottamuskauppiaat osallis-
tuivat elokuussa Keskon johdon kanssa yhteiseen 
K-ryhmän strategian toimeenpanon starttipäivään.

Jaana Hertsberg
K-kauppiasliiton  
toimitusjohtaja

K-kauppiasliiton toimistossa työskenteli toiminta-
vuonna keskimäärin 15 henkilöä ja henkilömuutok-
sia oli useita. Kehityspäällikkö Tuura Inha siirtyi 1.2. 
Keskon palvelukseen. Eläkkeelle jäivät assistentti 
Anneli Ruusunen 30.6. sekä kehittämispäällikkö 
Kai Laikio 31.12. Uusia työntekijöitä aloitti toimin-
tavuoden aikana kolme: Heini Kauravaara 1.3. 
assistenttina, Jaakko Mäntyranta 1.10. viestinnän 
asiantuntijana ja Caj Sainio 1.11. kenttäpäällikkönä.

K-kauppiasliiton tilintarkastajina toimivat Price-
water houseCoopers Oy tilintarkastusyhteisön 
puolesta Mikko Nieminen ja Jaana Salmi, sekä 
varalla Ylva Eriksson ja Enel Sintonen.

Lämmin kiitos K-luottamuskauppiaille, liiton toimis-
ton henkilökunnalle sekä sidosryhmillemme vuoden 
2019 toiminnasta.
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Vuonna 2019 
aloitti 49 uutta 
K-kauppias yrittäjää
K-kauppiaana aloitti yhteensä 49 uutta yrittäjää. Heistä miehiä on 29  
ja naisia 20. Uusista kauppiaista 44 on ruokakauppiaita, kolme rauta-
kauppiasta sekä kaksi urheilukauppiasta. Heistä suurin osa eli 31 aloitti 
K-Market- ketjussa.

Vuonna 2019 kauppiasuransa lopetti 43 kauppiasta. Syitä lopettamiseen 
olivat alan vaihto ja eläkkeelle siirtyminen.

Suomessa yli 1 100 K-kauppiasyrittäjää
Suomessa toimii 1 114 K-kauppiasyrittäjää. Heistä 913 toimii K-ruoka-, 
122 rauta- ja 79 erikoiskauppiaina. K-kauppiaat työllistävät noin  
18 000 kaupan alan ammattilaista eri puolilla Suomea.

Useampi kuin yksi liike on 264 kauppiaalla, näistä K-ruokakauppiailla 228, 
K-rautakauppiailla 23 ja K-erikoiskauppiailla 13.

K-kauppiaiden keski-ikä on 47 vuotta. Vanhin Suomessa toimiva kauppias 
on 82-vuotias K-Market Kemppaisen Elina Kemppainen Hyrynsalmelta.  
Maamme nuorin K-kauppias on puolestaan Kokemäen K-Supermarket 
Teljänportin Jere Lehto, 24. 

Naisia K-kauppiaista on neljännes. Naiskauppiaiden määrä on kuitenkin 
käytännössä suurempi, koska suurin osa K-kaupoista on perheyrityksiä, 
joissa molemmat puolisot työskentelevät K-kauppiaina.

Lähde: K-kauppiasliiton jäsenrekisteri.

Lähde: K-kauppiasliiton jäsenrekisteri 1.1.2020.
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K-ruoka-
kauppiaita 
oli vuoden 
lopussa 913.

K-kauppias Perttu Koponen, K-M
arket Ruokakippari, H

elsinki.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan ketjujen myynti 
kehittyi toimintavuonna hyvin ja markkinaosuus 
vahvistui. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päi-
vittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-joulukuussa 
eniten hypermarketeissa, kaikkiaan 4,1 %. Suurissa 
supermarketeissa myynti kasvoi 3,1 % ja pienissä 
supermarketeissa 1,9 % vuodentakaisesta. Valinta-
myymälöissä ja pienmyymälöissä myynti sen sijaan 
laski jo toista vuotta peräkkäin. Valintamyymälöis-
sä myynti supistui 0,1 % ja pienmyymälöissä 3,6 % 
vuoden 2018 tammi-joulukuuhun verrattuna. 

Päivittäistavaroiden hinnat nousivat tammi-joulu-
kuussa yhteensä 1,6 % vuoden 2018 vastaavasta 
ajanjaksosta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien 
juomien hinnat nousivat 1,2 %. Alkoholijuomien 
ja tupakan hinnat nousivat tammi-joulukuussa 
puolestaan 4,8 % (alkoholiveroa on korotettu 
1.1.2018 ja 1.1.2019, tupakkaveroa 1.1.2018, 
1.7.2018, 1.1.2019 ja 1.7.2019). Käyttötavaroiden 
hinnat sen sijaan laskivat tammi-joulukuussa 0,2 % 
vuodentakaisesta.

Hallituksen kokouksissa seurattiin muun muassa 
K-ruokaketjujen strategioiden ja tavoitteiden 
toteutumista sekä tulevaisuuden kaupan digi-
konseptia. Lisäksi kokouksissa olivat esillä kortti-
maksamisen muutokset, kauppojen kylmäaineiden 
rajoitukset ja uudet vaihtoehdot sekä K-ruoka-
kauppojen pidentyneet aukioloajat.

Ketjujen johtokunnat pitivät vuoden aikana 
säännöllisesti kokouksia, joita oli yhteensä 33 
kertaa. Yhdistyksen hallituksella oli viisi kokousta, 
joista yksi oli etäkokous. Yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin 6.4.2019 Helsingissä. K-ruoka kauppiaita 
oli vuoden lopussa 913.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuotto-
ja kertyi vuonna 2019 yhteensä 633.466,40 euroa, 
mikä on 32.798,19 euroa edellisvuotta enemmän. 
K-kauppiasliitto ei perinyt toiminta vuonna 
jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen 
varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2019 olivat 
503.921,55 euroa. Summa sisältää Päivittäistavara-
kauppa ry:n jäsenmaksun 135.215,25 euroa. Yh-
distyksen hallitus tilasi Kehittyvä kauppa -lehden 
vuosikerran kauppias jäsenilleen aiempien vuosien 
tapaan. Vuosikerroista maksettiin K-kauppias-
liitolle 59.318,60 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoimin-
nan tuotot olivat kertomusvuonna 1.235.997,20 
euroa ja kulut 56,40 euroa. Tuloveroa yhdistys 
maksoi 273.092,94 euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2019 
oli ylijäämäinen 1.092.392,71 euroa.

Yhdistys hankki toimintavuoden aikana pitkä-
aikaiseen omistukseen Keskon A-sarjan osakkeita 
22.474 kpl, 1.082.978,56 eurolla. Yhdistyksen 
omistuksessa oli toimintavuoden päättyessä 
yhteensä 539.326 kpl Keskon A-sarjan osaketta. 

K-ruokakauppias-
yhdistys 2019
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K-Rauta ja Onninen 
ovat Suomessa selkeitä 
markkinajohtajia. 

M
inna Salam

a, K-Rauta Lanterna, H
elsinki.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan 
strategian toteutus eteni suunnitellusti. K-Rauta 
ja Onninen ovat Suomessa selkeitä markkina-
johtajia. 

Yhdistyksen hallitus seurasi erityisesti K-Raudan 
strategian toteutumista. Hallituksen kokouksissa 
keskeisinä asioina käsiteltiin mm. kauppakoh-
taisen liikeidean rakentamista, omien merkkien 
roolia, K-Rauta-kauppojen aukioloja sekä 
verkkokaupan strategiaa ja kehitystä. 

RaSi ry:n rakennetilaston mukaan K-ryhmän 
rautakaupan verollinen vähittäismyynti kasvoi 
kertomusvuoden aikana 0,9 % edellisvuoteen 
verrattuna, kun kaikkien tilastossa mukana 
olevien yritysten myynti laski 0,6 %. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.4.2019 
Helsingissä. Hallituksella oli kolme kokousta, 
joista yksi oli etäkokous. K-Rauta-ketjun johto-
kunta kokoontui vuoden mittaan seitsemän 
kertaa. Vuoden lopussa K-rautakauppiaita oli 
yhteensä 122.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksu-
tuottoja kertyi vuonna 2019 yhteensä 94.322,76 
euroa. K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna 
jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen 
varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2019 olivat 
78.469,65 euroa. Yhdistyksen hallitus päätti 
tilata Kehittyvä kauppa -lehden vuosikerran 
kauppiasjäsenilleen edellisten vuosien tapaan. 
Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitolle 
8.177,40 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
tuotot olivat kertomusvuonna 209.264,74 euroa 
ja kulut 56,40 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 
45.016,08 euroa. Tilikausi 1.1 –31.12.2019 oli 
ylijäämäinen 180.045,37 euroa.

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita pitkä-
aikaiseen omistukseen toimintavuoden aikana 
yhteensä 3.845 kpl, 189.852,22 eurolla. Yhdis-
tyksen omistuksessa oli toimintavuoden lopussa 
yhteensä 91.498 kpl Keskon A-sarjan osaketta.

K-rautakauppias-
yhdistys 2019
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Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilaston mukaan 
muotikauppa kasvoi tammi-marraskuussa 
0,6 % ja urheilukauppa 1,8 %. Urheilukaupassa 
erityisesti urheilukenkien myynti kasvoi selvästi, 
peräti 5,2 %. Verkko-ostosten määrän kasvu 
jatkui, Suomen sisällä verkkokaupan kasvu 
vuoden aikana oli 10 % ja muualta Euroopasta 
14 %. K-ryhmän erikoiskaupan vertailukelpoinen 
liikevaihto laski 3,7 %, mutta liikevoitto kasvoi 
2,1 %.

Yhdistys tuki kauppiaiden ja kauppojen henkilö-
kunnan koulutuksia ja kokemustenvaihtoa 
Intersport- ja Kookenkä-ketjuissa. Kauppa-
kohtaisen liikeidean toteutus, verkkokaupan 
ja digitaalisuuden kehitystyö, asiakaspalvelun 
merkitys sekä kauppiasliiketoiminnan merkitys 
olivat yhdistyksen hallituksen keskeisiä seurat-
tavia asioita kertomusvuonna.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.4. Hel-
singissä. Hallituksella oli kolme kokousta,  
joista yksi oli etäkokous. Molempien ketjujen 
johto kunnat kokoontuivat vuoden mittaan 
säännöllisesti. K-erikoiskauppiaita oli vuoden 
lopussa 79.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksu-
tuottoja kertyi vuonna 2019 yhteensä 65.358,76 
euroa. K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuon-
na jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyk-
sen varsinaisen toiminnan kulut olivat 225.156,29 
euroa. Yhdistyksen hallitus päätti keväällä 
pidetyssä kokouksessaan tilata Kehit tyvä kauppa 

-lehden vuosikerran kauppias jäsenilleen edellis-
ten vuosien tapaan.  Vuosikerroista maksettiin 
K-kauppiasliitolle 5.776,10 euroa. Yhdistys tuki 
123.969,95 eurolla kauppiaiden sekä kauppojen 
henkilökunnan koulutuksia sekä kokemusten-
vaihtoa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 
olivat kertomusvuonna 288.644,80 euroa ja 
kulut 56,40 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 
25.761,92 euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2019 oli 
ylijäämäinen 103.028,95 euroa.

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita 
toiminta vuoden aikana pitkäaikaiseen omistuk-
seen 2.687 kpl, 132.687,98 eurolla. Yhdistyksen 
omistuksessa oli toimintavuoden lopussa 
124.700 kpl Keskon A-sarjan osaketta.

K-erikoiskauppias-
yhdistys 2019
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K-duuni -kilpailuun tuli 
1 852 ehdotusta vuoden 

työnantajakauppiaasta ja 
kaupan vuoden työntekijästä.

K-kauppias A
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Lakineuvontaa kauppiaille
K-kauppiasliiton lakimiehelle tuli toimintavuoden aikana noin 2 000 
yhteyden ottoa puhelimitse ja sähköpostitse. Määrä vastasi edellisen vuoden 
tasoa. Neuvonnan painopiste oli aikaisempien vuosien tapaan työsuhde-
asioissa sekä sopimusoikeudellisissa asioissa. Lakineuvonnan lisäksi kaup-
piaille tarjottiin työoikeuteen liittyviä koulutuksia.

Työnantajamielikuvan vahvistamista jatkettiin
K-ryhmän työnantajamielikuvan vahvistamista jatkettiin hyvässä yhteistyös-
sä Keskon kanssa. K-kauppiaiden ja Keskon esimiesten käyttöön tuotettiin 
kattava Työllistämisen tietopaketti. Edellisenä vuonna päivitettyjä työn-
tekijöiden mobiiliperehdytysvideoita käytettiin edelleen aktiivisesti: yli 760 
työntekijää perehdytettiin videoiden avulla. Kesätyöntekijöiden rekrytoinnin 
helpottamiseksi tehtiin muokattavat ilmoituspohjat ja haastattelurunko. 

K-duuni -kilpailun suosio kasvoi entisestään: Kisaan tuli 1 852 ehdotusta 
vuoden 2019 työnantajakauppiaasta ja kaupan vuoden työntekijästä. Tasa-
väkisen kilpailun voittajina palkittiin K-kauppias Petri Putila K-Citymarket 
Lahti Paavolasta sekä Leena Salokannel Nokian K-Market Koskenmäestä. 
Voittajat julkistettiin ja palkittiin K-Team Päivillä Helsingissä marraskuussa.

Oppilaitosyhteistyötä tehtiin eri muodoissaan. Esimerkiksi Tampereen 
ammatti korkeakoulun järjestämässä ensimmäisessä Business Case  

-kilpailussa opiskelijat ratkoivat K-Supermarket Ratinan kauppiaan Marko  
Laaksosen antaman tehtävän uuden kahvituotteen lanseerauksesta.  

Jäsenpalvelut

KILPAILUAIKA ON  
14.6.–31.8.2019 

voit ehdottaa omia  
suosikkejasi osoitteessa: 
www.kesko.fi/k-duuni-kilpailu 
tai oheisen QR-koodin kautta.

Voittajat julkistetaan K-Team Päivillä 2.11.2019 
Helsingin Messukeskuksessa. Maineen ja  
kunnian lisäksi voittajat palkitaan stipendillä. 

TEKSTI Cecilia Jern

Kesäkuussa alkanut K-duuni-kilpailu jatkuu,  
ja ehdotuksia K-ryhmän vuoden kaupan 
työntekijästä ja työnantajakauppiaasta  
otetaan vastaan elokuun loppuun asti.  

Kilpailu on niin suosittu,  
että ehdotuksia on tullut jo  

yli 1 100 kappaletta.

VIIME VUONNA kilpailuun tehtiin merkittävä muutos, 
kun sitä laajennettiin koskemaan kaikkia kaupan työnte-
kijöitä ja kauppiaita, edellisvuosien nuorten, kesätyönte-
kijöiden ja nuorten työllistäjien lisäksi. K-duuni-kilpailu 
jatkuu samalla uudistetulla formaatilla tänäkin vuonna. 

HOITAAKO TYÖKAVERISI hommansa esimerkillisesti 
ja tukee myös työkavereitaan? Onko hänellä taito piristää 
niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin päivää ja osoit-
taako hän ensiluokkaista palveluhenkisyyttä vuorovaiku-
tuksessaan asiakkaiden ja työkavereiden kanssa? Ilmian-
nathan hänet meille!

TIEDÄTKÖ K-KAUPPIAAN, jolle työntekijöiden tyyty-
väisyys on sydämen asia, ja joka on onnistunut luomaan 
kauppaansa hyvän työilmapiirin ja asiakaspalveluhenki-
sen meiningin? Kauppiaan, joka tarjoaa henkilökunnal-
leen mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja on 
onnistunut edistämään monimuotoista ja tasa-arvoista 
työyhteisöä? Kerrothan hänestä meille!

MUKANA KILPAILUSSA ovat seuraavat K-ryhmän ketjut 
Suomessa: K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, Nes-
te K, K-Rauta, Rautakesko Yrityspalvelu, Onninen, Onni-
nen Express, Intersport, Budget Sport, The Athlete’s Foot, 
Kookenkä, K-Caara ja K-Auto.  

 K-duuni-kilpailu  
jatkuu elokuun loppuun!

115
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kahdessa eri tilaisuudessa: K-Kampus Festareilla 150 
yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijalle sekä 
K-ryhmän henkilökunnalle K Well & Development 
Day -tapahtumassa. Kauppa ja yrittäjyys -opintojen 
vastuuopettajille järjestettiin opettajatapaaminen, 
johon osallistui kahdeksan opettajaa. 

Koulutuksia kauppiaille ja 
kaupan henkilökunnalle
Vuoden aikana järjestettiin kolme maksutonta 
sosiaalisen median koulutusta, joihin osallistui 44 
kauppiasta ja kauppojen some-vastaavaa sekä neljä 
viestintäkoulutusta yhteensä 25 kauppiaalle.

Vuoden kärkihankkeena jatkettiin työpaikkaohjaaja-
koulutuksia. Koulutuksia järjestettiin 21 ja niihin 
osallistui 367 K-kauppiasta ja kaupan ammattilaista. 
Tavoitteena on kouluttaa K-ryhmään 1 000 uutta 
työpaikkaohjaajaa vuoteen 2021 mennessä.

Johtokuntakauppiaille järjestettiin valmennus-
kokonaisuus, joka sisälsi Esiintymistaidot ja 
mediakäyttäytyminen, Kokoustekniikka ja 
neuvottelu taidot sekä Tapatietous-valmennukset. 

Valmennuskokonaisuuden suoritti 23 luottamus-
kauppiasta eri ketjujen johtokunnista. Valmennuksia 
jatketaan vuonna 2020.

Tiivis yhteistyö Keskon kanssa jatkui K-Academyn 
koulutustarjonnan suunnittelussa ja tunnettuuden 
lisäämisessä. Kaupan henkilökunta pääsi tutus-
tumaan K-Academyn koulutustarjontaan K-Team 
Päivien K-Torilla, ja suositulla osastolla esiteltiin 
myös Kauppa ja yrittäjyys -opintoja.

Työterveyshuolto
Työterveyshuollon valtakunnallisia puitesopimuksia 
Terveystalon ja Mehiläisen kanssa jatkettiin. Mo-
lemmat puitesopimukset tarjoavat K-kauppiaille 
valmiiksi neuvotellun kaupan alalle räätälöidyn 
työterveyspalvelun.

Viisi kauppiastapaamista 
eri puolilla Suomea
Touko-lokakuussa järjestettiin viisi kauppiastapaa-
mista Helsingissä, Turussa, Joensuussa, Levillä ja 
Tampereella. Rennosti ruokailun ja ajankohtaisten 
kuulumisten ääreen kokoontui vuoden aikana lähes 
200 K-kauppiasta ja kauppiaspuolisoa.

Ella Ripatti, Vikke Tukiainen ja Tino Tukiainen, K-Rauta Ristiina.

Yhdessä Keskon HR:n kanssa osallistuttiin 
DuuniExpo-rekrytointimessuille Lahdessa ja 
Studia- opiskelijamessuille Helsingissä. Tämän 
lisäksi K-ryhmää työnantajana käytiin esittelemässä 
lukuisissa oppilaitoksissa, ja koulujen kevätjuhlissa 
jaettiin stipendejä mm. hyvin suoritetuista työssä-
oppimisjaksoista.

Kauppa ja yrittäjyys -opintojen 
kehittämistä jatkettiin
Uusia opiskelijatunnuksia avattiin noin 480 
kappaletta, ja 30 opiskelijaa suoritti kaikki kolme 
opintojaksoa. Heille myönnettiin Vähittäiskaupan 
Ammattikasvatussäätiön 200 euron stipendi. 
Opintoja käytiin esittelemässä 12 opiskelijainfossa, 
joissa tavoitettiin lähes 300 opiskelijaa. Tämän 
lisäksi opintoja esiteltiin uudella K-Kampuksella 

K-duuni -kilpailun kauppiasfinalistit K-Market 
Kaunismäen Mikko ja Suvi Pirkola sekä K-Super-
marketin Ratinan Marko Laaksonen. Keskellä 
voittaja Petri Putila K-Citymarket Paavolasta.

Minna Mourujärvi, Maria-Liisa Hämäläinen, 
Ella Koivisto ja K-kauppias Henna-Kaisa 
Rinne, K-Market Viirinkangas, Rovaniemi.
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K-ruokakauppiaat Reinin risteilyn pelastusharjoituksessa Saksassa.

Opintomatkat Saksaan
K-kauppiasliitto järjesti syyskuussa kaksi opinto-
matkaa Saksaan. Yli 40 rautakauppiasta kävi 
Kölnissä tutustumassa alan uutuuksiin messuilla 
ja kauppakäynneillä. Ruokakauppiaat puolestaan 

40 vuoden kauppiasuran tehnyt Heimo Välinen 
toimittaja Susanne Päivärinteen haastateltavana 
K-kauppiasliiton vuosikokouksessa. 

tutustuivat Rein-joen varrella sijaitsevien 
kaupunkien kauppoihin ja nähtävyyksiin. 
Risteilylle osallistui yli 90 ruokakauppiasta  
eri puolilta Suomea.

Vuosikokousviikonloppu 
Helsingissä
Yli 400 K-kauppiasta puolisoineen suuntasi 
K-kauppiasliiton vuosikokoukseen hotelli 
Crowne Plazaan Helsinkiin 5.–6.4. Perjan-
taina K-kauppiaille järjestettiin illallinen ja 
uusien kauppiaiden tapaaminen. Lauantaina 
liiton ja toimiala yhdistysten kokouksissa 
valittiin K-kauppias liiton puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja muut K-luottamuskauppiaat. 
Vuosikokouspäivänä kuultiin toimittaja Susanne 
Päivärinnan johdolla kauppiaiden paneelikes-
kusteluja, joissa nostettiin esiin K-kauppiaille 
ajankohtaisia asioita kuten kauppakohtainen 
liikeidea, monen kaupan johtaminen ja uusien 
työntekijöiden perehdyttäminen. Kokouksissa 
jaettiin myös huomionosoituksia.
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Kauppiaiden 
paneelikeskusteluissa 

nostettiin esiin 
ajankohtaisia asioita kuten 
kauppakohtainen liikeidea, 
monen kaupan johtaminen 

ja uusien työntekijöiden 
perehdyttäminen.

Yli 400 K-kauppiasta
puolisoineen osallistui 

K-kauppiasliiton 
vuosikokoukseen.

400

Kauppiasyrittäjät eri puolilta Suomea tapasivat 
toisiaan K-kauppiasliiton vuosikokouksessa.

Pasi ja Anne Saarinen, Kimmo Tirkkonen ja Sami Sivonen kertoivat  
vuosikokouksen paneelikeskustelussa omasta kauppakohtaisesta liikeideastaan. 

Toimialayhdistysten puheenjohtajat Pauli Jaakola 
(RKY), Jarkko Miinin (ERY) ja Timo Tersa (KRY).
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ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 13.9. 

www.k-kauppiasliitto.fi/ktp2019

H E LS I N K I  2 . 1 1 . 2 0 1 9     M E SS U K E S KUS

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ

K A R A O K E

STA N D U P

AMMATTI-
MESSUT

A N N A 
P U U

ARTTU 
WISKARI

L A U R I 
TÄ H K Ä

PETE 
PARKKONEN

JANNIKA B
K-Team Päivät
#kteampäivät

RUOKA JA 
RAUTA

K- L AVA
AMMATTI- 
OHJELMAA

K-Team Päivien illan odotetuin esiintyjä oli Lauri Tähkä.

K-Team Päivien infossa hymy oli herkässä Minna Alavalla, 
Mariine Kopisto-Lindholmilla, Heini Kauravaaralla, 
Anne Nyqvistillä ja Johanna Väätäisellä.

Loppuunmyydyt K-Team 
Päivät Helsingissä
K-ryhmän vuosittainen ammattitapahtuma 
K-Team Päivät kokosi yli 7 500 K-ryhmän am-
mattilaista ja yhteistyökumppania Helsingin 
Messukeskukseen 2.11. Kauppiaita puolisoineen 
oli paikalla ennätykselliset 770, joista lähes 50 oli 
K-kauppiasyrittäjän uransa hiljattain aloittaneita 
uusia kauppiaita.

Ammattimessuilla K-ryhmäläiset pääsivät tu-
tustumaan kauden uutuustuotteisiin. Messuille 
osallistui ruoka- ja käyttötavarapuolen lisäksi myös 
K-Raudan yhteistyökumppaneita. Ruoka- ja rauta-
messuilla oli mukana yhteensä 220 näytteilleaset-
tajaa. Päivän aikana palkittiin K-ryhmän vuoden 
K-duuni -kilpailun vuoden työnantajakauppias ja 
vuoden työntekijä. Päivän aikana K-lavalle nou-
sivat myös ammattipuhujat Riku Rantala, Tunna 
Milonoff, Tero Ålander, Jose Ahonen ja K-kaup-
pias Kirsi Jarkkola. Loppuunmyydyn tapahtuman 
kruunasivat Suomen ykkösesiintyjät Jannika B, 
Arttu Wiskari, Anna Puu, Lauri Tähkä ja Pete 
Parkkonen.

K-Team Päiville osallistui 
ennätykselliset 770 

K-kauppiasta puolisoineen.

Sonkajärveläinen Hue Vo tapasi Kauppiasloungessa 
kasvattajakauppiaansa Juha ja Tiina Timosen Joensuusta.

Toni Pokela, Mikko Helander ja Jussi Perälä 
K-Raudan ammattimessuilla K-Team Päivillä.

770



TOIMINTAKERTOMUS 2019 31

30

K-kauppias M
iikka Landen, K-M

arket Landen, Saukkola.

Pienet suuret teot rakensivat K-kauppiaan mainetta
Kolme neljäsosaa suomalaisista kokee K-kauppiuuden erittäin myön-
teisesti tai myönteisesti, ja K-kauppiuuden hyvin tuntevista yhdeksän 
kymmenestä arvioi K-kauppiaan olevan ”luottamukseni arvoinen”.  
Voi siis sanoa, että kauppiaiden maine on hyvällä tasolla.

Tämä kävi ilmi K-kauppiasliiton Kantar TSN:llä teettämästä tutkimuk-
sesta, jossa selvitettiin, millaisena suomalaiset näkevät K-kauppiaat ja 
millainen maine heillä on. Tutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa, ja 
sen tuloksia hyödynnetään tulevina vuosina liiton viestinnässä.

Kauppiaiden pitkäjänteinen vastuullisuustyö on omalta osaltaan raken-
tanut hyvää mainetta. Vastuullista toimintaa on kahden vuoden aikana 
tuotu esiin muun muassa Pieni suuri teko -videoilla. Vuoden 2019 aikana 
julkaistut 12 videotarinaa tavoittivat sosiaalisen median välityksellä yli 8 
miljoonaa ihmistä ja keräsivät 145 000 tykkäystä. Kauppiaiden ennakko-
luulottomat teot saivat tunnustusta myös K-ryhmän ulkopuolelta.

Jäsenviestinnän kehitys aloitettiin
K-kauppiasliiton jäsenlehden Kauppiaan uudistustyö aloitettiin kesällä. 
Elo-syyskuussa tehdyssä lukijatutkimuksessa haastateltiin 21 uransa eri 
vaiheissa olevaa kauppiasyrittäjää. Inspiransin tekemässä tutkimuksessa 
tuli ilmi selkeä tarve tuoda lehti uudelle vuosikymmenelle niin sisältönsä 
osalta kuin visuaaliselta ilmeeltäänkin. 

Lehden konseptointi käynnistettiin, ja ensimmäinen uudistunut 
Kauppias- lehti ilmestyy maaliskuussa 2020. Yhteistyökumppaneiksi 
valikoituivat A-lehdet ja Aste Helsinki. 

Viestintä 

Pieni suuri teko: 
Martin tupa, koko 
kylän yhteinen 
olohuone Lohjan 
Saukkolassa.
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Vuonna 2019 Kauppias-lehti ilmestyi 11 kertaa 
printtinä sekä digipaperina. Sisällössä painottuivat 
muun muassa luottamuskauppiastoiminta, osaami-
sen kehittäminen, kauppiaiden hyvän yhteishengen 
esilletuominen, esimiestyö, työ hyvinvointi, työlain-
säädäntö ja vastuullisuus aiheet. Kaupan alan digi-
taalista kehitystä, esimerkiksi verkkokaupan kasvua 

jäsenviestinnässä monikanavaisesti sekä Kauppi-
as-lehdessä että uutiskirjeissä. Sähköisiä uutiskir-
jeitä ajankohtaisista asioista kauppiaille lähetettiin 
vuoden aikana 17 kappaletta. 

Kehittyvä kauppa valittiin vuoden 
ammatti- ja järjestölehdeksi
Kehittyvän kaupan edellissyksynä toteutettu 
konseptiuudistus osoittautui onnistuneeksi. Lehden 
tilausmäärä kasvoi merkittävästi, ja lukijat antoivat 
sisällöstä hyvää palautetta. Huhtikuussa Kehittyvä 
kauppa sai Aikakausmedian Edit-kilpailussa arvos-
tetun kunniamaininnan, kun se palkittiin Vuoden 
ammatti- ja järjestölehtenä. ”Visuaalisesti ehjä ilme 
ja eri näkökulmista ja erilaisin juttutyylein kirjoitetut 
tekstit antavat mielikuvan me-henkeä edistävästä ja 
ammattitietoa kehittävästä mediasta”, lehdenteon 
ammattilaisista koostunut tuomaristo perusteli.

Kvalitatiivisessa lukijatutkimuksessa kartoitettiin 
keväällä K-kaupan henkilökunnan mielipiteitä ja 
kokemuksia. K-ruoka-, -rauta- ja urheilukaupan 
osaajat pitivät lehteä laadukkaana, monipuolisena, 
positiivisena, kannustavana ja lämminhenkisenä. 
Kehittyvä kauppa antaa lukijoiden mielestä sellaista 
tietoa, mitä ei muualta saa.

Kehittyvän kaupan pääkohderyhmänä ovat 
K-kauppojen henkilökunta ja K-kauppiasyrittäjät. 
Innostusta, ammattitietoa ja yhteisöllisyyttä jakava 
lehti tukee K-strategian toteutusta ja rakentaa hyvää 
työnantajakuvaa. K-kauppiasliiton kustantaman 
lehden tärkeänä tavoitteena on tarjota kauppiaille 
taustatukea heidän johtamistyössään.

Digitaalinen näköislehti on K-kauppiaiden luetta-
vissa liiton nettisivuilla, ja K-kauppiuudesta kertovia 
juttuja on jaettiin sosiaalisen median välityksellä. 
Kehittyvän kaupan uutiskirje lähetettiin kaikille 
kauppiaille juuri ennen printtilehden ilmestymistä 
10 kertaa vuoden aikana. Tavarantoimittajille räätä-
löitiin oma uutiskirje neljästi vuodessa. 

Kehittyvä kauppa tarjosi vuonna 2019 ammattiasiaa 
10 numerossa yhteensä 800 sivun verran. Maalis-
kuussa tehtiin ruokakauppoihin erillinen teemaliite 
kesän juomista. Toukokuussa toimitus kasasi kaupan 
tilastot Kaupan tekijät -kokonaisuuteen. Elokuussa 
lehden markkinointi teki jälleen kaikkien aikojen en-
nätystuloksen, ja lehdestä tuli 124-sivuisena kaikkien 
aikojen laajin. 

K-Citymarket Pirkkala uu-
distettiin täysin viime vuo-
den toukokuussa. Moder-
ni kauppa on kasvattanut 

asiakastyytyväisyyttään ja sitä kautta 
myynninkehitystään. Uudistukset ei-
vät jääneet remonttiin ja valikoimin, 
vaan aukioloaikoja laajennettiin ja 
verkkokauppa otettiin käyttöön. 

Ennen uudistusta Sivonen pereh-
tyi erittäin tarkasti potentiaaliseen 
asiakaskuntaan ja -rakenteeseen. Kä-
vi ilmi, että lapsiperheet ovat suu-
rin yksittäinen asiakasryhmä. Hyvin 
toimeentulevat aikuiset pariskunnat 
ovat toinen merkittävä segmentti. 
Data vaikutti merkittävästi osastojen 
painoarvoihin.

”Meillä on positiivinen ongelma. 
Asiakasmäärä on kasvanut huikeas-
ti uudistuksen jälkeen, toisin kuin ti-
la. Sijoittelu ja logistiikka ovat toisi-
naan melkoista palapeliä. Hyllykart-
toja tarkastetaan jatkuvasti. Tavaraa ei 
voi olla liikaa esillä, jotta käytävät py-
syvät avarina”, Sivonen kertoo. 

Johtotähtenä 
kunnianhimoinen liikeidea
”Erotumme kilpailijoista täysin eri-
laisella myymälällä. Haluamme olla 
Pirkanmaan laadukkain ja nykyaikai-
sin kauppa”, kauppias tiivistää liikei-
deansa. Nyt näyttää siltä, että tavoite 
on saavutettu. Tyytyväisyyden tuntee-
seen ei ole jääty muhimaan, vaan uu-
sia konsepteja suunnitellaan ja toteu-
tetaan täyttä vauhtia. 

Sivonen korostaa henkilökunnan 
roolia huiman hyvässä onnistumisessa. 
”Osastonhoitajat jalkauttavat liikeideaa 
käytännön tila- ja valikoimaratkaisuis-
sa. Annan heille pitkälle vapaat kädet, 
kunhan ideat toimivat kaupallisesti.” 

Digitaalisuus parantaa 
asiakaskokemusta 
KCM Pirkkalassa on käytössä säh-
köinen hinnannäyttöjärjestelmä, di-
gitaalinen äänimaailma ja 3D-näy-
töt, jotka mahdollistavat kolmiulot-
teiset elämykset. 

Sivoselle elämyksellisyys onkin 
tärkeää. ”Kaupassa on ollut kaiken-
laista maan ja taivaan väliltä.” Se pi-
tää paikkansa kirjaimellisesti, lento-
konettakin on käytetty sisustusele-
menttinä. 

”Kun lapset jaksavat innostua kau-
passa käymisestä, viihtyvät aikuiset-
kin”, Sivonen naurahtaa. Hän uskoo, 
että perheet tulevat mielellään takai-
sin kauppaan, jossa lasten aika ei käy 
pitkäksi ja kitinän sijaan kuuluu in-
nostuneita wau-kiljahduksia. 

Herkullinen 
huvipuistoäänimaailma
Kaupan karkkiosasto saa Sivosen hy-
myilemään tyytyväisenä. 

”Makeistaivas on yksi kauppam-
me kivijaloista. Valikoima on laaja 
koko Suomen mittapuussa. Olemme 
panostaneet esillepanoihin, tunnetut 
tuotemerkit ovat omissa hyllyissään ja 
meillä on paljon lahjatuotteita, kuten 
suklaarasioita ympäri vuoden.” 

Makeistaivaassa pääsee rentou-
tumaan laarien äärellä. Katossa on 
akustiset äänenvaimennuslevyt, jotka 
sulkevat pois kaupan muun taustako-
hinan. Lisäksi osastolla on huvipuis-
tomainen äänimaailma. 

”Meillä on säännöllisesti glutee-
nittomien karkkien pop up -kam-
panjoita. Jossakin vaiheessa on var-
masti tulossa vakituisempaakin tar-
jontaa, mutta sijoittelua pitää vielä 
suunnitella.”

KCM Pirkkala on maakunnan 
modernein kauppa

Sami Sivonen panostaa lapsiperheisiin. Lapsia viihdyttää muun muassa vespa-auto, jonka sisälle pääsee leikkimään 
hevi-osastolla. Tex mex -tuotteiden lähistölle on sijoitettu taco-laiva ja tarjolla on myös lapsille suunnattuja näyttö-
ruutuja peleineen. 

K-ryhmä

12
13.12.2019
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3

K-Rauta Järvenpään kauppias Taina Källi tarjosi työtoiminta-
paikan autistiselle Pekka Kinnuselle. Puolessatoista vuodessa 
Kinnunen on löytänyt oman paikkansa osana työyhteisöä.

”Erilaisia ihmisiä ei saa työntää syrjään, 
vaan heidät täytyy ottaa mukaan”

RYÖSTÖ

järkyttää turvallisuudentunnetta 
s.2

LUOTTAMUSKAUPPIAIDEN

joulukauppatsempit 
s.4

VALTIOVALLAN

kunniamerkit K-kauppiaille
s. 5

KCM-ketju palkitsee vuosittain parhaat kauppansa. 
Vuoden K-Citymarket - ja Vuoden juomakauppa 
-voitot menivät tällä kertaa Pirkkalaan. Kauppias 
Sami Sivonen onkin paneutunut perinpohjaisesti ja 
laaja-alaisesti kauppansa kehittämiseen. 

Sami Sivonen, 
KCM Pirkkala
• Sivonen aloitti kauppiaana vuon-

na 2004. Hän on toisen polven 
kauppias. 

• KCM Pirkkalaan hän siirtyi vuonna 
2009.

• Sivonen on koulutukseltaan mer-
konomi ja suorittaa parhaillaan 
eMBA-tutkintoa Jyväskylän yli-
opistossa. 

• Sivonen on myös kilpa-autoilija. 
Hän voitti lokakuussa MM-hopeaa 
Time Attack -rata-autokilpailussa 
Australiassa. 

• Kauppiaan vanhin poika Mika Si-
vonen on KCM Pirkkalassa töissä. 
Hän vastaa verkkokaupasta ja 
panimotuotteista. 

Aasialaisen ruoan  
suosio yllätti
Sana on kiirinyt ja mukaan otettavat 
ravintolatason annokset ovat laajen-
taneet koko kaupan asiakasryhmää – 
herkkujen perässä tullaan jo kauem-
paakin.

”Sushit valmistetaan paikan päällä. 
Tampereen vanhin kiinalainen ravin-
tola Golden Unicorn toimittaa meille 
lämpimät catering-ruoat kaksi kertaa 
päivässä, viikonloppuisin jopa kolme.” 

Uusinta uutta on Buffalo Fried 
Chicken, joka tarjoaa rapeiksi fritee-
ratut kanat dippeineen. 

”Tämä on ensimmäinen laatuaan 
Suomessa. Odotan innolla, miten 
konsepti otetaan vastaan!”

Suomen paras juomaosasto 
Myös kaupan juomaosasto palkittiin 
ketjunsa parhaimpana. Sivonen it-
se pitää sen valttikortteina raikasta ja 
selkeää yleisilmettä, monipuolista tar-
jontaa ja esillepanoja. 

”Myös sijainti leipä- ja hevi-osas-
tojen välimaastossa on totutusta poik-
keava, positiivisesti yllättävä, useinhan 
juomaosastot on laitettu maito-osas-
tojen lähelle.”

Puutynnyrit ja viinihyllyt luo-
vat eurooppalaista tunnelmaa, vaik-
ka hyllyissä ei toki varsinaisia viinejä 
olekaan – ainakaan vielä. ●

M.F. 

Kolmen turkulaisen K-Marketin kauppias Anni Puhakka järjesti lapsille kokkikurssin.

Kehittyvä kauppa palkittiin Aikakausmedian Edit-kilpailussa Vuoden ammatti- ja järjestölehtenä.
ja uusia digitaalisia työkaluja käsiteltiin säännöllisesti 
ja monipuolisesti. K-ryhmän strategia näkyi lehden 
jutuissa kautta linjan esimerkiksi kauppakohtaisen 
liikeidean osalta. 

K-kauppiasliiton koulutuksen kärkihanketta 
työpaikka ohjaajakoulutusta tuotiin esiin liiton 
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K-kauppiasliitto ja sen toimialayhdistykset myöntävät ansioituneille  
K-kauppiaille ja keskolaisille huomionosoituksia, joita jaettiin K-kauppias-
liiton vuosikokouksessa Helsingissä 6.4.

 Valtiovallan kunniamerkin sai kuusi K-kauppiasta.

 K-kauppiasliiton kunniamerkkejä myönnettiin  
viisi, ansiomerkkejä 10 ja toimintamerkkejä viisi.

 Diplomikauppiaan arvonimi myönnettiin  
12 K-kauppiaalle.

 Kasvattajakauppiaan kunnia maininnan 
sai kaksi K-kauppiasta.

Huomion osoitukset

Valtiovallan kunniam
erkin saivat K-kauppiasliiton vuosikokouksessa Jyrki Laulaja (vas.), Tom

i H
uuho, Jyrki M

ollgren, Pasi A
ro, Raim

o H
olappa ja Veijo Julkunen.
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an M
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  och  H
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elsingfors.

Rekordens år
Finlands ekonomi växte knappt två procent under verksamhetsåret, till-
växten avtog en aning. Privatkonsumtionens roll som upprätthållare av 
tillväxten stärktes. Även handelsbranschen utvecklades positivt enligt upp-
skattning. Trots att den ekonomiska tillväxten avmattades, hade företagen 
brist på kunnig och motiverad arbetskraft. Även  handelsbranschen mötte 
rekryteringsutmaningar.

K-gruppens försäljning och resultat utvecklades utmärkt. K-affärernas 
försäljningsutveckling var positiv och lönsamheten förbättrades, och 
K-gruppens näthandel växte starkt i alla branscher. Kesko uppnådde sitt 
bästa resultat genom tiderna.

Den finländska dagligvarumarknaden växte enligt förhandsberäkning med 
nästan tre procent, men tillväxten avmattades. K-dagligvaruaffärernas 
försäljning utvecklades utmärkt och K-gruppen vann marknadsandelar. 
Butiksspecifika affärsidéer som bygger på kedjekoncepten har förbättrat 
kunderfarenheten och höjt butikernas försäljning. Köpmannaföretagsmo-
dellen som stöds med en effektiv kedjeverksamhet har höjt K-gruppens 
prestationsförmåga och frigjort köpmännen att med tillförsikt förnya sina 
butiker. Ett anmärkningsvärt internationellt erkännande erhölls, då K-City-
market i Träskända i november utsågs till världens bästa matbutik i en 
tävling som arrangerades av brittiska IGD, en undersöknings- och expert-
organisation inom handelsbranschen.

Utvecklingen inom järnhandels- och inredningsbranschen normaliserades. 
Enligt preliminära uppgifter låg branschens försäljning på samma nivå 
som året innan. K-gruppens järnhandel växte med nästan en procent och 

Styrelseordförandens 
och verkställande  
direktörens översikt

K-köpmannaförbundets 107:e verksamhetsår

K-gruppens 
försäljning 

och resultat 
utvecklades 

utmärkt.
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På K-köpmannaförbundet 
och i dess organ ordnades 
sammanlagt 82 officiella 

möten.

82

K- Rautakedjan stärkte sin position som marknads-
ledare med en marknadsandel på 42 %. K-Rautaaffä-
rernas försäljning till proffskunder växte fortfarande 
snabbare än konsumenthandeln. Järnaffärerna som 
hör till K-Rautakedjan hade även positiv lönsam-
hetsutveckling.

Lönsamheten för K-gruppens fritidshandel har hållit 
sig på en god nivå trots den hårda konkurrensen. 
Intersportaffärerna höll sin ställning som marknads-
ledare och förbättra lönsamheten. Kookenkä-kedjan 

var marknadsledare inom specialskoaffärer, även 
om affärernas lönsamhet försvagades en aning. 

Förbundets evenemang ökade fortfarande i popula-
ritet. Yrkesskickligheten utvecklades, kollegiala nät-
verk byggdes och K-andan höjdes på evenemangen. 
Årsmötet ordnades som ett två dagar långt möte i 
Helsingfors i april. På fem orter på olika håll i Finland 
ordnades regionala träffar och två för K-köpmännen 
skräddarsydda studieresor gick till Tyskland. K-Team 
Dagarna ordnades i november i Helsingfors. I det 

rekordpopulära evenemanget deltog under dagen 
över 7 500 personer, varav 770 var köpmän. På 
K-köpmannaförbundet och i dess organ ordnades 
sammanlagt 82 officiella möten.

K-köpmännens professionella utveckling främjades 
med utbildningar. För köpmännen och affärernas 
nyckelpersoner ordnades bland annat utbildningar 
om kommunikation och sociala medier. För de 
behov som utbildningsreformen på andra stadiet 
för med sig utbildades nya arbetsplatshandledare 
till K-affärerna och i matkedjorna körde butiks-
specifika affärsidéutbildningar i gång. K-Academys 
verksamhet erbjöd ett lätt stråk att bekanta sig 
med utbildningsutbudet och medförde systematik 
i utbildningsplaneringen. K-affärernas arbetsgivar-
bild förstärktes i yrkeshögskolorna, där nya kunniga 
personer utbildades med hjälp av studierna Kauppa 
ja yrittäjyys (Handel och företagsamhet). 

K-köpmannaförbundet lät Kantar TNS utföra en un-
dersökning av K-köpmännens rykte och förtroende. 
Finländarna förhåller sig mycket positivt till K-köp-
männen och det upplevs att K-köpmannaskapet 
ger en positiv modell av företagsamheten. Viktiga 
ryktesfaktorer som framkom var köpmannens egen 
person samt butikerna och deras sortiment, kvalitet 
och betjäning.

Ansvarsfull verksamhet och en positiv offentlig profil 
är en central del av K-affärernas rykteshantering. Di-
rektkanalen för respons som förbundet upprätthåller 
är en del av K-affärernas ansvarsfulla verksamhets-
principer. Via den kan de anställda ge respons, också 
anonymt om de så önskar. Under året lämnades 
sammanlagt sex responser via responskanalen, varav 
hälften anonymt.

Inom förbundets påverkansarbete övergicks efter 
vårens riksdagsval från aktiv utveckling till tryggande 
av verksamhetsförhållandena. Förvirring orsakade 
bland annat en skrivning i regeringsprogrammet om 
handelns egna märkesvaror, den snabba politise-
ringen av diskussionerna om en radikal reducering 
av spelautomater samt den strama och schematiska 
beredningen av lagstiftningen om laddningsnätet för 
elbilar. K-köpmannaförbundet gav ett utlåtande om 
propositionen om laddningspunkter för elfordon i 
byggnader som baserar sig på direktivet om byggna-
ders energiprestanda (EPBD).

K-köpmannaförbundet arbetar via branschorgani-
sationerna för att förbättra verksamhetsförutsätt-
ningarna för köpmannaföretagsamhet. K-köpman-
naförbundet hade sammanlagt 15 representationer 
i organisationer i handelsbranschens organ. För-
bundets verkställande direktör, organisationschef 
och kommunikationschef är en del av K-gruppens 
påverkansnät.
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K-köpmannaförbundet ökade sitt innehav i Kesko 
märkbart under verksamhetsåret genom att förvärva 
774 272 Keskos A-aktier för långvarigt innehav. Av 
dessa köptes 670 220 stycken i en post i augusti. 
Förvärvet finansierades till största delen med ett 
långfristigt banklån på 34,76 miljoner euro, för vilket 
1 360 000 stycken Keskos A-aktier pantades som 
säkerhet. Till följd av förvärvet överskred K-köpman-
naförbundets ägarandel av Kesko fem procent, och 
förbundet lämnade Kesko och Finansinspektionen 
ett flaggningsmeddelande om den förändrade 
ägarandelen. Vid verksamhetsårets slut innehade 

K-köpmannaförbundet 5 029 728 aktier i Keskos 
A-serie.

K-köpmannaförbundets ekonomi är i gott skick, och 
förbundet uppbar ingen medlemsavgift av bransch-
föreningarna år 2019. Förbundets nya lokaler 
färdigställdes i slutet av året i K-Kampus utbyggnad 
i Fiskehamnen i Helsingfors. I början av januari 2020 
flyttades det in i de nya lokalerna på Sörnäsgatan. 
Hyresavtalet för de nya lokalerna har ingåtts med 
Pensionsförsäkringsbolaget Varma och det löper på 
10 år.

Köpmännens tillfredsställelse och förväntningar 
mättes i början av året i en medlemsenkät för att  
utveckla K-köpmannaförbundets verksamhet. Till-
fredsställelsen med förbundet låg fortsättningsvis på 
en hög nivå och samarbetet med Kesko på den hög-
sta nivån under hela den femåriga mätperioden. Även 
samarbetet med förtroendeköpmännen undersöktes. 
Enligt undersökningen upplever förtroendeköpmän-
nen att deras uppdrag är meningsfullt och samarbe-
tet med de Keskoanställda fungerar mycket bra.

K-köpmannaförbundets styrelse sammanträdde åtta 
gånger under verksamhetsåret. Under planeringsda-
garna i Stockholm bekantade sig styrelsen även med 
svenska K-Rautas affärskoncept och verksamhet. 
I augusti deltog förbundets styrelse och samtliga 
förtroendeköpmän tillsammans med Keskos ledning i 
en gemensam startdag för verkställandet av strategin. 

I K-köpmannaförbundets styrelsearbete låg tyngd-
punkten på en aktiv uppföljning av affärsområdenas 
utveckling och på att stödja och stärka K-köpman-
naföretagsamheten via samarbete, intressebevak-
ning, strategiskt ägande och utvecklingsprojekt. 
Styrelsen följde med affärsområdenas utveckling i 
branschöversikter, där branschföreningarnas ordfö-
rande presenterade utsikter om läget i K-kedjorna 
och i sin bransch.

Som ordförande för K-köpmannaförbundets styrelse 
fortsatte Toni Pokela från Esbo och som vice ord-

Toni Pokela
K-köpmannaförbundets

styrelseordförande

Jaana Hertsberg
K-köpmannaförbundets
verkställande direktör

förande Jussi Perälä från Helsingfors. Som styrelse-
medlemmar fortsatte Jyrki Aalto från Helsingfors, 
Veijo Julkunen från Lahtis, Olli Runokangas från 
Helsingfors och Timo Tersa från Villmanstrand. 
Tomi Huuho från Klövskog, Risto Niklas-Salminen 
från Tammerfors och Markus Ranne från Helsing-
fors satt i K-köpmannaförbundets styrelse 1.1 – 6.4 
och som styrelsens nya medlemmar började 7.4 
Pauli Jaakola från Helsingfors, Jarkko Miinin 
från Joensuu och Janne Rinne från Vanda. Som 
förbundets verkställande direktör fortsatte Jaana 
Hertsberg.

Vid K-köpmannaförbundets byrå arbetade under 
verksamhetsåret i medeltal 15 personer och flera 
personskiften skedde. Utvecklingschef Tuura 
Inha övergick i Keskos tjänst 1.2. Assistent Anneli 
Ruusunen blev pensionerad 30.6 och utvecklings-
chef Kai Laikio 31.12. Tre nya personer anställdes 
under verksamhetsåret: Heini Kauravaara 1.3 som 
assistent, Jaakko Mäntyranta 1.10 som kommunika-
tionsexpert och Caj Sainio 1.11 som fältchef.

Som K-köpmannaförbundets revisorer verkar Mikko 
Nieminen och Jaana Salmi på revisionssamfundet 
PricewaterhouseCoopers och som suppleanter Ylva 
Eriksson och Enel Sintonen.

Ett varmt tack till K-förtroendeköpmännen, perso-
nalen på förbundets byrå och våra intressentgrupper 
för verksamheten 2019.
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K-ruokakauppiasyhdistys Vähittäiskaupan 
Ammattikasvatussäätiö

K-kauppiasliitto

1 241 147

K-rautakauppiasyhdistys

91 498

124 700

Omistukset 31.12.2019

539 326
K-erikoiskauppiasyhdistys

5 029 728
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Lähde: K-kauppiasliitto ry.

K-kauppiasliitto ja sen jäseninä olevat toimialayhdistykset ovat sääntöjen mukaan 
Kesko Oyj:n osakkeenomistajia. Liiton ja yhdistysten omistamat A-sarjan osak-
keet ovat pitkäaikaisessa omistuksessa. K-kauppiasliitto, toimialayhdistykset ja 
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sr omistivat 31.12.2019 7,03 % Keskon 
osakkeista ja 18,22 % äänimäärästä.

K-kauppiasliitto osti vuoden 2019 aikana Keskon A-osakkeita yhteensä 774.272 
kappaletta. Näistä 670.220 kappaletta ostettiin kertaeränä 30.8.2019 kauppa-
summan ollessa 36.560.501,00 euroa. Kauppa rahoitettiin kassavaroilla ja 
34,76 M€ pitkäaikaisella pankkilainalla. Lainan vakuudeksi pantattiin 1.360.000 
kappaletta liiton omistamia A-osakkeita. Osakeoston seurauksena K-kauppias-
liiton omistusosuus Keskon osakkeiden määrästä ylitti 5 %. K-kauppiasliitto teki 
Keskolle ja Finanssivalvonnalle liputusilmoituksen omistusosuuden muutoksesta 
30.8.2019.

Keskon osakkeiden lisäksi K-kauppiasliitolla on merkittäviä omistusosuuksia 
K-kauppiaita palvelevissa yhtiöissä. K-kauppiasliitto omistaa 34,65 % Vähittäis-
kaupan Takaus Oy:n ja 40,00 % Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n osakkeista.

Omistukset  
ja osakekaupat

K-kauppiasliiton, toimiala yhdistysten 
ja Vähittäiskaupan Ammatti-
kasvatussäätiön Kesko A-sarjan 
osake omistukset vuosina 2015 – 2019
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K-kauppiasliiton 
tulos ja tase

 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Varsinainen toiminta   

Tuotot 2 368 379,73 2 183 794,50

Kulut –3 638 882,94 –3 025 487,22

Kulujäämä –1 270 503,21 –841 692,72

Sijoitus- ja rahoitustoiminta   

Osinko- ja korkotuotot 10 899 413,99 9 171 983,77

Korkokulut –63 378,90 –117,11

Tuottojäämä 9 565 531,88 8 330 173,94
 
Tuloverot –1 923 511,52 –1 673 176,63
 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 7 642 020,36 6 656 997,31

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018

Pysyvät vastaavat     

Aineettomat hyödykkeet  0,00 4 723,23

Aineelliset hyödykkeet  246 026,84 101 610,92

Osakkeet ja osuudet  124 138 093,06 82 646 598,40
Pysyvät vastaavat yhteensä 124 384 119,90 82 752 932,55

Vaihtuvat vastaavat     

Saamiset   

Pitkäaikainen   

Muut saamiset  0,00 48 174,00

Lyhytaikainen  

Myyntisaamiset  113 280,19 80 359,56

Muut saamiset  433 950,18 188 720,85

Siirtosaamiset  114 741,85 23 800,72

 661 972,22 292 881,13

Rahat ja pankkisaamiset  3 011 589,98 4 622 563,89
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 673 562,20 4 963 619,02

VASTAAVAA YHTEENSÄ  128 057 682,10 87 716 551,57

 
VASTATTAVAA  31.12.2019 31.12.2018

Oma pääoma     

Edellisten tilikausien ylijäämä 86 997 364,42 80 340 367,11

Tilikauden ylijäämä   7 642 020,36 6 656 997,31

Oma pääoma yhteensä  94 639 384,78 86 997 364,42

Vieras pääoma  

Pitkäaikainen   

Lainat rahoituslaitoksilta 29 282 600,00 0,00

Lyhytaikainen   

Lainat rahoituslaitoksilta 3 477 400,00 0,00

Saadut ennakot  5 500,00 3 300,00

Ostovelat  219 451,32 259 551,94

Muut velat  62 547,54 159 748,38

Siirtovelat  370 798,46 296 586,83
Vieras pääoma yhteensä  33 418 297,32 719 187,15

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  128 057 682,10 87 716 551,57

Tuloslaskelma

Tase
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K-kauppiasliiton hallitus    
Diplomikauppias Toni Pokela K-Citymarket Espoo Iso Omena pj 
Diplomikauppias Jussi Perälä K-Rauta Oulunkylä, Helsinki vpj 
Diplomikauppias Jyrki Aalto Kookenkä Kamppi, Helsinki jäsen 
Kauppias Tomi Huuho K-Citymarket Klaukkala jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Pauli Jaakola K-Supermarket Konala, Helsinki jäsen 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Veijo Julkunen K-Rauta Laune,  Lahti jäsen 
Diplomikauppias Jarkko Miinin Intersport Joensuu jäsen 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen Intersport Koskikeskus, Tampere jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Markus Ranne K-Supermarket Hertta, Helsinki jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Janne Rinne K-Citymarket Vantaa Koivukylä jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Olli Runokangas K-Market Masurkka, Helsinki jäsen 
Kauppias Timo Tersa K-Rauta Lappeenranta jäsen 

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus    
Kauppias Pauli Jaakola K-Supermarket Konala, Helsinki pj 7.4.2019 alkaen

Kauppias Markus Ranne K-Supermarket Hertta, Helsinki pj 6.4.2019 asti

Kauppias Janne Rinne K-Citymarket Vantaa Koivukylä vpj jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Tomi Huuho K-Citymarket Klaukkala vpj 6.4.2019 asti

Kauppias Olli Runokangas K-Market Masurkka, Helsinki vpj 
Kauppias Mika Huikko Neste K Keimola Itä, Vantaa jäsen 
Kauppias Petri Lehti Neste K Rajatorppa, Vantaa jäsen 
Kauppias Aki Luomanen K-Supermarket Postitalo, Helsinki jäsen 
Kauppias Harri Nykopp K-Market Otso, Riihimäki jäsen 
Kauppias Juuso Savolainen K-Supermarket Herkkupata, Siilinjärvi jäsen 
Kauppias Marko Strand K-Citymarket Tampere Lielahti jäsen 7.4.2019 alkaen

K-luottamus-
kauppiaat

K-kauppias Pauli Jaakola, K-Superm
arket Konala, H

elsinki.
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K-rautakauppiasyhdistyksen hallitus    
Kauppias Timo Tersa K-Rauta Lappeenranta pj 
Diplomikauppias Veijo Julkunen K-Rauta Laune, Lahti vpj 
Kauppias Sami Aalto K-Rauta Kuninkoja, Raisio jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Antti Hiilesniemi K-Rauta Espoon keskus jäsen 
Diplomikauppias Hannu Toivonen K-Rauta Lanterna, Helsinki jäsen 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Marko Vuorimaa K-Rauta Tourutorni, Jyväskylä jäsen 

K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallitus    
Diplomikauppias Jarkko Miinin Intersport Joensuu pj 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen Intersport Koskikeskus, Tampere pj 6.4.2019 asti

Diplomikauppias Jyrki Aalto Kookenkä Kamppi, Helsinki vpj 
Kauppias Pasi Aro Kookenkä Patina, Joensuu jäsen 
Kauppias Mika Juvonen Intersport Suomenoja, Espoo jäsen 
Diplomikauppias Jyrki Laulaja Kookenkä Porvoo jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Vesa Ylilehto Intersport Seinäjoki jäsen 7.4.2019 alkaen

K-Citymarket    
Kauppias Janne Rinne K-Citymarket Vantaa Koivukylä pj vpj 6.4.2019 asti

Kauppias Tomi Huuho K-Citymarket Klaukkala pj 6.4.2019 asti

Kauppias Marko Strand K-Citymarket Tampere Lielahti vpj 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Hannu Aaltonen K-Citymarket Kupittaa, Turku jäsen 
Kauppias Tom Hautakangas K-Citymarket Vaasa Kivihaka jäsen 
Kauppias Sami Hertell K-Citymarket Vantaa Jumbo jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Tero Huhtala K-Citymarket Helsinki Ruoholahti jäsen 
Kauppias Janne Itkonen K-Citymarket Kirkkonummi jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Kimmo Sivonen K-Citymarket Vantaa Tammisto jäsen 
Kauppias Sami Sivonen K-Citymarket Pirkkala jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Pasi Toppari K-Citymarket Kuopio Päiväranta jäsen 

K-Supermarket    
Kauppias Aki Luomanen K-Supermarket Postitalo, Helsinki pj 
Kauppias Juuso Savolainen K-Supermarket Herkkupata, Siilinjärvi vpj 
Kauppias Jouni Ekholm K-Supermarket Mustapekka, Helsinki jäsen 
Kauppias Jani Heinänen K-Supermarket Tarmola, Porvoo jäsen 
Kauppias Jari Lehto K-Supermarket Itäpoiju, Uusikaupunki jäsen 

Janne Rinne 
K-Citymarket johtokunnan 
puheenjohtaja (7.4. alkaen)

Aki Luomanen
K-Supermarket

johtokunnan puheenjohtaja
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Kauppias Mika Mustonen K-Supermarket Lehmus, Lappeenranta jäsen 
Kauppias Ari Ruissalo K-Supermarket Westeri, Tampere jäsen 
Diplomikauppias Janne Saarela K-Supermarket Toppila, Oulu jäsen 
Kauppias Aki Salminen K-Supermarket Jeppis, Pietarsaari jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Janne Ylä-Autio K-Supermarket Huutoniemi, Vaasa jäsen 6.4.2019 asti

K-Market    
Kauppias Olli Runokangas K-Market Masurkka, Helsinki pj 
Kauppias Harri Nykopp K-Market Otso, Riihimäki vpj 
Diplomikauppias Minna Back-Tolonen K-Market Muoniontori, Muonio jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Annika Eklund-Storrank K-Market Torghallen, Uusikaarlepyy jäsen 
Kauppias Raimo Holappa K-Market Paprika, Puolanka jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Jari Hotanen K-Market Häijää, Sastamala jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Jukka Juhajoki K-Market Riihitori, Riihikoski jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Kimmo Juntti K-Market Kirsikka, Tornio jäsen 
Kauppias Mikko Karmakka K-Market Ravioli, Espoo jäsen 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Mikko Länsiluoto K-Market Töölöntori, Helsinki jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Jani Piiroinen K-Market Citykumpu, Outokumpu jäsen 
Diplomikauppias Marko Tolvanen K-Market Ilomantsi jäsen 

K-Liikenneasemat    
Kauppias Mika Huikko Neste K Keimola Itä, Vantaa pj 
Kauppias Petri Lehti Neste K Rajatorppa, Vantaa vpj 
Kauppias Nina Laituri Neste K Puijonlaakso, Kuopio jäsen 
Kauppias Seppo Lauer Neste K Linnatuuli, Tervakoski jäsen 
Kauppias Kai Malmgren Neste K Malmi, Helsinki jäsen 
Kauppias Marit Mertsalmi Neste K Kirri, Palokka jäsen 
Kauppias Mika Snellman Neste K Kaskentie, Turku jäsen 

Olli Runokangas
K-Market

johtokunnan puheenjohtaja

Mika Huikko
K-Liikenneasemat

johtokunnan puheenjohtaja

K-Rauta    
Diplomikauppias Marko Vuorimaa K-Rauta Tourutorni, Jyväskylä pj 
Diplomikauppias Hannu Toivonen K-Rauta Lanterna, Helsinki vpj 7.4.2019 alkaen

Kauppias Sami Aalto K-Rauta Kuninkoja, Raisio vpj 6.4.2019 asti

Köpman Joakim Forss K-Rauta Vaasa jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Harri Heiskanen K-Rauta Suonenjoki jäsen 
Kauppias Merja Karhu K-Rauta Kouvola jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Taina Källi K-Rauta Järvenpää jäsen 
Diplomikauppias Keijo Numminen K-Rauta Kaukajärvi, Tampere jäsen 
Kauppias Markus Pokela K-Rauta Mikkeli jäsen 7.4.2019 alkaen

Kauppias Jouko Strand K-Rauta Sodankylä jäsen 

Intersport    
Kauppias Mika Juvonen Intersport Suomenoja, Espoo pj vpj 6.4.2019 asti

Diplomikauppias Jarkko Miinin Intersport Joensuu pj 6.4.2019 asti

Kauppias Vesa Ylilehto Intersport Seinäjoki vpj jäsen 6.4.2019 asti

Kauppias Jyrki Mollgren Intersport Puhos, Helsinki jäsen 
Kauppias Tino Pakarinen Intersport IdeaPark, Lempäälä jäsen 
Diplomikauppias Kirsi Väänänen Intersport Järvenpää jäsen 

Kookenkä    
Diplomikauppias Jyrki Laulaja Kookenkä Porvoo pj 7.4.2019 alkaen

Diplomikauppias Jyrki Aalto Kookenkä Kamppi, Helsinki pj 6.4.2019 asti

Kauppias Pasi Aro Kookenkä Patina, Joensuu vpj 
Diplomikauppias Marjo Makkonen Kookenkä Koskikeskus, Tampere jäsen 
Kauppias Sanna Säilä-Sandbacka Kookenkä Lempäälä jäsen 7.4.2019 alkaen

Marko Vuorimaa
K-Rauta

johtokunnan puheenjohtaja

Mika Juvonen
Intersport

johtokunnan puheenjohtaja
(7.4. alkaen)

Jyrki Laulaja
Kookenkä

johtokunnan puheenjohtaja
(7.4. alkaen)
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K-kauppiasliiton edustajat K-ryhmän yrityksissä ja säätiöissä

Vähittäiskaupan Takaus Oy 
hallitus, toimikausi 4/2019 – 4/2020/ 
Jussi Perälä, Markus Ranne, Heimo Välinen

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy
hallitus, toimikausi 4/2019 – 4/2020/Jyrki Aalto, 
Markus Ranne, Jussi Perälä

Vähittäiskaupan  
Ammattikasvatussäätiö 
hallitus/Toni Pokela pj, Jussi Perälä vpj,  
Jaana Hertsberg, Risto Niklas-Salminen 7.4.2019 
asti, Jarkko Miinin 8.4.2019 alkaen, Kai Laikio 
(asiamies)

Kauppiaiden Vanhuudentukisäätiö
hallitus/Kai Laikio (asiamies) 

Edustukset
K-kauppiasliiton edustajat kaupan alan yrityksissä ja yhteisöissä 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
edustajisto/Toni Pokela; yrittäjävaltuuskunta/ 
Esa Kiiskinen, Toni Pokela

Kaupan liitto
hallitus/Toni Pokela; yhteistyövaliokunta/Jaana 
Hertsberg; koulutusvaliokunta/Kai Laikio; vero-
valiokunta/Joni Lindström; turvallisuusvaliokunta/
Mikko Ahtola; lakivaliokunta/Mikko Ahtola; 
työelämävaliokunta/Mikko Kataila; erikoiskaupan 
ryhmä/Risto Niklas-Salminen 7.4.2019 asti, Jarkko 
Miinin 8.4.2019 alkaen

Päivittäistavarakauppa ry
hallitus/Markus Ranne; lähipalvelut-ryhmä/ 
Pentti Kaulamo; viestintäryhmä/Leena Salo 

Rauta- ja sisustustarvike-
kaupan yhdistys RaSi ry
hallitus/Jussi Perälä

Yrittäjän Päivän säätiö
hallitus/Jaana Hertsberg

Kaupan tutkimussäätiö
hallitus/Jaana Hertsberg

Suomen Liikemiesten  
Kauppaopiston säätiö
hallitus/Kai Laikio

Helia-säätiö
hallitus/Kai Laikio

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
hallitus/Kai Laikio

Ilmarinen 
asiakkaiden neuvottelukunta/ 
Jaana Hertsberg, pj
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K-kauppiasliiton toimiston henkilökunta 2019
Jaana Hertsberg, Mikko Ahtola, Mari Frisk, Tuura Inha (31.1. asti), Cecilia Jern, 
Mikko Kataila, Heini Kauravaara (1.3. alkaen), Riitta Kilgast, Antti Koivula, 
Mariine Kopisto-Lindholm, Kai Laikio (31.12. asti), Jaakko Mäntyranta (1.10. 
alkaen), Anne Nyqvist, Tarja Pajamäki, Anneli Ruusunen (30.6. asti), Caj Sainio 
(1.11. alkaen), Leena Salo, Kirsi Suurnäkki-Vuorinen, Tommi Tanhuanpää

K-kauppiasliitto ry 
Työpajankatu 12 
00580 Helsinki

Puh. 010 53010  
www.k-kauppiasliitto.fi 
Y-tunnus 0202334-5

K-kauppiasliiton  toim
iston  henkilökunta.
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