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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-ruokakauppiasyhdistys ry, K-rautakauppiasyhdistys ry ja K-erikoiskauppiasyhdistys ry.
K-kauppiaat ovat ao. toimialayhdistyksen henkilöjäseniä. K-kauppiasliiketoimintaan perustuvilla ketjuilla on ketjujohtokunta, joka kehittää ketjua
yhdessä Keskon ketjuyksikön kanssa. Ketjun kauppiaskokous valitsee ketjun
johtokuntaan tarvittavan määrän jäseniä. Ketjujohtokunnat 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.

Kauppias Nina Hannonen, K-Market Järvikansa, Luopioinen.
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K-kauppiasliiton
tehtävänä on
kehittää ja vahvistaa
K-kauppiasyrittäjyyttä.
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K-kauppiasliiton 108. toimintavuosi

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus
Koronapandemian ravisuttama vuosi
Toimintavuoteen 2020 vaikutti voimakkaasti koronapandemia. Uusi virus
levisi Kiinan Wuhanista kaikille mantereille muutamissa viikoissa aiheuttaen
vakavan tartunta-aallon. Pandemian vaikutukset niin ihmisiin kuin talouteenkin olivat valtavat. Suomessa talouden voimakkain pudotus nähtiin keväällä,
mutta jo kesällä lasku alkoi tasaantua. Kansantalouden arvioidaan supistuneen
vuonna 2020 muutaman prosentin, mikä on vertailumaihin nähden maltillista.
Koronapandemia ja siitä johtuneiden viranomaisrajoitusten vaikutukset iskivät
yrityksiin eri tavoilla. Päivittäistavarakauppa sekä rauta- ja sisustuskauppa
kuuluivat pandemiasta hyötyjiin. K-ryhmä onnistui kriisijohtamisessa. Päätökset tehtiin vaihtuvissa tilanteissa nopeasti, muutoksiin reagoitiin ketterästi
ja yhteistyö toimi erinomaisesti. Tavaran saatavuus pysyi hyvällä tasolla ja
kustannuksia painettiin nopeasti alas. K-kauppiaiden myynti ja kannattavuus
nousivat kaikkien aikojen ennätykseen ja Keskon tulos oli sen historian paras.
Suomen päivittäistavaramarkkina kasvoi koronavuonna selvästi nopeammin
kuin muutamana edeltävänä vuotena kulutuskysynnän suuntautuessa ruokakauppoihin. Kasvua oli ennakkotietojen mukaan lähes kymmenen prosenttia.
K-päivittäistavarakaupat kasvoivat kaikissa kokoluokissa kilpailijoitaan
enemmän ja K-ryhmä ylitti markkinavauhdin selvästi. Myös K-ruokakauppojen
kannattavuus kehittyi positiivisesti. Toisaalta kauppojen väliset vaihtelut olivat
poikkeuksellisen suuria. Myynti laski voimakkaasti niissä ruokakaupoissa,
joiden asiakasvirrat kuihtuivat etätyöhön ja etäopetukseen siirtymisen sekä
liikenteen supistumisen vuoksi.
Rauta- ja sisutuskauppa vauhdittui, kun koronarajoitukset saivat suomalaiset
pysymään kotona ja satsaamaan kotien, mökkien ja pihojen kohentamiseen.

K-kauppiasliiton puheenjohtaja Toni Pokela.
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Alustavien tietojen mukaan ala kasvoi yli viisi prosenttia, ja K-ryhmä jatkoi kasvuaan markkinoita nopeammin. K-Rauta-ketjuun kuuluvien rautakauppojen
myynti ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti.

nen shokista oli hyvin hidasta. Vapaa-ajan kaupalle
työstettiin syksyn aikana uusi strategia. Joulukuussa
Kesko tiedotti Kookenkä-kauppiaille suunnitelmastaan ketjun lopettamiseksi.

Eniten myyntiä koronakriisissä menettänyt tuoteryhmä olivat pukeutumistuotteet. Myös K-ryhmän
vapaa-ajan kaupan myynti putosi voimakkaasti
koronarajoitusten takia. Vapaa-ajan kauppojen
rahoitustilanne oli valmiiksi vaikea mittaushistorian
lämpimimmän talven jälkeen. Urheilukaupan toipuminen alkoi jo kesäkuussa ihmisten panostaessa
ulkoiluun ja liikuntaan, mutta jalkinekaupan toipumi-

Verkkokaupan kasvu räjähti keväällä täysin uudelle
tasolle koronatartuntojen välttämisen ja riskiryhmien liikkumisrajoitusten kiihdyttämänä. Kymmenen
vuoden kehitys saavutettiin muutamassa viikossa.
K-ryhmän ruokakauppojen myynti verkon kautta
lähes nelinkertaistui, ja K-Rautojen sekä vapaa-ajan
verkkokauppojen myynti lähes kaksinkertaistui
edellisvuoteen verrattuna.
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28.3.

Liiton vuosikokous
pidettiin erityisjärjestelyin
poikkeusoloissa Helsingissä.

Työmäärä K-kaupoissa kasvoi, kun kauppa kävi ja
verkkokauppapalveluiden tarjontaa lisättiin. Myymälöissä tehtiin paljon toimenpiteitä turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi
tartunnalta: Hygieniatasoa nostettiin, siivousta
lisättiin sekä otettiin käyttöön turvallisuutta parantavia toimintatapoja ja suojavälineitä. Koronapandemia lisäsi osaltaan töiden järjestelytarpeita, kun
työntekijöitä joutui karanteeniin lähinnä virukselle
altistumisen vuoksi.
Kokouksia pidettiin jonkin verran tavanomaista enemmän tilanteiden muututtua nopeasti. K-kauppiasliitossa ja sen toimielimissä järjestettiin toimintavuonna 92 virallista kokousta. Kokoustekniikassa otettiin
digiloikka. Kun kokoontumis- ja matkustusrajoituksien takia lähikokouksia ei ollut mahdollista järjestää,
siirryttiin käyttämään etätyöskentelysovelluksia ja
etäkokoustamisesta tuli luonteva osa työarkea.

misen. Kauppiastapaamisia peruutettiin tai siirrettiin
myöhempiin ajankohtiin. Opintomatkat ulkomaille
jäivät toteutumatta. Toukokuussa kävi ilmeiseksi,
että koronasta johtuvat kokoontumisrajoitukset
jatkuisivat myös syksyllä. Liiton hallitus peruutti vuotuisen päätapahtuman K-Team Päivät. Päätöksen
välttämättömyys ymmärrettiin, mutta pettymys oli
suuri. K-Team Päivien sijaan toteutettiin viihteellinen
virtuaalitapahtuma K-Team Live.
Koronarajoitukset vaikuttivat voimakkaasti koulutusten järjestämiseen. Lähikoulutuksia siirrettiin,
muutettiin etäkoulutuksiksi tai peruttiin. Poikkeusaika vaati K-kauppiailta äärimmäistä venymistä
ja jaksaminen joutui koetukselle. Kauppiaiden
tukemiseksi järjestettiin Oman mielen johtaminen
poikkeusaikana -webinaarit.

Liiton vuosikokous pidettiin 28.3. Helsingissä erityisjärjestelyin poikkeusoloissa. Kokouksissa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja vapaamuotoinen ohjelma
peruutettiin.

Vastuullinen toiminta ja myönteinen julkisuuskuva
ovat keskeinen osa K-kauppojen maineen hallintaa.
K-kauppojen vastuullisiin toimintaperiaatteisiin
kuuluu liiton ylläpitämä Suora linja –palautekanava,
jonne K-kauppojen henkilökunta voi antaa palautetta myös nimettömänä.

Liiton tapahtumatoiminta mullistui koronavuoden
aikana. Uudenmaan K-kauppiaat kokoontuivat
tapaamiseen K-Kampukselle helmikuussa, mutta
pian tämän jälkeen tartuntariski ja rajoitukset estivät
yli kymmenen hengen fyysisten tapahtumien järjestä-

K-kauppiaiden toimintaedellytysten parantamiseksi
ja turvaamiseksi K-kauppiasliitto antoi lausuntoja
ja otti kantaa kaupan alaa koskeviin laki- ja kehityshankkeisiin. K-kauppiasliitto toimi aktiivisesti myös
kaupan alan järjestöjen kautta. Koronakriisissä
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erityisenä tavoitteena oli mahdollistaa kauppojen
aukiolo ja turvata toimintaa pitämällä kauppoja
koskevat rajoitukset mahdollisimman pieninä. Tässä
onnistuttiin.

edelleen positiivisesti ollen nyt korkeimmalla tasolla
kahdeksan vuotta kestäneen mittausjakson aikana.
Myös yhteistyön Keskon kanssa koettiin olevan
entistäkin paremmalla tasolla.

K-kauppiasliitto lisäsi Kesko-omistustaan toimintavuoden aikana hankkimalla pitkäaikaiseen
omistukseensa 17.469 kpl Keskon A-osakkeita.
Toimintavuoden lopussa yhdistys omisti Keskon
A-sarjan osakkeita 20.136.381 kpl. Kesko Oyj:n toteutti huhtikuussa maksuttoman osakeannin, splitin,
jossa jokaista A- ja B-sarjan osaketta kohti annettiin
kolme uutta vastaavan sarjan osaketta.

K-kauppiasliiton hallitus kokoontui toimintavuonna
14 kertaa. Kokouksista kuusi toteutettiin lähi-, kuusi
etä- ja kaksi sähköpostikokouksina. Syyskuussa
järjestettiin liiton hallituksen ja luottamuskauppiaiden sekä Keskon johdon yhteinen strategian
toteuttamisen starttipäivä. Tilaisuus striimattiin
K-Kampukselta, ja suurin osa luottamuskauppiaista
osallistui tilaisuuteen etänä.

K-kauppiasliiton talous pysyi hyvässä kunnossa
koronapandemiasta huolimatta. K-Team Päivien
peruuttamisella oli suuri vaikutus liiton talouteen.
Budjetoituja tuottoja jäi tämän vuoksi saamatta 1,3
miljoonaa euroa, ja vastaavasti budjetoituja kuluja jäi
syntymättä yli miljoona euroa. Kasvaneiden osinkotuottojen ansiosta toimintavuoden tulos ennen
veroja oli 10,6 miljoonaa euroa, joka on edellisvuotta
parempi. Liitto ei perinyt jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä vuonna 2020.

K-kauppiasliiton hallituksen työ painottui liiton ja
kauppiaskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen koronapandemiasta johtuvissa poikkeustilanteissa sekä viranomaisten antamien määräysten,
suositusten ja rajoitusten raamittamassa toimintaympäristössä. Hallitus seurasi toimialojen ja K-ketjujen kehitystä ja tilanteita toimialakatsausten kautta.
K-kauppiasyrittäjyyttä tuettiin yhteistyön, edunvalvonnan ja kehityshankkeiden sekä strategisen
omistajuuden avulla.

K-kauppiasliiton tehtävänä on edistää Keskon ja
kauppiaiden välisen hyvän yhteistyön toteutumista.
Kauppiaiden tyytyväisyyttä ja odotuksia liiton ja Keskon toimintaan selvitettiin helmikuussa toteutetulla
jäsenkyselyllä. Tyytyväisyys liittoon oli kehittynyt

K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtajana jatkoi
Toni Pokela Espoosta ja varapuheenjohtajana Jussi
Perälä Helsingistä. Hallituksen jäseninä jatkoivat
Pauli Jaakola Helsingistä, Jarkko Miinin Joensuusta
ja Janne Rinne Vantaalta. Jyrki Aalto Helsingistä,
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Toni Pokela

Jaana Hertsberg

K-kauppiasliiton
hallituksen puheenjohtaja

K-kauppiasliiton
toimitusjohtaja

Veijo Julkunen Lahdesta, Olli Runokangas Helsingistä sekä Timo Tersa Lappeenrannasta toimivat
K-kauppiasliiton hallituksessa 1.1. - 28.3. ja hallituksen uusina jäseninä 29.3. aloittivat Taina Källi
Järvenpäästä, Harri Nykopp Riihimäeltä sekä Hannu
Toivonen Helsingistä. Hallituksen jäsenten lukumäärä pieneni 29.3. alkaen yhdeksästä kahdeksaan.
Liiton toimitusjohtajana jatkoi Jaana Hertsberg.
Liiton toimisto muutti Sörnäistenkadulta K-Kampukselle 2.1. Toiminta saatiin uusissa toimitiloissa
hyvin käyntiin, kunnes korona-aalto iski Suomeen ja
muutti työarjen. Liiton toimisto siirtyi etätöihin 17.3.,
kun K-Kampus käytännössä suljettiin. Koronatilanteen helpottaessa kesäkuun alussa henkilöstö pääsi
takaisin toimistolle vuorotellen kahdessa ryhmässä
mallilla viikko töissä – viikko etänä. Elokuusta alkaen
kaikki työskentelivät pääasiallisesti toimistolla.
Syksyllä koronaepidemian uudelleen kiihtyessä
turvallisuusohjeita kiristettiin moneen otteeseen.
Kasvomaskien käytöstä tuli pakollista 23.11. alkaen
ja etätöihin jouduttiin palaamaan 26.11. alkaen.
K-kauppiasliiton toimistossa työskenteli toimintavuonna keskimäärin 15 henkilöä, joka on yksi
vähemmän kuin perusvahvuus. Koronakriisi vähensi
tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvien töiden määrää,
minkä vuoksi neljän henkilön työaikoja jouduttiin
lyhentämään. Lyhennykset toteutettiin käyttämällä

saldo- ja ylityötunteja ja lomia sekä osittaisilla
lomautuksilla 15.5.–8.11.
Henkilömuutoksia oli poikkeuksellisena vuotena
paljon. Toimituspäällikkö Mari Frisk lopetti
K-kauppiasliitossa 28.4. ja assistentti Heini Kauravaara 5.6. Koulutuskoordinaattori Cecilia Jern siirtyi
liitosta Keskon palvelukseen 17.8. Uusia työntekijöitä aloitti toimintavuoden aikana kolme: toimituspäällikkö Tanja Ruotsi 10.8., assistentti Nina Hemtman
31.8. ja koulutuskoordinaattori Ulla Mämmi 5.10.
Kaikki kolme siirtyivät liittoon Keskosta.
K-kauppiasliitto jatkaa toimintaansa strategisten
tavoitteidensa mukaisesti koronakriisistä huolimatta.
K-kauppiastoimintaa kehitetään ja vahvistetaan
edelleen. Toiminnan ytimessä ovat luottamuskauppiastoiminta ketjujen johtokunnissa, toimialayhdistyksissä ja liiton hallituksessa sekä hyvä
yhteistyö Keskon kanssa. K-kauppiasliitto toimii
Keskon merkittävänä omistajana, ja tavoitteena on
K-ryhmän pitkäjänteinen kehittäminen.
K-kauppiasliiton tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisön puolesta
Enel Sintonen ja Jaana Salmi, sekä varalla Mikko
Nieminen ja Petter Lindeman.
Lämmin kiitos kaikille K-luottamuskauppiaille, liiton
toimiston henkilökunnalle sekä sidosryhmillemme
vuoden 2020 toiminnasta.
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Vuonna 2020
aloitti 46 uutta
K-kauppiasyrittäjää
K-kauppiaana aloitti vuonna 2020 yhteensä 46 uutta yrittäjää. Heistä
miehiä on 37 ja naisia 9. Uusista kauppiaista 36 on ruokakauppiaita, kuusi
rautakauppiasta sekä neljä urheilukauppiasta. Heistä suurin osa eli 25 aloitti
K-Market-ketjussa
Vuonna 2020 kauppiasuransa lopetti 43 kauppiasta. Syitä lopettamiseen
olivat alan vaihto ja eläkkeelle siirtyminen.

Suomessa yli 1 100 K-kauppiasyrittäjää
Suomessa toimii 1 107 K-kauppiasyrittäjää. Heistä 909 toimii K-ruoka-, 121
rauta- ja 77 erikoiskauppiaina. K-kauppiaat työllistävät noin 21 000 kaupan
alan ammattilaista eri puolilla Suomea.
Useampi kuin yksi liike on 369 kauppiaalla, näistä K-ruokakauppiailla 326,
K-rautakauppiailla 33 ja K-erikoiskauppiailla 10.
K-kauppiaiden keski-ikä on 48 vuotta. Vanhin Suomessa toimiva kauppias
on 83-vuotias K-Market Kemppaisen diplomikauppias Elina Kemppainen
Hyrynsalmelta, nuorin puolestaan on K-Kyläkauppa Paavolan Markus
Kivioja, 24, Siikajoelta.
Naisia K-kauppiaista on noin 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 1.1.2021.
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K-erikoiskauppiasyhdistys

K-ruokakauppiasyhdistys

77

909

K-rautakauppiasyhdistys

121

K-kauppiaita
yhteensä
1 107

Ketjuttomat

14
Intersport
40
Kookenkä

113

K-Citymarket

80

K-Supermarket

K-Rauta

97

Neste K

48

Ketjuihin
kuuluvia
K-kauppiaita
yhteensä 994

232
K-Market

483
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K-ruokakauppiasyhdistys 2020
Koronapandemia vaikutti voimakkaasti K-ryhmän päivittäistavarakauppaan
vuonna 2020. Etätyösuositus, matkustus- ja kokoontumisrajoitukset sekä
etäkouluun ja -opiskeluun siirtyminen muuttivat asiointia monella tavalla.
Maaliskuussa asiakkaat suorastaan hamstrasivat mm. säilyviä elintarvikkeita
ja vessapaperia. Verkkokauppojen myynti kasvoi räjähdysmäisesti. Päivittäistavarakauppojen myynti kasvoi kokonaisuutena, mutta esimerkiksi liikenteen
solmukohtien, kaupunkikeskustojen, rajaseudun kauppojen ja liikenneasemien myynneissä oli myös selviä pudotuksia rajusti vähentyneiden asiakasvirtojen vuoksi.
K-ruokakauppiaat tekivät monenlaisia asioinnin ja työskentelyn turvallisuutta
varmistavia toimenpiteitä kaupoissaan. Esimerkiksi erityisryhmien asiointiajat, verkkokauppojen perustaminen, kassojen ja palvelutiskien suojapleksit,
henkilökohtaiset suojaimet sekä turvaväleistä muistuttavat kyltit ja tarrat
saatiin toteutettua nopeasti. Kauppiaiden oma-aloitteinen, ketterä ja innovatiivinen toiminta mahdollisti turvallisen asioinnin päivittäistavarakaupoissa,
eikä viranomaisten tarvinnut puuttua niiden toimintaan, toisin kuin monessa
muussa Euroopan maassa.
Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan koronatilanne vaikutti päivittäistavaroiden myyntiin vuonna 2020 huomattavasti, ja koko vuoden myynnin kasvu oli
8,6 %. Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-joulukuussa eniten hypermarketeissa, kaikkiaan 11,5 %. Suurissa supermarketeissa myynti kasvoi 8,7
% ja pienissä supermarketeissa 8,0 % vuodentakaisesta. Valintamyymälöissä
myynti kasvoi 4,1 %, mutta pienmyymälöissä myynti sen sijaan laski jo kolmatta vuotta peräkkäin. Pienmyymälöiden myynti supistui 2,7 % vuoden 2019
tammi-joulukuuhun verrattuna.
Päivittäistavaroiden hinnat nousivat tammi-joulukuussa yhteensä 1,9 %
vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien
juomien hinnat nousivat 1,7 %, kun vastaava keskimääräinen hintojen nousu

Diplomikauppias Mika Timonen ja kauppias Anne Timonen, K-Citymarket Helsinki Easton.
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K-ruokakauppiaat paransivat
kauppojensa turvallisuutta
monin eri tavoin.
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oli kaikissa EU-maissa 2,5 %. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat nousivat tammi-joulukuussa puolestaan
4,5 % (alkoholiveroa on korotettu 1.1.2018 ja 1.1.2019,
tupakkaveroa 1.1.2018, 1.7.2018, 1.1.2019, 1.7.2019,
1.1.2020 ja 1.7.2020). Käyttötavaroiden hinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.
K-ruokakauppiasyhdistyksen hallituksen kokouksissa
seurattiin muun muassa K-ruokaketjujen strategioiden ja tavoitteiden toteutumista sekä keväästä
alkaen koronaviruksen aiheuttamia toimenpiteitä ja

vaikutuksia K-ryhmän ruokakaupoissa. Lisäksi hallitus
perehtyi kaupan digikonseptin toteuttamiseen, elintarvikeketjun kauppatapoihin ja ruoan verkkokaupan
kehittämiseen.
Korona vaikutti myös yhdistyksen hallituksen ja
ketjujohtokuntien kokouksiin. Kokoontumis- ja
matkustusrajoitusten vuoksi kokouksia järjestettiin
etäkokouksina Teamsin välityksellä. Myös läsnäolokokouksiin on voinut osallistua Teamsilla. Tilannekuvan päivittyessä oli tarpeen järjestää ylimääräisiä
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Talous
hallituksen kokouksia. Ketjujen johtokunnat pitivät
vuoden aikana yhteensä 41 kokousta. Yhdistyksen
hallituksella oli kahdeksan kokousta, joista peräti
kuusi oli etäkokouksia.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin poikkeusolosuhteissa 28.3. Helsingissä. Kokouksen ajankohtana
maassa oli voimassa valmiuslaki, jonka nojalla
kokoontumisten henkilömäärä oli rajattu. Lisäksi
Uudenmaan raja oli suljettu. Kokouksessa oli paikalla
vain kahdeksan jäsentä, mutta sitä pääsi seuraamaan
livestreamissa.
Keskon osakekurssin pitkään jatkuneen nousun
vuoksi osakkeiden vähimmäismäärän hankkiminen oli
lisännyt merkittävästi erityisesti aloittavien K-kauppiaiden pääomatarvetta. Keskon osakesplitin (1:4)
vuoksi sääntöjen vaatimaa osakkeiden vähimmäismäärää tarkasteltiin K-kauppiasliiton hallituksessa,
joka piti tärkeänä K-kauppiaiden osakeomistusta
Keskossa ja sitoutumista K-ryhmän kehittämiseen pitkäjänteisesti. K-kauppiasliiton hallitus päätti suositella
jäsenyhdistyksilleen sääntöjen edellyttämän minimimäärän kaksinkertaistamista nelinkertaistamisen
sijaan. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 28.3. sääntömuutoksen, jonka mukaan yhdistyksen jäsenyyden
edellytyksenä oleva Kesko Oyj:n A-osakkeiden
lukumäärä nostettiin tuhannesta kahteen tuhanteen
kappaleeseen. Näin ollen reaalinen omistusvaatimus
puolittui sääntömuutoksen ja osakesplitin myötä.
K-ruokakauppiaita oli vuoden lopussa 909.

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja
kertyi vuonna 2020 yhteensä 631.704,01 euroa.
K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 349.867,91 euroa. Summa sisältää
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenmaksun 136.622,00
euroa. Yhdistyksen hallitus päätti tilata Kehittyvä
kauppa -lehden vuosikerran kauppiasjäsenilleen
aiempien vuosien tapaan. Vuosikerroista maksettiin
K-kauppiasliitolle 59.253,70 euroa. Kulut olivat
kokonaisuudessaan 154 053,64 euroa edellisvuotta
pienemmät. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
olivat kertomusvuonna 1.380.682,41 euroa ja kulut
35,40 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 332.496,62
euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2020 oli ylijäämäinen
1.329.986,49 euroa.
Yhdistys hankki toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen omistukseen Keskon A-sarjan osakkeita
67.651 kpl, 1.141.573,40 eurolla. Yhdistyksen omistuksessa oli toimintavuoden päättyessä yhteensä
2.224.955 kpl Keskon A-sarjan osaketta.
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista, ns. splitistä. Merkintä
osakeannista tehtiin kaupparekisteriin 30.4.2020.
Osakeannissa jokaista A- ja B-sarjan osaketta kohti
annettiin kolme uutta vastaavan sarjan osaketta.
Edellisessä kappaleessa kerrottu osakkeiden hankinta
on ilmoitettu kokonaisuudessaan uuden osakemäärän mukaisesti.

Kauppias Hanna Mattelmäki ja juomaosaston vastaava Marcus Ketola, K-Market Mestari, Tampere.
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K-rautakauppiasyhdistys 2020
Koronavuonna ehostettiin, korjattiin ja remontoitiin suomalaisia koteja ja
kesämökkejä ennätysvauhdilla. Tämä näkyi K-Rauta-kaupoissa yksityisasiakkaiden ostojen lisääntymisenä. K-rautakauppiaat reagoivat nopeasti
koronaviruksen leviämisen uhkaan mm. kassojen ja neuvontapisteiden
suojapleksein, henkilökohtaisin suojaimin, turvavälitarroin ja muilla asioinnin
ja työntekemisen turvaamisen keinoilla.
Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategian toteutus eteni
suunnitellusti. K-Rauta ja Onninen ovat Suomessa selkeitä markkinajohtajia.
RaSi ry:n mukaan rauta- ja sisustuskauppa kasvoi edelliseen vuoteen
verrattuna lähes 6 %. Tilastokeskuksen laajan toimialatilaston mukaan
rautakaupan kasvu painottui nimenomaan kuluttajamyyntiin.
Yhdistyksen hallituksen kokouksissa keskeisinä asioina käsiteltiin mm. rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategian toteutusta, laatujärjestelmän
toteutusta ja K-Rauta-kauppojen aukioloja.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin poikkeusolosuhteissa 28.3. Helsingissä.
Kokouksen ajankohtana maassa oli voimassa valmiuslaki, jonka nojalla kokoontumisten henkilömäärä oli rajattu. Lisäksi Uudenmaan raja oli suljettu.
Kokouksessa oli paikalla vain kolme jäsentä, mutta sitä pääsi seuraamaan
Teamsin välityksellä.
Keskon osakekurssin pitkään jatkuneen nousun vuoksi osakkeiden vähimmäismäärän hankkiminen oli lisännyt merkittävästi erityisesti aloittavien
K-kauppiaiden pääomatarvetta. Keskon osakesplitin (1:4) vuoksi sääntöjen

Diplomikauppias Tommi Rauma, K-Rauta Lahdesjärvi, Tampere.
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K-Rauta-kaupoissa
yksityisasiakkaiden
ostot lisääntyivät.
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K-rautakauppiasyhdistys 2020

Kauppias Sami Saarikallio, K-Rauta Pori.
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378.522

Yhdistyksen omistuksessa
oli toimintavuoden lopussa
yhteensä 378.522 kpl
Keskon A-sarjan osaketta.

vaatimaa osakkeiden vähimmäismäärää tarkasteltiin
K-kauppiasliiton hallituksessa, joka piti tärkeänä
K-kauppiaiden osakeomistusta Keskossa ja sitoutumista K-ryhmän kehittämiseen pitkäjänteisesti.
K-kauppiasliiton hallitus päätti suositella jäsenyhdistyksilleen sääntöjen edellyttämän minimimäärän
kaksinkertaistamista nelinkertaistamisen sijaan.
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 28.3. sääntömuutoksen, jonka mukaan yhdistyksen jäsenyyden
edellytyksenä oleva Kesko Oyj:n A-osakkeiden
lukumäärä nostettiin tuhannesta kahteen tuhanteen
kappaleeseen. Näin ollen reaalinen omistusvaatimus
puolittui sääntömuutoksen ja osakesplitin myötä.
Hallituksella oli neljä kokousta, joista yksi oli etäkokous ja yksi sähköpostikokous. K-Rauta-ketjun
johtokunta kokoontui vuoden mittaan kuusi kertaa.
Vuoden lopussa K-rautakauppiaita oli yhteensä 121.

Talous
Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja
kertyi vuonna 2020 yhteensä 94.193,76 euroa.
K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna jäsen-

maksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 57.341,30 euroa. Yhdistyksen hallitus päätti tilata Kehittyvä kauppa -lehden
vuosikerran kauppiasjäsenilleen edellisten vuosien
tapaan. Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitolle
7.917,80 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
olivat kertomusvuonna 234.757,75 euroa ja kulut
35,40 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 54.314,96
euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2020 oli ylijäämäinen
217.259,85 euroa.
Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita pitkäaikaiseen omistukseen toimintavuoden aikana yhteensä 12.530 kpl, 209.910,12 eurolla. Yhdistyksen
omistuksessa oli toimintavuoden lopussa yhteensä
378.522 kpl Keskon A-sarjan osaketta.
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista, ns. splitistä. Merkintä
osakeannista tehtiin kaupparekisteriin 30.4.2020.
Osakeannissa jokaista A- ja B-sarjan osaketta kohti
annettiin kolme uutta vastaavan sarjan osaketta.
Edellisessä kappaleessa kerrottu osakkeiden
hankinta on ilmoitettu kokonaisuudessaan uuden
osakemäärän mukaisesti.
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K-erikoiskauppiasyhdistys 2020

Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilaston mukaan kenkäkauppa laski koronavuonna peräti 15,9 %. Myynnin arvo laski 108 miljoonalla eurolla. Kuluttajat
siirtyivät vain osittain korvaamaan kivijalkaostoksia verkkokaupasta, jonka
markkinaosuus vaate- ja kenkäostoista nousi 12,2 prosentista 17,6 prosenttiin. Kotimainen verkko-ostaminen kasvoi kuitenkin peräti 92,9 %, kun
muista maista kasvua kertyi vain 8,7 %. Urheilukaupan myynnin arvo pysyi
edellisvuoden tasolla. Urheiluvälineiden kauppa kasvoi 3,7 % ja polkupyörien myynti kasvoi peräti 35 %. Urheilujalkineiden myynti laski 4 % ja urheiluvaatteiden myynti laski 1,4 %.
Kauppiaiden ja henkilökunnan koulutukset ja kokemustenvaihdot Intersportja Kookenkä-ketjuissa jouduttiin peruuttamaan koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Yhdistyksen hallitus seurasi erityisesti
vapaa-ajankaupan strategian uudistumista. Lisäksi yhdistyksen hallitukselle
annettiin loppuvuodesta tiedoksi suunnitelma Kookenkä-ketjun lopettamisesta vuoden 2021 aikana.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin poikkeusolosuhteissa 28.3. Helsingissä.
Kokouksen ajankohtana maassa oli voimassa valmiuslaki, jonka nojalla
kokoontumisten henkilömäärä oli rajattu. Lisäksi Uudenmaan raja oli

Kauppias Reetta Varonen, Kookenkä Jyväskylä ja Kookenkä Mikkeli.

K-erikoiskauppiaiden vuosi alkoi poikkeuksellisen huonon talven vallitessa.
Koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset, urheilupaikkojen
sulkemiset, harrastusten loppumiset ja kauppakeskusasioinnin väheneminen iskivät pahasti erityisesti vapaa-ajankauppaan. Intersport- ja
Kookenkä-kauppiaat tekivät runsaasti toimenpiteitä asioinnin ja työnteon
turvaamiseksi.

Kauppiaat Juha Vuojärvi ja Mervi Ilmakangas, Intersport Kerava.
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suljettu. Kokouksessa oli paikalla vain neljä jäsentä,
mutta sitä pääsi seuraamaan Teamsin välityksellä.
Vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen nimen
muuttamisesta K-kauppiasliiton erikoiskauppiasyhdistyksestä K-erikoiskauppiasyhdistykseksi.

Keskon osakekurssin pitkään jatkuneen nousun
vuoksi osakkeiden vähimmäismäärän hankkiminen
oli lisännyt merkittävästi erityisesti aloittavien
K-kauppiaiden pääomatarvetta. Keskon osakesplitin (1:4) vuoksi sääntöjen vaatimaa osakkeiden
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vähimmäismäärää tarkasteltiin K-kauppiasliiton
hallituksessa, joka piti tärkeänä K-kauppiaiden
osakeomistusta Keskossa ja sitoutumista K-ryhmän
kehittämiseen pitkäjänteisesti. K-kauppiasliiton hallitus päätti suositella jäsenyhdistyksilleen sääntöjen
edellyttämän minimimäärän kaksinkertaistamista
nelinkertaistamisen sijaan. Yhdistyksen vuosikokous
hyväksyi 28.3. sääntömuutoksen, jonka mukaan
yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä oleva Kesko
Oyj:n A-osakkeiden lukumäärä nostettiin tuhannesta kahteen tuhanteen kappaleeseen. Näin ollen
reaalinen omistusvaatimus puolittui sääntömuutoksen ja osakesplitin myötä.
Hallituksella oli kolme kokousta, joista kaksi oli
etäkokouksia. Molempien ketjujen johtokunnat
kokoontuivat vuoden mittaan säännöllisesti, yhteensä kymmenen kertaa.
K-erikoiskauppiaita oli vuoden lopussa yhteensä 77.

Talous
Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi vuonna 2020 yhteensä 62.823,51
euroa. K-kauppiasliitto ei perinyt toimintavuonna
jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen

varsinaisen toiminnan kulut olivat 60.965,02 euroa.
Yhdistyksen hallitus päätti tilata Kehittyvä kauppa
-lehden vuosikerran kauppiasjäsenilleen edellisten
vuosien tapaan. Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitolle 5.127,10 euroa. Kulut olivat kokonaisuudessaan 164.191,27 euroa edellisvuotta pienemmät,
koska kauppiaiden sekä kauppojen henkilökunnan
koulutuksia sekä kokemustenvaihtoa ei voitu pandemia tilanteen vuoksi toteuttaa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat kertomusvuonna 317.101,37
euroa ja kulut 35,40 euroa. Tuloveroa yhdistys
maksoi 63.784,89 euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2020 oli
ylijäämäinen 255.139,57 euroa.
Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen omistukseen 8.745
kpl, 146.610,88 eurolla. Yhdistyksen omistuksessa
oli toimintavuoden lopussa 507.545 kpl Keskon
A-sarjan osaketta.
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista, ns. splitistä. Merkintä
osakeannista tehtiin kaupparekisteriin 30.4.2020.
Osakeannissa jokaista A- ja B-sarjan osaketta kohti
annettiin kolme uutta vastaavan sarjan osaketta.
Edellisessä kappaleessa kerrottu osakkeiden
hankinta on ilmoitettu kokonaisuudessaan uuden
osakemäärän mukaisesti.

Diplomikauppias Sanna Tiitinen, Intersport Tampere Lielahti.
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Lakineuvonta
K-kauppiasliiton lakiasiainneuvontaan tuli toimintavuoden aikana yli
3 000 yhteydenottoa puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottojen
määrä nousi edellisestä vuodesta noin tuhannella pääosin koronavirustilanteesta johtuen. Neuvonnan painopiste oli edellisten vuosien tapaan työsuhdeasioissa sekä sopimusoikeudellisissa asioissa.
K-kauppiasliiton lakimies osallistui tiiviisti myös ketjujen koronavirusohjeistuksien laadintaan sekä koronavirusinfoihin. Lakimies avusti myös
K-Rauta-ketjua ja -kauppiaita aukioloaikojen laajentamista koskevassa
hankkeessa. Koronavirustilanteen vuoksi Pulmatilanteet puntarissa -työsuhdekoulutuksia pystyttiin järjestämään ainoastaan alkuvuoden aikana.

Lausunnot ja kannanotot
Osana K-kauppiaiden edunvalvontatyötä K-kauppiasliitto antaa lausuntoja kaupan alaa koskevista lakihankkeista. Vuonna 2020 liitto jätti kuusi
lausuntoa ministeriöille, hallituksen esityksiin, elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalle ja eduskuntaan. Lisäksi K-kauppiasliitto osallistui Kaupan
liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntojen valmisteluun kaupan alan
vaikuttamistyössä.

Huoltovastaava Jari Karppinen (vas.), myymäläpäällikkö Mika Romppainen ja kauppias Mika Ronkainen, Intersport Kajaani.

26

TOIMINTAKERTOMUS 2020

27

28

Jäsenpalvelut

K-duuni-kilpailu
jatkuu elokuun loppuun!
Kesäkuussa alkanut K-duuni-kilpailu jatkuu,
ja ehdotuksia K-ryhmän vuoden kaupan
työntekijästä ja työnantajakauppiaasta
otetaan vastaan elokuun loppuun asti.
Kauppa ja yrittäjyys
-opinnot
Kilpailu
on niin suosittu,
Kauppa ja yrittäjyys -opinnot
ovat
K-kauppiasliiton
että ehdotuksia
on tullut jopääkaupunkiseudun 3AMK-tarjonnassa, jonka
tuottama 15 opintopisteen ammattikorkeakouluissa
yli 1 100 kappaletta. muodostavat Haaga-Helia, Metropolia ja Laurea.

suoritettava opintokokonaisuus, joka antaa hyvän
kokonaiskuvan vähittäiskaupan toimialasta
TEKSTI Ceciliaja
Jern
K-kauppiasyrittäjyydestä. Opinnot olivat vuonna
2020 tarjolla 16 oppilaitoksessa kattaen koko
Suomen. Opintokokonaisuutta tarjottiin erittäin
monipuolisesti mm. osana tutkintoja, tietyissä
VIIME
VUONNAammattikorkeakouluissa,
kilpailuun tehtiin merkittävä muutos,
avoimissa
CampusOnline.
kun sitä laajennettiin koskemaan kaikkia kaupan työntefi (Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen
kijöitä ja kauppiaita, edellisvuosien nuorten, kesätyöntedigitaalinen
tarjontaportaali)
sekä uutuutena
kijöiden
ja nuortenopinto
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 osoittaako hän ensiluokkaista palveluhenkisyyttä vuorovaikutuksessaan asiakkaiden ja työkavereiden kanssa? Ilmiannathan hänet meille!
TIEDÄTKÖ K-KAUPPIAAN, jolle työntekijöiden tyytyväisyys on sydämen asia, ja joka on onnistunut luomaan
kauppaansa hyvän työilmapiirin ja asiakaspalveluhenkisen meiningin? Kauppiaan, joka tarjoaa henkilökunnalleen 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, Neste K, K-Rauta, Rautakesko Yrityspalvelu, Onninen, Onninen Express, Intersport, Budget Sport, The Athlete’s Foot,
Kookenkä, K-Caara ja K-Auto.

K-Kampuksella järjestettiin tammikuussa vastuuopettajien tapaaminen, johon osallistui 11 opettajaa.
Vuonna 2020 avattiin 552 uutta opiskelijatunnusta.
115
Kaikkiaan 29 opiskelijaa suoritti kaikki kolme opintojaksoa, ja heille myönnettiin Vähittäiskaupan Am- 08/19
mattikasvatussäätiön 200 euron stipendi. Opintoja
käytiin alkuvuodesta esittelemässä kuudessa opiskelijainfossa, joissa tavoitettiin lähes 250 opiskelijaa.

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.

TOIMINTAKERTOMUS 2020

K-ryhmän vuoden 2020 työnantajakauppias Harri Mattinen.

K-ryhmän vuoden 2020 kaupan
työntekijä Heidi Salmivalli.

Työnantajamielikuva

Koulutuksia kauppiaille ja
kaupan henkilökunnalle

K-ryhmän työnantajamielikuvan vahvistamista
jatkettiin alkuvuonna osallistumalla mm. erilaisille
rekrytointimessuille (Network To Get Work, UusioUra). Maaliskuusta eteenpäin suurin osa perinteisistä messutapahtumista peruttiin koronaepidemian
takia.
Tiivis yhteistyö Keskon kanssa jatkui K-Academyn
koulutustarjonnan suunnittelussa koronaepidemia
huomioon ottaen. Alkuvuoden koulutukset toteutettiin lähivalmennuksina, osa kevään koulutuksista
muutettiin etävalmennukseksi ja osa siirrettiin
syksylle tai peruttiin. Koronaepidemian jatkuessa
syksyn koulutukset järjestettiin pääasiassa etänä ja
osa siirrettiin vuodelle 2021.
K-duuni -kilpailun voittajat julkistettiin tänä vuonna
virtuaalisessa K-Team Live -tapahtumassa. Koronaepidemian takia kilpailu siirrettiin alkusyksyyn ja
äänestysaika oli vain kuukauden mittainen. Kisaan
tuli yhteensä 1 097 ehdotusta. Kilpailun voitti Vuoden työnantajakauppias -sarjassa Harri Mattinen,
K-Supermarket IsoKristiina sekä K-Marketit Mattila,
Tirilä ja Ratakatu Lappeenrannassa ja K-ryhmän vuoden kaupan työntekijä -voiton vei Heidi Salmivalli,
K-Market Härkäpakari ja Huhkola Huittisissa sekä
K-Market Kiukainen.

Koronaepidemian takia viestinnän koulutukset
uudistettiin ja muutettiin virtuaaliklinikoiksi. Tarjolla
oli kolme maksutonta sosiaalisen median koulutusta, joihin osallistui 33 kauppiasta ja kauppojen
some-vastaavaa. Lisäksi järjestettiin viisi viestintäkoulutusta, joihin osallistui yhteensä 19 kauppiasta.
Poikkeusajassa koulutuksia siirrettiin nopealla
aikataululla etätoteutuksiksi ja lisättiin tarjontaan
mukaan Oman mielen johtaminen poikkeusaikana
-webinaari. Keväällä toteutuksia oli kaksi ja syksyllä
yksi. Lisäksi webinaarista tehtiin tallennettu versio
jatkokäyttöä varten. Webinaareihin osallistui yli 140
kauppiasta.
Vuodelle 2020 suunnitellut valmennuskokonaisuudet K-Neste ja K-Rauta johtokuntakauppiaille
(esiintymistaidot ja mediakäyttäytyminen, kokoustekniikka ja neuvottelutaidot sekä tapatietousvalmennukset) siirrettiin koronaepidemian takia
vuodelle 2021. Muiden ketjujen valmennuskokonaisuudet toteutettiin jo vuonna 2019.
Työpaikkaohjaajakoulutuksia järjestettiin lähivalmennuksina alkuvuodesta, mutta loppuvuoden
koulutukset siirrettiin virtuaalisiksi koronaepidemian
takia. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 14 kpl ja

Myyjä ja osastovastaava Teppo Parkkinen ja diplomikauppias
Minna Hyyryläinen, K-Marketit Kaukola ja Lähemäki, Mikkeli.
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niihin osallistui 172 K-kauppiasta ja kaupan ammattilaista. Vuoden 2020 loppuun mennessä koulutettuja
oli yhteensä 867 henkilöä. Tavoitteena on kouluttaa
K-ryhmään 1 100 uutta työpaikkaohjaajaa vuosien
2018 – 2021 aikana.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen
työpaikkaohjaaja-klusteri valitsee vuosittain
vuoden kaupan alan työpaikkaohjaajan, ja
vuoden 2019 työpaikkaohjaana palkittiin
Mikkelin K-Supermarket Rokkalasta Katja
Pihlainen.

Kauppias Tiina Karinkanta (vas.) ja vuoden 2019 työpaikkaohjaaja
Katja Pihlainen, K-Supermarket Rokkala, Mikkeli.
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Kauppias Tom Färd, K-Marketit Erottaja ja Eteläesplanadi, Helsinki.

Työterveyden puitesopimukset
ja vakuutukset
Työterveyshuollon valtakunnallisia puitesopimuksia Terveystalon ja Mehiläisen kanssa
jatkettiin. Molemmat puitesopimukset tarjoavat
K-kauppiaille valmiiksi neuvotellun kaupan alalle
räätälöidyn työterveyspalvelun.
K-kauppiasliitto on neuvotellut jäsenilleen
K-turvavakuutukset, jotka tarjoavat liiketoiminnan perusvakuutuksen K-kauppiaiden tarpeisiin
räätälöitynä. Yhteistyökumppaneina ovat
vakuutusyhtiöt Pohjola, IF ja Fennia.

Aluetapaamiset
Poikkeusvuosi vaikutti erityisesti tapahtumien
järjestämiseen. Kevääksi oli suunniteltu viisi
aluetapaamista Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Kuopioon ja Rovaniemelle, mutta vain
Helsingin kauppiastapaaminen ehdittiin järjestämään helmikuussa ennen koronapandemian
alkamista. K-Kampuksen tutustumiskierrokselle
osallistui yli 30 kauppiasta.
Kauppiaiden opintomatkat Italiaan jouduttiin
koronapandemian takia siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Helsingin kauppiastapaaminen ehdittiin järjestämään
K-Kampuksella helmikuussa ennen koronapandemian alkua.
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Jäsenpalvelut

Vuosikokoukset poikkeusjärjestelyin Helsingissä
K-kauppiasliiton ja toimialayhdistysten vuosikokoukset sekä ketjujen kauppiaskokoukset järjestettiin poikkeusjärjestelyin Scandic Marina Congress
Centerissä Helsingissä 28.3. Samana aamuna
Uudenmaan raja suljettiin koronapandemian takia,
ja viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten mukaan samassa tilassa sai olla vain kymmenen

henkilöä. Kokousten toteutus oli siis hyvin
pelkistetty, ja suurin osa kauppiaista seurasi
kokouksia etänä verkon välityksellä. Kokouksissa käsiteltiin vain sääntöjen mukaiset asiat
sekä toimialayhdistyksissä pienet sääntömuutokset. Oheistapahtumia ei järjestetty
lainkaan.

Jussi Perälä (vas.), Olli Pere, Taina Källi
ja Hannu Toivonen K-kauppiasliiton
vuosikokouksessa 28.3.
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Anssi Kela K-Team Liven juontajien Mikko Penttilän ja Susanna Laineen haastateltavana K-Kampuksella 31.10.

Uudenlainen virtuaalitapahtuma
K-Team Live
Vuoden suurin K-tapahtuma K-Team Päivät jouduttiin koronapandemian takia peruuttamaan. Sen
sijaan järjestettiin koko K-ryhmän ensimmäinen
yhteinen K-Team Live -virtuaalitapahtuma pyhäinpäivänä 31.10. K-Team Liveen osallistui yli 4 000
K-ryhmäläistä.
Ohjelmassa olivat K-duuni-kilpailun voittajien
palkitsemiset, illan esiintyjien haastattelut sekä
kohokohtana Ellinooran ja Anssi Kelan live-keikat.
Ohjelma kuvattiin K-Kampuksella Helsingin Kalasatamassa, ja tapahtumaa oli paikan päällä tekemässä 40 oman alansa ammattilaista. Tapahtuman
juonsivat Susanna Laine ja Mikko Penttilä.

Susanna Laine, Jaana Hertsberg, Mikko Penttilä,
Toni Pokela, Tarja Pajamäki ja Antti Koivula.
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Viestintä
K-kauppiaiden ja heidän henkilökuntansa vastuullinen toiminta poikkeusvuoden aikana vahvisti entisestään K-kauppiasyrittäjien ja koko K-ryhmän
hyvää mainetta. Kauppiaiden kekseliäät ratkaisut ja nopea reagointi
koronakriisin keskellä olivatkin keväästä alkaen K-kauppiasliiton viestinnän
keskeisiä aiheita.

Jäsenviestintä
K-kauppiasliiton jäsenlehti Kauppias ilmestyi 11 kertaa. Kauppias-lehden
konsepti ja ulkoasu uudistettiin syksyllä 2019 tehdyn lukijakyselyn perusteella, ja ensimmäinen uuden konseptin mukainen lehti ilmestyi maaliskuussa. Yhteistyökumppaneina uudistuksessa olivat A-lehtien Genero ja Aste
Helsinki. Kauppias-lehden ulkoasusta vastasi Aste Helsinki ja se painatettiin
Granossa.
Lehden sisällössä painottuivat vuoden aikana muun muassa luottamuskauppiastoiminta, kauppiaiden osaamisen kehittäminen, kauppiaiden yhteishenki, esimiestyö, työhyvinvointi, työlainsäädäntö ja vastuullisuusaiheet.
Kaupan alan digitaalista kehitystä, esimerkiksi verkkokaupan kasvua ja uusia
digitaalisia työkaluja käsiteltiin säännöllisesti ja monipuolisesti. Vuoden
aikana Kauppias-lehden sisällöissä näkyi myös koronapandemia. Lehden
jutuissa tuotiin esiin muun muassa kauppiaiden ratkaisuja sopeutua poikkeustilanteeseen. K-ryhmän strategia näkyi lehden jutuissa kautta linjan
esimerkiksi kauppakohtaisen liikeidean osalta. Lehden kaikki numerot olivat
kauppiaiden luettavissa Kauppiassivuilla myös digiversiona.
Nopeaa viestintää vaativat asiat sekä liiton ajankohtaisista tapahtumista
kauppiaille kerrottiin liiton uutiskirjeissä, joita lähetettiin vuoden aikana
19 kappaletta.

Kauppias Jasper Wilenius, K-Market Portsa, Turku.
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Kauppiaiden
kekseliäät ratkaisut
ja nopea reagointi
koronakriisin
keskellä olivat
viestinnän
keskeisiä aiheita.
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Kehittyvä kauppa –
K-kaupan oma ammattilehti
Kehittyvä kauppa ilmestyi 9 kertaa ja tarjosi ammattiasiaa yhteensä 732 sivun verran. Touko- ja
elokuussa toteutettiin kaksoisnumerot. Vuoden
aikana tehtiin myös kolme erillistä teemaliitettä:
maaliskuussa K-ruokakauppojen kesän juomat,
huhtikuussa pienimuotoinen jäätelöteema ja toukokuussa Kaupan tekijät -tilastonumero. Elokuussa
Syksyn uutuudet -teema kokosi ennätysmäärän
ilmoituksia uutuustuotteista, ja 124-sivuisesta lehdestä toteutettiin myös digitaalinen lukijatutkimus,
jossa arvioitiin lehdessä julkaistuja mainoksia.
Uutiskirje kauppiaille lähetettiin aina ennen kunkin
printtinumeron ilmestymistä, ja K-ruokakauppiaat ja
K-Rauta- sekä K-erikoiskauppiaat saivat oman alansa aiheista räätälöidyt versiot. Tavarantoimittajille
lähetettiin vuoden aikana neljä uutiskirjettä. Lehden
artikkeleita julkaistiin K-kauppiasliiton kotisivuilla.
Lehden kaikki numerot olivat kauppiaiden luettavissa Kauppiassivuilla myös digiversiona.

Merkittävä uudistus oli Kehittyvän kaupan Instagram-tilin perustaminen elokuussa. Lehden sisältöjä
jaettiin myös K-kauppiasliiton muissa sosiaalisen
median kanavissa Facebookissa ja Twitterissä.
Kehittyvän kaupan pääkohderyhmänä ovat K-kauppojen henkilökunta ja K-kauppiasyrittäjät. Lehden
tärkeänä tavoitteena on tukea K-kauppiaita heidän
johtamistyössään. Innostusta, ideoita, ammattitietoa
sekä yhteisöllisyyttä jakava lehti tukee K-strategian
toteutusta ja rakentaa hyvää työnantajakuvaa.
Kauppakohtaiset liikeideat, asiakastyytyväisyys,
digitalisoituminen, kaupan uudet työvälineet ja
turvallisuuskäytännöt olivat vakioaiheita.
Lehden tilausmäärä kasvoi vuoden aikana edelleen.
Yhteistyökumppanina lehden taitossa ja sivunvalmistuksessa jatkoi Aste Helsinki. Lehden painatus siirtyi
Granolle.

ÙÙ Kauppias Pilvi Pääskynen, K-Market Tiilikainen, Tohmajärvi.
Ù Kauppias Katarina Rosenback, K-Rauta Lappfjärd.
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Sosiaalinen media
K-kauppiasliiton sosiaalisen median kanavissa
nähtiin vahva kasvun vuosi. Seuraajamäärät kasvoivat kaikissa kanavissa ja ihmisiä tavoitettiin ennätysmäärä. Kokonaan uutena kanavana avattiin elokuussa Kehittyvän kaupan Instagram-tili, joka nostaa
esiin K-kauppojen ammattilaisia eri puolilta Suomea.
Sisällöllisesti vuotta määritteli vahvasti koronavirustilanne: somessa puhuttivat asiakkaiden ja kauppojen henkilökunnan turvallisuus, verkkokaupan kasvu
ja kauppojen reagointi koronavirustilanteeseen.
Twitterissä vuoden teemaksi nousi kauppojen
turvallisuus ja kauppiaiden nopea reagointi. Varsinkin koronapandemian alkuvaiheessa K-kauppiaat
saivat Twitterissä paljon kiitosta toiminnastaan:
ketterästi käyttöön otetut turvallisuusratkaisut
kuten kassapleksit ja turvavälitarrat sekä esimerkiksi
ravintolayrittäjien tukeminen uudenlaisilla yhteistyökuvioilla saivat valtavasti positiivista näkyvyyttä.
K-kauppiasliiton Twitter-tilillä niin seuraajamäärä,
näkyvyys kuin vuorovaikutuksenkin määrä kasvoivat
vuoden aikana selvästi.
K-kauppiasliiton Facebook-sivulla jaettiin kauppiasyhteisön uutisia ja rakennettiin K-kauppiaiden
yrittäjäidentiteettiä ja ammattiylpeyttä. Vuoden
suosituinta sisältöä olivat Yrittäjän päivä ja K-duuni-kilpailu sekä uutiset urallaan eteenpäin päässeistä
ja uransa aloittaneista K-kauppiaista. Facebookissa

K-kauppiasliitto tavoitti vuonna 2020 lähes kaksinkertaisen määrän ihmisiä vuoteen 2019 verrattuna,
ja myös seuraajien ja vuorovaikutuksen määrä
lisääntyivät huomattavasti.
K-Team Päivien Facebook-sivulla elettiin vuoden
aikana K-Team Live -virtuaalitapahtuman tahdissa.
Sivun seuraajamäärä kasvoi, ja vuorovaikutus ja
tavoittavuus onnistuttiin pitämään hyvällä tasolla
K-Team Päivien peruuntumisesta huolimatta.
Suurimman näkyvyyden saivat K-duuni-kilpailun
voittajat.
K-kauppiasliiton näkyvimpänä sosiaalisen median
sisältönä jatkoi jo neljättä vuotta yhteistyössä
Keskon kanssa toteutettava Pieni suuri teko, jossa
nostetaan esiin K-kauppiaiden paikallisia vastuullisuustekoja. Pieni suuri teko -videot ovat saavuttanut
aseman K-ryhmän suosituimpiin kuuluvana sosiaalisen median sisältönä: vuoden aikana toteutetut
11 videotarinaa tavoittivat 8,5 miljoonaa ihmistä
ja keräsivät useita kymmeniä tuhansia reaktioita.
Vuoden suosituimmat teot löytyivät K-Market
Otaniemestä Espoosta, jossa K-kauppias Aleksi
Tapani on työllistänyt jo pitkään viittomakielisen
Ruddy Kemppaisen, sekä K-Supermarket Lasihytistä Espoosta, jossa K-kauppias Erkki Zaiedman
päätti tarjota kaupan parkkihallin nuorten käyttöön
skuuttitapahtumaa varten.
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8,5 milj.

Pieni suuri teko -videot tavoittivat vuonna 2020
yli 8,5 miljoona ihmistä ja keräsivät yli 80 000 reaktiota.
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Vähittäiskaupan
Ammattikasvatussäätiö
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön
tarkoituksena on tukea vähittäiskaupan ammatillisia oppilaitoksia, paikallista kurssitoimintaa
ja muuta maamme yksityisen vähittäiskaupan
hyväksi tehtävää ammattikasvatus- ja valistustyötä. Lisäksi säätiön tarkoituksena on tukea
lahjakkaiden vähävaraisten oppilaiden opiskelua
edellä mainituissa oppilaitoksissa sekä heidän
osallistumistaan alan ammattikursseihin, paikallisiin ammattikursseihin sekä muuhun edellä
mainittuun ammattikasvatus- ja valistustyöhön.

Hallinto
Säätiön hallituksessa toimi puheenjohtajana Toni
Pokela ja varapuheenjohtajana Jussi Perälä.
Jäseniä olivat Jarkko Miinin, Jaana Hertsberg,
Sampo Ahonala sekä Matti Mettälä. Säätiön asiamiehenä toimi kenttäpäällikkö Caj Sainio. Säätiön
palveluksessa ei ollut palkattua henkilökuntaa.

Säätiön varsinainen toiminta
Koronapandemia aiheutti maaliskuusta alkaen
muutoksia, jotka vaikuttivat säätiön tukemaan
toimintaan. Vain tammi- ja helmikuu toteutui
säätiön tukemien koulutusten osalta suunnitellusti. Maaliskuun puolivälistä elokuulle saakka
lähes kaikki lähikoulutukset jouduttiin siirtämään
myöhempään ajankohtaan. Lähivalmennusten

muokkaaminen verkkovalmennuksiksi vei oman
aikansa, ja vasta syksyllä osa koulutuksista saatiin
toteutettua etänä. Säätiön tukemia lähivalmennuksia päästiin jälleen toteuttamaan alkusyksystä, kunnes koronavirustilanteen pahentuessa
lähivalmennukset jouduttiin taas siirtämään tai
perumaan.
Koronarajoitusten aiheuttamat valmennusten
peruutukset ja etävalmennuksiin siirtyminen näkyi
säätiön myöntämien tukien selvänä laskuna. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sekä siihen
kuuluvat aluerahastot myönsivät toimintavuoden
aikana stipendejä ja koulutusavustuksia yhteensä
842.000 eurolla, kun edellisenä vuonna myönnetyt stipendit ja koulutusavustukset olivat yhteensä
1.204.000 euroa. Koulutuksissa tapahtuneiden
muutosten mittakaavaa kuvaa hyvin myös myönnettyjen matkastipendien määrä: toimintavuoden
aikana matkastipendejä myönnettiin vain 26 kpl,
joka on 200 kpl edellisvuotta vähemmän.
Säätiö ja aluerahastot tukivat vähittäiskauppaosaamisen kehittämistä, myyjähenkilöstön
ammattiosaamisen kehittämistä sekä kauppiaiden ja kaupan esimiesten johtamistaitojen
kehittämistä sekä K-seniorikerhotoimintaa. Lähes
kaikki säätiön tukemat koulutukset oli suunniteltu
toteutettavaksi lähikoulutuksena. Vain osa näistä
pystyttiin muokkaamaan etäkoulutuksiksi.

Kauppiaat Mikko Kontio (vas.) ja Mikko Ylitalo, K-Supermarket Basilika, Sipoo.
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Huomionosoitukset

Huomionosoitukset
Valtiovallan kunniamerkin sai neljä K-kauppiasta.
K-kauppiasliiton kunniamerkkejä myönnettiin neljä,
ansiomerkkejä yhdeksän ja toimintamerkkejä kolme.
Diplomikauppiaan arvonimi myönnettiin
seitsemälle K-kauppiaalle.
Kasvattajakauppiaan kunniamaininnan
sai neljä K-kauppiasta.

Suomen Leijonan ansioristi.

K-kauppiasliitto ja sen toimialayhdistykset myöntävät ansioituneille
K-kauppiaille ja keskolaisille huomionosoituksia.

K-kauppiasliiton toimintamerkki (vas.), ansiomerkki ja kunniamerkki.
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K-köpmannaförbundets 108:e verksamhetsår

Styrelseordförandens
och verkställande
direktörens översikt
Ett år omskakat av coronapandemin
Verksamhetsåret 2020 påverkades starkt av coronapandemin. Det nya
viruset spred sig från Wuhan i Kina till alla världsdelar på några veckor och
orsakade en allvarlig smittvåg. Pandemin hade en oerhörd inverkan på både
människor och ekonomi. Det kraftigaste fallet i ekonomin sågs i Finland på
våren, men redan på sommaren började nedgången jämna ut sig. Under år
2020 uppskattas nationalekonomin ha krympt med några procent, vilket är
måttfullt i relation till jämförelseländerna.
Coronapandemin och myndighetsbegränsningarna den ledde till drabbade
företagen på olika sätt. Dagligvaruhandeln samt järn- och inredningshandeln hör till dem som har dragit nytta av pandemin. K-gruppen lyckades
med krisledningen. Besluten fattades snabbt i de växlande situationerna,
det reagerades raskt på förändringar och samarbetet fungerade utmärkt.
Nivån på varutillgången förblev god och kostnaderna pressades snabbt
ned. K-köpmännens försäljning och lönsamhet nådde alla tiders rekord och
Keskos resultat blev historiens bästa.
Under coronaåret växte den finländska dagligvarumarknaden klart snabbare än under de föregående åren, eftersom konsumentefterfrågan riktade
sig till mataffärerna. Enligt förhandsuppgifter blev ökningen närmare tio
procent. K-dagligvaruaffärerna växte mer än konkurrenterna i alla storleksklasser och K-gruppen höll klart högre fart än marknaden. Även K-mataffärerna uppvisade en positiv lönsamhetsutveckling. Å andra sidan var
variationen mellan butikerna ovanligt stor. Försäljningen sjönk kraftigt i de
mataffärer där kundflödena sinade i och med övergången till distansarbete
och distansundervisning samt minskad trafik.

Jaana Hertsberg, Mikko Ahtola och Pauli Jaakola.
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Verksamhetsåret
2020 påverkades
starkt av
coronapandemin.
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Järn- och inredningshandeln tog fart, då coronarestriktionerna fick finländarna att hålla sig hemma
och satsa på att rusta upp hem, stugor och gårdar.
Enligt preliminära uppgifter växte branschen med
fem procent och K-gruppen fortsatte att växa
snabbare än marknaden. Försäljningen och utvecklingen i järnaffärerna som hör till K-Rautakedjan
utvecklades positivt.

Den grupp som tappade mest försäljning under
coronakrisen var beklädnadsprodukterna. Även
försäljningen i K-gruppens fritidshandel sjönk
kraftigt på grund av coronabegränsningarna.
Fritidsbutikernas finansieringsläge var färdigt svårt
efter den varmaste vintern i mätningshistorien.
Inom sporthandeln inleddes återhämtningen redan
i juni, då människorna satsade på sport och motion,
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28.3.

Förbundets årsmöte
hölls i Helsingfors med
specialarrangemang i
undantagsförhållanden.

men skohandelns återhämtning från chocken var
mycket långsam. För fritidshandeln utarbetades en
ny strategi under hösten. I december informerade
Kesko Kookenkä-köpmännen om sina planer på att
lägga ned kedjan.
Näthandelns tillväxt exploderade på våren och
nådde en helt ny nivå pådriven av undvikandet av
coronasmitta och begränsningar av riskgruppernas
rörelsefrihet. På några veckor uppnåddes tio års
utveckling. K-gruppens mataffärer i det närmaste
fyrdubblade försäljningen via nätet, och K-Rautaaffärernas och fritidshandelns nätbutiker nästan
fördubblade försäljningen jämfört med året innan.
I K-affärerna ökade arbetsmängden, då försäljningen ökade och utbudet av nätbutikstjänster utökades.
I butikerna vidtogs många åtgärder för att göra
det tryggt att handla och skydda de anställda från
smitta: Hygiennivån höjdes, städningen utökades
och tillvägagångssätt och skyddsutrustning som
förbättrar säkerheten togs i bruk. Coronapandemin
ökade behovet av arbetsarrangemang, då arbetstagare försattes i karantän främst för att de exponerats för viruset.
Det hölls en aning fler möten än normalt, då
situationerna snabbt förändrades. På K-köpmannaförbundet och i dess organ ordnades under

verksamhetsåret sammanlagt 92 officiella möten. I
mötestekniken togs ett digitalt skutt. När det inte var
möjligt att anordna närmöten på grund av sammankomst- och reserestriktionerna, övergicks det till att
använda applikationer för distansarbete och distansmöten blev en naturlig del av arbetsvardagen.
Förbundets årsmöte hölls i Helsingfors den 28 mars
med specialarrangemang i undantagsförhållanden.
På mötena behandlades stadgeenliga ärenden och
det fria programmet inställdes.
Förbundets evenemangsverksamhet genomgick en
omvälvning under coronaåret. K-köpmännen i Nyland sammankom på K-Kampus i februari, men strax
därefter omöjliggjorde smittorisken och restriktionerna fysiska sammankomster med fler än tio personer.
Köpmannaträffar inställdes eller uppsköts till senare
tidpunkter. Studieresorna utomlands kunde inte
förverkligas. I maj blev det uppenbart att sammankomstrestriktionerna på grund av corona skulle fortsätta även på hösten. Förbundets styrelse ställde in
det årliga huvudevenemanget K-Team Dagarna. Det
förstods att beslutet var oundvikligt, men besvikelsen
var stor. I stället för K-Team Dagarna ordnades det
virtuella underhållningsevenemanget K-Team Live.
Coronabegränsningarna inverkade kraftigt på anordnandet av utbildningar. Närutbildningar senarelades,

Jussi Perälä och Harri Nykopp i K-köpmannaförbundets årsmöte i Helsingfors den 28 mars.
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ändrades till distansutbildningar eller inställdes.
Undantagstiden krävde att K-köpmännen var ytterst
flexibla och orken prövades hårt. För att stöda
köpmännen ordnades Oman mielen johtaminen
poikkeusaikana-webinarier.
Ansvarsfull verksamhet och en positiv offentlig
profil är en central del av K-affärernas rykteshan-

tering. Direktkanalen för respons som förbundet
upprätthåller är en del av K-affärernas ansvarsfulla
verksamhetsprinciper. Via den kan de anställda ge
respons även anonymt.
För att förbättra och trygga K-köpmännens
verksamhetsförutsättningar gav K-köpmannaförbundet utlåtanden och tog ställning till lag- och
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utvecklingsprojekt som berör handelsbranschen.
K-köpmannaförbundet verkar aktivt även via organisationerna inom handelsbranschen. Ett speciellt
mål i coronakrisen var att göra det möjligt att hålla
butikerna öppna och trygga verksamheten genom
att hålla begränsningarna som gäller butikerna så
små som möjligt. Detta lyckades vi med.
K-köpmannaförbundet ökade sitt innehav i Kesko
under verksamhetsåret genom att förvärva 17 469
Keskos A-aktier för långvarigt innehav. Vid verksamhetsårets slut innehade föreningen 20 136 381
aktier i Keskos A-serie. Kesko Abp genomförde i
april en aktieemission utan vederlag, en split, där
det mot varje aktie i A- och B-serien gavs tre nya
aktier i motsvarande serie.
K-köpmannaförbundets ekonomi förblev god trots
coronapandemin. De inställda K-Team Dagarna
hade stor inverkan på förbundets ekonomi. Till
följd av detta uteblev budgeterade intäkter på 1,3
miljoner euro, och på motsvarande sätt uppstod inte
budgeterade kostnader på över en miljon euro. Tack
vare de ökade dividendinkomsterna blev verksamhetsårets resultat före skatt 10,6 miljoner, vilket
är bättre än året innan. Förbundet uppbar ingen
medlemsavgift av branschföreningarna år 2020.

K-köpmannaförbundets uppgift är att främja ett
gott samarbete mellan Kesko och köpmännen.
Köpmännens tillfredsställelse och förväntningar på
förbundets och Keskos verksamhet klarlades i en
medlemsenkät i februari. Tillfredsställelsen med
förbundet hade ökat ytterligare och ligger nu på den
högsta nivån under hela den åttaåriga mätperioden.
Även samarbetet med Kesko upplevdes ligga på en
ännu bättre nivå än tidigare.
K-köpmannaförbundets styrelse sammanträdde
14 gånger under verksamhetsåret. Sex möten
genomfördes som närmöten, sex som distansmöten
och två som e-postmöten. I september ordnades
en gemensam startdag för förbundets styrelse och
förtroendeköpmän samt Keskos ledning för verkställandet av strategin. Tillfället streamades från
K-Kampus och största delen av förtroendeköpmännen deltog på distans.
Tyngdpunkten i K-köpmannaförbundets styrelses
arbete låg på att trygga kontinuiteten i förbundets
och köpmannakårens verksamhet i undantagssituationerna som coronapandemin orsakar samt i den
verksamhetsmiljö som myndigheternas bestämmelser, rekommendationer och restriktioner drar
upp ramarna för. Styrelsen följde med affärsområdenas och K-kedjornas utveckling och situationer i

Koncernchef Mikko Helander samt Keskos ledning deltog en gemensam startdag med förbundets
styrelse och förtroendeköpmän i september. Tillfället streamades från K-Kampus.
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Styrelseordförandens och verkställande direktörens översikt

branschöversikter. K-köpmannaföretagsamheten
stöddes via samarbete, intressebevakning och
utvecklingsprojekt samt strategiskt ägande.
Som ordförande för K-köpmannaförbundets
styrelse fortsatte Toni Pokela från Esbo och som
vice ordförande Jussi Perälä från Helsingfors. Som
styrelsemedlemmar fortsatte Pauli Jaakola från
Helsingfors, Jarkko Miinin från Joensuu och Janne
Rinne från Vanda. Jyrki Aalto från Helsingfors,

Veijo Julkunen från Lahtis, Olli Runokangas från
Helsingfors samt Timo Tersa från Villmanstrand
satt i K-köpmannaförbundets styrelse 1 januari – 28 mars och som styrelsens nya medlemmar
började den 29 mars Taina Källi från Träskända,
Harri Nykopp från Riihimäki samt Hannu Toivonen från Helsingfors. Antalet styrelsemedlemmar
minskade från nio till åtta fr.o.m. den 29 mars. Som
förbundets verkställande direktör fortsatte Jaana
Hertsberg.
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Toni Pokela

Jaana Hertsberg

K-köpmannaförbundets
styrelseordförande

K-köpmannaförbundets
verkställande direktör

Förbundets byrå flyttade från Sörnäsgatan till
K-Kampus den 2 januari. Verksamheten kom i gång
väl i de nya lokalerna, tills coronavågen slog till i
Finland och förändrade arbetsvardagen. Förbundets
byrå övergick till distansarbete den 17 mars, då
K-Kampus i praktiken stängdes. När coronaläget
lättade i början av juni kunde personalen återgå
till kontoret turvis i två grupper enligt modellen
en vecka på kontoret och en vecka på distans.
Från augusti arbetade i regel alla på kontoret. När
coronaepidemin tog fart igen på hösten, skärptes
säkerhetsföreskrifterna i flera omgångar. Det blev
obligatoriskt att använda munskydd den 23 november och vi blev tvungna att återgå till distansarbete
den 26 november.
Vid K-köpmannaförbundets byrå arbetade under
verksamhetsåret i medeltal 15 personer, vilket är
en färre än basstyrkan. Coronakrisen minskade
arbetet med evenemang och utbildningar, varför det
blev nödvändigt att förkorta arbetstiderna för fyra
personer. Arbetstidsförkortningarna gjordes genom
att använda saldo- och övertidstimmar samt genom
partiella permitteringar den 15 maj – 8 november.
Personalförändringarna var många under det exceptionella året. Redaktionschef Mari Frisk slutade på
K-köpmannaförbundet den 28 april och assistent

Heini Kauravaara den 5 juni. Utbildningskoordinator Cecilia Jern övergick från förbundet i Keskos
tjänst den 17 augusti. Under verksamhetsåret
tillträdde tre nya anställda: redaktionschef Tanja
Ruotsi den 10 augusti, assistent Nina Hemtman
den 31 augusti och utbildningskoordinator Ulla
Mämmi den 5 oktober. Alla tre kom till förbundet
från Kesko.
K-köpmannaförbundet fortsätter verksamheten enligt sina strategiska mål trots coronakrisen. K-köpmannaförbundets verksamhet utvecklas och stärks
fortsättningsvis. Verksamhetens kärna är förtroendeköpmannaverksamheten i kedjornas direktioner,
branschföreningarna och förbundets styrelse samt
det goda samarbetet med Kesko. K-köpmannaförbundet är en betydande ägare i Kesko, och målet är
en långsiktig utveckling av K-gruppen.
Som K-köpmannaförbundets revisorer verkar Enel
Sintonen och Jaana Salmi på revisionssamfundet
PricewaterhouseCoopers, och som ställföreträdande revisorer Mikko Nieminen och Petter Lindeman.
Ett varmt tack till K-förtroendeköpmännen, personalen på förbundets byrå och våra intressentgrupper
för verksamheten 2020.
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Omistukset
K-kauppiasliitto ja sen jäseninä olevat toimialayhdistykset ovat sääntöjen mukaan
Kesko Oyj:n osakkeenomistajia. Liiton ja yhdistysten omistamat A-sarjan osakkeet ovat pitkäaikaisessa omistuksessa. K-kauppiasliitto, toimialayhdistykset ja
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sr omistivat 31.12.2020 7,08 % Keskon
osakkeista ja 18,35 % äänimäärästä.
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista, ns. split.
Osakeannissa jokaista A- ja B-sarjan osaketta kohti annettiin kolme uutta vastaavan sarjan osaketta. Osakeantimerkintä tehtiin kaupparekisteriin 30.4.2020.
Keskon osakkeiden lisäksi K-kauppiasliitolla on merkittäviä omistusosuuksia
K-kauppiaita palvelevissa yhtiöissä. K-kauppiasliitto omistaa 34,66 % Vähittäiskaupan Takaus Oy:n ja 40,00 % Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n osakkeista.

Lähde: K-kauppiasliitto ry.
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K-kauppiasliiton, toimialayhdistysten
ja Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön Kesko A-sarjan
osakeomistukset 2016 – 2020
30 000 000

Yhteensä / kpl

0

2016

28 308 526

5 000 000

28 105 596

10 000 000

24 767 664

15 000 000

24 117 068

20 000 000

23 014 912

25 000 000

2018

2019

2020

2017

Graafissa ilmoitetut vuosien 2016 – 2019 osakemäärät
on muutettu vuoden 2020 osakesplitin mukaisiksi.

Omistukset 31.12.2020
K-kauppiasliitto

20 136 381

K-ruokakauppiasyhdistys

2 224 955

K-erikoiskauppiasyhdistys

507 545

K-rautakauppiasyhdistys

378 522

Vähittäiskaupan
Ammattikasvatussäätiö

5 061 123
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K-kauppiasliiton
tulos ja tase

Tuloslaskelma
1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2019

Tuotot

1 007 571,12

2 368 379,73

Kulut

–2 916 752,67

–3 638 882,94

Kulujäämä

–1 909 181,55

–1 270 503,21

12 680 795,17

10 899 413,99

–160 213,37

–63 378,90

Tuottojäämä

10 611 400,25

9 565 531,88

Tuloverot

–2 129 123,71

–1 923 511,52

8 482 276,54

7 642 020,36

Varsinainen toiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Osinko- ja korkotuotot
Korkokulut

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Tase
VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

6 366,50

0,00

236 704,07

246 026,84

Osakkeet ja osuudet

124 442 538,61

124 138 093,06

Pysyvät vastaavat yhteensä

124 685 609,18

124 384 119,90

42 880,08

0,00

3 400,00

113 280,19

Muut saamiset

4 898 675,70

433 950,18

Siirtosaamiset

40 925,38

114 741,85

Rahat ja pankkisaamiset

1 318 746,82

3 011 589,98

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

6 304 627,98

3 673 562,20

130 990 237,16

128 057 682,10

31.12.2020

31.12.2019

94 639 384,78

86 997 364,42

8 482 276,54

7 642 020,36

103 121 661,32

94 639 384,78

23 805 200,00

29 282 600,00

3 477 400,00

3 477 400,00

0,00

5 500,00

Ostovelat

199 047,31

219 451,32

Muut velat

41 436,53

62 547,54

Siirtovelat

345 492,00

370 798,46

27 868 575,84

33 418 297,32

130 990 237,16

128 057 682,10

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Pitkäaikainen
Muut saamiset
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA

Oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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K-ruokakauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Pauli Jaakola.
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K-luottamuskauppiaat
K-kauppiasliiton hallitus
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias

Toni Pokela
Jussi Perälä
Jyrki Aalto
Pauli Jaakola
Veijo Julkunen
Taina Källi
Jarkko Miinin
Janne Rinne
Olli Runokangas
Harri Nykopp
Timo Tersa
Hannu Toivonen

K-Citymarket Espoo Iso Omena
K-Rauta Oulunkylä, Helsinki
Kookenkä Kamppi, Helsinki
K-Supermarket Konala, Helsinki
K-Rauta Laune, Lahti
K-Rauta Järvenpää
Intersport Joensuu
K-Citymarket Vantaa Koivukylä
K-Market Masurkka, Helsinki
K-Market Otso, Riihimäki
K-Rauta Lappeenranta
K-Rauta Lanterna, Helsinki

pj
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
Jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

K-Supermarket Konala, Helsinki
K-Citymarket Vantaa Koivukylä
K-Market Otso, Riihimäki
K-Market Masurkka, Helsinki
Neste K Keimola Itä, Vantaa
Neste K Rajatorppa, Vantaa
K-Supermarket Postitalo, Helsinki
K-Supermarket Herkkupata, Siilinjärvi
K-Citymarket Tampere Lielahti
K-Market Ilomantsi
Neste K Kirri, Palokka

pj
vpj
jäsen
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

28.3.2020 asti
28.3.2020 asti
29.3.2020 alkaen

28.3.2020 asti
29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti
29.3.2020 alkaen

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias

Pauli Jaakola
Janne Rinne
Harri Nykopp
Olli Runokangas
Mika Huikko
Petri Lehti
Aki Luomanen
Juuso Savolainen
Marko Strand
Marko Tolvanen
Marit Mertsalmi

vpj 29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti
28.3.2020 asti

29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen
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K-luottamuskauppiaat

K-rautakauppiasyhdistyksen hallitus
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Diplomikauppias

Hannu Toivonen
Taina Källi
Timo Tersa
Veijo Julkunen
Antti Hiilesniemi
Marko Vuorimaa

K-Rauta Lanterna, Helsinki
K-Rauta Järvenpää
K-Rauta Lappeenranta
K-Rauta Laune, Lahti
K-Rauta Espoon keskus
K-Rauta Tourutorni, Jyväskylä

pj
vpj
pj
vpj
jäsen
jäsen

29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti
28.3.2020 asti
31.12.2020 asti
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Janne Rinne

Aki Luomanen

K-Citymarket
johtokunnan puheenjohtaja

K-Supermarket
johtokunnan puheenjohtaja

K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallitus
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias

Jarkko Miinin
Jyrki Laulaja
Jyrki Aalto
Pasi Aro
Mika Juvonen
Vesa Ylilehto

Intersport Joensuu
Kookenkä Porvoo
Kookenkä Kamppi, Helsinki
Kookenkä Patina, Joensuu
Intersport Suomenoja, Espoo
Intersport Seinäjoki

pj
vpj
vpj
jäsen
jäsen
jäsen

Janne Rinne
Marko Strand
Hannu Aaltonen
Tom Hautakangas
Sami Hertell
Tero Huhtala
Janne Itkonen
Kimmo Sivonen
Pasi Toppari

K-Citymarket Vantaa Koivukylä
K-Citymarket Tampere Lielahti
K-Citymarket Kupittaa, Turku
K-Citymarket Vaasa Kivihaka
K-Citymarket Vantaa Jumbo
K-Citymarket Helsinki Ruoholahti
K-Citymarket Kirkkonummi
K-Citymarket Vantaa Tammisto
K-Citymarket Kuopio Päiväranta

pj
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Aki Luomanen
Juuso Savolainen
Jouni Ekholm
Jani Heinänen
Jari Lehto
Mika Mustonen
Ari Ruissalo

K-Supermarket Postitalo, Helsinki
K-Supermarket Herkkupata, Siilinjärvi
K-Supermarket Mustapekka, Helsinki
K-Supermarket Tarmola, Porvoo
K-Supermarket Itäpoiju, kaupunki
K-Supermarket Lehmus, Lappeenranta
K-Supermarket Westeri, Tampere

pj
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti

K-Citymarket
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias

K-Supermarket
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias

K-rautakauppiasyhdistyksen varapuheenjohtaja Taina Källi.

28.3.2020 asti

59

60

Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias

Harri Nykopp

Petri Lehti

K-Market
johtokunnan puheenjohtaja
(29.3. alkaen)

K-Liikenneasemat
johtokunnan puheenjohtaja
(29.3. alkaen)

Janne Saarela
Aki Salminen
Ville Meronen
Jaro Salkoharju

K-Supermarket Toppila, Oulu
K-Supermarket Jeppis, Pietarsaari
K-Supermarket Kanuuna, Hamina
K-Supermarket Ruokapori, Pori

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Harri Nykopp
Olli Runokangas
Marko Tolvanen
Minna Back-Tolonen
Annika Eklund-Storrank
Jari Hotanen
Kimmo Juntti
Mikko Karmakka
Jani Piiroinen
Mika Parviainen
Mari Paalanen-Taskinen

K-Market Otso, Riihimäki
K-Market Masurkka, Helsinki
K-Market Ilomantsi
K-Market Muoniontori, Muonio
K-Market Torghallen, Uusikaarlepyy
K-Market Häijää, Sastamala
K-Market Kirsikka, Tornio
K-Market Ravioli, Espoo
K-Market Citykumpu, Outokumpu
K-Market Satama, Kuopio
K-Market Woikantori, Voikkaa

vpj
pj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Neste K Rajatorppa, Vantaa
Neste K Keimola Itä, Vantaa
Neste K Kirri, Palokka
Neste K Puijonlaakso, Kuopio
Neste K Linnatuuli, Tervakoski
Neste K Malmi, Helsinki
Neste K Kaskentie, Turku
Neste K Ankkurituuli, Loviisa
Neste K Viherlaakso, Espoo

vpj
pj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

28.3.2020 asti
29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen

K-Market
Kauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Diplomikauppias
Köpman
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias

pj 29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti
vpj 29.3.2020 alkaen

28.3.2020 asti
29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen

K-Liikenneasemat
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Köpman
Kauppias

Petri Lehti
Mika Huikko
Marit Mertsalmi
Nina Laituri
Seppo Lauer
Kai Malmgren
Mika Snellman
Stefan Möller
Kimmo Kronlund

pj 29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti
vpj 29.3.2020 alkaen

28.3.2020 asti
29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen
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Marko Vuorimaa

Mika Juvonen

Jyrki Laulaja

K-Rauta
johtokunnan puheenjohtaja

Intersport
johtokunnan puheenjohtaja

Kookenkä
johtokunnan puheenjohtaja

K-Rauta
Diplomikauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Diplomköpman
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias

Marko Vuorimaa
Taina Källi
Hannu Toivonen
Joakim Forss
Harri Heiskanen
Keijo Numminen
Markus Pokela
Jouko Strand
Jyri Metsälä
Sami Saarikallio

K-Rauta Tourutorni, Jyväskylä
K-Rauta Järvenpää
K-Rauta Lanterna, Helsinki
K-Rauta Vaasa
K-Rauta Suonenjoki
K-Rauta Kaukajärvi, Tampere
K-Rauta Mikkeli
K-Rauta Sodankylä
K-Rauta Lohja
K-Rauta Pori

pj
jäsen
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Mika Juvonen
Vesa Ylilehto
Jyrki Mollgren
Tino Pakarinen
Kirsi Väänänen
Mika Ronkainen
Hanna Kuoppala

Intersport Suomenoja, Espoo
Intersport Seinäjoki
Intersport Puhos, Helsinki
Intersport IdeaPark, Lempäälä
Intersport Järvenpää
Intersport Kajaani
Intersport Lohja

pj
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Jyrki Laulaja
Pasi Aro
Marjo Makkonen
Sanna Säilä-Sandbacka

Kookenkä Porvoo
Kookenkä Patina, Joensuu
Kookenkä Koskikeskus, Tampere
Kookenkä Lempäälä

pj
vpj
jäsen
jäsen

vpj 29.3.2020 alkaen
28.3.2020 asti

28.3.2020 asti

29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen

Intersport
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias
Kauppias

Kookenkä
Diplomikauppias
Kauppias
Diplomikauppias
Kauppias

28.3.2020 asti

29.3.2020 alkaen
29.3.2020 alkaen
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Edustukset
K-kauppiasliiton edustajat K-ryhmän yrityksissä ja säätiöissä

Vähittäiskaupan Takaus Oy

Kauppiaiden Vanhuudentukisäätiö

hallitus, toimikausi 4/2020 – 4/2021
Jussi Perälä, Markus Ranne, Heimo Välinen

hallitus Mikko Ahtola (asiamies)

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy
hallitus, toimikausi 4/2020 – 4/2021
Mika Timonen, Jussi Perälä, Pauli Jaakola
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K-kauppiasliiton edustajat kaupan alan yrityksissä ja yhteisöissä

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

Rauta- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RaSi ry
hallitus Jussi Perälä

Kaupan liitto

Yrittäjän Päivän säätiö

hallitus Toni Pokela; yhteistyövaliokunta Jaana
Hertsberg; koulutusvaliokunta Caj Sainio; verovaliokunta Joni Lindström; turvallisuusvaliokunta
Mikko Ahtola; lakivaliokunta Mikko Ahtola;
työelämävaliokunta Mikko Kataila; erikoiskaupan
ryhmä Jarkko Miinin

hallitus Jaana Hertsberg

Päivittäistavarakauppa ry
hallitus Pauli Jaakola; lähipalvelut-ryhmä
Pentti Kaulamo; viestintäryhmä Leena Salo

Kaupan tutkimussäätiö
hallitus Jaana Hertsberg

Ilmarinen
asiakkaiden neuvottelukunta
Jaana Hertsberg
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K-kauppiasliiton toimiston henkilökunta 2020
Jaana Hertsberg, Mikko Ahtola, Mari Frisk (28.4. asti), Nina Hemtman
(31.8. alkaen), Cecilia Jern (16.8. asti), Mikko Kataila, Heini Kauravaara
(5.6. asti), Riitta Kilgast, Antti Koivula, Mariine Kopisto-Lindholm,
Ulla Mämmi (5.10. alkaen), Jaakko Mäntyranta, Anne Nyqvist, Tarja Pajamäki,
Tanja Ruotsi (10.8. alkaen), Caj Sainio, 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 toimisto muutti uusiin tiloihin K-Kampukselle tammikuussa.
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K-kauppiasliitto ry Työpajankatu 12 00580 Helsinki Puh. 010 53 010 www.k-kauppiasliitto.fi

