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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkielman aihe ja taustaa 

 

Vuonna 2008 eskaloitunut talouskriisi on jättänyt jälkensä maailmalla koskettaen 

koko talousjärjestelmää. Historian aikana talouskriiseistä ja laskusuhdanteista on 

selvitty verrattain nopeasti ympäri maailman varsinkin kehittyneissä talouksissa, 

mutta nykyinen tilanteen hidas korjautuminen etenkin Euroopassa heikentää 

uskoa talouskasvuun ja sitä kautta tilanteen parantumiseen. Suomea ja Ruotsia 

kohdanneella 90-luvun lamalla oli vaikutuksensa koko vuosikymmenen vaikka 

virallisesti lama alkoi olla ohi jo vuonna 1994. Erityisesti Yhdysvaltoja runnellut 30-

luvun suuri lama, joka syntyi kun ensimmäisen maailmansodan jälkeen palattiin 

käyttämään kultajärjestelmää, kesti yhtä kauan kuin Suomen ja Ruotsin 90-luvun 

lama eli noin neljä vuotta. Kyseisen laskusuhdanteen aikana Yhdysvaltojen 

bruttokansantuotteesta katosi reilu neljännes verrattuna kriisiä edeltäneeseen 

aikaan. Kultajärjestelmästä nopeimmin luopuneille maille kuten Suomelle, 

Ruotsille ja Iso-Britannialle lama näyttäytyi suhteellisen pienehkönä. 

Kultajärjestelmän nopea hylkääminen mahdollisti finanssi- ja rahapoliittiset toimet 

talouden elvyttämiseksi. Näistä hyvänä esimerkkinä on devalvointi. Mutta myös 

niiden valtioiden, jotka pitivät pidempään ja tiukemmin kiinni kultakannasta, 

taloudellinen elpyminen alkoi viimein vuonna 1936. (Kiander 2001; O’brien, 2014; 

Howe, 2014)     

Nykyinen kriisi jatkuu jo kahdeksatta vuotta ja ennusteet tulevasta eivät viesti 

parempaa kuvaa tulevastakaan. Euro-alueella esimerkiksi ei olla päästy takaisin 

vuoden 2007 BKT:n tasolle vielä viime vuosinakaan (Howe 2014). 

Bruttokansantuote kasvaa, mutta se on hyvin hidasta euro-alueella ja viimeisen 

vuoden aikana Suomen BKT on laskenut jokaisella neljänneksellä. Suomi onkin 

ainoa maa, jolta löytyy pelkästään supistumista, jokaiselta neljännekseltä 

(Eurostat, newsrelease, 140/2015). Toivoa paremmasta antaa kuitenkin Suomen 

Pankki, jonka mukaan EKP:n löysä rahapolitiikka on kiihdyttänyt kasvua ja tehnyt 

hyvää pankkien antolainauskoroille.  
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Pankkien vakavaraisuudet ovat myös parantuneet ja yksityinen kulutus oli suurin 

vaikuttava tekijä BKT:n kasvussa euro-alueella (Suomen Pankki, Euro & talous 

4/2015). 

Suomi on jäämässä hitaasti käynnistyvän talouskasvun vauhdista verrattuna 

muuhun Eurooppaan ja meille ennustetaankin vain 0,2 prosentin kasvua tälle 

vuodelle ja reipasta prosenttia seuraaville kahdelle. Syyt tähän löytyvät monien 

asioiden yhteisvaikutuksesta kuten rakennemuutoksen ja viennin 

vetämättömyydestä. Suomen talous on ollut pysähdyksissä lähes vuosikymmenen 

(Suomen Pankki, Euro & talous 3/2015).  

Huono taloustilanne on vaikuttanut kaikkiin toimialoihin Suomessa, eikä se ole 

rajoittunut ainoastaan viennin aloihin. Päivittäistavarakaupassa on eletty koko 

Suomen talouden kaltaista pysähtyneisyyden aikaa viimeiset seitsemän vuotta, 

jolloin alan volyymikehitys on ollut jokaisena vuonna 0,2 prosentin luokkaa ja 

viimeisimmät kolme vuotta olemattomat 0,1 prosenttia vuodessa. Myynnin arvokin 

kasvoi hillitysti 0,9 % vuodesta 2013 vuoteen 2014 ja kuluttajien tärkeimmiksi 

kulutuskriteereiksi ovat muodostuneet hintataso ja hinta-laatu-suhde. Kyseisen 

toimialan toimijoista S-ryhmä pystyi säilyttämään markkinajohtajuutensa pysymällä 

mukana markkinoiden kasvutahdissa, kun samanaikaisesti K-ryhmä ja Suomen 

lähikauppa menettivät asemiaan nopeasti kasvavalle Lidl Suomelle. K-ryhmä 

joutui kirjaamaan historiansa alhaisimman markkinaosuuden (33,1 %) Nielsenin 

Myymälä-rekisteriin.  Päivittäistavarakaupassa suurimmat ketjut ovat S-market, 

Prisma, K-Supermarket, K-Citymarket ja K-Market ja näistä parhaiten menestyivät 

isoimmat eli Prisma ja K-Citymarket. (Nielsen, 31.3.2015)      

   

1.2 Työn tavoitteet, tutkimusongelmat ja aikaisempi tutkimus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus Suomen johtavan kaupanalan toimijan 

toimintaympäristöön sekä sen tapahtumiin. Erilaisilla globaaleilla ja paikallisilla 

tapahtumilla on ollut omat välilliset ja välittömät vaikutuksensa tutkittavien yritysten 

toimintaan tarkastelujaksolla ja tässä tutkimuksessa pyritään avaamaan näitä 

tekijöitä ja löytämään niiden välisiä syy-seuraus-suhteita.   
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S-ryhmä koostuu 20 eri osuuskaupasta, jotka jakavat koko Suomen 

maantieteellisesti eri osiin kattaen koko maan. Osuuskaupat omistavat yhdessä 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK), joka tarjoaa tytäryhtiöidensä 

kautta osuuskuntaverkostolle oleellisia tukitoimintoja kuten hankintoja, 

markkinointia sekä toimitusketjuja. (S-kanava.fi 2015)  

Tutkimuksen alustava aineisto koostuu jokaisesta osuuskaupasta Suomessa, jotta 

saadaan kattava kokonaiskuva S-ryhmän suoriutumisesta valtakunnallisesti. 

Osuuskauppoja arvioidaan ensimmäisessä vaiheessa yksilönä alueen sisällä. 

Tähän arviointiin tuodaan syvyyttä ja vertailtavuutta tuomalla paikallisen K-

Citymarketin taloudellinen suoriutuminen mukaan kokonaiskuvaan ja vertailemalla 

paikallisen osuuskaupan toimintaa paikalliseen K-Citymarket-kauppiaan tulokseen. 

Tällä tavalla pyritään löytämään toimialan kilpailutilanteen muutoksiin viittaavia 

tekijöitä. Toisessa vaiheessa kaikkia Suomen osuuskauppoja vertaillaan 

keskenään ja pyritään näkemään kokonaisvaltainen suoriutuminen 

tarkastelujakson toimintaympäristön muutoksissa ja onko osuuskauppojen välillä 

eroja.   

 

Päätutkimusongelma: 

 Miten S-ryhmän alueosuuskaupat ovat suoriutuneet taantumassa? 

 

Alaongelmat: 

 Minkälaisia eroja maanlaajuisesti osuuskauppojen suoriutumisessa 

on havaittavissa? 

 

 Minkälaisia eroja paikallisesti K-Citymarkettien ja osuuskauppojen 

suoriutumisessa on ollut tarkastelujaksolla? 
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Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan toimialaan ja sen kehitykseen liittyen on tehty 

paljon tutkimusta eri tahojen puolesta. Useasti tutkimukset pyrkivät ymmärtämään 

ja selittämään kuluttajan käytöstä ostotilanteissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

selvityksessä vuodelta 2015 tarkastellaan kuluttajien ostokäyttäytymistä 

päivittäistavarakaupoissa ja selvittämään onko markkinoiden suurimpien 

toimijoiden kanta-asiakasohjelmilla vaikutusta kuluttajien valintoihin. Tutkimus 

toteutettiin internet-kyselynä, joka antoi suhteellisen kattavan kuvan koko Suomen 

tilanteesta tietyin varauksin. Tutkimuksen tulokset laajensivat ymmärrystä 

ostokäyttäytymisestä ja asiakasjärjestelmien toimivuudesta 

sitouttamistoimenpiteenä. Tuloksien mukaan suomalaiset käyttävät keskimäärin 

300–400 euroa kuukaudessa päivittäistavarakauppaostoksiin ja asioivat liikkeissä 

viikon aikana kahtena arkipäivänä ja kerran viikonloppuna. Tuloksista selviää 

myös mitä liikkeitä he käyttävät isoihin ostoskertoihin ja mitä täydennyskertoihin. 

Kanta-asiakasjärjestelmien osalta selvisi, että K-kauppoihin keskittävät arvostavat 

eniten tietyistä tuotteista suoraan saatua alennusta, kun taas S-kauppoihin 

ostoksiaan keskittävät kokevat, että rahallisten bonuksien kertyminen ja sen 

reaaliaikainen seuraaminen vaikuttavat liikkeen valintaansa. Tutkimuksen mukaan 

S-keskittäjät ovat uskollisempia kuin K-keskittäjät (Raijas & Järvelä 2015).  

Päivittäistavarakaupassa on eletty pitkään keskittymisen aikaa 

markkinaosuuksien, mutta myös liiketilojen suhteen. Tätä Marjanen (2000) pyrkii 

avaamaan tutkimuksessaan, jossa käsitellään yhä enemmän keskittyviä 

ostoskeskuksia ja minkälaisia vaikutuksia näillä on pienen kunnan asukkaiden 

ostokäyttäytymiseen. Tarkemmin tutkimus käsittelee Auran kunnan asukkaiden 

valintoja sen suhteen, että käyttävätkö he oman kuntansa paikallisia 

ostosmahdollisuuksia vai suuntaavatko he kolmen läheisen isomman kaupungin 

kauppakeskittymiin. Ajan trendistä ja tutkijan ennakkonäkemyksen vastaisesti 

Auran asukkaat suosivat selkeästi suuremmalla todennäköisyydellä paikallisia 

palveluita ohi kauppakeskittymien. Merkittävä havainto oli myös, että ne, joilla oli 

parhaat mahdollisuudet liikkua lähialueille, käyttivät yhtälailla enemmän paikallisia 

palveluita.  
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Oleellinen osa päivittäistavarakaupan tutkimusta Suomessa on myös koko 

elintarvikeketjun kehitys, koska suhteellisen keskittyneillä markkinoilla 

vähittäisliikkeiden vaikutus on voimakas. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 

(ETLA) tutkimuksessa selvitetään elintarvikkeiden hinnanmuodostusta ja kyseisten 

markkinoiden toimivuutta. Tutkimus keskittyy aluksi vertailemaan eri Euroopan 

unionin maiden ja Yhdysvaltojen elintarvikeketjuja keskenään, jonka jälkeen 

huomio keskittyy Suomen elintarvikeketjun keskittyneisyyteen, kilpailuun ja 

pientuottajien asemaan. Keskeisinä tutkimustuloksina nähdään ensinnäkin, että 

arvonlisäveroton hintataso elintarvikkeissa on nousussa verrattuna vertailun 

muihin maihin. Toiseksi tutkimus toteaa, että vaikka elintarviketeollisuus ja kauppa 

ovat keskittyneitä Suomessa, kilpailevat ne kuitenkin keskenään ja tuonnin 

kanssa. Tuloksissa korostetaan myös, että sopimuskäytäntöjä, keskittymistä ja 

hintojen kehitystä tulee seurata jatkuvasti. Hintojen kehityksen seuranta on 

varsinkin oleellista silloin, kun tuottajahinnat laskevat, mutta kuluttajat maksavat 

edelleen saman hinnan tuotteesta (Kotilainen, Koski, Mankinen & Rantala 2010).  

Loogisesti ajateltuna olettaisi pitkän laskusuhdanteen aikana raaka-

ainekustannusten laskevan ainakin hieman vähentyneen kulutuksen ja heikon 

taloudellisen aktiivisuuden johdosta, jolloin myös päivittäistavarakaupan tuotteita 

voitaisiin myydä edullisempaan hintaan. Tästähän periaatteessa on kysymys 

tämän hetkisessä kauppojen tiettyjen tuotteiden hintojen alentamisessa. Asiaan on 

kuitenkin suhtauduttava varauksella, kuten Talouselämän (18.2.2016) artikkeli 

antaa ymmärtää. Artikkelin mukaan tiettyjen tuotteiden hinnan alentamisella on 

ollut negatiivisia vaikutuksia puoleen elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksistä, 

koska niiden katteet ja kannattavuus ovat supistuneet, johtuen osittain 

nimenomaan kaupan tarjoamista halvemmista hinnoista. Asiaa voi pitää 

uskottavana kaupan suhteellisen keskittymisen johdosta, jota edellä mainittu 

tutkimuskin alleviivaa verrattuna muiden maiden toimijoihin. Asiaan liittyy kuitenkin 

useampia tekijöitä, koska samalla 40 prosenttia yrityksistä on pystynyt 

parantamaan kannattavuuttaan ja samalla hieman myyntiään. Varsinkin ETLA:n 

edellä käsitelty tutkimus saa pohtimaan, miten vähittäistavarakauppa on 

selviytynyt Suomessa ja osoittaa selkeän tutkimuksellisen aukon ja motiivin tämän 

tutkimuksen tekemiselle 
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1.3. Tutkimusmetodit, työn rajaukset ja aineisto 

 

Tutkimuksessa analysoidaan S-ryhmän alueosuuskauppojen ja K-Citymarket- 

kauppiaiden tilinpäätöksiä, joiden pohjalta tullaan tekemään tilinpäätösanalyysi, 

jossa osuuskaupoille ja K-Citymarketeille haetaan Voitto+-tietokannasta 

tarkastelujakson jokaiselle vuodelle relevantit tunnusluvut. Analyysissä käytetään 

tunnuslukuja, jotka ovat: liikevoittoprosentti, kokonaispääomantuottoprosentti, 

current ratio, omavaraisuusaste ja käyttöpääomaprosentti. Tarkastelussa 

käytetään numeerisia taulukoita ja kuvaajia, mutta tutkimuksen ote on 

kvalitatiivinen. Tunnuslukuja vertaillaan alueittain alueen sisällä osuuskunnan ja K-

Citymarketin kesken sekä eri alueiden välillä tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. 

Analyysissä kiinnitetään huomiota siihen, miten tunnusluvut ovat muodostuneet ja 

mitkä yksittäiset tapahtumat tilinpäätöksissä ovat vaikuttaneet niihin. 

Tarkoituksena on, että pystytään tunnistamaan ja kuvailemaan taloudellisen 

suoriutumisen muutokset, jotka ovat vaikuttaneet tunnuslukuihin. 

 

Työ rajataan koskemaan vuosia 2006–2014, jotta saadaan tarpeeksi evidenssiä 

aikaan ennen talouskriisiä sekä normaalia pidemmäksi pitkittyneen 

laskusuhdanteen vaikutuksista tuloksellisuuteen. S-ryhmän toiminnasta rajataan 

ulkopuolelle ulkomaantoiminnot ja tytäryhtiöt. Vertailukohteina olevien K-

Citymarkettien toiminnasta mukaan otetaan kauppiaiden vastuulla oleva 

päivittäistavarakauppa, joita he hallinnoivat omien yksityisten yhtiöidensä kautta. 

S-ryhmän alueosuuskaupoista rajataan tutkimuksen ulkopuolelle Osuuskauppa 

Maakunta, Osuuskauppa Keula, Koillismaan Osuuskauppa ja Satakunnan 

Osuuskauppa johtuen siitä, että kyseisten osuuskauppojen alueelta ei ole 

saatavilla tarpeeksi tietoa paikallisesta Citymarket-kauppiaasta. Tiedon puute 

johtuu kahdesta syystä: kauppiaiden suuri vaihtuvuus tarkastelujaksolla tai 

Citymarkettien verrattain lyhytaikainen toiminta alueella. Poisjätettävät 

alueosuuskaupat ovat pääosin suhteellisen pieniä, eivätkä ne sijaitse merkittävien 

kasvukeskuksien alueella, joten vaikutukset tuloksiin eivät ole merkittäviä.  
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Näiden lisäksi Kymen seudun osuuskauppa, joka syntyi vuonna 2012, kun 

osuuskaupat Ympyrä ja Ympäristö fuusioituivat, jätetään pois, johtuen Ympyrän ja 

Ympäristön puutteellisista tilinpäätöstiedoista vuosilta 2009–2012.  

Vertailuun ja tuloksellisuuden kehittymisen tarkasteluun otetaan mukaan 

tunnuslukuja kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 

tunnusluvuista. Pörssitunnusluvut rajataan pois, koska osuuskunnan 

tuloksellisuutta ei ole mielekästä vertailla kyseisillä tunnusluvuilla. 

Tilinpäätösinformaatio tullaan keräämään julkisista raporteista, joita yritykset ovat 

julkaisseet sekä Voitto+ -tietokannasta. Kirjallisuuskatsauksen materiaali kootaan 

alan julkaisuista sekä muista tietolähteistä, kuten tieteellisistä artikkeleista ja 

ajankohtaisista uutisista, jotka tukevat käsiteltävää tapahtumaa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma jakaantuu viiteen päälukuun, jotka tukevat toisiaan muodostaen ehyen 

kokonaisuuden, jossa jokainen osa liittyy toisiinsa ja tukee tutkimuksen 

päämäärää. Ensimmäisessä pääluvussa johdatetaan lukijaa tutkittavan aiheen 

äärelle antaen hänelle tietoa siitä mihin kontekstiin tutkimus tulee kuulumaan, mitä 

sillä halutaan selvittää ja mistä lähtökohdista tutkimusta ryhdytään tekemään. 

Tavoitteena on motivoida lukija lukemaan koko tutkimus.  

Toisessa pääluvussa käsitellään tutkimuksen teemaksi muodostunutta 

talouskriisiä ja siihen liittyviä asioita, jotka ovat relevantteja tutkimuksen kannalta. 

Näitä ovat muun muassa kriisin ymmärtäminen, sen synnyn kuvaaminen ja 

vaikutuksien selvittäminen.  

Kolmannessa pääluvussa huomio keskittyy tutkimuksen kohteena olevaan 

yritykseen ja sen laajempaan toimintaympäristöön, jotta saadaan käsitys 

minkälaiseen toimialaan talouskriisi vaikuttaa ja mitä muita asioita 

toimintaympäristöön liittyy.  

Neljännessä pääluvussa käsitellään tutkimuksen työvälineitä eli tunnuslukuja, 

joiden kautta muodostetaan tilinpäätösanalyysi.  
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Näiden teoriaa avataan ja pyritään antamaan kattava kuvaus siitä, mitä asioita 

niihin liittyy ja mitä niiden käytössä tulee ottaa huomioon. Näiden jälkeen 

toteutetaan tutkimuksen varsinainen empiria, jossa tutkimuksen aineistoa 

hyväksikäyttäen saadaan näkyviin tutkimusongelmien kannalta tärkeä informaatio. 

Tässä muodostetaan käsitys aineiston pohjalta tutkittavaan aiheeseen ja pyritään 

löytämään tutkimusongelmiin vastaukset.  

Viides eli viimeinen pääluku kokoaa tutkimuksen keskeisimmät asiat tiivistelmäksi 

ja vetää johtopäätökset tutkimuksesta sekä pohtii tuloksia kokonaisuutena.  
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2. Globaali talouskriisi 

 

2.1 Kriisien historia  

 

Ymmärrys nykyisestä ja tulevasta on usein sidoksissa menneisyyteen, joten on 

hyvä luoda katsaus myös historiaan ja tarkastella, mitä on tapahtunut aikaisemmin 

ja mitä asioita niihin tapahtumiin liittyy nykytiedon valossa. Reinhart ja Rogoff 

(2008) ovat muun muassa löytäneet monia yhtäläisyyksiä nykyisen talouskriisin ja 

monen toisen maailmansodan jälkeisen kriisin väliltä. Näitä ovat muun muassa 

asumisen kallistuminen ja pääoman virtaaminen tiettyihin kansantalouksiin. 

Lähihistoriassamme on koettu laajoja talouskriisejä aina 70-luvulta alkaen neljässä 

eri aallossa. Nämä kriisit ovat koskettaneet useita valtioita ympäri maailmaa niin 

välillisesti kuin välittömästi yhä globaalimman markkinatalouden vuoksi. Kyseiseen 

aikaan mahtuu myös useita, muita yksittäisiä kriisejä, jotka ovat kaataneet 

yksittäisiä pankkeja tai nostaneet roimasti tietyn hyödykkeen hintatasoa. 

Tällaiseksi voidaan luokitella muun muassa 70-luvun öljykriisi. (Kindleberger & 

Aliber 2011) 

 

Ensimmäinen aalto koettiin 80-luvun alussa voimakkaimmin Etelä-Amerikassa 

kuten Argentiinassa, Meksikossa ja Brasiliassa. Tällöin useat maat eivät kyenneet 

maksamaan yhteensä noin 800 miljardin dollarin lainojaan. Toinen aalto, joka on 

myös meillä Suomessa tuoreessa muistissa, iski 90-luvun alussa kolmeen 

pohjoismaahan Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan mutta myös esimerkiksi Japaniin. 

Kolmas aalto taas suuntautui vuonna 1997 Aasiaan aiheuttaen ongelmia ensiksi 

Thaimaassa, Indonesiassa ja Malesiassa, jonka jälkeen se jatkoi etenemistä 

Etelä-Koreaan sekä Venäjälle. Tällä kriisillä oli myös vaikutuksia aikaisemmin 

järkkyneeseen tilanteeseen Meksikossa ja Brasiliassa. Neljäs ja viimeisin aalto on 

nykyinen kriisimme, joka sai alkunsa Yhdysvalloista vuonna 2007 ja eteni 

seuraavana vuonna muualle maailmaan (Kindleberger & Aliber 2011). Suomi 

verrattain pienenä maana on alttiina maailmantalouden globaaleille vaikutuksille 

paljon herkemmin kuin suuremmat taloudet.  
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Käsilläoleva kriisi on Suomen kannalta ainutlaatuinen verrattuna aikaisempaan, 

koska työn tuottavuuden aleneminen on aiheuttanut talouden kasvun 

pysähtymisen. (Holmström, Korkman & Pohjola, 2014)  

 

2.2 Kriisien ominaispiirteet 

 

Kriiseille yhteistä on se, että niitä on edeltänyt valuuttamarkkinoiden 

ylikuumentuminen. Tässä tilanteessa samalla alueella olevat lainaajat ovat 

kasvattaneet velkaantuneisuuttaan nopeammin kuin yleinen korkotaso. Tällaisia 

lainaajia olivat esimerkiksi ensimmäisessä aallossa Etelä-Amerikassa 

kansainväliset pankit ja valtionyhtiöt. Kriisejä on edeltänyt muun muassa löysä 

rahapolitiikka, jossa halpaa rahaa on ollut paljon tarjolla ja löyhillä ehdoilla (Future 

of capitalism. Causes of financial crisis, 2009). Kriiseissä on myös liikkunut varoja 

yli valtioiden rajojen, joka on aiheuttanut valuuttojen vahvistumista sekä 

kiinteistöjen ja osakkeiden arvonnousua kohdemaassa (Kindleberger & Aliber 

2011).  

 

Ylikuumentuneille markkinoille on kuitenkin ominaista, että ne luhistuvat aina 

jossain vaiheessa. Tämä johtuu siitä, että velkaantuneisuus ja sen kasvattaminen 

ei voi olla jatkuvaa tietyssä lainaajien joukossa tai osakkeiden arvo ei voi vain 

jatkuvasti kasvaa. Velkaantuneisuus voi kasvaa muutaman vuoden nopeammin 

kuin tulot, mutta ei pidemmällä aikavälillä. Jossain vaiheessa eri tahojen lainanotto 

hidastuu ja aikaisempien lainojen maksamisen aika koittaa ja saattaa olla, että 

uudella lainalla ei voida enää kuitata jäljellä olevien lainojen korkoja, johtuen 

velanoton hidastumisesta. Tämä aiheuttaa markkinoilla sen, että kiinteistöjen ja 

arvopaperien arvot lähtevät laskuun ja valuutat heikkenevät. Kupla ei siis 

käytännössä räjähdä, vaan kuivuu kasaan, kun siihen ei pumpata lisää ilmaa eli 

tässä tapauksessa valuuttaa (Kindleberger & Aliber 2011). Mielenkiintoista tässä 

on se, että miten tätä ylikuumentumista ei pystytä tai haluta havaita. On kuitenkin 

olemassa välineitä ennustaa riskejä ja lisätä kuplien vaikutus riskianalyysiin. Lee ja 

Philips (2015) ovat esimerkiksi luoneet mallin, jossa riski ylikuumenemiselle 

otetaan huomioon hyödykkeen hinnassa jo etukäteen.  
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Hyödykkeiden ja sijoitusten arvojen laskiessa niin sanotusti ensimmäiset lainaajat 

häviävät, kun heidän omistuksensa arvo laskee merkittävästi ja heidän pitäisi 

maksaa velkansa pois korkotason kiristyessä. Asuntolainaesimerkissä vaarana on 

se, että lainaaja ei suoriudu maksuvelvoitteistaan ja pankki ei saa lainatulle rahalle 

vastinetta ottaessaan haltuun kyseisen asunnon tai kiinteistön johtuen 

markkinoiden arvon alentumisesta. Yleisesti ottaen valuutan arvo suhteessa 

muihin laskee ja useimmiten rajusti kyseisessä tilanteessa. Tämä on ollut 

nähtävissä esimerkiksi euron suhteesta dollariin nykyisessä kriisissä. Näiden 

seitsemän vuoden aikana euron arvosta on kadonnut reilu kolmasosa suhteessa 

dollariin (European Central Bank; US Dollar, 2015). Japanissa kuplan 

puhkeaminen johti pankkien kaatumisiin ja talouden pitkittyneeseen, hitaaseen 

kasvu-uraan. Thaimaassa taas 90-luvun loppupuolella vaikutukset kohdistuivat 

valuuttaan ja hyödykkeisiin alentaen niiden hintaa. Tämä vaikutus ulottui koko 

lähialueelle, mitä seurasi taloudellinen lama. (Kindleberger & Aliber 2011) 

 

Lähihistorian kriiseille on ominaista niiden ennen kokemattoman suuret heilahtelut 

paikallisten valuuttojen arvoissa. 70-luvun alussa jaettu käsitys oli, että Japanin 

jeni ja Saksan markka tulisivat vahvistumaan 10–12 prosenttia suhteessa dollariin, 

johtuen muutaman vuoden jatkuneesta alhaisesta inflaatiotasosta verrattuna 

Yhdysvaltoihin. Vahvistuminen oli kuitenkin koko vuosikymmenen rajumpaa kuin 

kukaan osasi kuvitella kunnes molemmat yhtäaikaisesti heikkenivät merkittävästi 

80-luvun alkupuoliskolla. Ne säilyttivät kuitenkin korkeamman tason kuin 70-luvun 

alussa. Samanlaisia heilahteluita koettiin Etelä-Amerikan kehittyvissä talouksissa, 

joissa heikkenemiset saattoivat syödä jopa 40 prosenttia valuutan arvosta kriisin 

aikana. Vielä rajumpia heilahduksia koettiin Islannissa, jossa Islannin kruunun arvo 

menetti puolet arvostaan. Kriisien ulkopuolella koettiin myös heilahteluita, kun 

esimerkiksi euron arvo laski käyttöönoton yhteydessä vuonna 1999 noin 

kolmanneksen ja heti kolmen vuoden jälkeen vahvistui 50 prosenttia suhteessa 

dollariin. Tämä oli merkittävää, koska enää ei pystytty ennustamaan arvojen 

muutoksia valuutoissa vertaamalla maiden inflaatiokehitystä keskenään. 

(Kindleberger & Aliber 2011)  
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Toinen merkittävä kehityssuunta 70-luvulta alkaen oli hyödykkeiden 

arvomuutokset. Kullan dollarihinta vahvistui 40 dollarista kymmenessä vuodessa 

1000 dollariin unssilta. 80-luvun loppupuolella arvo oli tippunut taas alle puoleen 

(450$) kymmenessä vuodessa ja jatkoi putoamista 90-luvun loppupuolelle alle 300 

dollariin. Vuoteen 2010 mennessä arvo oli taas kuitenkin nelinkertaistunut (1200$). 

Samanlaisia heilahteluita on kokenut myös öljyn markkinahinta, joka oli 70- luvun 

alkupuolella 2,5 dollaria barrelilta. Parhaimmillaan markkinahinta kävi ennen 

nykyisen kriisin eskaloitumista 150$ barrelilta vuonna 2008. Nykyisin 

markkinahinta pyörii noin 40 dollarissa barrelilta (Nasdaq, Crude Oil 2.12.2015). 

(Kindleberger & Aliber 2011)  

 

2.3 Vuoden 2008 talouskriisin puhkeaminen 

 

Ennen finanssikriisin puhkeamista oltiin hyvin tietoisia siitä, mitä jatkuva, mutta 

etenkin liian nopea, talouskasvu voi aiheuttaa. Ekonomistit ja asiantuntijat 

varoittelivat turhaan varoitellessaan vauhtisokeudesta ja lopulta tuomitsijat alkoivat 

itsekin uskoa jatkuvaan kasvuun, kun sille ei näkynyt loppua. Oltiin siis tietoisia 

aikaisempien globaalien kriisien ennusmerkeistä ja aiheuttajista, mutta uusien 

talousmoottoreiden ansiosta mikään näistä ei tuntunut eskaloituvan. Yhdysvaltojen 

vahvassa vanavedessä EU kasvoi kohisten Suomi mukanaan ja vauhtia kasvuun 

lisäsi Kiinan ja muiden suurten kasvavien talouksien vetovoima. (Pekkarinen 2008, 

151) 

 

Talouskriisien yhtenä merkittävänä tekijänä voidaan nähdä aina eri tahojen 

ylivelkaantuminen. Kriisiin johtavat jatkuva taloudellinen kasvu, joka on omiaan 

nostamaan eri hyödykkeiden ja sijoituskohteiden arvoa eli hintaa. Jatkuvassa 

kasvussa saattaa todellisuudentaju hämärtyä, kun yhä riskisemmät sijoitukset 

onnistuvat ja ruokkivat velanottoa, koska todennäköisyydet epäonnistumiselle 

nähdään hyvin pienenä. Ongelmia alkaa syntyä, kun velkaa ottavien tahojen 

ostovoima ja ostokohteiden arvo ajautuvat törmäyskurssille velkojen kasvun 

kanssa. Jatkuvan talouskasvun ruokinta lisärahalla alkaa lähestyä loppuaan. 

(Pekkarinen 2008, 153) 
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Vuonna 2007 yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoilta alkoi korttitalon luhistuminen, 

kun keskimääräistä riskisemmät sub-prime-luotot, joita myönnettiin tavallisten 

ihmisten asumisen luototukseen, alkoivat realisoitua. Alhainen korkotaso ja siitä 

johtuva tarve saada yhä riskisempiä sijoituskohteita aiheuttivat sen, että pankit 

Yhdysvalloissa alkoivat myöntää lainoja niin sanotuille NINJA-asiakkaille (no 

income, no assets, no job), minkä nimensäkin puolesta pitäisi laittaa hälytyskellot 

soimaan. Lainanottajat taas uskoivat siihen, että asuntojen nouseva hintatrendi 

suojelisi heitä siinä tapauksessa, että he eivät selviäisi maksuvelvoitteistaan (Elo, 

2007). Yhdysvaltojen asuntomarkkinat saavuttivat lakipisteensä vuoden 2006 

alussa, mutta asuntojen hinnat eivät lähteneet ensi alkuun dramaattiseen laskuun. 

Kahden ensimmäisen neljänneksen aikana asuntojen hintojen lasku oli alle 2 

prosenttia, mutta ulosmittausten kasvu oli jo lähes 50 prosenttia. Kun verrattiin 

vuosia 2006 ja 2007, ulosmittaukset kasvoivat jo 75 prosenttia. Lisääntyneet 

ulosmittaukset, joissa pankit yrittivät saada rahojaan pois huonoista 

asuntolainoista myymällä velan panttina olevia asuntoja, lisäsivät asuntojen 

tarjontaa markkinoilla. Tämä oli omiaan laskemaan asuntojen hintoja 

Yhdysvalloissa, mikä taas lisäsi ulosmittauksia ja laski edelleen hintoja. Syntyi siis 

itseään ruokkiva ja kerrannaisvaikutuksiltaan suuri ilmiö. Monet subprime-lainojen 

ottajat vain antoivat asuntonsa pankille, kun kuukausittaisista lyhennyksistä tuli 

ylitsepääsemättömiä korkotason noustessa ja asuntopääoman muuttuessa 

negatiiviseksi. Ensimmäisinä ulosmittaukseen päätyivät sellaiset lainat, joissa oli 

muuttuva korkotaso, ja kriisin jatkuessa myös kiinteäkorkoiset lainat. (Holt 2009, 

127) 

 

Rahallisesti suurimmat iskut eivät kohdistuneet kuitenkaan tavallisiin ihmisiin, 

koska useimmiten asuntojen panttina oli ainoastaan itse asunto ilman muita 

suurempia vakuuksia. Sen sijaan yksi suurimmista häviäjistä olivat asuntolainoja 

tarjoavat tahot. Zandi (2009) mukaan kolmasosa Yhdysvaltojen suurimmista 

asuntolainoittajista koki konkurssin. Ne sulautettiin muihin rahoituslaitoksiin tai 

likvidoitiin eli käytännössä lopettivat toimintansa. Viisi suurinta investointipankkia 

kokivat myös kovan kolauksen, kun niistä nykypäivänä surullisen kuuluisa Lehman 

Brothers haettiin konkurssiin ja loput joko sulautettiin osaksi toista yritystä tai 

asetettiin tiukan viranomaisvalvonnan alle.  
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Kolmas suuri kärsijä oli ulkomaiset sijoittajat, pääasiassa pankkeja ja maiden 

hallituksia, jotka sijoittivat yhdysvaltalaisiin asuntomarkkinajohdannaisiin. Neljäs 

kärsijä oli vakuutusyhtiöt, jotka tarjosivat suojaa sijoittajille siinä tapauksessa, että 

asuntokupla puhkeaa ja johdannaiskaupassa olevat asuntosijoituspaketit 

muuttuvat arvottomiksi. (Holt 2009, 127)  

 

Asuntokuplan puhkeamisella oli erittäin negatiivinen vaikutus kansantalouteen 

johtuen vähintäänkin kahdesta syystä. Ensinnäkin rakentamisella on mittava 

vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen ja sen tyrehtyminen vaikuttaa raskaasti 

bruttokansantuotteeseen. Toinen vakava syy on ihmisten omaisuuden arvon 

pienentyminen, mikä vähentää kulutusta. Nykyisessä kriisissä koettiin vielä 

aikaisempiin kriiseihin nähden merkittävämpiä ja laajemmalle levinneitä 

vaikutuksia johtuen edellä mainituista tapahtumista. Suurimmat häviäjät eivät 

olleet tavalliset ihmiset vaan suuremmat taloudelliset toimijat, jolloin kuplan 

puhkeaminen vaikutti merkittävästi koko finanssisysteemiin lisäten epävarmuutta 

luotonannossa kaikille toimijoille vaikeuttaen rahoituksen saamista. Yritysten oli 

yhä vaikeampi saada rahoitusta investoinneille ja kuntien rahoitusta toiminnalleen. 

Vuosien 2007 ja 2009 välillä reaali-investoinnit vähenivät kolmanneksen 

Yhdysvalloissa. Asuntokuplan puhkeaminen oli johtanut rahoituskriisiin. (Holt 

2009, 128)    

 

Rahoitusmarkkinoiden ensimmäisiä havahtumisia käsillä olevaan kriisiin saatiin, 

kun BNB paribas pankki ilmoitti 9. elokuuta 2007 vähentävänsä tai lopettavansa 

toimintaansa kolmessa Hedge-rahastossa, jotka olivat erikoistuneita Yhdysvaltojen 

asuntolainoihin. Markkinoille alkoi olla selvää, että monimutkaiset johdannaiset, 

joita oli liikkeellä miljardien dollarien arvosta, olivat arvoltaan paljon vähäisempiä 

kuin sijoittajat olivat arvioineet. Kuitenkaan kukaan ei tiennyt kuinka suuria tappiot 

tulisivat olemaan ja miten alttiita pankit ovat tälle tapahtumalle (Elliot, 2011). 

Kukaan ei myöskään tiennyt, kenelle nämä asuntomarkkinoiden luottotappiot 

realisoituisivat, joka loi epävarmuutta markkinoille. Yleensä tällaisia heilahteluita 

pyrittiin korjaamaan normaalioloissa lyhyen rahan markkinoilla, jotka kuitenkin 

kuivuivat johtuen liian suuresta epävarmuudesta.  
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Keskuspankit pyrkivät pitämään maksujärjestelmät toiminnassa, jotta taloudellista 

toimintaa pystyttiin jatkamaan, syöttämällä markkinoille valtavan määrän omia 

maksusitoumuksiaan. Tilanteeseen nähden reaalitalouden kehitys säilyi 

siedettävänä kesään 2008 asti siitä huolimatta että luottamus rahoituslaitosten 

vakavaraisuuteen horjui. Löysän raha- ja finanssipolitiikan ansiosta Yhdysvalloissa 

päästiin jopa kahden prosentin talouskasvuun kyseisenä vuonna ja Euroopassa 

oltiin vakaasti sitä mieltä, että Yhdysvalloista lähtenyt kriisi ei vaikuta kovin 

voimakkaasti heihin. (Pekkarinen 2008, 151) 

 

Vuosi tämän jälkeen kriisi kärjistyi, kun Yhdysvaltojen hallitus antoi Lehman 

Brothersin ajautua konkurssiin. Aikaisempi käsitys oli, että pankit ovat ”too big to 

fail” eli uskottiin hallituksen pelastavan pulassa olevat pankit, kuten oli käynyt 

esimerkiksi yhdysvaltalaisen Bear Stearsin ja brittiläisen kansallistetun Northern 

Rockin kanssa. Nyt tämä oletus, että pankit ovat liian suuria menemään 

konkurssiin, oli kadonnut ja kaikkia pankkeja alettiin pitää riskisinä. Tätä paniikkia 

ehkäistäkseen länsimaiset hallitukset syöttivät rahaa omiin pankkeihinsa 

estääkseen niitä romahtamasta (Eurooppatiedotus.fi, 2012). Pankit onnistuttiin 

pelastamaan pääosin viime tingassa, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja 

maailmanlaajuinen talous oli joutunut ahdinkoon. Yksityisen sektorin 

luottorahavirrat tyrehtyivät ja kuluttajien ja liike-elämän usko talouteen oli horjunut 

pahasti. (Elliot, 2011) 

 

Talvella 2008–2009 haettiin ratkaisua käsillä olevaan kriisiin, kun juuri uudelleen 

muodostettu G20-maiden ryhmä pyrki pitämään kriisin taantumana laman sijaan. 

Korkokanta pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisena ja erikokoisia 

rahoitusapupaketteja myönnettiin valuuttarahastoille ja muille maailmanlaajuisille 

instituutioille. Maailman johtajat pyrkivät myös keventämään tätä sähköisesti 

luodun rahan määrää markkinoilla. Näillä toimilla yritettiin uudistaa pankkeja ja 

tehostaa työpaikkojen ja talouskasvun syntyä. Tässä kuitenkin tultiin tilanteeseen, 

jossa valtiot alkoivat ajaa omia intressejään yhteisen tavoitteen sijaan, kun globaali 

yhteistyö väheni.  
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Toukokuussa 2010 alkoi olla selvää, että huoli tilanteesta siirtyi yksityiseltä 

sektorilta julkiselle, kun Euroopan unioni ilmoitti myöntävänsä taloudellista tukea 

Kreikalle. Tilanne ei ollut enää pankkien ratkaistavissa vaan tarvittiin hallituksien 

toimia tilanteen selvittämiseen. Vajaa pari vuotta jatkunut taantuma oli kuitenkin 

kasvattanut valtioiden alijäämiä, joka oli seurausta vähentyneistä verotuloista ja 

kuluttajien varovaisesta suhtautumisesta kuluttamiseen. Erityisesti oltiin 

huolissaan Kreikan tilanteesta, koska sillä oli suuria vaikeuksia saada julkista 

talouttaan kuntoon ja sen budjettialijäämä oli suuri.  

Kreikan tilannetta leimasi myös se, että sen taloudellista tilaa oli vaikeata mitata 

tavallisilla taloudellisilla mittareilla (Padmanabhan, 2012). Tämä johtui maan 

julkisen talouden virheistä, joissa vallitsi suosimisen ja korruption kulttuuri, joka söi 

valtion omaisuutta (Williams, 2010). Vaikka Kreikka saikin tukea taloutensa 

elvyttämiseen, markkinat suhtautuivat siihen edelleen epäilevästi, johtuen juuri sen 

varomattomasta varojen käytöstä.  Varovaisuudesta tuli uusi avainsana EU:ssa, 

Iso-Britanniassa ja viimeisenä Yhdysvalloissa, mikä vaikutti kaikkiin poliittisiin 

päätöksiin. Täten elvyttävä talouspolitiikka oli tullut tiensä päähän.  (Elliot, 2011) 

 

2.4. Kriisin syyt ja selitykset  

 

Talouskriisille, jonka jälkimaininkeja vielä elämme, on annettu kolme erilaista 

selitystä, jotka nykytiedon valossa täydentävät toisiaan sen sijaan, että ne olisivat 

kilpailevia näkemyksiä kriisin synnylle. Syy- ja seuraussuhteita on toki monia, 

mutta seuraavat selitykset nousevat useasti esiin käsiteltäessä syitä kriisille. 

Ensimmäinen selitys kriisille on makrotaloudellinen, jonka mukaan eri maiden 

vaihtotaseiden epätasapaino olisi aiheuttanut kriisin. Tässä on kyse siitä, että 

muun muassa Kiinan ja muiden Aasian siirtymätalouksien taloudellinen kehitys on 

luonut uutta tuotantokapasiteettia maailmalle. Näihin maihin on sitten ajan myötä 

muodostunut varallisuutta, joka on ollut tarpeellista sijoittaa jonnekin. Näillä 

valtioilla on myös tuoreessa muistissa 1990-luvun lopun Aasian talouskriisi, joka 

on luonut vahvan kannustimen kerryttää merkittävää ylijäämää vaihtotaseeseen, 

jolla varaudutaan tulevaisuuden kriiseihin.  
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Öljyntuottajamaissa on ollut nähtävissä samanlaista kehitystä. Näistä maista 

merkittävä osa sijoituksista suuntautui juuri Yhdysvaltoihin, jonka vaihtotase on 

ollut jo todella pitkään alijäämäinen (Liikanen, 2009). Kyseiset ylijäämät eivät 

voineet myöskään suuntautua Kiinan markkinoille, koska sen finanssimarkkinat 

olivat suljettuja ja varallisuuden tuontia säänneltiin tarkasti (Kanniainen & Malinen, 

2010, 27). Viimeksi Neuvostoliiton hajotessa Yhdysvaltojen vaihtotase saavutti 

lyhytaikaisen tasapainonsa, jonka jälkeen alijäämä on taas kasvanut (Anon, 2008, 

Talouselämä).  

Toisena selittäjänä kriisille voidaan pitää Yhdysvaltojen liian pitkään jatkunutta 

alhaista korkotasoa. Tämä linkittyy edellä käsiteltyyn varallisuuden lisääntymiseen 

siirtymätalouksissa, jotka etsivät hyvää sijoituskohdetta tälle varallisuudelle 

suurelta osin Yhdysvalloista. Vaikka korkotason tulisi nousta valtion alijäämän 

kasvaessa, näin ei kuitenkaan tapahtunut Yhdysvalloissa juuri näistä 

siirtymätalouksista virtaavien sijoituksien takia (Liikanen, 2009). Korkotaso pysyi 

alhaalla, joka houkutti kotitalouksia riskisempään velanottoon ja toisaalta taas 

pankkien löyhempään velanantoon. Juuri tämä pitkään jatkunut alhainen 

korkotaso ja pitkät laina-ajat vaikeuttivat keskuspankkien kykyä vaikuttaa 

korkotasoon. Eli mitä pidempiaikaisempi velka, sitä vaikeampi keskuspankin oli 

vaikuttaa omilla toimillaan korkojen tasoon. Tätä voidaan pitää hyvin 

ongelmallisena keskuspankille, joka tavoittelee taloudellista vakautta. (Lahtinen, 

2009) 

Kolmantena syynä talouskriisille voidaan pitää rahoitusjärjestelmän ja sen 

valvonnan pettämistä. Tämä on sinänsä ironista, kun siirtymätaloudet sijoittivat 

paljon varallisuuttaan Yhdysvaltoihin, koska sitä pidettiin hallinnoltaan, 

vahvuudeltaan ja valvonnaltaan kestävänä. Toisin kuitenkin kävi, kun riskejä 

alihinnoiteltiin varallisuuden ylitarjonnan takia ja finanssi-innovaatiot sekä alan 

toimintatavat osoittautuivat heikoiksi (Liikanen, 2009). Tapahtuman siemenet 

kylvettiin jo 70-luvulla, kun Yhdysvaltojen hallituksen tukemat 

asuntolainarahoitusta tarjoavat yhtiöt Fannie ja Freddie laskivat liikkeelle 

yksinkertaisia joukkovelkakirjoja, joihin oli sidottu useita asuntolainoja, joita ne 

hallitsivat. Tätä toimintaa kutsutaan arvopaperistamiseksi.  
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90-luvun alkupuolella asuntolainojen arvopaperistaminen kiihtyi entisestään, kun 

markkinoille tuli uusia toimijoita, joiden tarjontaan kuuluivat myös 

monimutkaisemmat instrumentit. Nämä arvopaperistetut sijoitustuotteet saattoivat 

sisältää asuntolainojen lisäksi muun muassa auto-, opinto- ja luottokorttilainoja. Eri 

luotoista muodostuneet paketit sisälsivät yhä useampaa lainatyyppiä ja 

liikkeellelaskijoiden joukkokin laajentui yksityisiin toimijoihin pelkästään valtion 

tukemista rahoituslaitoksista. Paketoiduista lainoista tuli jälkimarkkinakelpoisia ja 

niillä pystyttiin käymään kauppaa. (Helleiner 2011)   

Tällä tavalla pankit pääsivät eroon luottoriskeistä, jotka siirtyivät joukolle sijoittajia. 

Tämä taas lisäsi sijoituskohteita siirtymätalouksien ylijäämävarallisuudelle. 

Pankkiteorian mukaan ongelmallista oli kuitenkin se, että taseissa olevat lainat 

määritellään jälkimarkkinakelvottomiksi, koska sijoittaja ei voi tietää mitään lainan 

saajasta, sen arvosta ja riskistä. Tämän takiahan alun perin laina haettiin pankista 

eikä muilta tahoilta kuten sijoittajilta eli näiden pakattujen lainojen informaatio on 

epäsymmetristä sijoittajille. Epäsymmetrisyyttä pyrittiin kuitenkin kitkemään sillä, 

että luottoluokituslaitokset antoivat oman luokituksena pankkien paketeille, jotka oli 

pilkottu osiin niiden riskipitoisuuden mukaan. Pankit myös useimmiten pitivät 

itsellään suurimman riskin omaavat lainat, millä annettiin kuva siitä, että pankit 

sitoutuivat noudattamaan hyvää luotonantotapaa (Liikanen, 2009).  

Arvopaperistaminen tuotti kuitenkin uuden ongelman; ne olivat liian monimutkaisia. 

Niitä oli hankala luokitella ja hinnoitella. Tässä käytettiin apuna ”Li:n kaavaa”, 

jonka tarkoituksena oli arvostaa paketit ja arvioida sitä todennäköisyyttä, että 

yksittäiset pakettien lainat kokisivat samanaikaisen maksuhäiriön. Kaavaa pidettiin 

puuttuvana palasena pakattujen lainojen arvostamisessa ja useat 

luottoluokituslaitokset, kuten Standard & Poor’s, omaksuivat tämän 

helppokäyttöisen menetelmän. Kun luottoluokituslaitos ottaa suoraan jonkun 

toimintatavan markkinoilta, herää kysymys siitä, että eikö niiden pitäisi aluksi 

kyseenalaistaa ne ennen käyttöönottoa. Luottoluokituslaitoksethan ovat kuitenkin 

osa finanssijärjestelmän valvojia ja niiden tarkoituksena on antaa riippumattomia 

lausuntoja jonkin yhteisön tai valtion luottokelpoisuudesta, eikä mukailla 

järjestelmän sisältä otettuja toimintatapoja ilman kyseenalaistamista (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009).  
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Luottoluokituslaitosten poikkeaminen roolistaan synnyttää mielestäni merkittävän 

epäsuhdan, jolla on ollut markkinoita harhaanjohtava vaikutus. Ensinäkin 

luottoluokituslaitosten luokitusmenetelmät ovat salaisia eli niitä ei voida tarkistaa 

mitenkään. Toisin sanoen vasta tulevaisuus näyttää miten hyvin ne ovat 

onnistuneet luokituksessaan. Toiseksi luottoluokituslaitosten arvioinnit maksaa 

luokituksen kohde eli syntyy tilanne, jossa kohde pystyy vaikuttamaan siihen 

minkälaisen arvion se saa (Seppänen 2009, 25). Esko Seppäsen mukaan 

finanssikriisin merkittävimpiä syyllisiä ovatkin luottoluokituslaitokset.  

Li:n kaavan ongelmana kuitenkin oli, että maksuhäiriöiden välistä korrelaatiota 

pidettiin stabiilina, jota se ei kuitenkaan rahoitusmarkkinoilla ollut. Tilanne on siis 

ollut sellainen, että arvopaperistamisen monimutkaisuutta on pyritty poistamaan 

liian yksinkertaisella mallilla vaikka sen oletuksia olisi pitänyt kyseenalaistaa 

enemmän. Tätä voidaan pitää yhtenä syynä riskien alihinnoitteluun ja vähättelyyn. 

Pankit myös systemaattisesti aliarvioivat niiden riskejä makrotaloudellisesti ja 

pankkien välisistä systeemiriskeistä ei ollut ymmärrystä. (Liikanen, 2009) 

Eichengreenin (2011) mukaan ongelmaksi muodostuu myös pankkien 

agenttiongelmat ja viranomaisten kykenemättömyys valvoa niitä. Hänen 

mielestään pankkien annettiin piilottaa niiden riskejä erilaisiin rahoitusvälineisiin ja 

niin sanotusti meikata taseistaan edustavan näköisiä. Pankkien johtohenkilöt 

ottivat myös suuria riskejä vain tuoton perusteella eivätkä välttämättä piitanneet 

päätöksien vaikutuksista pankin taloudelliseen suoriutumiseen. Eichengreenin 

mukaan päättäjät sulkivat tältä silmänsä. 

 

2.5 Vaikutus Suomen talouteen 

 

Talouskriisi oli aluksi rahoitusmarkkinoihin liittyvä häiriö, joka vaikeutti yritysten 

lainarahan saamista ja pakotti ne sopeuttamaan rahoitusrakennettaan. 

Lainarahasta tuli ensinäkin kalliimpaa ja toiseksi sen ehdot kiristyivät merkittävästi. 

Rahoituksen supistuminen vaikutti yritysten tuotantoon, kun sitä jouduttiin 

pienentämään rahoituksen puutteen johdosta.   
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Rahoituksen vaikeutuminen johti myös siihen, että yksityiset investoinnit kutistuivat 

17 prosenttia vuonna 2009 ja vienti pieneni 20 prosenttia. Eli juuri ne tekijät, jotka 

siivittivät Suomen talouskasvua vuosina 2004–2007, kääntyivät äkkijyrkästi 

laskuun ja syöksivät Suomen syvempään taantumaan kuin muut kehittyneet 

valtiot. Myös bruttokansantuote supistui verrattuna OECD-maihin suhteessa 

enemmän ja valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2009 kokonaistuotanto 

kutistui 7,6 prosenttia Suomessa, kun OECD-maissa pudotus jäi vain 3-6 

prosentin tasolle (Hetemäki 2010, 15–16).  Varallisuushinnoissa nähtiin asuntojen 

osalta vain viiden prosentin notkahdus vuoden 2009 alkupuolella, mutta jo saman 

vuoden loppupuolella hintojen muutos kääntyi nousuun. Osakkeiden hinnat 

laskivat oletettavasti rajusti jo 2008, kun rahoitusmarkkinoilla alkoi olla selvää 

mihin talous oli kokonaisuutena menossa. (Freystätter & Mattila 2011, 8-9) 

Rahoitusmarkkinoihin ensiksi vaikuttanut finanssikriisi oli lähtöisin muualta kuin 

Suomesta, mutta kansainvälisten rahoitusjärjestelmien takia sen vaikutukset 

ulottuivat myös Suomeen. Ensimmäiset merkit suomalaisissa pankeissa saatiin 

vuoden 2007 lopulla samaan aikaan kuin muissa pohjoismaissa ja täydellä 

voimalla kriisi iski rahoitusmarkkinoihin vuonna 2008. Suomen rahoitussektori oli 

kuitenkin tuohon aikaan hyvässä kunnossa ja tämän ansioista globaalien 

rahoitusmarkkinoiden järkkyminen vaikutti lievemmin tänne. Tästä huolimatta 

pankkien välinen luottamus oli koetuksella kuten muuallakin maailmalla. 

Luottamuspula näkyi siinä, että erilaiset riskilisät kasvoivat, jolloin yritysten ja 

yksityisten oli vaikeampaa saada lainaa rahoituslaitoksilta. Jos lainaa oli tarjolla, 

sille asetettiin korkeammat korkomarginaalit ja vakuuksia vaadittiin aikaisempaa 

enemmän. Tällä pankit pyrkivät turvaamaan vakavaraisuuttaan, koska vuoden 

2008 aikana luottotappiot yleistyivät ja pankkien vakavaraisuus ja maksuvalmius 

heikkenivät. Kuitenkin jo vuoden 2009 aikana Suomen finanssisektori normalisoitui 

Suomen Pankin ja finanssivalvonnan stressitestien mukaan ja kriisin suoria 

vaikutuksia finanssisektoriin pidettiin suhteellisen vähäisinä (Finanssivalvonta: 

Toimintakertomus 2009, 2). Kuten edellä jo mainittiin, arvopaperimarkkinat 

muuttuivat radikaalisti vuoden 2008 aikana, kun sijoittajat karttoivat riskiä ja 

markkinat muuttuivat epälikvideiksi.  
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Tämä rahan liikkumattomuus kasvatti yritysten rahoituskustannuksia ja yritysten 

kiinteän omaisuuden arvo pieneni, jolloin niiden vakuuskelpoisuus lainaa vastaan 

heikkeni. Rahoituksen vaikeutumisen merkkinä voidaan pitää myös yritysten 

osakekurssien laskua. Suomessa kuten muuallakin rahoituslaitokset myönsivät 

lainaa lähinnä kotimaisille asiakkailleen. (Freystätter & Mattila 2011, 12–14) 

Finanssisektorin lisäksi Suomi koki myös maalle tärkeän viennin supistumisen, 

joka oli jopa hieman suurempaa kuin muualla maailmassa keskimäärin. Suomen 

viennin kutistuminen oli lähes kaksinkertainen muihin OECD-maihin verrattuna. 

Ainoastaan Japanissa viennin pudotus oli samalla tasolla kuin Suomessa 

(Hetemäki 2010, 15). Tässä on selkeä yhteys rahoitusmarkkinoiden 

häiriintymiseen. Yritysten rahoituksen saannin vaikeutuminen vaikutti nopeasti 

reaalitalouteen, kun yritykset joutuivat sopeutumaan uuteen rahoitusrakenteeseen. 

Ne muuttivat tuotantoratkaisujaan, pienensivät varastojaan ja välttivät 

tuotannollisia investointeja. Kansainvälinen kauppa kutistui hyvin äkillisesti ja 

vuoden 2008 lopusta 2009 vuoden alkupuolelle kauppa oli pienentynyt 20 

prosenttia ajasta ennen kriisiä. Tämä näkyi selvästi Suomen viennissä, kun 

lopputuotteiden kysyntä kutistui. Tosin viennin ja tuonnin muutokset ovat 

yleensäkin suhdanneherkkiä johtuen teollisuustuotteiden suuresta osuudesta 

maailmankaupassa ja vaihtelevat enemmän kuin bruttokansantuotteen kasvu. 

Aikaisemmissa kriiseissä maailmankaupan supistuminen on ollut kuitenkin 

suhteellisen pientä, muutamia prosentteja, mutta nykyisessä kriisissä tilanne oli 

toinen. (Freystätter & Mattila 2011, 10–11) 

Kansainvälisen kaupan supistumiselle on haettu erilaisia syitä. Näitä ovat muun 

muassa nykyaikaiset tuotantoketjut ja rahoitusmarkkinoiden rooli tuotannon 

ylläpitäjänä. Nykypäivänä kansainväliset tuotantoketjut ovat niin erikoistuneita, että 

jossain maassa saatetaan tehdä yhdelle tuotteelle tietyt toimenpiteet ja toisessa 

loput. Tämän seurauksena saman tuotteen vienti eri maiden välillä aiheuttaa sen, 

että kauppavirrat ovat paljon suurempia kuin bruttokansantuotteeseen 

varsinaisesti kerääntyvä tuotantoprosessin tuotos. Kun tilastoissa on tällainen 

epäsuhta, tuotantoketjun purkautuessa, esimerkiksi talouskriisin takia, 

bruttokansantuote pienenee suhteessa vähemmän kuin kauppavirrat. (Freystätter 

& Mattila 2011, 11–12)   
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Rahoitusmarkkinoiden rooli kansainvälisessä kaupassa on toimia operatiivisten 

rahoitustarpeiden täyttäjänä. Yritykset tarvitsevat lyhytaikaista lainaa päivittäisiin 

tuotantoprosesseihin ja tilausten täyttämiseen ja toimittamiseen. Näiden 

häiriintyessä yritykset joutuvat kutistamaan tuotantoaan (Freystätter & Mattila 

2011, 11–12). Kansainvälisessä kaupassa käytetään usein myös pankkeja 

takaamaan kahdenvälisiä kauppoja. Yleisesti käytetty maksutapa on remburssi. 

Maksutapana tämä toimii siten, että tuojayrityksen pankki sitoutuu maksamaan 

myyjälle kauppasumman sen esitettyä remburssiehtojen mukaiset asiakirjat 

(Pehkonen 2000, 194). Tällä tavalla myyjä turvaa saatavansa toimitettuihin 

tuotteisiin, kun ostajan oikeudet tuotteisiin alkavat vasta maksun jälkeen. 

Myöskään myyjä ei saa maksua ennen kuin on todistanut edellä mainituilla 

asiakirjoilla, että tuotteet on toimitettu ostajalle (Martikainen & Martikainen 2002, 

144). Verrattuna muihin kansainvälisen kaupan maksutapoihin, remburssissa 

maksu voidaan suorittaa asiakirjojen toimituksen yhteydessä eikä kuten yleensä 

tavaran toimituksen yhteydessä. Remburssi toimii hyvänä riskien hallintakeinona 

ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille ja oikein käytettynä sitä voidaan pitää 

nopeana ja varmana maksutapana (Helppi & Paloheimo 2005, 115). Kun pankkien 

keskinäinen luottamus horjuu, remburssia voi olla hyvin hankala käyttää 

maksutapana. Tällöin pankkien normaali rooli tällaisissa kauppavirtoja tukevissa 

toiminnoissa häiriintyy, joka on omiaan supistamaan kansainvälistä kauppaa.  

Talouskriisi on vaikuttanut myös merkittävästi Suomen talousrakenteeseen. Suomi 

on ollut jo pitkään matkalla teollisuusvaltaisesta yhteiskunnasta 

palveluyhteiskuntaan, mutta talouskriisin takia tämä kehitys sai verrattain suuren 

sysäyksen.  

Suomesta viedään ulkomaille paljon investointihyödykkeitä erityisesti metsä- ja 

teknologiateollisuuden tarpeisiin. Suomen vienti onkin pääosin juuri 

investointihyödykkeiden vientiä, joiden valmistus vaatii uusimman teknologian 

ymmärrystä ja kehittämistä, jota Suomesta löytyy. Käyttötavaroita ei kannata viedä 

täältä ulkomaille suurissa määrin kaukaisen sijainnin takia (Tiuri 2012, 

Talouselämä: Suomi elää insinööriosaamisen varassa). Rahoitusmarkkinoiden 

kiristymisen takia yritykset ryhtyivät varovaisiksi investointien suhteen ja tällä on 

suora vaikutus Suomen vientiin vähentyneinä tilauksina.  
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Vuonna 2009 Tullihallituksen mukaan viennin arvo pieneni 35 prosenttia tammi-

maaliskuussa verrattuna samaan aikaan edellisvuonna. Kyseessä on historiallisen 

suuri pudotus, jollaista ei ole koettu vuosikymmeniin (Savela 2009, 1).  

Tällainen kehitys tuhosi paljon vientiteollisuuden varallisuutta, kun osa teollisuuden 

tuotantopanoksista muuttui niin sanotusti arvottomiksi kysynnän heiketessä. 

Yritysten taseet keventyivät, kun aikaisemmin pääomana pidetyt esimerkiksi 

tehdasrakennukset menettivät tuotantopotentiaalinsa. Pääomien menettäminen 

aiheuttaa sen, että niitä ei voitu enää käyttää rahoituksen vakuutena ja tätä kautta 

vähensi yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Rahoituksen vaikeutuessa myös 

investointi hankaloituu. Kun teollisuuteen ei investoida, vaarana voi olla, että 

tuotantopanokset vanhenevat ennen kuin kysyntä lähtee taas nousuun. Mikään ei 

takaa myöskään sitä, että tämä kysyntä kohdistuisi juuri Suomen 

investointitavaroihin. Nykyisenä trendinä onkin nähty, että tuotanto on siirtynyt 

halvan työvoiman maihin kuten Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. (Freystätter & 

Mattila 2011, 15–16) 
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3. Päivittäistavarakaupan toimintaympäristön arviointi 

 

3.1 Päivittäistavarakauppa Suomessa 

 

Suomen päivittäistavaramarkkinat ovat ominaisuuksiltaan hyvin samanlaiset kuin 

muissa pohjoismaissa. Tämä tarkoittaa suurta maapinta-alaa ja harvaan asuttua 

aluetta, jossa tarvitaan suuria volyymejä, jotta päästään tarvittavaan logistiseen 

tehokkuuteen. Suuret volyymit saavutetaan keskittämällä logistiikka ja hankinnat 

sekä kaupoilta vaaditaan ketjuuntumista. Ilman näitä toimia kaupoissa olisivat 

korkeammat hinnat, pienemmät valikoimat ja huonompi palvelu sekä 

saavutettavuus. Päivittäistavarakaupan markkinoita mitataan useimmiten 

vähittäismyynnin perusteella (Vuosijulkaisu PTY, 2010–2011) 

Päivittäistavarakaupan arvo Suomessa vuonna 2014 oli noin 16,7 miljardia euroa. 

Vähittäiskauppaan lasketaan mukaan elintarvikealan erikoismyymälät, 

kauppahallit, halpahallit, joissa myydään tuoretuotteita, huoltamoiden ketjulliset 

myymälät ja yksityiset sekä osuustoiminnalliset myymälät. Päivittäistavaroilla 

tarkoitetaan useimmiten ruokaostosten yhteydessä ostettavia tuotteita, joita ovat 

elintarvikkeiden lisäksi teknokemian tuotteet, kodin paperit, tupakkatuotteet, lehdet 

ja päivittäiskosmetiikka. Näitä tuotteita myyvien markettien tai myymälöiden 

tekemää kauppaa kutsutaan päivittäistavarakaupaksi. EU-tasolla mukaan luetaan 

myös HoReCa- tukkukaupan asiakkaat niin julkisella (julkisten laitosten 

ruokahuolto) kuin yksityisellä puolella (ravintolat, kahvilat ja henkilöstöravintolat). 

(PTY, 2016a: Vuosijulkaisu PTY, 2010–2011) 

Markkinoita hallitsevat neljä suurinta toimijaa, jotka ovat S-ryhmä, K-ryhmä, Lidl 

Suomi Ky ja Suomen lähikauppa. Nämä pitivät hallussaan vuonna 2014 noin 95 

prosenttia markkinoista ja trendi on ollut kasvava tähän päivään asti. Taulukosta 1. 

näkyy markkinaosuuksien jakautuminen kyseisenä vuonna kaikkien markkinoilla 

toimivien yritysten osalta. (PTY, 2016a) 
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Taulukko 1. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet vuonna 2014 

Ryhmä Markkinaosuus % Pt-myynti (milj. €) 

S-ryhmä 45,7 % 7 627 

K-ryhmä 33,1 % 5 532 

Lidl Suomi Ky* 9,2 % 1 543** 

Suomen Lähikauppa Oy 6,8 % 1 137 

Tokmanni-konserni* 1,4 % 232*** 

Stockmann* 1,2 % 205 

M-ketju* 0,7 % 114** 

Minimani* 0,6 % 95 

Muut yksityiset 1,3 % 220 

Lähde: Nielsen Myymälärekisteri 

* -merkityt PTY  

** kokonaismyynti, sis. käyttötavarat, lähde PTY 

*** Tokmanni-konserni sis. kaikkien Tokmannien pt-myynti, lähde PTY. Nielsen 

Myymälärekisteri sis. vain osan Tokmanni-konsernin myymälöistä.  

Päivittäistavarakauppa tekee päätöksiä liittyen sen valikoimiin ja tuotteisiin 

perustuen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Useimmiten eri ketjuilla on 

jonkinlainen perusvalikoima, joka käsittää laajan kirjon tuotteita kaikista 

tuotetyypeistä. Tätä perusvalikoimaa tarjotaan liikkeiden kaikissa 

myymälätyypeissä, jonka lisäksi eri myymälät tarjoavat erilaisia tuotteita perustuen 

niiden sijaintiin ja paikallisiin preferensseihin. Tämä on merkittävää, koska johtuen 

kaupan oligopolitilanteesta kilpailua usein käydään myymälätasolla niin ketjujen 

välillä kuin sisäisesti (Vuosijulkaisu PTY, 2010–2011).   Valikoimien laajuus 

vaihtelee hyvin paljon riippuen ketjusta ja myymälän kokoluokasta. Suurimmissa 

myymälöissä tuotteita voi olla noin 30 000, kuten Citymarketeissa ja Prismoissa, 

kun taas pienemmissä kyläkaupoissa noin 3 000. Viimeisten parin 

vuosikymmenen aikana toimialalla valikoimat ovat kolminkertaistuneet ja 

tuotteiden jalostusaste on noussut. Eri ketjujen ja tuotteiden erilaisuus vaikuttavat 

hankintaprosessiin ja toimitusketjuihin, joita Suomessa on viisi.  
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Nämä ovat Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK, Ruokakesko Oy, Tuko 

Logistics osuuskunta, Lidl Suomi Ky ja Tokmanni Oy. Nämä toimitusketjut toimivat 

yhdessä ulkomaisten hankintayritysten kanssa ja riippuen ketjusta prosessiin 

osallistuu paikallisia kauppiaita ja myymäläpäälliköitä. Perusvalikoimaa työstävät 

myös ketjutoimintaan osallistuvat henkilöt.  (Vuosijulkaisu PTY, 2014)  

Päivittäistavarakaupalla on nykyään moninaisia tehtäviä liittyen eri sidosryhmiin. 

Kauppojen tulee muun muassa reagoida asiakkaidensa toiveisiin liittyen 

myymälöiden tarjontaan yhä aktiivisemmin, joka on edesauttanut esimerkiksi 

luomu- ja lähiruuan merkityksen kasvamista myymälöissä. Yhteiskunnan kannalta 

myymäläverkoston ylläpitäminen koko maassa edesauttaa sitä, että koko maa 

voidaan pitää asutettuna. On asia erikseen miten kannattavaa tämä on, eikä 

mikään laki velvoita tähän eli kaupat tekevät päätöksensä puhtaasti 

liiketaloudellisesta näkökulmasta. Kaupanala on ollut myös merkittävä tekijä 

toimitusketjujen kehittäjänä eli siinä, kuinka tuottajalta tai jalostajalta tulevat 

tuotteet saadaan kauppojen hyllyille. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, 

suurimpana syynä voidaan pitää sitä, että Suomi on niin harvaan asuttu, että 

kaupanalan intresseissä on ehdottomasti ollut kehittää tämä parhaaseen 

potentiaaliinsa. Kauppa vastaa myös laillisista velvoitteistaan kuten 

elintarviketurvallisuudesta, tiettyjen tuotteiden ikärajavalvonnasta ja 

elintarvikehuollon- sekä jakelun varmistamisesta Suomessa. Tehtävänä on myös 

jakelukanavien ja vapaan kilpailun ylläpito pitämällä yllä useampia 

hankintakanavia. Mielenkiintoista onkin, että usein Suomen tai ylipäänsä 

pohjoismaiden kaupanmarkkinoille tulon esteenä on pidetty suhteellisen suljettuja 

toimitusketjuja ja markkinoiden oligopolitilannetta. (PTY, 2016b)  

 

3.2 Kilpailun kiristyminen 

 

Päivittäistavarakaupan markkinatilanne muuttui merkittävästi siinä vaiheessa, kun 

Suomi liittyi Euroopan unioniin 90-luvun puolivälissä. EU:n periaatteiden 

mukaisesti rajat avattiin työvoimalle, pääomalle ja ulkomaisille yrityksille, jolloin 

kynnys Suomen markkinoille tulemiselle madaltui olennaisesti.  
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Ennen EU:hun liittymistä Suomessa päivittäistavarakauppaa hallitsi neljä suurta 

toimijaa, jotka olivat K-ryhmä, S-ryhmä, Tradeka/Elanto ja Spar. Markkinoilla 

vallitsi oligopolinen tilanne, jonka seurauksena päivittäistavarakaupan palveluiden 

tarjonta oli hyvin homogeenistä ja ulkomailta tuttujen halpamarkettien tarjontaa ei 

käytännössä Suomessa ollut ollenkaan. Suomessa vallitsi vakiintuneiden 

käytäntöjen malli, jossa oligopoli määritteli miten päivittäistavarakauppa oli 

järjestetty Suomessa. Markkinat muuttuivat oleellisesti vuonna 2002, kun Saksan 

suurimpiin kuuluva halpahalli/supermarketti-ketju Lidl perusti ensimmäisen 

liikkeensä Suomeen. Se tarjosi käytännössä kaikkia samoja tuotekategorioita 

(elintarvikkeet, pukeutuminen ja kodinelektroniikka) kuin kotimaiset toimijat 

(Bloomberg Business 2016). Anttila (2004) mukaan euroon siirtyminen teki 

kuluttajista enemmän hintatietoisia, joka edesauttoi Lidlin markkinoille tuloa. 

(Uusitalo, 2004)  

Lidl valitsi strategiakseen luoda kokonaan uuden markettiverkoston sen sijaan, 

että se olisi asettunut jo valmiina oleviin tiloihin ja aloitti aggressiivisen 

laajentumisen heti. Markkinoille tulo oli siinä mielessä täysin uutta 

päivittäistavarakaupan toimialalle Suomessa, koska vain harvat kansainväliset 

vähittäistavaraketjut yrittävät markkinoille tuloa johtuen pienistä markkinoista ja 

niillä vallitsevasta keskittymisestä. Kansainvälisten toimijoiden on myös vaikea 

hyödyntää skaalaetujaan ja vakiinnuttaa toimintaansa. Lidl on kuitenkin onnistunut 

näistä harvoista parhaiten pohjoismaiden markkinoilla kokonaisuudessaan 

(Moreau, 2006). Käytännössä ensimmäisen liikkeen kanssa samanaikaisesti 

avattiin noin kymmenen liikettä ja tasan vuoden kuluttua liikkeitä olikin jo 40. 

Aggressiivisesta strategiasta oli selkeitä viitteitä, kun Lidl ei informoinut 

tavoitteistaan Suomessa mitään ja tarkasteltaessa sen aikaisempaa toimintaa 

uusilla markkinoilla muualla Euroopassa (Peltola, 2009).  

Oman markettiverkoston luominen antoi kilpailijoille aikaa ryhtyä vastatoimiin, kun 

Lidlillä kului aikaa itse rakentamiseen ja erilaisten lupien saamisen kanssa. 

Suomessa jo toimivat kilpailijat reagoivat Lidlin tuloon erilaisilla toimenpiteillä 

ennen varsinaista markkinoille tuloa ja sen aikana. Lidlin tuotteiden laatua 

kritisoitiin ja epäiltiin, että Suomessa paikalliset päättäjät suosivat uutta ulkomaista 

tulokasta muiden kustannuksella.  
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Käytännön toimiin ryhtyi K-ryhmä, joka osti halpaketju Säästumarketin Virosta. K-

ryhmä on pohjoismaisella tasolla onnistunut hyvin levittämään toimintaansa muun 

muassa Norjaan ja Ruotsiin (Moreau, 2006). Muutkin toimijat tekivät aktiivisesti 

uusia investointeja kotimaiseen markettikauppaan, joista hyvänä esimerkkinä oli 

S-ryhmän halpaketju-pilottikokeilu. Kotimaiset toimijat lähentyivät myös 

neuvottelemaan erilaisista mahdollisuuksista yhteistyön kasvattamisesta. 

(Uusitalo, 2004) 

Suomalaiset toimijat jatkoivat myös samalla toimintamallilla, jossa pyrittiin 

tarjoamaan asiakkaille yhdestä paikasta kaikki tarvittavat tuotteet, jonka takia 

ylläpidettiin laajaa tuotevalikoimaa. Tämä oli osa jo 1960-luvulta alkanutta 

vähittäistavarakaupan rakennemuutosta, jossa kauppa keskittyy suurempiin 

toimipisteisiin (Koistinen & Vesala, 2006).   Kolme suurinta toimijaa pyrkivät myös 

sitouttamaan asiakkaitaan kanta-asiakas- ja bonusohjelmillaan. Tässä tosin ollaan 

tultu siihen, että asiakkaat ennemminkin suosivat kaikkia kanta-asiakasohjelmia 

sen sijaan, että keskittäisivät ostoksensa yhden toimijan liikkeisiin. Asiakkaat 

käytännössä pyrkivät hyötymään jokaisen liikkeen tarjouksista ja bonuksista 

samanaikaisesti.  (Uusitalo, 2004) 

Kotimaiset toimijat katsoivat, että johtuen Lidlin profiloitumisesta halpaketjuksi tulisi 

suurin kilpailu tapahtumaan hinnoittelukentällä. Ennakoiden tätä kaikki neljä 

toimijaa pyrkivät uudelleen järjestelemään tuotevalikoimaansa ja ottamaan 

enemmän kaupan omia brändejä valikoimaansa ja tätä kautta laskemaan hintoja 

tietyissä tuotteissa. Nämä tuotteet olivat useimmiten niin sanottuja massatuotteita, 

joita liikkui suurempia määriä. Tällainen toiminta nähtiin hyvänä vastauksena 

kilpailun uhalle, kun samanaikaisesti nostettiin esille laadukkaan ruoan tärkeyttä. 

Kaupan omien brändien määrä on suhteessa paljon suurempaa kuitenkin Lidlissä 

verrattuna kotimaisiin toimijoihin siitä huolimatta, että kotimaiset toimijat ovat 

lisänneet omien brändiensä määrää vuosittain. Vuosina 2004–2006 kasvua näiden 

osalta Suomessa oli lähes 20 prosenttiyksikköä. Private labelien osuus jää 

kuitenkin noin 10 prosenttiin Suomessa, kun esimerkiksi Saksassa niiden osuus 

on jo kolmannes kaikista tuotteista (Nielsen, 2014).  Uusi strategia siis perustui 

kahteen elementtiin: halpoihin kaupan omiin perustuotteisiin ja yksityisiin 

laatumerkkeihin (Uusitalo, 2004).  



36 
 

Lidlin tullessa markkinoille paikalliset kilpailijat havahtuivat vasta asian vaatimalla 

vakavuudella paineeseen, jonka uuden kilpailijan toiminta markkinoilla aiheuttaa. 

K-ryhmä jatkoi Baltiaan investoimista laajentamalla Säästumarket-ketjuaan, jolla 

se pyrki vahvistamaan asemaansa alueella. Se ei jäänyt toimettomaksi myöskään 

kotimaassa, missä esimerkiksi marketteihin tuli käytäviä, joissa myytiin muuta 

kauppaa halvempia tuotteita. Vuoden 2003 S-ryhmä tiivisti asemaansa fuusiolla 

pääkaupunkiseudulla, jossa Helsingin Osuuskauppa yhdistyi Elannon kanssa. 

Fuusio nosti niiden markkinaosuuden tasavahvaksi kilpailijaksi K-ryhmän kanssa 

noin 40 % markkinaosuudella. Tässä yhteydessä Elanto joutui päättämään 

yhteistyönsä Tradekan kanssa, jolloin Elanto joutui luopumaan osasta 

lähikauppaverkostoaan (Siwa ja Valintatalo) sekä hotelliliiketoiminnastaan. Muut 

lähikaupat muutettiin S-ryhmän liikkeiden nimien alle. Fuusio synnytti 300 000 

asiakasomistajan keskittymän yli miljardin liikevaihdolla (Pakarinen, 2003). Kaikilla 

paikallisilla toimijoilla oli tarkoituksena toimia mahdollisimman 

kustannustehokkaasti ja hyödyntää skaalaetuja, joiden turvin Lidlin uskottiin 

epäonnistuvan markkinoille tulossa. (Uusitalo, 2004) 

Markkinatutkimukset olivat aikaisemmin osoittaneet, että suomalaiset eivät pidä 

hintaa tärkeimpänä kriteerinä määrittäessään ostopäätöstään ruokakaupassa. 

Kuitenkin Lidlin huokeat tuotteet kiinnostivat suomalaisia hyvinkin paljon, kun 

asiaa tutkittiin kolme kuukautta ensimmäisen Lidlin avaamisen jälkeen. Tämä soti 

yleistä käsitystä vastaan koskien suomalaisten ostokäyttäytymistä. Jälkikäteen 

syynä tähän on pidetty hintaerojen marginaalisuutta eri ketjuilla ja halpatuotteiden 

vähäistä määrää kaupoissa. Lidl pystyi muuttamaan tämän tilanteen ja 

vastaamaan suomalaisten kysyntään halpatuotteiden kysynnässä. (Uusitalo, 

2004) 

Merkittävää oli myös tuotevalikoiman suuri ero verrattaessa Lidliä ja sen 

suomalaisia kilpailijoita. Kun Lidlin valikoimissa oli noin 1 000 tuotetta, K-ryhmän 

Citymarket ilmoitti, että sillä on valikoimassaan lähemmäs 10 000 tuotetta. Lidlin 

ollessa jo markkinoilla suomalaiset kilpailijat halvensivat useiden tuotteiden hintaa 

kaupoissaan ja pyrkivät niin sanotusti luomaan Lidlin konseptin kaupan sisälle.  
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Tätä mainostettiin monin eri tavoin sanomalehdissä ja kauppojen omissa tiloissa 

sekä tarjottiin vaihtoehtoisia tuotekoreja, joihin oli kerätty halvennettuja tuotteita, 

jotka useimmiten olivat kauppojen omia brändejä. Kaupat halusivat kuitenkin pitää 

kiinni laadukkaampien tuotteiden katteistaan kiinni ja alennettujen tuotteiden 

määrän variaatio riippui siitä, miten suorasti Lidl uhkasi alueellista paikallista 

toimijaa. Esimerkiksi maidon hinta pysyi samalla tasolla kuin kotimaisilla toimijoilla 

suurimman vaihtelun kohdistuessa tuoretuotteisiin, kuten vihanneksiin. Hintojen 

laskeminen on odotettavissa oleva reaktio kotimaisilta toimijoilta, koska yritykset 

toimivat usein näin uuden kilpailijan tullessa markkinoille. Myös Lidl sovitti hintansa 

uusille markkinoille ja saattoi nostaa joidenkin tuotteiden hintaa alun jälkeen 

(Uusitalo & Rökman, 2007).  Mahdollisesti asiakkaiden mieliin on vaikuttanut 

ajatus siitä, että Lidlissä kaikki on halpaa, kun taas muissa ketjuissa vain osa 

tuotteista. Tähän suomalaiset liikkeet ovat halunneet vaikuttaa eli yritetty luoda 

mielikuvaa uudesta halvemmasta liikkeestä säilyttäen taloudelliset hyödyt 

vanhasta edelleen toimivasta konseptista. (Uusitalo, 2004)  

Tarkasteltaessa Suomen päivittäistavarakaupan markkinoiden reaktioita Lidlin 

markkinoille tuloon huomataan, että kaikki kilpailijat vastasivat uuteen kilpailijaan 

samoilla metodeilla. Kaikki pyrkivät laskemaan valikoitujen tuotteiden hintoja 

tuotevalikoimissaan ja esittelivät kuuluvalla äänellä kaupan uusia oman merkin 

tuotteita huokeaan hintaan. Hintojen laskeminen olikin odotettavissa oleva reaktio 

kotimaisilta toimijoilta, koska yritykset toimivat usein näin uuden kilpailijan tullessa 

markkinoille (Uusitalo & Rökman, 2007). Lidl aloitti Suomen vähittäistavarakaupan 

mullistuksen ja sääntöjen uusiksi kirjoittamisen saapuessaan markkinoille ja sai 

osakseen hyvin paljon negatiivista palautetta varsinkin kilpailijoiltaan. Sitä 

syytettiin muun muassa oluen tappiolla myymisestä saadakseen enemmän 

asiakkaita liikkeisiinsä, joka kuitenkin todettiin lailliseksi. Tämän jälkeen kotimaiset 

toimijat toteuttivat samaa ja huomaamattaan kirjoittivat uusiksi alan sääntöjä, jotka 

Lidl oli sysännyt aluilleen uudenlaisella toiminnallaan verrattuna siihen mitä 

Suomessa oli aikaisemmin koettu (Uusitalo, 2004). Lidlin tulo markkinoille oli 

tervetullutta, vaikka tapa ei ollut kaikkein miellyttävin. Oikeasti kansainvälisen 

toimijan saapuminen herätti kotimaan ketjuja tarkastelemaan omaa toimintaansa 

uusin silmin ja pohtimaan miten kauppaa tullaan käymään tulevaisuudessa.  
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Ei riittänyt ainoastaan hintojen korjaus vaan tuli pohtia, miksi ja miten asiakas 

saadaan tulemaan yhä uudestaan. (Peltola, 2009)   

 

3.3 Kaupan toimintaympäristöä muovaavat tekijät 

 

Päivittäistavarakaupassa eletään voimakasta muutoksen aikaa ja toimiala on 

uudistunut jatkuvasti viimeisten vuosien aikana. Tunnistettavissa on ainakin kolme 

merkittävää tekijää, jotka muuttavat toimialaa. Nämä ovat kansainvälistyminen, 

digitalisaatio ja kaupan rakennemuutos. Kaupan liitto (2014) kirjoittaa, että muutos 

on vain kiihtynyt vuonna 2014 ja kaupan tulee valmistautua muuttuviin 

markkinoihin. Digitalisaatio pakottaa kaupan toimijoita uudistamaan 

liiketoimintakonseptejaan ja kiinnostumaan oikeasti siitä, että miksi ja miten 

kuluttaja tekee ostopäätöksensä. Kansainvälistyminen on avannut suhteellisen 

sulkeutuneita sisämarkkinoita ja kotimaisten toimijoiden tulee reagoida 

verkkokaupan ja kansainvälistymisen tuomaan kiristyneeseen kilpailutilanteeseen. 

Ostokäyttäytymisen muutos ja hintatietoisuus vauhdittavat jo viime vuosikymmenet 

käynnissä olevaa rakennemuutosta, jossa kauppojen koko lähinnä kasvaa, mutta 

määrät vähenevät. Asiakkaalle tärkeää on asioinnin vaivattomuus ja 

keinovalikoima on laaja edellä mainittujen tekijöiden ansiosta. 

Kansainvälistyminen on näkynyt suomalaisessa päivittäistavarakaupassa 

vakaiden suurten kauppojen kuten S- ja K-ryhmän liiketoiminnan laajentumisena 

naapurimaihin. Useimmiten tämän mahdollistaa toimiva liiketoimintamalli ja oma 

kauppakonsepti, joka eroaa jollakin tavoin kilpailijasta. Kimmokkeena 

kansainvälistymiselle voidaan pitää suhteellisen kylläistä markkinatilannetta 

kotimaassa ja houkuttimena kohdemaan otollista markkinoille tulo -tilannetta. 

Laajentuminen aloitetaan mielellään lähialueilta jo kieli- ja kulttuurillisista syistä ja 

globaalivertailukin osoittaa, että harva vähittäis- tai päivittäistavarakaupantoimija 

on onnistunut menestymään yhtä hyvin sekä kotimaassaan että esimerkiksi 

toisessa maanosassa. Näitä harvoja ovat muun muassa Walmart ja Carrefour. 

Ruotsia voidaan pitää hyvin menestyneenä kaupan alalla globaalisti kuten 

esimerkiksi Ikea ja H&M ovat osoittaneet.   
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Suomen kauppa on laajentunut jo aikaisemmin muihin pohjoismaihin ja viime 

vuosina kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden valloittaminen on keskittynyt 

Baltian maihin ja Venäjälle, mutta Ruotsin kaltaista suurta menestystä ei ole 

saavutettu ainakaan päivittäistavarakaupan osalta ja muutenkin kehitys on ollut 

hieman alakuloista viime vuosina (Solita, 2015). Näistä on ollut saatavilla eniten 

tietoa, joten olemassa olevan tiedon valossa on pystytty tekemään analyysiä ja 

riskien kartoitusta. Erittäin tärkeä huomio kaupan kansainvälistymisessä on se, 

että nykyään kaupat eivät pyri kilpailemaan keskenään erilaisilla tuotteilla tai 

palveluilla vaan kokonaisella kaupan konseptilla. Tällä tarkoitetaan innovatiivisia 

ratkaisuja, joilla kauppa vastaa asiakkaidensa tarpeisiin eri tavoin kuin kilpailija. 

(Neilimo, 2009) 

Laajentumisessa viedään ensinnäkin omaa jo kotimaassa menestynyttä konseptia 

ulkomaille, mutta konsepti tuskin toimii sellaisenaan uusilla markkinoilla vaan se 

pitää versioida sopimaan paikalliseen ympäristöön muokkaamalla arvoketjua ja 

tuotteita sekä palveluita. Suomalaisista päivittäistavarakaupan toimijoista 

oikeastaan Rautakesko ja S-ryhmän Prismat ovat laajentuneet lähialuilleen. 

Käytännössä suurin osa Suomesta ulkomaille laajentuneesta toiminnnasta on 

hypermarkettikonseptin mukaista. Tämän etuna on se, että logistiikka- ja 

hankintaketjut ovat kustannustehokkaampia ja joustavampia. Omaa 

logistiikkaverkostoa ei välttämättä ole edes tarvinnut luoda vaan on voinut käyttää 

muiden verkostoa. Kansainvälistyminen tarkoittaa toisaalta myös 

kotimaanmarkkinoille tehtävää hankintatoimintaa, koska hankintaverkoston 

toiminta on käytännössä aina kansainvälistä. Kolmas väylä kansainvälisyyteen on 

yhtiöiden omistussuhteet. Suomen lähikaupan esimerkiksi pääomistaja on 

yksityinen pääomayhtiö Triton, joka sijoittaa Pohjois-Euroopassa erilaisiin PK-

yrityksiin eri toimialoilla. (Neilimo, 2009: Triton-Partners.com, 2016)       

Toinen merkittävä tekijä on digitalisaatio, joka muovaa niin tapaa tehdä kauppaa, 

että kuluttajien ostokäyttäytymistä. Riikka Koskenranta kirjoittaa Suomen yrittäjien 

verkkojulkaisussa (16.3.2016), että neljä kymmenestä suomalaisesta teki ostoksia 

verkkokaupoissa joka kolmas kuukausi vuonna 2015. Oikeastaan neljä viidestä 

suomalaisesta osti jotain verkkokaupasta samana vuonna ja puolet tästä kohdistui 

ulkomaille.  
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Kuluttajaa houkuttaa edullinen hinta, jota verkkokaupat pystyvät tarjoamaan. 

Digitaalisen ja fyysisen kaupan välillä on kuitenkin vahva liitto, josta osoituksena 

on havainto, jonka mukaan lähes puolet verkko-ostoksia tehneistä kuluttajista tutki 

tuotetta ensin verkossa ja osti sen tämän jälkeen normaalista liikkeestä. Myös 

Solitan (2015) tutkimus osoittaa, että perinteinen kivijalkakauppa ei jatka yksinään, 

mutta ei myöskään katoa vaan muovaa erilaisia kanavia kuluttajille ostamiseen. 

Päivittäistavarakaupan osalta verkkokauppa on vielä lähtökuopissa, mutta selkeää 

kysyntää tälle on olemassa. Sen täytyy vain löytää toimivat ratkaisut, jotta 

saavutetaan asiakasystävällisyys ja helppous kuluttajalle. 

Digitalisaatio kaupassa usein rinnastetaan nimenomaan myyntiin ja tätä kautta 

verkkokauppaan, mutta se mullistaa muitakin osa-alueita yritystoiminnassa. 

Yhtälailla hankinta- ja markkinointitoimintojen sekä logistiikka- sekä 

myyntikanavien digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia yritysten toiminnalle, 

mutta myös asettaa uusia haasteita näiden toteuttamiselle. Taloudellisesti vaikeina 

aikoina on vaikea toteuttaa kalliita investointeja, vaikka se olisikin rahoituksellisesti 

edullista, joita toimintojen digitalisointi edellyttää. Nimenomaan lopputuloksen 

etukäteisarvioinnin vaikeus ja epävarmuus jarruttaa investointeja. Yrityksillä, jotka 

digitalisoivat toimintaansa ja pyrkivät liittämään toimintaansa sen osia, tulee olla 

hyvä perustietämys omasta ydinliiketoiminnastaan onnistuneen uudistuksen 

aikaansaamiseksi. Tämän hallintaan auttaa yrityksen arvoketjun hallinta, jossa 

tunnistetaan asiakkaalle tuotettava lisäarvo ja toimitusketjujen tehokkuus (Kautto & 

Mitronen, 2009). Yleistietous digitalisaatiosta on vielä pientä, joten kokemukset 

siitä eri yrityksiltä ovat hyvin yksilöllisiä vielä tänä päivänä. Se kuitenkin on 

yleisessä tiedossa, että digitalisaatio mullistaa ensinnäkin yrityksen sisäisiä 

toimintoja, mutta myös luo erilaisia palveluratkaisuja asiakkaille, jos ne osataan 

hyödyntää oikealla tavalla. (Solita, 2015) 

Tähän liittyy olennaisena osana aikaisemmin tässä kappaleessa käsitelty 

kauppojen erilaisten konseptien luominen. Digitalisaatio toimii välineenä uusien 

konseptien luomiselle, mutta muovaa kyvykkyyksiä jo olemassa oleviin 

asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin vastaamisessa (Solita, 2015).  
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Päivittäistavarakaupassa onkin suuri potentiaali digitalisaation hyödyntämiseen, 

koska yhä kiireisemmässä yhteiskunnassa on tilausta ihmisten arkea nopeuttaville 

ratkaisuille. Näitähän on jo olemassa automaattikassojen osalta, mutta puhtaasti 

verkkokauppana toimivan ruokakaupan osalta on vielä tekemistä, jotta ne oikeasti 

säästävät aikaa ja/tai helpottavat arkea. Tähänkin liittyy yritysten eri toiminnot 

myynnin ja verkkokaupan lisäksi, jotta saavutetaan toimiva liiketoimintakonsepti. 

Investoimalla digitalisointiin voidaan saavuttaa laajemmin erilaisia asiakkaita 

moninaisten konseptien kautta, mutta myös konkreettisia säästöjä tehokkuuden 

parantuessa hankinta- ja logistiikkaketjussa sekä muissa toiminnoissa. 

Kolmas toimintaympäristöä muuttava tekijä on suhteellisen vanha muutosvoima, 

joka kuitenkin muuttaa muotoaan ajan saatossa. Kyseessä on kaupan alan 

rakennemuutos, jonka keskeisimpiä ilmenemismuotoja päivittäistavarakaupassa 

ovat myymäläkoon kasvu ja myymälöiden määrän vähentyminen. 

Päivittäistavarakaupan 2010-luvun kasvava trendi on polarisoituminen, jossa 

tarjolla on isoja hypermarketteja ja pienempiä lähikauppoja. Lähikauppojen 

toimintaa on nakertanut muun muassa uudet huoltoasemien yhteyteen perustetut 

pienemmät kaupat kuten S-ryhmän Alepat, Salet ja pienemmät S-marketit. 

Toisaalta taas kaupunkien laidoille hyvien liikenneyhteyksien varteen on perustettu 

isoja hypermarketteja kuten Prismat ja Citymarketit (Koistinen, 2009). Vuonna 

2012 jo puolet koko Suomen päivittäistavarakaupan myynnistä syntyi 10 

prosentilla myymälöistä, etenkin näistä isoista hypermarketeista. Vuoteen 2009 

tultaessa Prismat ja Citymarketit vastasivat jo yksinään 12 prosentilla koko alan 

myynnistä. Tämä on tulosta tietenkin paremmasta kustannustehokkuudesta, johon 

kaupat pääsevät isommissa myymälöissä, mutta myös siitä, että muuttoliike 

suuntautuu haja-asutusalueilta kaupunkikeskittymiin. Erilaisten palveluiden kuten 

Alkon ja apteekkien sijoittaminen hypermyymälöiden yhteyteen luo omat 

haasteensa pienille myymälöille, koska ne vähentävät niiden myyntiä 

(Vuosikertomus PTY, 2012–2013).  

Pienten myymälöiden merkitys on kuitenkin tärkeä, kun ei oteta huomioon 

myynnin maksimointia. Suomen lähikaupan (2016) mukaan suurin osa ihmisistä 

pitää tärkeänä, että asuinympäristön lähellä on kauppa.  
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Tässä tullaan taas edellä mainittuun konseptien luomiseen ja mielikuvan 

muokkaukseen, jossa ketju ottaa huomioon myös pienempien paikkakuntien 

ihmiset. Mahdollisuuksia on luoda niin fyysisten myymälöiden kuin verkkokaupan 

osalta erilaisia ratkaisuja syrjäisempien seutujen asukkaille. Tällaisissa paikoissa 

usein myös arvostetaan paikallisia tuotteita, joita muun muassa K-kauppiaat 

omissa valikoimissaan nostavat esille. Syrjäisyys asettaa haasteita, mutta myös 

luo mahdollisuuksia luoda uusia konsepteja. (Paddison & Calderwood, 2007)  

 

3.4 S-ryhmän esittely 

 

S-ryhmä on Suomen ainoa osuuskauppatoimintaa harjoittava yritysryhmä, joka 

koostuu 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta. Näiden lisäksi ryhmään kuuluu 8 

itsenäistä paikallisosuuskauppaa. Osuuskauppoja yhdistävä tekijä on Suomen 

Osuuskauppojen Keskuskunta eli SOK ja sen tytäryhtiöt.  S-ryhmän asiakkaat 

omistavat alueosuuskaupat ja alueosuuskaupat omistavat SOK:n, joka tarjoaa 

tytäryhtiöiden kautta palveluita alueosuuskaupoille. SOK määrittelee myös koko 

ryhmän yhteisen strategian ja kehittää liiketoimintaketjuja ja arvoketjuja. Sen 

tehtäviin kuuluu myös asiakkuuksien parantaminen ja kanta-asiakasohjelman 

tukeminen sekä kehittäminen. (S-ryhmä, vuosikertomus 2006 & 2014 ) 

S-ryhmän asiakkaat eli asiakasomistajat omistavat oman alueensa osuuskaupasta 

samansuuruisen osuuden muiden asiakkaiden kanssa maksettuaan kaikille 

samansuuruisen osuusmaksun oman osuuskauppansa pääomaan.  

Asiakasomistajuus antaa omistajille yhtäläisen äänioikeuden, jota kautta he voivat 

vaikuttaa osuuskauppansa toimintaan. Omistajuus oikeuttaa myös 

bonusjärjestelmän etuihin, joita käyttämällä asiakas voi saavuttaa rahallisia etuja 

erilaisten toimintojen kautta kuten bonuksien, maksutapaedun, osuusmaksun 

koron ja ylijäämäpalautusten muodossa (S-kanava, 2016). Asiakasomistajuus ja 

bonusjärjestelmä toimivat S-ryhmän sitouttamistoimenpiteenä, jolla pyritään 

saamaan asiakkaat keskittämään suurin osa ostoksistaan sen liikkeisiin, jotka ovat 

bonusjärjestelmän piirissä.      
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Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti S-ryhmä tarjoaa asiakkailleen 

kilpailukykyisiä palveluita ja etuja kannattavasti jo 1 600 toimipaikassa.  

Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka helpottavat asiakkaiden arkea ja tarjota 

palveluita sekä tuotteita, jotka hyödyttävät parhaimmalla tavalla asiakasta. (S-

ryhmä, vuosikertomus 2014) 

Taulukko 2. S-ryhmän alueosuuskaupat vuonna 2014 

Helsinki 

Helsingin Osuuskauppa Elanto 

Lappeenranta 

Etelä-Karjalan Osuuskauppa 

Joensuu 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 

Mikkeli 

Osuuskauppa Suur-Savo 

Jyväskylä 

Osuuskauppa Keskimaa 

Nurmes 

Jukolan Osuuskauppa 

Kajaani 

Osuuskauppa Maakunta 

Oulu 

Osuuskauppa Arina 

Kirkkonummi 

Osuuskauppa Varuboden-Osla 

Handelslag 

Pori 

Satakunnan Osuuskauppa 

Kokkola 

Osuuskauppa KPO 

Rauma  

Osuuskauppa Keula 

Kouvola 

Kymen Seudun Osuuskauppa 

Salo 

Suur-Seudun Osuuskauppa 

Kuopio 

Osuuskauppa PeeÄssä 

Seinäjoki 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 

Kuusamo 

Koillismaan Osuuskauppa 

Tampere 

Pirkanmaan Osuuskauppa 

Lahti 

Osuuskauppa Hämeenmaa 

Turku 

Turun Osuuskauppa 

 

Taulukossa 2 on otettu huomioon vain nimenomaan alueosuuskaupat, koska 

tutkimus keskittyy niihin ja jättää huomiotta paikalliset osuuskaupat, jotka kuitenkin 

kuuluvat S-ryhmään.  
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Osuuskauppojen yhteydessä on mainittu myös osuuskauppa-alueen 

keskuskaupunki, josta vertailtava Citymarketti tullaan valitsemaan.  

S-ryhmä on vuoden 2014 vuosikertomuksessa ottanut kantaa siihen, että kaupan 

ala elää murrosta, joka vaatii toimia myös S-ryhmältä. Kilpailun 

kansainvälistyminen ja kiristyminen niin Suomessa kuin ulkomailla asettaa 

haasteita, koska verkon globaali tarjonta antaa yhä enemmän mahdollisuuksia 

asiakkaille. Digitalisaatio muokkaa myös asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja 

edellyttää muutoksia S-ryhmän liiketoimintamalleissa. Suomen kovaa kansallista 

sääntelyä pidetään vaikeuttavana tekijänä, johon on kuitenkin tulossa lähiaikoina 

muutoksia. Tämä on tervetullutta, koska toimialan sääntely on ollut kovaa 

suhteessa muuhun Eurooppaan. (S-ryhmä, vuosikertomus 2014) 

S-ryhmä toimii marketkaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, rautakaupan, 

liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan aloilla. 

Näiden lisäksi S-Pankki tarjoaa osuuskaupan asiakkaille pankkipalveluita ja 

yksittäiset alueosuuskaupat harjoittavat myös auto- ja autotarvikekauppaa sekä 

maatalouskauppaa. Selkeästi suurin ja merkittävin osuus liiketoiminnasta 

vähittäismyynnin perusteella kohdistuu marketkauppaan, jonka osuus esimerkiksi 

vuonna 2014 oli lähes 70 prosenttia. Selvästi toiseksi suurimpana alana toimii 

liikenne- ja polttonestekauppa, jonka osuus vähittäismyynnistä oli samana vuonna 

noin 15 prosenttia. Loput liikevaihdosta jakaantuu suhteellisen tasaisesti muiden 

kaupanalojen kesken. (S-ryhmä, vuosikertomus 2014)  

S-ryhmän marketkauppa toimii viiden eri ketjun voimin, joiden eriytymisellä 

pyritään tuottamaan parhaita mahdollisia kauppapalveluita asiakkaille eri paikoissa 

ja ostotilanteissa. Toimipaikkoja on yhteensä noin 900 eri puolilla Suomea. 

Ketjuista suurin on S-market, joka noin 430 toimipaikalla pyrkii tarjoamaan 

keskikokoisissa myymälöissään nopeaa palvelua ja alueelle yksilöllisen 

tuotevalikoiman. Toiseksi laajin kokonaisuus on kahden hieman pienemmän ketjun 

toiminta, jotka tarjoavat palveluitaan lähes 400 toimipisteessä. Nämä ovat 

pääkaupunkiseudulla toimiva Alepa ja sen ulkopuolella Sale. Näiden myymälöiden 

toimintaperiaate on tarjota pidempien aukioloaikojen puitteissa 

lähikauppapalveluita lähialueen asukkaille. Pienempi myymäläkoko kuitenkin 

rajoittaa valikoimaa.  
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Myymäläkoon puolesta suurin on Prisma, jonka toimintaperiaate on toimia hyvien 

liikenneyhteyksien päässä ja liikenteen solmukohdissa. Tuotevalikoima on myös 

laajin, koska mukana on myös laaja valikoima käyttötavaroita. Viides ketju on 

ABC-huoltoasemien yhteydessä toimivat marketit, joiden brändi on paikasta 

riippuen jokin edellä mainituista myymälöistä, pois lukien Prismat. Nämä myymälät 

toimivat useimmiten lähikauppaperiaatteella tarjoten suurostosten 

täydennysmahdollisuuksia. (S-ryhmä, vuosikertomus 2014; S-ryhmä.fi, 2016)  
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4. Osuuskauppojen tilinpäätösanalyysi  

Tässä kappaleessa siirrytään arvioimaan S-ryhmän alueosuuskauppojen 

taloudellista suoriutumista tarkastelujaksolla. Tarkastelu tehdään tunnuslukuja 

arvioimalla ja niissä tapahtuvien muutosten tunnistamisella. Analyysi keskittyy 

myös tilinpäätöseriin ja niiden muutoksiin, jotka vaikuttavat tunnusluvun 

muodostumiseen. Ennen varsinaista empiriaosuutta tarkasteluun valittujen 

tunnuslukujen yleiset ominaisuudet esitellään ja avataan tekijät, jotka tulee ottaa 

huomioon tunnuslukujen kriittisessä käyttöön soveltamisessa. Tämän lisäksi 

kuvataan vielä tarkemmin tapaa, jolla aineisto on kerätty ja miten sitä on muokattu 

vastaamaan tutkimuksen tavoitteita. 

 

4.1 Analyysin aineiston keruu ja rajaukset 

 

Tutkimuksen aineisto on koottu käyttämällä hyväksi kaikkea julkista 

tilinpäätösinformaatiota, jota Osuuskaupoista ja Citymarketeista on saatavilla, 

minkä pohjalta on muodostettu taulukot Osuuskaupoille ja K-Citymarketeille 

kuvaamaan niiden tunnuslukujen kehitystä tarkastelujaksolla. Erityisesti 

analyysissä ollaan oltu kiinnostuneita taulukoissa esitetyistä tunnusluvuista, jotka 

ovat liikevoittoprosentti, kokonaispääomantuottoprosentti, omavaraisuusaste, 

current ratio ja käyttöpääomaprosentti. Voitto+ -tietokannasta otettiin kauppojen 

tilinpäätöstiedot, joiden pohjalta tilinpäätöserien kehitys ja tätä kautta 

tunnuslukujen muutos pystytään analysoimaan sekä erottamaan tekijöitä, jotka 

vaikuttavat tunnuslukuun.  

Aineiston koonti aloitettiin kartoittamalla kaikki S-ryhmän alueosuuskaupat ja 

selvitettiin, missä ne sijaitsevat maantieteellisesti. Tämän jälkeen pystyttiin 

etsimään alueosuuskauppojen maantieteelliseltä alueelta Citymarketteja, jotka 

voisivat sopia tutkimukseen. Tavoitteena oli etsiä alueen suurimmasta 

asutuskeskittymästä relevantti Citymarket-toimija.  
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K-Citymarket kauppiaiden tilinpäätöstietojen etsintä toteutettiin selvittämällä 

ensiksi Citymarket-kauppiaiden henkilöllisyys, jonka jälkeen hakemalla heidän 

sukunimillään asiakastiedon ilmaispalveluista, oli mahdollista saada yrityksen 

varsinainen nimi ja Y-tunnus. S-ryhmän alueosuuskauppojen tiedot saatiin 

yksinkertaisesti hakemalla niiden omilla nimillään tietokannasta.  

Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että tarkasteltavista alueosuuskaupoista ja 

Citymarketeista on mahdollista saada tarpeeksi tilinpäätöstietoa tarkastelujaksolta, 

jotta pystytään muodostamaan käsitys niiden taloudellisesta kehityksestä. 

Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin viisi alueosuuskauppaa, jonka ei voida olettaa 

vaikuttavan vääristävästi tutkimuksen tuloksiin, johtuen poisjätettävien 

alueosuuskauppojen pääosin suhteellisen pienestä koosta. Pois jätettävät 

alueosuuskaupat ovat: Osuuskauppa Maakunta, Osuuskauppa Keula, Koillismaan 

Osuuskauppa, Satakunnan Osuuskauppa ja Kymen Seudun Osuuskauppa. Näistä 

muiden paitsi Kymen Seudun Osuuskaupalla poisjättämisen syynä ovat 

puutteelliset tiedot alueen paikallisista Citymarket-kauppiaista. Tietojen 

puutteellisuus johtuu kahdesta syystä, jotka toteutuvat joko samanaikaisesti tai 

erikseen: Citymarket-toimija ei ole ollut alueella tarkastelujakson kannalta 

tarpeeksi kauan tai Citymarket-kauppias on vaihtunut useamman kerran 

tarkastelujakson aikana, mistä johtuen tietoja ei ole saatavilla koko 

tarkastelujaksolle.  

Kymen Seudun Osuuskauppa syntyi kombinaatiofuusion seurauksena vuonna 

2012, jossa alueosuuskaupat Ympyrä ja Ympäristö yhdistyivät. Kuitenkaan 

yhdistyneistä alueosuuskaupoista ei ole saatavilla tilinpäätöstietoja vuosilta 2009–

2012 eli siis juuri ennen fuusiota, mistä johtuen analyysin taso kärsisi siinä määrin, 

että osuuskaupan pois jättäminen on paras vaihtoehto siitäkin huolimatta, että 

kyseessä on suhteellisen iso alueosuuskauppa. Analyysiin on otettu mukaan myös 

alueosuuskauppoja ja Citymarketteja, joista puuttuu korkeintaan pari vuotta 

tarkastelujaksolta, mutta tämä voidaan katsoa vielä puutteeksi, jonka ei voida 

olettaa vaikuttavan merkittävästi tuloksiin. 
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4.2 Tunnuslukujen määritys 

 

Liikevoittoprosentti 

Yrityksen tuloslaskelmassa liikevoitto on ensimmäinen välitulos. Tällä tarkoitetaan 

sitä summaa mikä saaduista tuotoista on jäljellä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja 

sekä verojen huomioon ottamista. Käyttöomaisuuden kuluminen otetaan myös 

huomioon vähentämällä poistot (Balance Consulting, 2016a). Liikevoitto kertoo 

yrityksen absoluuttisen kannattavuuden. Liikevoittoprosentti on yrityksen 

suhteellista kannattavuutta kuvaava mittari, joka saadaan laskemalla liikevoiton 

suhde liiketoiminnasta yhteensä saatuihin tuottoihin. Tässä tulee ottaa huomioon 

liiketoiminnan muut tuotot, jotka tulee oikaista pois, että saadaan todellisuutta 

kuvaava tunnusluku. Liiketoiminnan muita tuottoja voi esimerkiksi syntyä, kun 

yritys myy kiinteistöjään tai muuta kiinteää omaisuutta (Kallunki, Lantto & 

Sahlström 2008, 126–128). Liikevoitossa tulisikin näkyä vain varsinaisesta 

liiketoiminnasta syntyneet tuotot. Pääsääntöisesti liikevoittoprosenttia käytetään 

yksittäisten yritysten seuraamiseen, mutta jossain määrin myös toimialan sisäiset 

vertailut ovat mahdollisia. (Niskanen & Niskanen, 2003, 112–113).  

Kokonaispääomantuottoprosentti  

Kyseinen tunnusluku mittaa kuinka paljon tuottoa on pystytty synnyttämään 

liiketoimintaan sitoutuneelle pääomalle tilikauden aikana. Tunnusluvussa 

vertaillaan tulosta, jossa on mukana vielä rahoitustuotot/kulut ja tulosta ei ole 

verotettu vielä. Tunnusluku on siitä merkityksellinen, että se ei tee eroa korolliselle 

ja korottomalle pääomalle vaan kertoo yksiselitteisesti sen, miten hyvin yritys on 

pystynyt hyödyntämään käytössään olevat resurssit, jotka näkyvät taseen 

loppusummassa. Yritys pyrkii tuottamaan lisäarvoa tuotantopanoksilleen ja tämä 

jakaantuu kolmelle toimijalle, jotka ovat omistajat, rahoittajat ja valtio. 

Tuloslaskelmassa näitä taas edustavat samaisessa järjestyksessä nettotulos, 

korkokulut ja verot. Tunnusluku lasketaan lisäämällä nettotulokseen rahoituskulut 

ja verot ja jakamalla tämä oikaistulla taseen loppusummalla (Balance Consulting, 

2016b). Tunnusluku on siitä oiva mittari, että siitä on eliminoitu 

veronmaksupolitiikan ja yhtiömuodon verotukselliset tekijät.  
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Ongelmia tunnuslukuun aiheuttaa arvonkorotukset käyttöomaisuudessa, joita 

voidaan tehdä kirjanpitolain puitteissa määrätyissä tapauksissa. Erot eri yritysten 

toiminnassa tämän osalta saattavat vääristää tunnuslukua, koska arvonkorotukset 

pienentävät tuottoprosenttia. (Ravaska, 2011)    

Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusasteen tarkoituksena on tarkastella yrityksen kykyä suoriutua pitkän 

aikavälin maksuvelvoitteistaan sekä sitä, miten paljon se sietää tappioita 

liiketoiminnassaan. Kyseinen tunnusluku lasketaan jakamalla yritykseen sijoitettu 

oma pääoma taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot (Kallunki 

et al., 2008, 147). Pysyviin vastaaviin tehdyt arvonkorotukset vaikuttavat saatuihin 

tuloksiin, mikä tulee ottaa huomioon tehtäessä vertailuja eri vuosien kesken 

(Yritystutkimus Ry, 2001, 66). Vertailtavien vuosien tulisikin olla, kuten monissa 

muissa tunnusluvuissa, vapaita erilaisista tapahtumista, jotka vääristävät eri 

tilikausien vertailua. 

Omavaraisuusasteeseen liittyy myös erilaisia oletuksia. Oikeastaan kyseisen 

tunnusluvun ei tulisi antaa kasvaa liian suureksi, koska yhtenä velkaantumisen 

etuna on se, että velkarahan tuottovaatimus on omaa pääomaa pienempi. 

Toiseksi, yrityksen ollessa liian vakavarainen, se ei pääse hyödyntämään velan 

vipuvaikutusta talouden hyvinä aikoina ja oman pääoman tuotto jää tällöin 

pienemmäksi kuin yrityksen käyttäessä vipuvaikutusta (Niskanen & Niskanen, 

2003, 130–131). Yrityksen tulisikin löytää optimi, missä se pystyy hyödyntämään 

vipuvaikutuksen ja samalla suojautumaan huonompia aikoja vastaan (Kallunki et 

al., 2008, 142). Yli 40 prosentin omavaraisuutta pidetään hyvänä (Kallunki & 

Kytönen, 2004, 80–81). 

Current ratio 

Tämän tunnusluvun tehtävänä on antaa kuva yrityksen staattisesta 

maksuvalmiudesta ja rahoituspuskurista tilinpäätöshetkellä. Tunnusluku lasketaan 

laskemalla yhteen vaihto-omaisuus, lyhytaikaiset saamiset, 

rahoitusomaisuusarvopaperit ja rahat sekä pankkisaamiset ja jakamalla nämä 

lyhytaikaisella vieraalla pääomalla.  
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Tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon, että tasaisella tulorahoituksella varustettu 

yritys pystyy laskemaan maksuvalmiuttaan, jolloin kyseinen tunnusluku saa myös 

pienempiä arvoja. Tällöin kannattaa katsoa pääomarakennetta ja siitä laskettavia 

tunnuslukuja kuten omavaraisuusastetta. Vakavarainen yritys pystyy paikkaamaan 

maksuvalmiuttaan lyhytaikaisella lainalla (Balance Consulting, 2016c). 

Tunnusluvussa vaihto-omaisuuden arvostukseen tulee suhtautua varauksella ja 

varmistua siitä, että arvostus on toteutettu markkina-arvon mukaisesti ottaen 

huomioon myös hyödykkeiden likviditeetti. (Kallunki & Kytönen, 2004, 87).     

Käyttöpääomaprosentti 

Tunnusluvun tavoitteena on tarkastella sitä kuinka tehokkaasti yritys toimii ja 

kuinka paljon sen operatiiviseen toimintaan sitoutuu varoja. Pääomaa sitoutuu 

useimmiten vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin, joiden taakkaa kuitenkin 

helpottaa toisessa päässä ostovelat. Tunnusluku lasketaan lisäämällä vaihto-

omaisuuteen lyhytaikaiset myyntisaamiset, joista sitten vähennetään lyhytaikaiset 

ostovelat ja saadut ennakot. Kaikki jaetaan lopuksi liikevaihdolla, koska sen taso 

määrittää käyttöpääomaerien suuruuden. Käyttöpääomaprosentti toimii hyvänä 

välineenä rahoitustarpeen määrittelylle yrityksen laajentaessa toimintaansa 

(Asiakastieto.fi, 2016).  

Yleisesti ottaen käyttöpääoman pienentyminen on hyvä asia, jos kasvun elementit 

jätetään pois. Käyttöpääoman kasvu saattaa olla myös merkki myynnin 

vetämättömyydestä, jolloin varastot kasvavat. Vaarana varastojen kasvulle 

päivittäiskaupalle on varastojen konkreettinen pilalle meneminen, jolloin hävikki 

kasvaa. Nämä on hyvä tarkastaa kassavirtalaskelmista. Toisaalta yritys saattaa 

valmistautua tuotannon seisahduksiin tai laskea logistisia kulujaan toimittamalla 

isoja eriä kerralla. Jatkuva käyttöpääoman kasvaminen ilman liikevaihdon kasvua 

herättää kysymyksiä, jos niistä ei informoida yrityksen puolelta tarpeeksi. (Balance 

Consulting, 2016d: Salkunrakentaja.com, 1.11.2012)  

 

 



51 
 

4.3 Osuuskauppojen analysointi paikallisesti 

 

Helsingin Osuuskauppa Elanto 

Tarkasteltaessa HOK-Elannon liikevoittoprosentin kehitystä taulukosta 3. 

havaitaan, että pieni tason lasku on koettu vuoden 2006 tasosta ja vuonna 2007 

tulos oli lisäksi tappiollinen. Tämän jälkeen tunnusluku on pysynyt maltillisella 

tasolla ja vaihtelu on ollut vähäistä. Osuuskaupan liikevaihdon trendi on 

tarkastelujaksolla kuitenkin ollut jatkuvasti kasvava ja kasvua vuoteen 2006 

verrattuna on tullut noin 30 prosenttia.  

Tilikauden tuloksessa piikkinä on vuosi 2010, jota ennen tuloksessa koettiin 

kasvua, kun taas tämän jälkeen tulos lähti hienoiseen laskuun. Vuosi 2014 

osoittaa, että ollaan taas kasvu-uralla. Mitä pidemmälle tarkastelujaksossa 

mennään, sitä pienemmiksi suunnitelman mukaiset poistot ovat muuttuneet, mikä 

ovat omiaan parantamaan liikevoittoprosenttia vuodesta 2010 eteenpäin 

verrattuna aikaisempaan. Tarkasteltaessa taulukkoa 4. huomataan, että K-

Citymarket Itäkeskus on pitänyt yllä vakaata liikevaihtoa ja tulosta, joka näkyy 

liikevoittoprosentin lähes muuttumattomana kehityksenä. Ainoa hieman 

normaalista poikkeava tunnusluku saadaan vuonna 2011, jolloin liikevaihto pysyi 

muihin tarkastelujakson vuosiin nähden normaalilla tasolla, mutta tulosta saatiin 

muihin vuosiin nähden yli 10 prosenttia enemmän.  

Jatkettaessa kannattavuuden tarkastelua havaitaan, että niin HOK-Elannon kuin 

Citymarketin liiketoiminta on muuttunut vähemmän kannattavaksi sitten vuoden 

2006 tultaessa vuoteen 2014. Tästä osoituksena on osuuskaupan radikaali ja 

Citymarketin pienehkö kokonaispääomantuottoprosentin lasku. Molemmat ovat 

kuitenkin pystyneet parantamaan alkutilannettaan siirryttäessä kohti vuosia 2010 

ja 2011, mutta tämän jälkeen tilanne on huonontunut. Osuuskauppa on pyrkinyt 

parantamaan vakavaraisuuttaan talouskriisin jälkimaininkeihin varmaankin 

puskuriksi vaikeille ajoille, mutta palauttanut sen kriisiä edeltävälle tasolle, kuten 

omavaraisuusaste osoittaa. Citymarketin omavaraisuusaste taas noudattaa 

nousevaa trendiä ja onkin tarkastelujakson aikana kolminkertaistunut. Tähän on 

vaikuttanut aiempien vuosien tuloksen säilyttäminen omassa pääomassa ja taseen 
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suhteessa maltillisempi kasvattaminen. Osuuskauppa taas on investoinut 

vuodesta 2013 alkaen, jota on rahoitettu aikaisempien tilikausien voitoilla.  

Citymarket on pystynyt parantamaan maksuvalmiuttaan tarkastelujaksolla ja trendi 

on samansuuntainen omavaraisuuden kanssa. Osuuskaupan current ratio taas on 

säilynyt käytännössä muuttumattomana ja tyydyttävällä tasolla. Liiketoiminnan 

tehokkuuden osalta HOK-Elannon toimintaan sitoutuu enemmän varoja kuin 

Citymarketin toimintaan, jonka käyttöpääomaprosentti on oikeastaan koko 

tarkastelujaksolla negatiivinen. Molemmilla on kuitenkin liiketoimintaan sitoutunut 

selvästi vähemmän varoja ennen talouskriisiä taulukkojen 3. ja 4. mukaan, kun 

katsotaan vuosia 2006–2007. Osuuskaupan laajentuminen ja siitä johtuvat 

investoinnit osaltaan kasvattavat tarkastelujaksolla sen toimintaan sidottuja varoja. 

Taulukko 3. Helsingin Osuuskauppa Elanto 

Helsingin Osuuskauppa 
Elanto 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
1853458 1878606 1857854 1763402 1653998 1587155 1476217 1320258 1218072 

Liikevoitto- % 
0,8 0,7 0,7 0,7 1,1 0,9 0,7 -0,4 1,9 

Kokonaispääomantuotto-
 % 7,2 5,6 5,9 5,9 8,4 7,9 6,8 -1,1 13,9 

Omavaraisuusaste 
26,3 26,2 32,3 34,3 30,6 30,1 24,3 19,7 18 

Current Ratio 
1 1 1 0,9 1,1 1,3 1,2 1 1,1 

Käyttöpääoma- % 
4,5 4,4 4,8 5,7 5,6 5,6 4,5 -3,5 -2,4 

 

Taulukko 4. K-Citymarket Itäkeskus 

K-Citymarket Itäkeskus 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
31108 30632 29917 29780 30032 33019 31384 31169,1 22231,6 

Liikevoitto- % 
2,7 2,4 2,3 3,3 2,4 2,4 2,8 2,6 2,3 

Kokonaispääomantuotto- % 14,3 13,6 14 19,4 14,5 16,4 20,4 20,4 19,6 

Omavaraisuusaste 
65,5 62,9 64,1 59,2 54,1 42,6 38,6 28,8 18,1 

Current Ratio 
2 1,7 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

Käyttöpääoma- % 
-0,7 -0,1 -0,1 -0,2 -1 -2,1 -1,6 -0,8 -2,7 

 

Etelä-Karjalan Osuuskauppa 

Etelä-Karjalassa Osuuskaupan ja Citymarketin kannattavuuden tunnusluvuista 

taulukoissa 5. ja 6. voidaan havaita, että Osuuskauppa on onnistunut tekemään 

tasaista ja kasvavaa tulosta yhtäaikaisesti kasvavan liikevaihdon kanssa.  
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Kokonaispääomantuottoprosentti on kuitenkin laskussa tarkastelujaksolla, koska 

tase on kasvanut suhteessa tulokseen aikaisempia vuosia enemmän. Citymarket 

on pystynyt kasvattamaan toimintaansa tarkastelujaksolla, mutta vuodesta 2010 

eteenpäin sen tuloskunto on heikentynyt vuosi vuodelta. Toimintaan sitoutuneella 

pääomalla on kyetty tekemään tulosta kasvavassa määrin aina vuoteen 2010 asti, 

jonka jälkeen aikaansaatu kasvu on valunut pois sekä laskenut vielä 

tarkastelujakson ensimmäistä vuotta matalammalle tasolle.  

Sekä Osuuskauppa että Citymarket ovat parantaneet vakavaraisuuttaan 

tarkastelujaksolla, joka on havaittavissa taulukoiden omavaraisuusasteen 

kehityksestä. Osuuskaupasta poiketen Citymarketin omavaraisuusaste poikkeaa 

nousutrendistään vuosina 2010–2011, johtuen pienemmästä omasta pääomasta 

muihin vuosiin nähden. Kun tarkasteluun otetaan mukaan myös maksuvalmiuden 

kehitys, huomataan, että Osuuskauppa on pitänyt tämän tyydyttävällä tasolla, 

kuten myös Citymarket. Molemmilla on vahva omavaraisuusaste, jonka 

kasvattaminen mahdollistaa alhaisemman maksuvalmiuden ylläpidon. 

Osuuskaupan tehokkuutta tarkasteltaessa merkittävää muutosta ei 

tarkastelujaksolla ole havaittavissa, mutta Citymarketin toimintaan on sitoutunut 

teoriassa enemmän rahoitusta vuodesta 2010 eteenpäin, joka voidaan todeta 

taulukossa 6. käyttöpääomaprosentin lähestyessä nollaa. Reaalisesti rahoitusta 

sitoutuu ainoastaan vuonna 2014.   

Taulukko 5. Etelä-Karjalan Osuuskauppa 

Etelä-Karjalan 
Osuuskauppa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 306522,4 308694,8 294420 278723,5 238189 223101,1 209347,5 177638 163166,3 

Liikevoitto- % 4,2 4,3 4,1 4,4 3,7 4,1 4,2 5 5,8 

Kokonaispääomantuotto-
 % 

7,4 9,4 10,8 12,1 9,7 11,6 11,8 10,4 11,4 

Omavaraisuusaste 
74,3 78,8 81,1 78 78,1 78,8 78,1 71,4 60,5 

Current Ratio 0,9 1 1,2 1,4 1,3 1,4 2 1,2 1,1 

Käyttöpääoma- % 
5,2 5,7 6 7 6,5 6,7 7,1 7 5,4 
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Taulukko 6. K-Citymarket Lappeenranta 

K-Citymarket Lappeenranta 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
20565 22996 23450 22659,3 21236 16892 16330 15688,4 14115,1 

Liikevoitto- % 
1,3 2,3 2,4 3,3 5,6 2,7 0,6 3 2,5 

Kokonaispääomantuotto- % 
8,7 14,2 17 20,3 34,8 17,9 4,6 18,1 14 

Omavaraisuusaste 67 62,1 55 49,7 38,8 59,4 54,5 54,8 51,7 

Current Ratio 
2,2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 1,3 

Käyttöpääoma- % 
1,7 -0,3 -1,6 -0,6 -1,7 -2 -1,9 -3,2 -2,9 

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 

Pohjois-Karjalassa on osoitettavissa kannattavuuden laskua niin osuuskaupan 

kuin Citymarket Lieksan osalta tarkasteltaessa taulukoita 7. ja 8. Kannattavuutta 

mittaavien tunnuslukujen arvot ovat trendiltään laskevia molempien kauppojen 

osalta ja ovat enemmän kuin puolittuneet Lieksan Citymarketilla ja lähes 

puolittuneet osuuskaupan osalta. Osuuskaupan liikevaihto on kasvanut koko 

tarkastelujaksolla jatkuvasti ja tuntuvasti, mutta liiketoiminnan tulos on 

osoittautunut vaihtelevaksi, joka heiluttaa tunnuslukua tarkastelujaksolla. 

Citymarketilla liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut tarkastelujakson ääripäissä, 

joka on kuitenkin saavutettu tasaisella kasvulla. Liiketoiminnan tulos on ollut 

vuoteen asti 2012 suhteellisen tasaista, jos ei oteta huomioon kasvupiikkiä vuonna 

2008. Liikevoittoprosentti kuitenkin putoaa yllättävästi tarkastelujakson kahtena 

viimeisenä vuonna johtuen kohonneista liiketoiminnan muista kustannuksista. 

Molemmat kaupat ovat pystyneet synnyttämään kokonaispääomalle tuottoa 

laskevassa trendissä johtuen kuitenkin eri syistä. Osuuskaupalla liiketulos on 

vaihteluistaan huolimatta suhteellisen stabiili, mutta taseen jatkuva kasvu 

tarkastelujaksolla painaa tunnusluvun kehityksen laskevaksi. Citymarketilla taas 

tase on pysynyt tarkastelujaksolla vakaana, mutta liiketuloksen kehityksen 

notkahdus vuodesta 2009 eteenpäin rasittaa tunnuslukua.   

Vakavaraisuutta tarkasteltaessa osuuskauppa on säilyttänyt reippaan 70 

omavaraisuusasteen tarkastelujakson läpi, kuten myös Citymarket, jonka taso on 

hienoisessa laskussa ja näyttäisi palaavan samalle tasolle kuin se oli 

tarkastelujakson alussa. Molemmat ovat kuitenkin erittäin vakavaraisia ja omaavat 

suuren puskurin oman pääoman muodossa.  
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Maksuvalmiuden osalta osuuskauppa ja Citymarket ovat hienoisesti laskeneet 

tasoaan, joka näyttäisi noudattavan samaa trendiä kuin omavaraisuusaste. Tätä 

voidaan pitää luottamuksena suotuisammasta toimintaympäristöstä. Molemmilla 

kaupoilla maksuvalmiuden lievä heikentyminen tarkastelujakson loppupuolella on 

seurausta kasvaneista lyhytaikaisista veloista ja pienentyneestä 

rahoitusomaisuudesta.   

Tarkasteltaessa käyttöpääomaprosenttia huomataan, että osuuskaupalla on 

sitoutunut hienoisesti enemmän pääomia vertailtaessa tarkastelujakson alkupäätä 

sen loppupäähän. Citymarket taas on laskenut tätä arvoa tarkastelujaksolla 

lähestyttäessä nykypäivää. Huomionarvoista on, että osuuskaupan toimintaan 

sitoutuu tunnusluvun perusteella vuodesta riippuen kaksin- tai jopa 

kymmenkertaisesti pääomia verrattuna Citymarkettiin. Tämä näyttäisi johtuvan 

siitä, että osuuskauppa sietää suurempaa vaihto-omaisuutta ja myyntisaamisten 

määrää suhteellisesti verrattuna citymarkettiin. Citymarket näyttäisi myös pyrkivän 

aktiivisemmin vaikuttamaan tähän, toisin kuin osuuskauppa, jonka tunnusluku on 

lähes muuttumaton tarkastelujaksolla, kun taas citymarketin luku vaihtelee 

selkeästi enemmän. 

Taulukko 7. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 

Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 311022,5 303835,3 290535,8 270299,8 255146,8 239787,4 224757,1 200194 187183,4 

Liikevoitto- % 4,7 4,6 6,5 6,6 6,3 5,2 5,6 7,5 8,2 

Kokonaispääomantuotto-
 % 

8 7,5 10,7 11 10,4 8,9 10,5 13,2 12,3 

Omavaraisuusaste 76,4 71,8 67,7 71,6 74,8 73,2 72 78,8 58,8 

Current Ratio 
1,5 1,3 1,7 1,4 1,9 1,8 2,1 1,4 1,2 

Käyttöpääoma- % 
5,9 5,8 6 6,6 6,2 6,6 6,1 4,5 5,4 

 

Taulukko 8. K-Citymarket Lieksa 

K-Citymarket Lieksa 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 11303 11695 10990 10316 10088 9467 8511 6325 6224 

Liikevoitto- % 2,1 0,4 4,4 5,3 5,1 6,8 10,3 5,3 5,1 

Kokonaispääomantuotto- % 7,4 1,6 14 17 16,4 22,3 30,8 17,6 20,6 

Omavaraisuusaste 73,1 79,8 82,6 81,9 81,9 80,8 77,3 81,9 78,3 

Current Ratio 
2,8 3,6 4,5 4,3 4,4 4 3,6 4,3 3,8 

Käyttöpääoma- % 
0,6 1,4 1,6 2,7 2,5 2,1 1,6 1,9 2,9 
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Osuuskauppa Suur-Savo 

Tarkasteltaessa taulukoita 9. ja 10. kyseisen alueen kannattavuus osuuskaupan ja 

citymarketin osalta näyttää jatkuvaa laskevaa trendiä tarkastelujakson 

alkuvuosista nykypäivään. Osuuskaupan liikevoittoprosentti on yli puolittunut ja 

Citymarketin parhaimpaan vuoteen 2007 nähden tuorein vuosi 2014 on vain noin 

kuudesosa.  

Osuuskaupalla liikevaihto on pysynyt suurimman osan tarkastelujaksosta 

muuttumattomana, jos lievää nousua ei huomioida, ja merkille pantavaa 

parannusta edelliseen tilikauteen verrattuna koettiin vain vuosina 2007 ja 2012. 

Selkeästi on nähtävissä, että vaikka liikevaihto kasvaa hitaasti, niin samaan aikaan 

liiketoiminnan tuloksen kehitys on päinvastainen. Verrattaessa tarkastelujakson 

ensimmäistä ja viimeistä vuotta huomataan, että liikevaihto kasvaa osuuskaupalla 

noin 40 prosenttia, kun samalla liiketoiminnan tulos laskee noin 50 prosenttia. 

Syinä ovat kasvaneet palkkakustannukset yhdessä muiden liiketoiminnan kulujen 

kanssa, jotka ovat kasvaneet merkittävästi tarkastelujaksolla. Citymarketin 

liikevoittoprosentissa vaihtelevuus kasvaa vuodesta 2010 eteenpäin, jolloin 

liiketoiminnan tulos pienenee liikevaihdon pysyessä suhteellisen samana. Vuonna 

2014 Citymarket on kasvattanut toimintaansa merkittävästi liikevaihdon lähes 

nelinkertaistuessa verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tämä ei näy 

tunnusluvussa. Tulos on kuitenkin saatu palautettua kyseisenä vuonna 

tarkastelujakson ensimmäisten vuosien tasolle.  

Osuuskauppa ja Citymarket ovat tuottaneet pääomalleen laskevaa tulosta 

tarkastelujakson aikana. Molempien parhaat vuodet sijoittuvat aikaan ennen 

talouskriisiä eli ennen vuotta 2009. Kokonaispääomantuottoprosentti on 

molemmilla laskeva johtuen huononevista tuloksista ennen satunnaisia eriä ja 

kasvavista taseista. Kauppojen vakavaraisuus on molemmilla hyvällä tasolla, jota 

siivittää kauppojen oman pääoman kasvu koko tarkastelujaksolla.  

Maksuvalmiudet ovat yhtälailla hyvällä tasolla, tosin ne laskevat lähestyttäessä 

nykypäivää, jota voidaan pitää merkkinä paremmasta toimintaympäristön tilasta, 

jossa liiketoiminnan riskit ovat vähentyneet. Citymarketilla omavaraisuusaste ja 

current ratio lähes puolittuvat tarkastelujakson viimeisenä vuonna.  
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Kyseessä on investointi, johon on käytetty velkarahaa, joka painaa molemmat 

tunnusluvut laskuun.  

Käyttöpääomaprosentti on osuuskaupalla pysynyt tarkastelujaksolla käytännössä 

muuttumattomana, mutta lähestyttäessä vuotta 2014 toimintaan on sitoutunut 

hieman vähemmän rahoitusta. Citymarketilla taas vuoteen 2011 asti toiminta on 

ollut suhteellisen tehokasta, jonka jälkeen tunnusluku kaksinkertaistuu ja vielä 

vahvistuu 4,2 prosenttiin vuonna 2012. Liiketoiminnan tehokkuus siis laskee 

tunnusluvun kasvaessa. Vuonna 2013 tunnusluku kuitenkin sukeltaa aluksi 

negatiiviseksi, eli sillä on ollut tilinpäätöshetkellä enemmän ostovelkoja kuin 

myyntisaamisia ja vaihto-omaisuutta, ja noussen vuonna 2014 taas kahteen 

prosenttiin johtuen tehdyistä investoinneista, jotka ovat kasvattaneet vaihto-

omaisuutta ja myyntisaamisia. Oikeastaan kaikki tunnuslukuun vaikuttavat erät 

ovat kasvaneet merkittävästi, mutta kasvaessaan samassa suhteessa vaikutus ei 

ole ollut niin suurta tunnusluvun kannalta.  

Taulukko 9. Osuuskauppa Suur-Savo 

Osuuskauppa Suur-
Savo 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 349903,4 346956,3 341817,8 324336,3 302262,8 291806,2 299464 280557,7 257467,7 

Liikevoitto- % 1,7 2,4 1,8 3 3 4,1 5,1 3,9 5,4 

Kokonaispääomantuotto-
 % 3,3 4,2 3,9 5,3 5,6 8,7 11,4 9,5 11,5 

Omavaraisuusaste 
69,4 64,3 59,7 60,4 67,5 70,8 80,4 77,4 65,2 

Current Ratio 0,7 0,8 0,7 0,6 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 

Käyttöpääoma- % 
6,8 7,7 8 8,5 7,7 7,5 7,1 7,4 8,1 

 

Taulukko 10. K-Citymarket Mikkeli 

K-Citymarket Mikkeli 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
13921 3092 3053 3203 3388 3254 3052 2930,8 788,4 

Liikevoitto- % 
1 2,5 2,7 3 4,5 4,6 3,7 5,9 1,9 

Kokonaispääomantuotto- % 
14,6 11,6 13,2 14,9 25,5 27,7 21,7 33,6 8,6 

Omavaraisuusaste 
46,1 75,5 75,7 77,9 70,2 67 47,2 36,3 12,5 

Current Ratio 1,5 2,8 2,6 2,9 2 2 1,9 1,7 1,2 

Käyttöpääoma- % 
2 -2,3 4,2 3,4 1,7 1,4 1,7 2,8 1,5 
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Osuuskauppa Keskimaa 

Tarkasteltaessa Osuuskauppa Keskimaan ja K-Citymarket Jyväskylän 

suoriutumista tarkastelujaksolla havaitaan ensimmäisenä kannattavuudessa eroja. 

Taulukoista 11. ja 12. nähdään, että osuuskaupan liikevoittoprosentti on laskeva 

kun taas Citymarket on pystynyt parantamaan tulostaan tarkastelujaksolla. 

Kyseinen tunnusluku on osuuskaupalla kutistunut keskimäärin kolmasosaan, kun 

taas Citymarketilla se on kolminkertaistunut vuosina 2009–2014.  

Osuuskauppa Keskimaalla liikevoittoprosenttiin vaikuttavat tilinpäätöserät ovat 

samansuuntaiset kuin aikaisemmillakin osuuskaupoilla eli liikevaihto on ollut koko 

tarkastelujakson nousevaa, mutta liiketoiminnan tulos laskussa. Citymarket taas 

on pystynyt kasvattamaan liiketoimintaansa kasvattaen samalla tulostaan. 

Kokonaispääomantuotto on ollut selkeästi laskussa osuuskaupan osalta, kun taas 

Citymarket on säilynyt koko tarkastelujakson erinomaisella tasolla lukuun 

ottamatta vuoden 2009 heikompaa kokonaispääomantuottoa. Tätä on auttanut 

Citymarketin kasvanut tulos ennen satunnaisia eriä ja maltillisesti kasvanut tase. 

Osuuskaupalla taas tulos ennen satunnaisia eriä on tarkastelujakson aikana yli 

puolittunut, joka selittää suurimmalta osaltaan tunnusluvun laskevan trendin, 

koska tase on kasvanut, mutta ei merkittävästi.  

Vakavaraisuutta tarkasteltaessa huomataan, että molemmat kaupat ovat 

säilyttäneet erinomaisen omavaraisuuden koko tarkastelujakson ajan. 

Osuuskaupan omavaraisuusaste laskee hieman vuosien 2009–2013 välillä 

johtuen taseen kasvusykäyksestä, kun taas oma pääoma jatkaa tasaisempaa 

kasvua koko tarkastelujakson ajan. Citymarketin tunnusluku on kasvu-uralla koko 

tarkastelujakson lukuun ottamatta vuotta 2011, jolloin aikaisempaan vuoteen 

verrattuna oman pääoman kasvu hidastuu johtuen heikenneestä tuloksesta taseen 

kasvaessa samanaikaisesti.  

Maksuvalmiuden osalta osuuskaupalla ei ole tapahtunut mitään merkittävää eli 

rahoitus- ja vaihto-omaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin on säilynyt 

suhteellisen muuttumattomana. Tasoa voidaan pitää tyydyttävänä. Citymarket taas 

on parantanut maksuvalmiuttaan tarkastelujaksolla nostaen tunnusluvun 1,1:stä 

1,8:aan, jonka on mahdollistanut muut velat -erän supistuminen.  
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Juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan rahoituksen määrä on ollut erityisen 

alhaisella tasolla Citymarketilla, koska puolet tarkastelujaksosta 

käyttöpääomaprosentti on ollut negatiivinen ja loput siitä lähellä nollaa. 

Osuuskauppa Keskimaalla se on tyypillisesti, kuten on huomattu aiemmista 

osuuskaupoista, suhteellisen korkealla 5-7 prosentin välillä. Molemmilla kaupoilla 

on havaittavissa tunnusluvun kasvua erityisesti vuosina 2010–2012. 

Osuuskaupalla tämän selittää selkeästi aikaisempiin vuosiin verrattuna kasvanut 

vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, kun taas Citymarketilla pelkästään kasvaneet 

myyntisaamiset ovat heilauttaneet tunnusluvun kasvuun.   

Taulukko 11. Osuuskauppa Keskimaa 

Osuuskauppa 
Keskimaa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 587346 593199,9 597419,6 581949 545856,1 505444,6 486292,3 449263,8 415554,8 

Liikevoitto- % 1,3 2,2 1,1 1,7 1,3 2 3,6 4,3 5,2 

Kokonaispääomantuotto-
 % 3,4 4,9 3,5 4,3 4,1 5,6 8,2 9,5 10,1 

Omavaraisuusaste 63 59,9 55,4 52,9 52,6 56,1 62 65 61,6 

Current Ratio 
1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1 

Käyttöpääoma- % 
5,9 6,7 7 7,6 7 6,8 5,4 5,3 5,6 

 

Taulukko 12. K-Citymarket Jyväskylä 

K-Citymarket Jyväskylä 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 21733 30589 21737 20696 17030 17136 17099 16293 16219 

Liikevoitto- % 3,4 3 3,4 3,3 2,7 1,1 1,9 1,9 2,4 

Kokonaispääomantuotto- % 
15,9 14,1 16,9 15,9 12,1 7,5 12,5 12,2 14,8 

Omavaraisuusaste 71,1 67,9 62,8 54,9 69,6 62,7 57,4 58,1 56 

Current Ratio 
1,8 1,6 1,6 1,3 0,9 1,4 1,2 1,2 1,1 

Käyttöpääoma- % 
-0,2 0,4 1 1,1 1,1 0,2 -1,1 -0,8 0,3 

 

Jukolan Osuuskauppa 

Tutkittaessa Jukolan Osuuskaupan ja K-Citymarket Joensuun kannattavuuden 

eroja havaitaan, että molemmilla kaupoilla on tietynlaista aaltoliikettä niin 

liikevoitto- kuin kokonaispääomantuottoprosentissa. Taulukoiden 13. ja 14. 

perusteella liikevoittoprosentin laskeva trendi käynnistyy heti tarkastelujakson 

ensimmäisen vuoden jälkeen vuonna 2007. Citymarketin merkittävä lasku alkaa 

samana vuonna tunnusluvun yli puolittuessa.  
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Osuuskaupalla laskun on sysännyt liikkeelle kasvava liikevaihto ja supistuva tulos. 

Citymarketilla liikevaihdon kasvu ja sen vaikutus tunnuslukuun on ollut pientä, kun 

taas tuloksen heikkeneminen lähes kolmannekseen on aiheuttanut merkittävän 

laskun. Molemmilla kaupoilla lasku taittuu hetkellisesti vuonna 2011 liiketuloksen 

parantuessa, jonka jälkeen lasku jatkuu liiketuloksen heikentyessä. 

Tarkastelujakson aikana Osuuskaupan liikevoittoprosentti heikkenee neljänneksen 

ja Citymarketin kolmanneksen vuoteen 2006 verrattuna. 

Kokonaispääomantuottoprosentin osalta kannattavuus näyttäisi aaltoilevan mutta 

kuitenkin hieman tiheämmällä vaihtelulla edelliseen tunnuslukuun verrattuna. 

Osuuskaupalla tunnusluku kokee merkittävän laskun vuosina 2012 ja 2013, kun 

taas Citymarketilla samanlainen koetaan vuonna 2008. Osuuskaupalle laskuun on 

syynä merkittävä tuloksen huonontuminen ennen satunnaisia eriä taseen 

kasvaessa maltillisesti. Vuonna 2012 tulos ennen satunnaisia eriä lähes puolittuu 

ja saman toistuessa myös vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012. Citymarketilla 

on sama tilanne vuonna 2008 kuin osuuskaupalla edellä. Sen tase kasvaa 

maltillisesti tarkastelujakson, mutta vuonna 2008 tulos ennen satunnaisia eriä 

lähes puolittuu vuoteen 2007 verrattuna. 

Molemmat kaupat ovat vakavaraisia omavaraisuusasteen ollessa erinomaisella 

tasolla tarkastelujaksolla. Ainoan poikkeuksen tekee osuuskaupan vuosi 2006, 

jolloin sen taso on lähes puolet verrattuna muuhun tarkastelujaksoon. Tähän on 

syynä taseessa olevat merkittävät velat kyseisenä vuonna. Molemmilla kaupoilla 

omavaraisuusaste hieman laskee vuosina 2008–2010, mikä selittyy hieman 

huonontuneella tuloksella ja kasvaneella taseella.  

Tarkasteltaessa maksuvalmiutta kauppojen osalta havaitaan, että osuuskaupan 

valmiudessa on enemmän vaihtelua kuin Citymarketilla. Citymarketilla 

maksuvalmiudessa ainoa merkittävä muutos tapahtuu vuoden 2006 jälkeen, jolloin 

sen taso tippuu 2:sta noin 1,5 tasolle koko lopulle tarkastelujaksolle. Tämä johtuu 

rahoitusomaisuuden supistumisesta lyhytaikaisten velkojen pysyessä suhteellisen 

ennallaan. Osuuskaupan merkittävät maksuvalmiuden supistumiset tapahtuvat 

vuosina 2008–2009 ja 2013. Molempiin on syynä kasvaneet lyhytaikaiset velat 

taseessa. Vuosina 2008–2009 osuuskauppa on ottanut lainaa rahoituslaitoksilta 

yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa.  
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Tätä ei ole tapahtunut tarkastelujakson muina vuosina. Syy vuoden 2013 

supistumiselle on kasvaneet muut velat taseessa, jotka lisääntyivät lähes 

kolmanneksen verrattuna edelliseen vuoteen. 

Käyttöpääomaprosentti on osuuskaupalle tyypillisellä 6-7 prosentin tasolla 

verrattaessa muihin osuuskauppoihin. Tunnusluvussa ei tapahdu merkittäviä 

muutoksia tarkastelujaksolla, ainoastaan pientä nousua sitoutuneessa pääomassa 

vuosina 2009 ja 2010, jolloin myyntisaamiset ovat kasvaneet yhdessä 

ostovelkojen supistumisen kanssa. Citymarket on toiminut tarkastelujaksolla 

erittäin tehokkaasti painaen tunnusluvun negatiiviseksi jokaisena vuonna. 

Trendinä on kuitenkin selkeästi liiketoimintaan sitoutuneen pääoman kasvu 

lähestyttäessä vuotta 2014. Tämä johtuu myyntisaamisten kasvusta. 

Taulukko 13. Jukolan Osuuskauppa 

Jukolan Osuuskauppa 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
46737 47150 45613 44889 42408 41730,3 40986,3 38305,9 35855,9 

Liikevoitto- % 
2,7 0,8 1,5 3 2,5 2,7 2,5 3,7 4,1 

Kokonaispääomantuotto- % 
6,6 1,8 3,8 7,7 6 6,8 7,1 10 8 

Omavaraisuusaste 
78 69,8 69,5 75,3 71,1 62,8 62,1 72,8 36,7 

Current Ratio 
1,4 0,9 1,2 1,2 1,2 0,7 0,6 1,3 1,1 

Käyttöpääoma- % 6,8 6,8 6,7 6,4 7,6 7,4 6,1 6,9 6,9 

 

Taulukko 14. K-Citymarket Joensuu 

K-Citymarket Joensuu 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 10901 11634 11965 11984 11462 11907 12525 11652 11782 

Liikevoitto- % 1,9 2,4 1,7 2,6 2,3 1,4 0,4 1,1 2,8 

Kokonaispääomantuotto- % 
9,4 12,1 9,8 13,5 11,7 7,6 4,2 7,1 14 

Omavaraisuusaste 
71,6 70,2 71,6 67,9 66,5 68,9 66,7 69,5 70,6 

Current Ratio 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,7 1,6 2 

Käyttöpääoma- % 
-0,6 -0,6 -1 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4 -1,5 -1,6 

 

Osuuskauppa Arina 

Tarkasteltaessa alueen kauppojen kannattavuuden tunnuslukuja havaitaan 

taulukoista 15. ja 16, että ne noudattavat toisiinsa verrattuna erilaista 

kehityskäyrää.  
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Osuuskauppa Arinan tunnusluvut ovat tarkastelujakson aikana lievässä nousussa, 

kun taas K-Citymarket Oulun kannattavuus on huipussaan tarkastelujakson 

keskellä. Osuuskauppa Arinan liikevoittoprosentin kehityksestä havaitaan 

ensinnäkin vuosi 2008, jolloin on tehty merkittävästi tappiota. Tunnusluvun 

tulkintaan kuitenkin liittyy se, että kyseisenä vuonna Osuuskauppa Arinaan 

fuusioituivat paikallisosuuskaupat Haukipudas ja Koskiseutu (S-kanava.fi, 2008), 

jonka takia tietokannassa näytetään ainoastaan Arinan emoyhtiön liikevaihto 

kyseiseltä vuodelta. Tarkasteltaessa konsernitilinpäätöstä nähdään kuitenkin, että 

samana vuonna liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista edelliseen vuoteen 

nähden liiketoiminnan tuloksenkin kasvaessa. Osuuskaupan liikevaihto yli 

kaksinkertaistuu tarkastelujakson aikana liiketoiminnan tuloksen kasvaessa 

samanaikaisesti, mutta verkkaisemmin. Citymarketilla liikevaihto kasvaa koko 

tarkastelujakson lukuun ottamatta vuotta 2014. Kasvu kuitenkin alkaa hidastua 

vuonna 2012 ja liiketoiminnan tulos aloittaa jatkuvan heikkenemisen vuonna 2010. 

Koko tarkastelujaksolla Citymarketin liiketoiminnan tulos paranee suhteessa 

paremmin kuin sen liikevaihto, jonka johdosta tunnusluku on kokonaisuudessaan 

paremmalla tasolla tarkastelujakson loppupuolella.  

Kokonaispääomantuottoprosentti noudattaa samanlaista kehitystä molemmilla 

kaupoilla kuin liikevoittoprosentti. Osuuskaupalla on kuitenkin merkittävästi 

parempi vuosi vuonna 2009, jolloin tunnusluku nelinkertaistuu verrattuna 

edelliseen vuoteen.  Kyseisenä vuonna liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä 

on merkittävästi parempi edelliseen vuoteen nähden huolimatta taseen 50 

prosentin kasvusta, joka on seurausta tapahtuneesta fuusiosta. Tämän jälkeen 

seuraavat kaksi vuotta ovat tuloksen osalta lähes puolet pienempiä kuin vuonna 

2009 taseen yhä kasvaessa, mistä johtuen tunnusluku puolittuu ja aloittaa kasvun 

taas vuonna 2012 tuloksen parantuessa ennen satunnaisia eriä.  Citymarketin 

tase kasvaa verrattain nopeasti vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen kasvu tasaantuu. 

Tuloksen osalta koetaan merkittävä hyppäys, joka näkyy tunnusluvun yli 

kaksinkertaistumisena vuonna 2008, jolloin taseen kasvuvauhti on hillittyä, kun 

taas tulos ennen satunnaisia eriä kolminkertaistuu. Tämän vuoden jälkeen 

tunnusluvun kasvavasta kehityksestä on vastuussa vuosittain parantuva tulos.  
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Tuloksen suunnalla on merkitystä, kun tunnusluku kääntyy laskuun vuoden 2010 

jälkeen. Tämä on seurausta heikentyneestä tuloksesta. Vuoden 2013 

kokonaispääomantuottoprosentti olisi selkeästi heikompi, jos taseen kasvu ei olisi 

taittunut juuri kyseisenä vuonna. 

Molempien kauppojen omavaraisuusaste noudattaa samaa trendiä, jossa ne 

kasvavat koko tarkastelujakson vahvistuen noin 40 prosentista 60 prosenttiin. 

Osuuskaupan ja Citymarketin oma pääoma vahvistuu taseen kasvua nopeammin 

luoden rahoituspuskuria. Molemmat ovat pystyneet myös jatkuvasti vahvistamaan 

omaa pääomaansa huolimatta heikommista tilikausista tarkastelujaksolla. Pieniä 

notkahduksia kasvukäyrällä on havaittavissa ja ne selittyvät edellisvuoteen nähden 

suuremmilla taseen kasvuilla. 

Kaupoilla on myös ollut tavoitteena kasvattaa niiden maksuvalmiutta. 

Osuuskaupalla current ratio on suhteellisen heikolla tasolla vuosina 2006–2008, 

jonka jälkeen taso on kohonnut merkittävästi paremmaksi. Kyseisinä vuosina 

Arinalla on ollut hyvin paljon lyhytaikaista velkaa, mutta varsinaisesti tunnuslukua 

painaa rahoitus- ja vaihto-omaisuuden vähäisyys. Tähän on tullut muutos vuonna 

2009, jolloin maksuvalmius on kohonnut merkittävästi. Citymarketin maksuvalmius 

on käytännössä kaksinkertaistunut tarkastelujaksolla, mikä johtuu 

rahoitusomaisuuden kasvusta lyhytaikaisten velkojen supistuessa, joka on ollut 

kuitenkin verrattain maltillista. Vaihto-omaisuudella ei ole vaikutusta sen säilyessä 

tarkastelujakson ajan samalla tasolla.  

Osuuskaupalla ei ole sitoutunut juoksevaan liiketoimintaan rahoitusta ennen vuotta 

2009, johtuen myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden pienemmästä määrästä 

suhteessa ostovelkoihin. Fuusion jälkeen käyttöpääomaprosentti kuitenkin nousee 

tutkimuksessa havaitulle osuuskaupoille tyypilliselle tasolle, hieman ylikin, kohoten 

aina vuoteen 2011 saakka. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden määrän lasku 

kuitenkin kääntää tunnusluvun kasvun laskevaksi lopputarkastelujaksolle. 

Citymarketin ostovelat ovat koko tarkastelujakson suuremmat verrattuna 

myyntisaamisiin ja vaihto-omaisuuteen, jolloin juoksevaan toimintaan ei sitoudu 

rahoitusta. Ainoan poikkeuksen tekee vuosi 2011, jolloin tunnusluku nousee 

hetkeksi plussan puolelle johtuen ostovelkojen taittumisesta 20 prosentilla 

edelliseen vuoteen nähden ja hieman kasvaneesta vaihto-omaisuudesta. 
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Taulukko 15. Osuuskauppa Arina 

Osuuskauppa Arina 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 706195 693711,7 679452 626629,3 559148 512492,3 4079,2 32683,5 29689,5 

Liikevoitto- % 2 1,8 2 1,2 1,6 2,5 -54,3 3,4 -8,5 

Kokonaispääomantuotto- % 
5,7 5,3 5,6 3,6 4,4 8,2 2,2 1,9 -1 

Omavaraisuusaste 61,9 57,2 57,4 52,4 52,2 55,3 41,4 34,8 37,8 

Current Ratio 
1,6 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 0,5 0,5 0,3 

Käyttöpääoma- % 
6,7 7,3 7,7 8,3 8,2 7,5 -2,3 -0,7 -4,5 

 

Taulukko 16. K-Citymarket Oulu 

K-Citymarket Oulu 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
22980 24351 24043 23068 21822 19781,2 18870,9 16027,1 16128,6 

Liikevoitto- % 
1,9 1,5 2,2 2,5 2,9 2,6 2,4 0,8 1,2 

Kokonaispääomantuotto- % 13 11 16,2 18,8 20,9 19,4 18,8 7,3 11 

Omavaraisuusaste 
60,7 61 55,9 55,8 46,8 43 35,4 32,3 38,2 

Current Ratio 1,9 2 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 

Käyttöpääoma- % 
-1,2 -1 -1,3 0,3 -0,2 -1,2 -1,7 -2,4 -1,1 

 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 

Kyseinen osuuskauppa syntyi kombinaatiofuusion seurauksena vuonna 2011, 

jolloin osuuskaupat Varuboden Länsi-Uudeltamaalta yhdistyi Itä-Uudenmaan Osla 

Handelslagin kanssa. Vuosien 2006–2009 tunnusluvut on fuusioituneiden 

osuuskauppojen tunnusluvuista muodostettuja keskiarvoja. Niiden arvoja voidaan 

pitää tutkimuksen kannalta relevantteina, koska osuuskaupat olivat suhteellisen 

samankokoisia niin liikevaihdoltaan kuin taseen osalta. Vuosilta 2010 ja 2014 ei 

ole saatavilla tarvittavia tietoja tunnuslukujen saamiseksi. 

Tarkasteltaessa Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin ja K-Citymarket 

Lohjan kannattavuuden tunnuslukuja voidaan todeta, että niiden kehitys kulkee eri 

suuntiin. Osuuskaupan liikevoittoprosentti supistuu jatkuvasti Citymarketin 

tunnusluvun taas aaltoillessa tarkastelujakson aikana. Osuuskaupan tunnusluvun 

käyttäytymistä selittää kasvava liikevaihto, joka yhdessä laskevan liiketoiminnan 

tuloksen kanssa painaa tunnuslukua. Citymarketin tunnusluku laskee aina vuoteen 

2009 asti, jonka jälkeen se nousee maltillisesti vuoteen 2013 asti aloittaen jälleen 

uudelleen laskun.  
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Citymarketin tunnusluvun käyttäytymistä selittää liiketoiminnan tuloksen 

pienentyminen, mutta tunnusluvun heikkenemistä pehmentää yhtäaikainen 

liikevaihdon supistuminen vuosina 2007–2012. 

Osuuskaupan kokonaispääomantuottoprosentin kohdalla trendi jatkuu 

samanlaisena kuin liikevoittoprosentti, tosin hieman parantuen vuonna 2008 

verrattuna edelliseen vuoteen. Kyseisenä vuonna tase kasvaa vain hieman 

liiketoiminnan tuloksen ennen satunnaisia eriä parantuessa. Tämän jälkeinen 

laskeva kehitys johtuu tuloksen heikkenemisestä taseen kasvaessa maltillisesti. 

Vuonna 2012 koetaan tunnusluvun merkittävä romahdus, mikä johtuu tuloksen 

merkittävästä heikkenemisestä taseen yhtälailla supistuessa. Syynä tähän on 

luultavasti merkittävästi kasvaneet kulut tilikaudella. Citymarketin tunnusluku 

laskee tarkastelujaksolla sykäyksittäin vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen kasvu 

jatkuu tasaisempana vuoteen 2013 asti. Tarkastelujakson alun verrattain suuret 

pudotukset tunnusluvussa johtuvat tuloksen nopeasta laskusta taseen kuitenkin 

supistuessa yhtäaikaisesti. Tuloksen kasvua ohjaa vuodesta 2010 eteenpäin 

parantuva tulos ennen satunnaisia eriä taseen yhtäaikaisesti kasvaessa 

maltillisesti. 

Omavaraisuusaste kasvaa molemmilla kaupoilla tarkastelujaksolla. Osuuskaupan 

yli 20 prosentin kasvu on suurempaa kuin Citymarketin, jonka kasvu jää alle 10 

prosentin. Osuuskaupan oma pääoma kasvaa tasaisesti koko tarkastelujakson 

nostaen tunnuslukua, mutta taseen samanaikainen kasvu hillitsee 

omavaraisuuden lisääntymistä. Taseen laskiessa vuonna 2012 huomataan 

selkeästi rajumpi nousu tunnusluvussa oman pääoman jatkaessa kasvua. 

Citymarketin tunnusluvun kasvu noudattaa edellisten tunnuslukujen kaavaa 

saavuttaen korkeimmat arvot vuosina 2008 ja 2013. Vuoden 2008 piikin selittää 

taseen supistuminen yhdessä oman pääoman tason merkittävämmän kasvun 

kanssa ja vuoden 2013 tilanteen aiheuttaa taseen lähes nollaan hidastuva kasvu. 

Molempien kauppojen omavaraisuus on kuitenkin hyvällä tasolla koko 

tarkastelujakson. 

Maksuvalmiuden kehitys on laskusuhdanteinen Osuuskaupalla, kun taas 

Citymarketilla tilanne paranee tarkastelujaksolla.  
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Osuuskaupan rahoitus- ja vaihto-omaisuus supistuvat tarkastelujakson edetessä 

lyhytaikaisten velkojen säilyen suhteellisen samankokoisina, jolloin tunnusluku 

laskee, mutta hillitysti. Citymarketilla kyseinen tunnusluku tekee isomman 

pudotuksen vuonna 2010, jolloin lyhytaikaisten velkojen määrä kasvaa 

merkittävästi. Samalla rahoitusomaisuuden määrä supistuu 70 prosentilla 

edelliseen vuoteen nähden eikä vaihto-omaisuuden lievä kasvu kompensoi tätä. 

Kuitenkin kauppojen maksuvalmiudet säilyvät tyydyttävällä tasolla koko 

tarkastelujakson. 

Varuboden-Osla Handelslagin juoksevaan liiketoimintaan sitoutuu rahoitusta hyvin 

vaihtelevasti tarkastelujaksolla eikä tiettyä suuntaa ole havaittavissa. Tunnuslukua 

heiluttavat yhdessä laskevat ja nousevat myyntisaamiset ja ostovelat samoina 

vuosina. Citymarketin liiketoimintaan taas sitoutuu hyvin vähän käyttöpääomaa 

tunnusluvun sijoittuessa läheisesti nollan molemmille puolille tarkastelujaksolla. 

Tunnusluvun vaihtelu muistuttaa hyvin paljon Osuuskaupan vaihtelua, mutta 

vaihteluiden jyrkkyys on paljon pienempää. Syy vaihtelulle on myös toinen, sillä 

Citymarketin liikevaihdon kehitys määrittää hyvin paljon tunnusluvun kehitystä.    

Taulukko 17. Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 

Osuuskauppa Varuboden-Osla 
Handelslag 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
 328187,4 335807,4 164103  278114 265095 210008 185212 

Liikevoitto- %  
0 0,1 2  1,4 2,1 2,7 4,3 

Kokonaispääomantuotto- %  
0,3 0,6 4,6  4,5 7,2 6,3 8 

Omavaraisuusaste  
70,8 63,2 55,9  62,5 63,6 59,1 48 

Current Ratio  
1 1,1 1  1,3 1,4 1,1 0,9 

Käyttöpääoma- %  
4,5 7,9 6,1  5,1 6,4 3,3 6 

 

Taulukko 18. K-Citymarket Lohja 

K-Citymarket Lohja 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
20884 20902 21267 20458 18979 18708 17981 18860 20056 

Liikevoitto- % 
1,1 2,2 1,3 1 0,9 -0,3 1,4 2,9 3,1 

Kokonaispääomantuotto- % 
7,7 15,1 9,9 7,3 7,2 1,7 10,8 20 21 

Omavaraisuusaste 59,9 61,1 57,4 55,7 58,4 59,4 63 58 53,6 

Current Ratio 
1,5 1,4 1,2 1,1 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 

Käyttöpääoma- % 
-0,1 0,3 0,4 0 -0,3 -0,5 0,2 -0,2 -0,3 
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Osuuskauppa KPO 

Tarkasteltaessa taulukoita 23. ja 24. havaitaan, että niin Osuuskauppa KPO:n kuin 

K-Citymarket Vaasan kannattavuuden tunnusluvut ovat trendiltään laskevia 

tarkastelujaksolla. Liikevoittoprosentti kutistuu molemmilla kolmasosaan ja painuu 

negatiiviseksi Citymarketilla. Osuuskaupan liikevaihto kasvaa voimakkaasti 

tarkastelujaksolla vahvistuen tarkastelujakson ääripäissä 60 prosenttia kuitenkin 

liiketoiminnan tuloksen heikentyessä noin 50 prosenttia. Tulos heikkenee 

tilikaudesta toiseen ainoastaan parantuen maltillisesti vuonna 2010. Citymarketin 

liikevaihto kasvaa maltillisesti tarkastelujakson aikana palaten samalle tasolle kuin 

alkutilanteessa. Liiketuloksen supistuminen selittääkin Citymarketin tunnusluvun 

laskun ja painumisen negatiiviseksi. 

Tutkittaessa kokonaispääomantuottoprosentin muutoksia huomataan, että 

Osuuskaupan tuottoprosentti laskee tasaisesti koko tarkastelujakson parantuen 

hieman vuonna 2010 verrattuna edelliseen tilikauteen. Tuottoprosentti yli puolittuu 

tarkastelujakson aikana. Tunnusluvun kehitykseen ovat vaikuttaneet taseen 

maltillinen kasvaminen, mutta ennen kaikkea tuloksen supistuminen ennen 

satunnaisia eriä samoin kuin vieraan pääoman kulujen pienentyminen. 

Citymarketin tunnusluku taas kokee tarkastelujakson kuluessa suurempaa 

vaihtelua laskien aluksi maltillisesti vuoteen 2008, jonka jälkeen romahtaen 

kymmenesosaan vuonna 2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Tähän on syynä 

taseen merkittävä kasvu ja tuloksen ennen satunnaisia eriä romahtaminen 

tappiolliseksi. Citymarket nostaa tulostaan ennen satunnaisia eriä seuraavalle 

kahdelle vuodelle taseen pysyessä suhteellisesti muuttumattomana, jolloin 

tunnusluku palaa vuoden 2008 tasolle ja jopa kasvaen. Kuitenkin vuodesta 2012 

eteenpäin tulos ennen satunnaisia eriä supistuu merkittävästi painuen 

negatiiviseksi tai lähelle sitä, jolloin tunnusluvunkin taso seuraa perässä.  

Kauppojen omavaraisuusasteet ovat kehittyneet tarkastelujaksolla siten, että 

Osuuskauppa pystynyt parantamaan tunnuslukua 10 prosenttia, kun taas 

Citymarketilla taso on pysynyt verrattain samana. Omavaraisuuden tasoissa on 

myös selkeä ero havaittavissa, kun Citymarket toimii puolet pienemmällä 

omavaraisuudella verrattuna Osuuskauppaan.  
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Molemmilla kaupoilla tarkastelujaksolle ajoittuu myös parin vuoden heikompi 

tunnusluvun taso verrattuna muihin vuosiin. Osuuskaupalla tämä tapahtuu vuosina 

2011–2012, jolloin tase on muihin vuosiin nähden hieman korkeammalla tasolla 

yhdessä hieman heikomman oman pääoman karttumisen kanssa. Citymarketilla 

samainen tason lasku ajoittuu vuosiin 2009–2010, jolloin tunnuslukuun vaikuttavat 

samat tapahtumat kuin Osuuskaupalla.  

Molempien kauppojen maksuvalmius on parantunut tarkastelujaksolla, kuten 

huomataan current ration kehityksestä. Osuuskaupan trendinä näyttäisi olevan 

maksuvalmiutta ylläpitävänä tekijänä vaihto-omaisuuden kasvu 

rahoitusomaisuuden kustannuksella, kokonaisuuden kuitenkin kasvaessa. 

Lyhytaikaisten velkojen supistuminen on omalta osaltaan parantanut 

maksuvalmiutta. Citymarketilla maksuvalmiutta on ensisijaisesti parantanut 

lyhytaikaisten velkojen supistuminen vaihto-omaisuuden ja rahoitusomaisuuden 

säilyessä samalla tasolla. Näiden välillä on tilikausittaista vaihtelua, mutta ei 

nähtävissä selkeää painoarvon muutosta kuten Osuuskaupalla. 

Tarkasteltaessa kauppojenkäyttöpääomaprosentin kehitystä, havaitaan, että 

Osuuskauppa pysyttelee samalla tasolla kuin muut osuuskaupat tunnusluvun 

tason vaihdellessa 5-7 prosentin välillä. Citymarket taas on pystynyt koko 

tarkastelujakson ajan pitämään tunnusluvun negatiivisena, jolloin juoksevaan 

liiketoimintaan ei ole sitoutunut varoja. Osuuskaupan tunnusluku kasvaa jatkuvasti 

vuoteen 2011, jonka jälkeen se kääntyy laskuun supistuen vuosi vuodelta. Vaihto-

omaisuus ja myyntisaamiset kasvavat jatkuvasti tarkastelujakson aikana, mutta 

tunnusluvun kasvun katkaisee ostovelkojen merkittävä kasvu, joka painaa 

tunnusluvun laskuun. Citymarketilla käyttöpääomaprosentti on vahvasti 

negatiivinen tarkastelujakson kaksi ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen taso 

heikkenee, johtuen myyntisaamisten määrän kasvusta ja ostovelkojen 

pienentymisestä.   

 

 

      



69 
 

Taulukko 19. Osuuskauppa KPO 

Osuuskauppa KPO 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 566049,1 557442,4 549370,1 519494 464665 436152 416322,9 364266 339746,7 

Liikevoitto- % 1,9 2 2,2 2,1 2,8 2,5 3,7 4,8 6,4 

Kokonaispääomantuotto-
 % 4,2 4,2 4,7 4,5 5,3 4,9 8,5 9,9 11,6 

Omavaraisuusaste 81,5 76,3 74,7 77,4 79,1 79,7 79 80,4 69,4 

Current Ratio 
1,2 1,4 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 1,3 1 

Käyttöpääoma- % 
5,9 6,2 6,8 7,2 6,6 5,8 4,8 5 4,5 

 

Taulukko 20. K-Citymarket Vaasa 

K-Citymarket Vaasa 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
13966 14509 14651 15344 14799 14172 13913 11183,4 13947,6 

Liikevoitto- % 
-0,5 0 -0,4 1,2 0,7 0 0,8 1,1 1,7 

Kokonaispääomantuotto- % -1,7 1,3 -1,1 8,5 6,9 0,6 7,5 9,9 14 

Omavaraisuusaste 
38,9 38,3 37,7 36,4 31,1 29,2 35,6 39,9 38,7 

Current Ratio 1 1 1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 

Käyttöpääoma- % 
-0,3 -0,1 -0,4 0 0,1 -0,1 -0,6 -2,5 -1,1 

 

Suur-Seudun Osuuskauppa 

Taulukoista 27. ja 28. on nähtävissä, että osuuskaupan kannattavuuden 

tunnusluvut ovat tasaisesti laskussa tarkastelujaksolla molempien tunnuslukujen 

osalta, kun taas Citymarketin kannattavuus vaihtelee voimakkaammin eri suuntiin. 

Osuuskaupan liikevoittoprosentti supistuu vuosi vuodelta parantuen hieman 

ainoastaan vuosina 2011 ja 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Tunnusluvun 

heikentyminen johtuu liikevaihdon kasvusta liiketoiminnan tuloksen pysyessä 

lähes muuttumattomana. Tarkastelujakson aikana liikevaihto lähes 

kaksinkertaistuu liiketoiminnan tuloksen pysyessä ennallaan. Vuoden 2011 

tunnusluvun parantuminen johtuu selkeästi paremmasta tuloksesta, joka on 

neljänneksen parempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2014 liikevoittoprosentin 

muutos selittyy lähinnä liikevaihdon supistumisella, jolla on kuitenkin saatu aikaan 

tarkastelujakson alkuvuosien tasoinen tulos. Citymarketilla liikevoittoprosentti on 

laskeva vuoteen 2009 asti käyden myös negatiivisena vuonna 2008. 

Tarkastelujakson loppuajan tunnusluku vuorovuosittain supistuu ja kasvaa. 

Merkittävää on, että vuodesta 2009 eteenpäin liikevaihto kasvaa jatkuvasti ja 

tunnusluvun heilahtelun aiheuttavat liiketoiminnan tuloksen muutokset. 
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Osuuskaupan kokonaispääomantuottoprosentti on koko tarkastelujakson ajan 

laskeva, ainoan poikkeuksen tekee vuosi 2011, jolloin tuottoprosentin 

supistuminen katkeaa ja kääntyy kasvuun. Tämä selittyy edellä mainitulla tuloksen 

selvällä parantumisella vaikka tase on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. 

Seuraavana vuonna kuitenkin tulos ennen satunnaisia eriä kääntyy selvään 

laskuun ja taseen kasvu jatkuu, joka painaa tunnuslukua selvästi alaspäin. 

Citymarket on pystynyt pitämään kokonaispääomantuottoprosentin hyvällä tasolla 

lähes koko tarkastelujakson ja suurempia vaihteluita tai muutostrendejä ei ole 

havaittavissa muutoin kuin vuonna 2008, jolloin tuottoprosentti kääntyy 

negatiiviseksi. Lasku on erittäin voimakas ottaen huomioon, että edellisenä 

vuonna tuottoprosentti oli 8,3 prosenttia ja vuonna 2008 vain -2,1 prosenttia. 

Pudotusta on siis syntynyt yli 10 prosenttia. Kyseisenä vuonna muutenkin 

liiketoiminta on supistunut monella osa-alueella. Tunnuslukuun vaikuttava tase on 

muun muassa laskenut, joka on omiaan parantamaan tunnuslukua vaikka 

liiketoiminnan tulos on ollut negatiivinen. 

Omavaraisuus on molemmilla kaupoilla hyvällä tasolla ja etenkin osuuskauppa on 

kasvattanut rahoituspuskuria tarkastelujaksolla, kun taas Citymarketilla tämä on 

ollut maltillisempaa. Osuuskaupan oman pääoman kasvu suhteessa taseeseen on 

ollut vahvaa, kun oma pääoma on yli kaksinkertaistunut, niin tase on vain kasvanut 

vajaan neljänneksen. Citymarketin omavaraisuus heikkeni ainoastaan 

tappiollisena vuonna 2008, jolloin omaa pääomaa ei karttunut samalla lailla kuin 

muina tarkastelujakson vuosina.  

Maksuvalmiuden osalta kaupat ovat hyvässä kunnossa koko tarkastelujakson ja 

suurempia vaihteluita tai trendejä ei ole havaittavissa. Osuuskaupan vaihto-

omaisuus ja rahoitusomaisuus kasvavat tarkastelujaksolla jatkuvasti vaihto-

omaisuuden ollessa suurin likvidi varallisuus. Lyhytaikaiset velat kasvavat 

samassa suhteessa edellä mainittujen kanssa pitäen tunnusluvun käytännössä 

muuttumattomana. Citymarketin lyhytaikaiset velat ovat samanaikaisesti laskussa 

rahoitusomaisuuden kanssa ja tasaavat toisiaan vaihto-omaisuuden hieman 

kasvaessa.  

Käyttöomaisuuden osalta Osuuskaupalla on yleiseksi havaittu taso noin 5-7 

prosentissa, joka kuitenkin kasvaa merkittävästi vuosina 2009–2010.  
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Tähän on syynä, että Osuuskaupalla ei ole ollut lainkaan ostovelkoja kyseisinä 

vuosina. Citymarketin tunnusluku on koko tarkastelujakson ajan negatiivinen, 

mutta havaittavissa on, että tunnusluku kasvaa tarkastelujaksolla kuitenkin 

aloittaen supistumisen taas vuonna 2014. Ostovelkojen kasvu pienentää 

tunnuslukua vuonna 2014 huolimatta liikevaihdon kasvusta. Muina vuosina 

tunnuslukua kasvattaa vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten kasvu.         

Taulukko 21. Suur-Seudun Osuuskauppa 

Suur-Seudun 
Osuuskauppa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 409024,7 422608,6 420174,7 401013,5 372740,1 336084,4 336040,9 289022,5 258906,5 

Liikevoitto- % 2,3 1,9 2,4 3,5 2,9 3,2 3 3,5 4,2 

Kokonaispääomantuotto-
 % 4,9 4,2 5,8 8,3 6,9 7,6 7,7 8 8,5 

Omavaraisuusaste 
63 57,8 57,3 57,5 57,1 55,1 54,4 50,7 44,6 

Current Ratio 1,1 1,1 1,1 1,2 1 1 1,1 1,1 0,7 

Käyttöpääoma- % 
6,3 6,5 7,1 10 9,3 6,3 5,5 5,7 5,3 

 

Taulukko 22. K-Citymarket Salo 

K-Citymarket Salo 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
21380 22201 23836 21717 19470 18544 17983 18170 16665 

Liikevoitto- % 
1,1 1 1,7 1,3 1,7 1,1 -0,7 0,8 1,4 

Kokonaispääomantuotto- % 
10,3 9,1 16,3 13,4 14,8 10 -2,1 8,3 14,7 

Omavaraisuusaste 39,9 42,1 40,7 39,8 39,5 36,2 34 39 34,1 

Current Ratio 
1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 

Käyttöpääoma- % 
-1,2 -0,8 -1 -0,7 -1 -1 -1,2 -1,3 -1,6 

 

Osuuskauppa PeeÄssä 

Tutkittaessa Osuuskauppa PeeÄssän ja K-Citymarket Kuopion kannattavuuden 

tunnuslukuja huomataan aaltoilevaa liikettä tarkastelujaksolla. Taulukoiden 27. ja 

28. perusteella osuuskaupan liikevoittoprosentti yli puolittuu vuonna 2007 

edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelujaksolla osuuskaupan liikevaihto kasvaa 

jatkuvasti ja muuttuva tekijä on liiketoiminnan tulos, joka muuttaa tunnuslukua. 

Vuonna 2007 liiketoiminnan tulos heikkenee merkittävästi johtuen kasvaneista 

poistoista. Kyseisestä vuodesta eteenpäin liiketoiminnan tulos kasvaa aina 

vuoteen 2012 asti parantaen tunnuslukua.  
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Citymarketilla tunnusluvun arvo vaihtelee selvästi enemmän saavuttaen pohjan 

vuonna 2008, kun liikevoittoprosentti on negatiivinen. Tästä se parantuu vuosi 

vuodelta aina vuoteen 2011 asti. Merkittävää on, että Citymarket on 

kuusinkertaistanut liikevaihtonsa vuoteen 2012 mennessä ja liikevaihdon kasvu on 

ollut jatkuvaa koko tarkastelujakson.  

Kokonaispääomantuottoprosentti vaihtelee osuuskaupalla jonkin verran toisin kuin 

Citymarketilla, jolla on yli 20 prosentin lasku vuonna 2008 verrattuna edelliseen 

vuoteen. Tämä johtuu ensinnäkin negatiivisesta tuloksesta ennen satunnaisia eriä, 

mutta ennen kaikkea taseen kolminkertaistumisesta. Osuuskaupalla tase kasvaa 

tasaisesti koko tarkastelujakson, jolloin pudotukset tuloksella ennen satunnaisia 

eriä on merkittävin rooli tunnusluvun kehityksessä. Vuosi 2007 on hyvä esimerkki 

tästä, jolloin tulos ennen satunnaisia eriä puolittui ja yhdessä taseen kasvun 

kanssa painoi tunnusluvun yhtälailla lähes puolta pienemmäksi edelliseen vuoteen 

verrattuna. Tästä eteenpäin osuuskauppa on kuitenkin pystynyt parantamaan 

tulosta ennen satunnaisia eriä suhteessa taseeseen siten, että tunnusluku kasvaa 

aina vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen tulos taas heikkenee.  

Omavaraisuusaste kehittyy osuuskaupalla tasaisen nousujohteisesti koko 

tarkastelujakson vahvistuen yli 30 prosenttia jakson aikana. Tarkastelujaksolla 

osuuskaupan oma pääoma yli kaksinkertaistuu taseen kasvaessa noin 40 

prosenttia, joka synnyttää puskuria. Tarkastelujakson lopulla omavaraisuus on jo 

huippuluokkaa ylittäen 80 prosentin. Citymarketin omavaraisuusaste kokee 

merkittävän laskun tappiollisena vuonna 2008, jolloin tunnusluku lähes supistuu 

viidennekseen. Tämä johtuu siitä, että oma pääoma ei kasva kyseisenä vuonna, ja 

kuten edellä mainittiin, tase kolminkertaistuu vahvistaen omavaraisuuden 

heikkenemistä. Citymarketilla kestää aina vuoteen 2012 saada omavaraisuusaste 

vuoden 2006 hyvälle tasolle. 

Kauppojen maksuvalmius on koko tarkastelujakson ajan hyvällä tasolla ja 

osuuskaupalla tunnusluku parantuu kolmanneksen vuoteen 2014 mennessä. 

Citymarketilla ei tunnusluvussa tapahdu merkittäviä muutoksia, eikä trendejä ole 

havaittavissa. Osuuskaupan nousevan trendin selittää kasvanut rahoitusomaisuus 

vaihto-omaisuuden ja velkojen pysyessä suhteellisen vakaana. Citymarketilla ei 
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ole havaittavissa tunnuslukuun vaikuttavien erien ja niiden painoarvojen 

merkittäviä muutoksia. 

Käyttöpääomaprosentin kehitys osuuskaupalla noudattaa samaa tasoa kuin muilla 

aikaisemmin analysoiduilla osuuskaupoilla. Tunnusluvussa ei tapahdu merkittäviä 

muutoksia, ainoastaan pientä kasvua vuosina 2010–2012, johtuen vaihto-

omaisuuden ja myyntisaamisten lisääntymisestä lyhytaikaisten velkojen pysyessä 

ennallaan. Citymarketilla taas trendinä näyttäisi olevan, että pääomaa sitoutuu 

jatkuvasti enemmän liiketoimintaan tarkastelujakson edetessä. Tämä selittyy 

liiketoiminnan kasvulla, jossa kaikki tunnuslukuun vaikuttavat erät kasvavat, mutta 

ennen kaikkea liikevaihdon kasvu kääntää tunnusluvun kasvuun vuonna 2008. 

Tämän jälkeen tunnuslukua kasvattavat lisääntyneet myyntisaamiset ja vaihto-

omaisuus, lyhytaikaisten velkojen kasvun hidastuessa.  

Taulukko 23. Osuuskauppa PeeÄssä 

Osuuskauppa PeeÄssä 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
545982 544035 548423,6 506849,4 464930,4 435815 429393,1 377026,2 353174,4 

Liikevoitto- % 
3,5 3,2 4 4,9 4,3 4,2 4,3 2,6 5,9 

Kokonaispääomantuotto-
 % 7,8 7,3 9,4 11,5 10,1 10,2 11 6,8 13 

Omavaraisuusaste 
82,4 81,7 80,1 76,3 76,2 73,4 73,5 69,2 59,5 

Current Ratio 1,5 1,3 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 1 

Käyttöpääoma- % 
5,1 5,7 6,1 6,7 6,1 5,6 5,1 5,1 5 

 

Taulukko 24. K-Citymarket Kuopio 

K-Citymarket Kuopio 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
21803 23379 24025 22265 18804 16934 5218 4092,3 3823 

Liikevoitto- % 
0,8 1 1 2,3 1,5 1,5 -1,3 3 2,5 

Kokonaispääomantuotto- % 
7,1 9,7 10,1 21,1 12,4 11,1 -3,6 17,7 15,6 

Omavaraisuusaste 47 46,4 44,9 35,7 26,9 20 12 49,9 43,5 

Current Ratio 
1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 

Käyttöpääoma- % 
1,2 1,8 1 0,9 1,2 0,2 -2,7 -0,7 -1,1 

 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 

Tutkittaessa taulukoita 29. ja 30. havaitaan, että Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan 

ja K-Citymarket Seinäjoen kannattavuuden kehityksessä on eroja 

tarkastelujaksolla.  
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Osuuskaupan liikevoittoprosentin kehitys on laskeva lähes koko tarkastelujakson 

kääntyen nousuun vasta vuonna 2014. Tämän selittää liikevaihdon jatkuva kasvu 

lukuun ottamatta vuotta 2008, jolloin liikevaihto hieman supistuu, yhdessä 

liiketoiminnan tuloksen jatkuvan heikkenemisen kanssa. Tarkastelujaksolla 

liikevaihto kasvaa 50 prosenttia liiketoiminnan tuloksen puolittuessa. Citymarketin 

osalta tunnusluku kasvaa vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen se kääntyy selkeään 

laskuun lopputarkastelujaksolle. Liikevaihdon kasvu ei selitä tunnusluvun nousua 

eikä vuoden 2009 jälkeen laskua vaan liiketoiminnan tuloksen kasvu ja 

supistuminen määrittelee tunnusluvun liikkeet tarkastelujaksolla.  

Osuuskaupan kokonaispääomantuottoprosentti noudattaa samaa kehityskulkua 

kuin liikevoittoprosentti eli se laskee vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen se 

nousee tarkastelujakson viimeisenä vuonna edelliseen vuoteen nähden. 

Liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia oli tarkastelujaksolla 35 prosenttia. 

Tuloksen lasku painaa kuitenkin enemmän tunnuslukua alaspäin supistuessaan 

puoleen tarkastelujaksolla. Myös Citymarketilla tulos ennen satunnaisia eriä 

dominoi tunnusluvun kehitystä. Citymarketin taseen muutokset ovat suhteellisen 

maltillisia tilikausien välillä. Tase kasvaa aina vuoteen 2011, jonka jälkeen se 

kääntyy lievään laskuun. Tämän pitäisi periaatteessa parantaa tunnuslukua, mutta 

taulukosta on luettavissa, että tunnusluvun taso laskee vuodesta 2010 eteenpäin.  

Molemmat kaupat ovat hyvin vakavaraisia lähes koko tarkastelujakson, kuten 

omavaraisuuden tunnusluvut osoittavat. Osuuskaupan omavaraisuusaste 

vaihtelee jonkin verran ja on nähtävissä, että vuodesta 2007 vuoteen 2009 asti 

omavaraisuus on pienoisessa laskussa, jonka jälkeen se aloittaa taas kasvun yli 

vuoden 2006 tason. Lievän laskun omavaraisuudessa aiheuttaa heikommat 

tilikaudet, jotka kartuttavat omaa pääomaa hitaammin kuin aikaisempina vuosina 

ja samanaikaisesti tase kasvaa nopeammin verrattuna tarkastelujakson muihin 

vuosiin. Citymarketilla taas omavaraisuusasteen kasvussa on selkeä nouseva 

trendi, jos vuoden 2007 notkahdusta ei oteta huomioon. Tämän notkahduksen 

aiheuttaa taseen nopea kasvu verrattuna edelliseen tilikauteen oman pääoman 

lisäyksen ollessa samalla tasolla edellisen tilikauden kanssa. Kasvavan trendin 

päättyminen mahdollistaa oman pääoman kasvamisen viisinkertaiseksi vuosien 

2006 ja 2014 välillä taseen samalla vain kaksinkertaistuessa.  
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Maksuvalmiutta tarkasteltaessa osuuskaupalla on pientä vaihtelua tilikausien 

välillä, mutta pieni maksuvalmiuden kohotus on havaittavissa vuodesta 2013 

eteenpäin. Tasoltaan lähes kaikkina vuosina maksuvalmius on tyydyttävällä 

tasolla. Osuuskaupan current ration vaihtelut näyttäisivät johtuvan ensisijaisesti 

lyhytaikaisten velkojen määrän vaihtelusta. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden välillä 

tapahtuu tarkastelujakson aikana myös painoarvojen vaihdos 

rahoitusomaisuudesta vaihto-omaisuuteen, kun vaihto-omaisuuden määrä kasvaa 

merkittävästi rahoitusomaisuuden supistuessa. Citymarketin maksuvalmius 

kehittyy nousujohteisesti tarkastelujaksolla, jonka aiheuttaa lyhytaikaisten velkojen 

pienehkö supistuminen rahoitus- ja vaihto-omaisuuden kasvaessa maltillisesti.  

Osuuskaupalla sitoutuu tarkastelujaksolla jatkuvasti enemmän rahoitusta 

liiketoimintaan, kuten käyttöpääomaprosentin kasvusta havaitaan. Kasvanut 

vaihto-omaisuus ja lisääntyvät myyntisaamiset vain hieman supistuvien 

ostovelkojen kanssa kasvattavat kyseistä tunnuslukua. Citymarketin tilanne on 

tunnusluvun kehityksessä samanlainen kuitenkin lähtötilanteen ollessa 

negatiivinen. Myyntisaamisia Citymarketilla ei ole tarkastelujaksolla lainkaan, 

jolloin vaihto-omaisuuden lievä kasvu ostovelkojen supistuessa kasvattavat 

käyttöpääomaprosenttia, liikevaihdon ollessa suhteellisen muuttumaton 

vaikuttaakseen tunnuslukuun.  

Taulukko 25. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 

Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskauppa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
457416 461393,1 462128,8 438168,7 423011,7 388321,5 394045,2 337703,3 304700,7 

Liikevoitto- % 
1,4 0,9 1,3 2 2,2 3 2,8 3,7 4 

Kokonaispääomantuotto-
 % 4 2,9 3,8 5,3 5,8 7,2 7,9 9,6 10,2 

Omavaraisuusaste 54,4 50 48 45,2 43,2 42,1 47 47,5 45,3 

Current Ratio 
1,3 1,4 1,1 1,2 0,9 1 1,1 1,2 0,8 

Käyttöpääoma- % 
7,4 7,4 7,4 7 6,6 6,9 5,1 4,6 4,9 
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Taulukko 26. K-Citymarket Seinäjoki 

K-Citymarket Seinäjoki 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 22514 30398 25255 27016 26510 27816 25936 23257 21968,7 

Liikevoitto- % 0,7 1,2 1,6 2,2 3,2 3,8 2,6 2,4 2,2 

Kokonaispääomantuotto- % 
5,2 10,2 9,8 13,2 17,6 23,5 16 17,2 20,8 

Omavaraisuusaste 
67,2 69,1 66,1 60,4 50,6 46,8 34,7 27,7 31,2 

Current Ratio 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 

Käyttöpääoma- % 
0,1 -0,1 1 0,5 -0,4 -0,6 -1,9 -4 -1,3 

 

Pirkanmaan Osuuskauppa 

Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2014 tilinpäätöstä ei ollut saatavilla joten sen 

tarkastelujakso rajoittuu vuosiin 2006–2013, jonka oletetaan antavan riittävän 

kuvan yhtiön suoriutumisesta. Tarkasteltaessa Pirkanmaan Osuuskaupan ja K-

Citymarket Tampereen kannattavuutta taulukoista 31. ja 32. havaitaan, että 

molempien kauppojen trendi on laskeva, mutta vuoden 2009 jälkeen supistuminen 

hidastuu ja tunnusluvut heittelehtivät nousten ja laskien tilikaudesta toiseen. 

Osuuskaupan liikevoittoprosentti supistuu tarkastelujaksolla noin neljänneksen ja 

suurin tason lasku koetaan vuoden 2007 ja 2008 välillä. Kyseinen pudotus on 

seurausta liiketoiminnan tuloksen heikkenemisestä yhdessä liikevaihdon kasvun 

kanssa. Osuuskaupan liikevaihto kasvaa tarkastelujakson aikana tasaisesti 

vuodesta toiseen ollen noin 80 prosenttia suurempi vuonna 2014 verrattuna 

vuoteen 2006. Edellä mainitun liiketoiminnan tuloksen supistumisen jälkeen 

vuonna 2008, tulos ei saavuta enää liikevaihdon kasvun vauhtia jolloin tunnusluku 

heikkenee. Citymarketin liikevaihto kasvaa suuremmissa sykäyksissä kuin 

osuuskaupan ja kasvu jatkuu vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen se kääntyy laskuun 

yhdessä liiketoiminnan tuloksen kanssa. Vuoden 2008 liikevoittoprosentin 

supistuminen oli Citymarketilla myös jyrkempää verrattuna osuuskauppaan 

liiketoiminnan tuloksen painuessa yhtä paljon negatiiviseksi kuin vuonna 2007 

tehtiin tulosta.  

Osuuskaupan kokonaispääomantuottoprosentin trendi on laskeva parantuen 

ainoastaan edelliseen vuoteen verrattuna vuosina 2011 ja 2009. Näinä vuosina 

taseen kasvu on ollut maltillisempaa ja liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä 

on parantunut selvästi edelliseen vuoteen nähden.  
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Liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä on tarkastelujakson alussa ja lopussa 

suhteellisen samalla tasolla ja tunnuslukua painaa taseen tasainen 50 prosentin 

kasvu kyseisellä ajanjaksolla. Citymarketin tuotto kokonaispääomalle on ollut 

tarkastelujaksolla vahva verrattuna osuuskauppaan. Ainostaan vuoden 2008 

tappiollinen vuosi painaa tunnusluvun negatiiviseksi. Citymarketin tase kasvaa 

osuuskaupan tavoin tasaisesti, mutta kasvaneella taseella on myös pystytty 

tuottamaan tulosta ennen satunnaisia eriä, joka kasvaakin tarkastelujaksolla 50 

prosenttia taseen kaksinkertaistuessa.  

Omavaraisuusasteeltaan molemmat kaupat ovat hyvässä kunnossa yli 50 

prosentin omavaraisuudella. Osuuskaupan tunnusluvussa ei tapahdu merkittäviä 

muutoksia tarkastelujaksolla, ainoastaan hetkellinen tason lasku vuosina 2010 ja 

2011 (alle 10 prosenttia), jolloin oma pääoma ei lisäänny samassa tahdissa kuin 

muina vuosina. Citymarketin omavaraisuusaste on tarkastelujaksolla keskimäärin 

noin 10 prosenttia korkeampi kuin osuuskaupan. Tunnusluku nousee vuoteen 

2007 merkittävästi saavuttaen lähes omavaraisuuden, jonka jälkeisenä vuonna 

tunnusluku puolittuu. Tähän on syynä, että oma pääoma ei kartu ja tase kasvaa 

samana vuonna 25 prosenttia. Seuraavat tulokselliset vuodet taas kartuttavat 

Citymarketin omaa pääomaa tasaisesti ja yhdessä tasaisemman taseen kasvun 

kanssa nostavat tunnuslukua vuosi vuodelta. 

Tarkasteltaessa kauppojen maksuvalmiutta havaitaan, että ne ovat molemmilla 

lähes koko tarkastelujakson hyvällä tasolla. Osuuskaupan maksuvalmius 

heikkenee hieman vuosina 2009–2010, mutta lasku ei ole merkittävä. Lasku johtuu 

rahoitusomaisuuden puolittumisesta, jota kuitenkin kompensoi vaihto-omaisuuden 

kasvu lyhytaikaisten velkojen pysyessä suhteellisen ennallaan muihin vuosiin 

nähden. Citymarketilla on maksuvalmiudessa selvä kasvusuuntaus, jossa kasvua 

on tarkastelujakson aikana vajaa 50 prosenttia. Tämän on mahdollistanut velkojen 

supistuminen ja rahoitus- ja vaihto-omaisuuden yhtäaikainen kasvu. 

Silmiinpistävää on myös vuoden 2007 poikkeuksellisen suuri tunnusluvun arvo 

8,6. Kyseisenä vuonna tunnuslukuun vaikuttavat tilinpäätöserät ovat verrattain 

pieniä, mutta lyhytaikaiset velat ovat pienempiä ja ostovelat ovat muun muassa 

negatiiviset, mikä on omiaan vauhdittamaan tunnusluvun arvon kasvua.  
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Osuuskaupalla sitoutuu liiketoimintaan rahoitusta kasvavassa määrin 

tarkastelujakson edetessä ja kasvu taittuu vasta vuonna 2013, jolloin 

myyntisaamiset supistuvat kasvamisen sijaan toisin kuin edellisinä vuosina. 

Citymarketin käyttöpääomaprosentti vaihtelee hieman vuodesta toiseen ollen 

lähes vuorovuosin negatiivinen. Tilinpäätöserissä tapahtuu tasaista vaihtelua 

kaikkien osalta, jolloin tunnusluvun heilahtelukin jää heikoksi.  

Taulukko 27. Pirkanmaan Osuuskauppa 

Pirkanmaan 
Osuuskauppa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
 788642,5 772092,2 725075,3 662423 588108,2 544665,9 487443,2 443404,5 

Liikevoitto- %  
2,8 3 3,1 2,5 3,4 2,8 4,2 4,8 

Kokonaispääomantuotto-
 % 

 
7,3 7,9 8,1 7,3 9,4 8,3 10,7 11,3 

Omavaraisuusaste  
59,5 59 53,4 53,2 57 58,9 57,7 53,4 

Current Ratio  
1,3 1,3 1,4 1 1,2 1,3 1,4 0,9 

Käyttöpääoma- %  
5,8 6,6 6,8 6,9 5,6 4,5 4,9 4,7 

 

Taulukko 28. K-Citymarket Tampere 

K-Citymarket Tampere 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 21106 21822 22216 23995 16564 15318 11719 7166 6829 

Liikevoitto- % 2,2 2 2,3 2,9 2,3 2,2 -2,8 4,7 4,5 

Kokonaispääomantuotto- % 
16,4 14,4 17,5 25,7 18,5 18,3 -17,2 31,8 23,7 

Omavaraisuusaste 68,2 61,6 59,3 54,5 56,9 51,8 45,8 93,1 68,1 

Current Ratio 
2,4 1,7 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 8,6 1,7 

Käyttöpääoma- % 
0,4 -0,6 0 0,3 -0,6 0,4 -0,8 0,7 -0,1 

 

Osuuskauppa Hämeenmaa 

Kannattavuuden tarkastelussa havaitaan taulukoista 33. ja 34. osuuskaupan 

osalta samanlainen trendi kuin usealla muulla osuuskaupalla tässä tutkielmassa 

eli liikevoittoprosentti on tarkastelujakson ajan laskeva samoin kuin  

kokonaispääomantuottoprosentti. K-Citymarket Lahden kannattavuuden 

tunnuslukujen vaihtelu taas on lähes jatkuvaa tilikaudesta toiseen eikä selkeää 

trendiä ole osoitettavissa. Osuuskaupan kasvu on ollut hyvin vaikuttavaa 

liikevaihdon nelinkertaistuessa tarkastelujakson kuluessa.  
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Tämä on kuitenkin vaikuttanut tunnuslukuun, kun liiketoiminnan tulos ei ole 

pysynyt mukana osuuskaupan kasvuvauhdissa. Tunnusluku kutistuu 

kolmannekseen tarkastelujaksolla. Citymarketin tarkastelujakso on vuodesta 2008 

vuoteen 2014 johtuen kauppiaan vaihdosta. Citymarketin liikevaihto 

kaksinkertaistuu tarkastelujaksolla, mutta kasvu on osuuskauppaan verrattuna 

epätasaisempaa. Citymarketin liiketoiminnan tulos seuraa vakaasti liikevaihdon 

kehityssuuntaa eli liikevaihdon supistuessa tulos supistuu ja tunnusluku pienenee.  

Kokonaispääomantuottoprosentti nousee Osuuskaupalla vuoteen 2008 asti, jonka 

jälkeen se aloittaa tasaisen laskun aina vuoteen 2014 asti. Tuottoprosentti 

supistuu noin kolmanneksen tarkastelujaksolla. Osuuskaupan taseen kasvu ei 

vaikuta tunnuslukuun ennen vuotta 2008, johtuen myös kasvavasta tuloksesta 

ennen satunnaisia eriä, mutta tämän erän kääntyessä laskuun taseen yhä 

kasvaessa tunnusluku aloittaa maltillisen laskun ulottuen tarkastelujakson loppuun 

saakka. Citymarketin tunnusluku tekee selkeän piikin vuosina 2009–2011 muuhun 

tarkastelujaksoon nähden varsinkin vuonna 2009. Kyseisenä vuonna tase on vielä 

hieman yli kolmanneksen verrattuna siitä seuraavaan vuoteen, jonka vuoksi 

tunnusluku on huomattavan korkea. Citymarketin tuloskunto kuitenkin paranee 

yhdessä taseen kasvun kanssa vuosina 2010 ja 2011, jolloin tunnusluku 

hienoisesti laskee vaikka tase kasvaakin. Lopun ajan tase supistuu, mutta 

liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä supistuu suhteessa nopeammin, jolloin 

pääomantuottoprosentti kärsii. 

Kauppojen omavaraisuusasteet käyttäytyvät tarkastelujaksolla eri tavoin. 

Osuuskaupan osalta taso säilyy ääripäissä samalla tasolla, mutta heikkenee 

vuodesta 2006 vuoteen 2011, jonka jälkeen aloittaa kasvun takaisin alkutasolle. 

Oman pääoman kertymisellä ei ole vaikutusta tunnuslukuun, vaan tunnusluvun 

laskun aiheuttaa taseen ripeämpi kasvu vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen kasvu 

jatkuu maltillisempana. Citymarketin osalta kehitys on tasaisen nousujohteista 

ensimmäisen vuoden jälkeisen isomman kasvun jälkeen, jolloin liiketoiminta alkoi 

tuottaa tulosta. Tarkastelujakson loppuun mennessä Citymarket on saavuttanut 

hyvän omavaraisuusasteen.  

Maksuvalmiuden suhteen molemmat kaupat ovat pääosin tyydyttävällä tasolla 

koko tarkastelujakson ajan.  
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Osuuskaupan maksuvalmiutta parantavat tekijät eli vaihto- ja rahoitusomaisuus 

saavuttavat tasapainon tarkastelujakson lopussa, kun vuonna 2006 vaihto-

omaisuutta oli kaksinkertainen määrä rahoitusomaisuuteen nähden. Vuosina, 

jolloin tunnusluku painuu heikon puolelle eli alle 1, osuuskaupan lyhytaikaiset velat 

ovat kasvaneet saman konsernin- ja intressiyrityksille. Citymarketin maksuvalmius 

on käytännössä samalla tasolla koko tarkastelujakson ja lyhytaikaisten velkojen 

kolminkertaistuminen vuonna 2010 on suoraan yhteydessä vaihto-omaisuuden 

kasvuun, jolloin tunnusluvun taso säilyy muuttumattomana.  

Osuuskauppa Hämeenmaalla sitoutuu juoksevaan liiketoimintaan muiden 

osuuskauppojen kanssa tyypillinen määrä rahoitusta, jonka määrä on välillä 5-7 

prosenttia. Poikkeuksen muodostaa vuosi 2007, jolloin velat intressiyrityksille ovat 

merkittävästi pienemmät kuin muina vuosina, joka nostaa tunnusluvun arvoa 

selkeästi. Muina vuosina tunnuslukuun vaikuttavat tilinpäätöserät ovat eri vuosina 

tasapainossa ilman merkittäviä muutoksia. Citymarket omaa kasvavan trendin 

toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrän kanssa. Tunnusluku kasvaa maltillisesti 

jokaisena tilikautena ja pääpaino näyttäisi olevan vaihto-omaisuuden kasvussa, 

joka kasvattaa tunnuslukua. Kyseiseen erään sitoutuu jatkuvasti enemmän 

rahoitusta. 

Taulukko 29. Osuuskauppa Hämeenmaa 

Osuuskauppa 
Hämeenmaa 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
839367,1 846552,2 841777,1 794419 697698,2 644551,6 613207,8 341830,2 210204,1 

Liikevoitto- % 
2 2,5 2,2 2,3 2,6 2,7 3,2 5 6,1 

Kokonaispääomantuotto-
 % 5,2 6,1 5,7 5,8 6,5 7,9 9,9 9,6 8,4 

Omavaraisuusaste 
50,4 45,6 41,5 41,3 42,8 43,6 43 45,1 48,6 

Current Ratio 
1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,3 1,3 1 0,8 

Käyttöpääoma- % 
6,2 6,8 7,3 7,5 7,4 6,4 5,5 8,3 3,7 
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Taulukko 30. K-Citymarket Lahti 

K-Citymarket Lahti 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
22561,1 32522 25474 29952 22869 10382 9135  

 

Liikevoitto- % 
1,3 1,1 1 1,8 1,6 2,2 0,1 

  

Kokonaispääomantuotto- % 
9,6 8,1 6,9 15,6 17,4 20,7 1,3 

  

Omavaraisuusaste 
42 36,8 27,5 21,6 14,7 13,5 0,3 

  

Current Ratio 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 
  

Käyttöpääoma- % 
1,9 1,6 0,8 0,7 0,1 -0,7 -1,6 

  

 

Turun Osuuskauppa 

Tarkasteltaessa Turun Osuuskaupan ja K-Citymarket Turun kannattavuuden 

tunnuslukuja voidaan todeta, että osuuskaupan kannattavuus heikkenee koko 

tarkastelujakson, kun taas Citymarketin molemmat tunnusluvut ovat nousujohteisia 

vuodesta 2009 eteenpäin. Taulukoista 35. ja 36. nähdään, että osuuskaupan 

liikevoittoprosentti kutistuu kymmenykseen tarkastelujakson aikana, johtuen 

liikevaihdon tasaisesta kasvusta ja liiketoiminnan tuloksen heikentyessä samaan 

aikaan. Laskun katkaisee hetkeksi vuosi 2011, jolloin parantunut tulos nostaa 

tunnuslukua. Citymarketin liikevaihto kasvaa aina vuoteen 2013 asti ja 

tunnuslukua parantavat vuodesta 2011 eteenpäin parantunut liiketoiminnan tulos.  

Kokonaispääomantuottoprosentin osalta osuuskaupalla on pääosin supistumista 

johtuen heikentyneestä tuloksesta ennen satunnaisia eriä ja taseen kasvusta. 

Tarkastelujakson aikana osuuskaupan kokonaispääomatuottoprosentti supistuu 

lähelle nollaa taseen ollessa yli 2,5 vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2006, samalla 

tuloksen kutistuessa kymmenesosaan. Citymarket on taas pystynyt parantamaan 

pääomantuottoprosenttiaan lähes jatkuvasti, jos vuotta 2008 ei oteta huomioon, 

jolloin tehtiin lähes nollatulos. Kasvua selittää taseen hillitty kasvu parantuvien 

liiketoiminnan tulosten kanssa.  

Omavaraisuusasteen tarkastelussa mielenkiinto kohdistuu Turun Osuuskaupan 

verrattain alhaiseen omavaraisuusasteeseen, joka on koko tarkastelujakson alle 

kymmenen. Ottaen huomioon, että yleisesti osuuskaupoilla tämän tunnusluvun 

arvot ovat olleet vähintään yli viidenkymmenen. Tunnusluvun taso ja sen vaihtelut 

selittyvät korkeilla lyhytaikaisilla veloilla, jotka useana vuonna näyttäisivät olevan 

konsernin sisäisiä lainoja.  
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Samanaikaisesti Citymarket on pystynyt parantamaan omavaraisuusastettaan, 

joka on hieman epätavallista verrattuna aikaisemmin analysoituihin 

Citymarketteihin. Parantunut tuloskehitys on laitettu puskuriksi omaan pääomaan 

ja taseen koon säilyessä suhteellisen ennallaan on tunnusluku lähtenyt nousuun.  

Turun Osuuskaupan maksuvalmius on säilynyt koko tarkastelujakson samalla 

tasolla, kuitenkin paino on siirtynyt rahoitusomaisuudesta enemmän vaihto-

omaisuuden puolelle tarkastelujakson edetessä. Citymarket on pystynyt 

parantamaan maksuvalmiuttaan 40 prosentilla tarkastelujaksolla, mikä johtuu sen 

kasvaneesta rahoitusomaisuudesta muiden tekijöiden säilyessä ennallaan.  

Osuuskaupalla juoksevaan liiketoimintaan on sitoutunut kasvavassa määrin 

varoja, mutta tunnusluvun kehitys on tasaista liikevaihdon samalla kasvaessa. 

Citymarketin käyttöpääomaprosentti vaihtelee suhteellisen vähän nousten 

huippuunsa vuosina 2010 ja 2011, jolloin liikevaihto taittui kyseisten vuosien välillä 

ja ostovelat supistuivat muihin vuosiin verrattuna. Samoina vuosina Citymarketin 

myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus kasvoivat lisäten tunnusluvun kasvua.  

Taulukko 31. Turun Osuuskauppa 

Turun Osuuskauppa 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 572929 575478 564662 537438 495787 475002,6 452057 399416 332734,6 

Liikevoitto- % 
0,3 0,5 0,7 1,4 0,9 1,2 1,8 2,8 3,8 

Kokonaispääomantuotto- % 
0,6 1,5 2,5 6,4 8,6 6,8 4,7 9,6 18,1 

Omavaraisuusaste 
2,9 3,6 4,4 5,5 7,1 2,4 2,6 4 5,9 

Current Ratio 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Käyttöpääoma- % 
6,6 6,3 6,2 5,8 6,3 6,2 5,5 0,1 4,7 

 

Taulukko 32. K-Citymarket Turku 

K-Citymarket Turku 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Liikevaihto (1000€) 
14600 17402,4 14593 13452 12509 12850,1 12228,3 11701,2 11325,3 

Liikevoitto- % 
1,8 1,6 2,1 2,1 0,5 0,9 0 1 1,7 

Kokonaispääomantuotto- % 13 14,5 16,4 16,2 12,5 8,3 1,9 7,3 10,3 

Omavaraisuusaste 55,9 56,7 54,3 48,3 47,2 43,1 36,8 38,5 38,5 

Current Ratio 
1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1 1 1 

Käyttöpääoma- % 
0,1 1,1 0,8 1,2 1,2 0,7 -0,3 0 0 
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4.4 Analyysin tulokset maanlaajuisesti tarkasteltuna 

 

Tarkasteltaessa kaikkien osuuskauppojen kannattavuutta voidaan todeta, että 

liikevoittoprosentin trendiksi on muodostunut tarkastelujaksolla laskusuhdanne, 

jossa tunnusluku laskee koko tarkastelujakson ajan. Pientä vaihtelua 

tarkastelujakson sisällä on nähtävissä osalla alueosuuskaupoista, mutta yleisellä 

ottaen tunnusluku supistuu kaikilla. Merkittävää tunnusluvun muutoksessa on sen 

hienoinen alueellinen jakautuminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että siirryttäessä Itä-

Suomesta Länsi-Suomeen niin tunnusluvun pieneneminen kiihtyy. Esimerkiksi 

Etelä-Karjalan Osuuskaupalla tunnusluku laskee tarkastelujaksolla noin 28 

prosenttia, kun taas Osuuskauppa KPO:lla Vaasan talousalueella samainen 

supistuminen on jo 70 prosentin luokkaa. Pohjois-etelä -akselilla kehitys on 

toisenlaista ja havaittavissa on, että pohjoisessa ja etelässä lasku on hillitympää 

verrattuna Keski-Suomeen. Osuuskauppa Arinalla pohjoisessa lasku on noin 40 

prosentin tuntumassa ja etelässä HOK-Elannolla noin 50 prosenttia. 

Maantieteellisesti näiden välissä olevilla osuuskaupoilla Suur-Savolla ja 

Keskimaalla tunnusluku pienenee noin 70 prosenttia. Osalla osuuskaupoista 

liikevoittoprosentti paranee vuoden 2009 jälkeen hetkellisesti, mutta kääntyy 

laskuun vuoden 2010 jälkeen liiketoiminnan tuloksen heiketessä. 

K-Citymarketeilla liikevoittoprosentin kehitys on moninaisempaa ja vaihtelee 

hyvinkin paljon eri alueiden välillä. Osalla marketeista tunnusluvun kehitys on ollut 

samanlaista kuin osuuskaupoilla ja osa on pystynyt jopa parantamaan tulostaan 

tarkastelujaksolla. Kuitenkaan mitään merkittäviä nousuja ei ole nähtävissä. 

Citymarkettien kehityksessä on kuitenkin osoitettavissa suurella osalla kaupoista 

trendi, jossa tunnusluku kasvaa jatkuvasti tarkastelujakson puoliväliin asti, vuosien 

2009–2011 tienoille, ja kääntyy laskuun lopputarkastelujaksolla. Tutkittaessa 

Citymarketteja paikallisesti havaittiin, että liikevaihdon kasvu on suhteellisen 

maltillista ja liiketoiminnan tuloksen määrittävän mihin suuntaan tunnusluku lähtee 

kehittymään. Osuuskaupoilla on yleisesti nähtävissä, että toiminta laajenee, minkä 

myötä liikevaihto on omiaan kasvamaan, monilla jopa kaksinkertaistumaan 

tarkastelujaksolla.  
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Tämä yhdessä heikkenevän liiketoiminnan tuloksen kanssa erottaa 

osuuskauppojen ja Citymarkettien liikevoittoprosentin kehityksen toisistaan. Kun 

osuuskauppojen tunnusluvun laskua kiihdyttää liikevaihdon kasvu ja tuloksen 

supistuminen, niin Citymarkettien tunnuslukua painoi tai nosti suuremmassa 

määrin tuloksen kehitys.  

Kannattavuutta kuvaava kokonaispääomantuottoprosentti vahvistaa saman trendin 

osuuskaupoilla, jota jo havaittiin liikevoittoprosentin tarkastelussa. Sen trendi on 

laskeva, mutta hieman maltillisempi liikevoittoprosenttiin verrattuna. Yhtälailla 

täysin samanlaista havaintoa alueiden kehityksen väliltä ei voida sanoa kuin 

pystyttiin liikevoittoprosentin osalta tekemään. Kuitenkin pystytään huomaamaan, 

että pohjoisempien alueosuuskauppojen tunnusluvun supistuminen on ollut 

vähäisempää kuin etelässä ja Osuuskauppa Arina on jopa pystynyt parantamaan 

sitä. Osuuskaupoilla toiminnan laajentuminen, joka huomattiin jo liikevaihdon 

kasvusta, kasvattaa tasetta lähes koko tarkastelujakson ajan. Tämä asettaa 

tulokselle ennen satunnaisia eriä painetta kasvaa, jotta kasvaneelle pääomalle 

saataisiin tuottoa, mitä ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan tapahtunut 

osuuskaupoilla. Liikevoittoprosentin kehityksestä osoitettua nousukautta ennen 

vuotta 2010, ei ole havaittavissa enää kuin muutamalla tarkastelun osuuskaupalla, 

kuten HOK-Elannolla ja Osuuskauppa PeeÄssällä.  

Citymarketeilla on lähtökohtaisesti paremmat tuotot kokonaispääomalle 

tarkastelujaksolla kuin osuuskaupoilla, mutta nekin supistuvat kyseisenä aikana. 

Osalla marketeilla taas on nähtävissä tunnusluvun kohentumista kohti vuotta 2010 

johtuen vain hillitysti kasvavasta taseesta tai jopa sen supistumisesta 

samanaikaisesti parantuvan tuloksen ennen satunnaisia eriä kanssa. Nähtävissä 

on siis, että niiden kasvun ollessa heikompaa osuuskauppoihin nähden 

kokonaispääomalle on pystytty synnyttämään paremmin tuottoa. Eri 

Citymarketeilla kehitys on kuitenkin ollut hajanaisempaa eikä yhtä yhdenmukaista 

kuin osuuskaupoilla, koska yksittäiset marketit ovat pystyneet jopa parantamaan 

tunnuslukua toisten tunnusluvun supistuessa erittäin paljon.  

Tarkasteltaessa osuuskauppojen vakavaraisuutta huomataan, että 

omavaraisuusaste on nousevassa trendissä tarkastelujaksolla eli ne ovat pyrkineet 

parantamaan rahoituspuskuriaan lähestyttäessä nykypäivää.  
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Osuuskaupoilla omavaraisuusaste liikkuu keskimäärin 40–60 prosentin tienoilla, 

jota voidaan pitää hyvänä tasona. Kuitenkin osalla osuuskaupoista on 

havaittavissa pientä supistumista tunnusluvussa vuoden 2010–2011 jälkeen, 

mutta hyvin monella nouseva kehitys on jatkuvaa läpi tarkastelujakson. 

Tunnusluvun kasvun määrissä on myös osuuskauppakohtaisia eroja ja 

parhaimmillaan omavaraisuusaste on kaksinkertaistettu tarkastelujakson aikana. 

Kuitenkin yleisesti kasvun määrät ovat 5-15 prosentin luokkaa. Osuuskaupat ovat, 

huolimatta taseen jatkuvasta kasvusta, pystyneet nostamaan oman pääoman 

määräänsä nopeammin ja parantaneet omavaraisuuttaan ja selkeästi 

suojautuneet epävarmempia aikoja vastaan.  

Citymarkettien kehitys on ollut samansuuntaista kuin osuuskaupoilla, sillä 

erotuksella, että niistä suurempi osa on säilyttänyt omavaraisuusasteensa 

tarkastelujaksolla käytännössä muuttumattomana. Osalla on myös 

todennettavissa omavaraisuuden höllentämistä vuoden 2010 jälkeen. 

Merkillepantavaa on kuitenkin, että Citymarkettien taseet ovat kasvaneet 

keskimäärin osuuskauppoja hitaammin, jonka seurauksena tunnuslukujen tulisi 

kasvaa ripeämmin. Kuitenkin omaa pääomaa on kartutettu osuuskauppoihin 

nähden hitaammin, joka on syönyt tunnusluvun kehitystä parantaen sitä saman 

verran tai hitaammin kuin osuuskaupoilla. Pääosin niidenkin omavaraisuuden 

tasoa voidaan pitää hyvänä tarkastelujaksolla. Tarkastelusta ei pystytä 

havaitsemaan eroja eri alueiden omavaraisuuden tason tai kasvun väliltä vaan ne 

ovat yksilöllisiä. Mielenkiintoista on myös, että selvää linkkiä ei ole yksittäisen 

osuuskaupan tai Citymarketin kannattavuuden ja omavaraisuusasteen 

kasvattamisen tai supistamisen välillä.  

Osuuskaupoilla ja Citymarketeilla maksuvalmiuden kehitys on ollut pääosin 

nousujohteista tarkastelujaksolla. Yksittäisillä kaupoilla kehitys on ollut laskevaa tai 

maksuvalmius on joko noussut tai laskenut kohti vuotta 2010, jonka jälkeen 

tunnusluku on lähtenyt vastakkaiseen kehityssuuntaan. Niin osuuskauppojen kuin 

Citymarkettien sisällä on havaittavissa eroavaisuuksia syistä, jotka ovat ohjanneet 

maksuvalmiuden kehitystä. Kuitenkin ottaen huomioon osuuskauppojen 

liiketoimintaan liittyvän kasvun tarkastelujaksolla on nähtävissä, että vaihto-

omaisuuden kasvulla on ollut merkittävin maksuvalmiutta parantava vaikutus.  
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Toki osalla kaupoista lyhytaikaisten velkojen supistuminen on auttanut asiaa, 

kuten usean kaupan kohdalla huomattiin edellisessä luvussa. Näin on erityisesti 

Citymarketeilla, joilla liiketoiminnan kasvu on hitaampaa. Yleisesti ottaen niin 

osuuskauppojen kuin Citymarkettien maksuvalmius on tyydyttävällä tasolla 

yksittäisiä kauppoja ja tilikausia lukuun ottamatta. Selkeitä alueellisia eroja 

maksuvalmiuden kehityksellä tai tasolla ei ole osoitettavissa. 

Tutkittaessa kauppojen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvaa rahoitusta 

havaitaan, että käyttöpääomaprosentissa on osuuskauppojen ja Citymarkettien 

välillä on selkeä tasoero. Kun osuuskauppojen keskimääräinen tunnusluvun taso 

on 6 prosentin molemmin puolin, niin Citymarketeilla taso pyörii nollan molemmin 

puolin. Kuitenkin osuuskauppojen ja Citymarkettien tunnuslukujen kehityksellä on 

yhteinen trendi, jossa rahoituksen tarve kasvaa vuoden 2010 tienoille, jonka 

jälkeen tunnusluku laskee siten, että se on lähes samoissa arvoissa kuin 

tarkastelujakson alussa. Eräänlainen piikki on siis todennettavissa, ja sen jyrkkyys 

vaihtelee eri osuuskauppojen ja Citymarkettien välillä. Rahoituksen tarpeen 

määrittää erot niiden liiketoiminnan kasvuvauhdissa, joka aiheuttaa tunnusluvun 

kasvun, kun kasvavat myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus sitovat pääomaa 

kasvavassa määrin. Selkeästi on nähtävissä, että osuuskauppojen laajentuminen 

ja taseen kasvu vaikuttavat tunnuslukuun nostavasti, toki myös Citymarketteihin, 

mutta kevyemmin, johtuen kevyestä kasvusta. Kauppojen sijainnilla ei ole 

havaittavaa vaikutusta käyttöpääomaprosentin tasoon nähden oli kyseessä sitten 

osuuskauppa tai Citymarket.  
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset  

5.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia päivittäistavarakaupan toimintaympäristöä ja 

sen tapahtumia sekä siinä vahvana vaikuttavan S-ryhmän alueosuuskauppojen 

taloudellista suoriutumista taantumassa. Tarkastelujaksoksi valittiin vuodet 2006–

2014, jotta saataisiin mahdollisimman laaja kuva ajasta ennen vuonna 2008 

alkanutta talouskriisiä ja myös näiden tapahtumien jälkeen. S-ryhmän lisäksi 

tarkasteluun otettiin K-Citymarket- kauppiaiden päivittäistavarakaupan yksiköt, 

jotka tuovat tarkasteluun syvyyttä, kun vertailua tehdään suurimpaan kilpailijaan 

nähden. Päätutkimusongelmaksi asetettiin: 

Miten S-ryhmän alueosuuskaupat ovat suoriutuneet taantumassa? 

Pääongelmaan pyrittiin löytämään vastaus selvittämällä vastaukset 

alatutkimusongelmiin, jotka ovat: 

Minkälaisia eroja maanlaajuisesti osuuskauppojen suoriutumisessa on 

havaittavissa? 

 

Minkälaisia eroja paikallisesti K-Citymarkettien ja osuuskauppojen 

suoriutumisessa on ollut tarkastelujaksolla? 

Tutkimuksen ote on kvalitatiivinen ja metodiksi valittiin tilinpäätösanalyysi, jossa 

kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavien tunnuslukujen 

kautta pyritään analysoimaan taloudellisessa suoriutumisessa tapahtuneita 

muutoksia tarkastelujaksolla. Käyttöön valitut tunnusluvut ovat: liikevoittoprosentti, 

kokonaispääomantuottoprosentti, omavaraisuusaste, current ratio ja 

käyttöpääomaprosentti. Tunnuslukujen muodostumiseen vaikuttavat 

tilinpäätöserät ovat olennainen osa tutkimusta, koska ne muodostavat 

tunnuslukujen arvot ja selittävät niissä tapahtuneet muutokset. Tunnuslukujen 

tulkinnasta esitettiin myös kritiikkiä ennen empiirisen osuuden pohdintaa. 
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Tarkastelu toteutettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä tarkasteltiin yhtä 

alueosuuskauppaa, jolle kohdistettiin samalta alueelta paikallinen Citymarket-

kauppias, johon osuuskauppaa verrattiin. Vertailussa analysoitiin tunnuslukujen 

kehitystä ja siihen johtaneita tapahtumia tilinpäätöserissä ja tehtiin niiden pohjalta 

päätelmiä taloudellisesta onnistumisesta. Ensimmäisen vaiheen analyysissä 

pyrittiin myös vastaamaan toiseen alaongelmista liittyen paikallisiin eroihin 

alueosuuskaupan ja Citymarketin suoriutumisen välillä. Toisessa vaiheessa 

tutkittiin maanlaajuisesti alueosuuskauppojen ja Citymarkettien suoriutumista 

tarkastelujaksolla ja pyrittiin näkemään, minkälaisia tapahtumia on havaittavissa 

kokonaisuudessaan. Pyrittiin siis saamaan maanlaajuinen kokonaiskäsitys 

tarkasteltavien kauppojen yleisestä kehityksestä ja vastaamaan toiseen 

alaongelmaan alueosuuskauppojen taloudellisen kehityksen eroista.    

S-ryhmän alueosuuskauppoja on Suomessa 20 kappaletta, joista tutkimukseen 

otettiin 15 kappaletta. Tarkastelun ulkopuolelle jätetyistä alueosuuskaupoista 

neljälle ei saatu kohdistettua paikallista Citymarket-kauppiasta johtuen 

puutteellisista tilinpäätöstiedoista. Tämän on aiheuttanut joko kauppiaiden suuri 

vaihtuvuus tai Citymarketin verrattain lyhyt paikkakunnalla oloaika. Nämä 

osuuskaupat ovat: Osuuskauppa Maakunta, Osuuskauppa Keula, Koillismaan 

Osuuskauppa ja Satakunnan Osuuskauppa. Näiden lisäksi Kymen Seudun 

Osuuskauppa jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle johtuen sen vuonna 2012 

tapahtuneesta fuusiosta, jossa Osuuskaupat Ympyrä ja Ympäristö muodostivat 

kyseisen osuuskaupan. Näistä ei ole kuitenkaan saatavilla tilinpäätöstietoja 

vuosilta 2010–2012.  

Teoriaosuudessa nostettiin esille kaksi pääteemaa, jotka olivat talouskriisi ja 

päivittäistavarakaupan toimintaympäristö. Näitä käsiteltiin sen osalta kuin oli 

tarpeellista tukemaan tutkimuksen empiiristä osuutta. Talouskriisin voidaan katsoa 

syntyneen kolmen eri perusselityksen tuloksena. Ensimmäisenä tilanteen 

syntymiseen on vaikuttaneet epätasapainot globaaleissa vaihtotaseissa. 

Siirtymätalouksiin on keskittynyt paljon ylijäämää, joka on sitten suuntautunut 

esimerkiksi Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoille. Toisena perusselityksenä nähdään 

Yhdysvaltojen pitkään jatkunut alhainen korkotaso, jonka olisi pitänyt jo nousta 

johtuen vaihtotaseen alijäämäisyydestä.  
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Ensimmäinen ja toinen perusselitys linkittyvät tässä toisiinsa, koska 

siirtymätalouksien jatkuva rahavirta pitää korkotason alhaisena, jonka 

seurauksena alhainen korkotaso houkuttaa sijoittajia etsimään riskisempiä kohteita 

ja kuluttajia köykäisempään velkaantumiseen. Kolmas perusselitys katsoo, että 

etenkin Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmän virheet ja valvonnan huono taso ovat 

mahdollistaneet väärinkäytökset ja kriisin synnyn. 

Huono taloustilanne on vaikuttanut myös päivittäistavarakaupan 

toimintaympäristöön, jossa on eletty pysähtyneisyyden aikaa, kun 

volyymikehitykset ovat olleet lähellä nollaa viime vuosina ja myynnin arvokin on 

noussut hyvin hillitysti. S-ryhmä on pystynyt säilyttämään markkinajohtajuutensa 

tarkastelujaksolla, mutta K-ryhmä ja Suomen lähikauppa ovat menettäneet 

asemiaan Lidl Ky:lle. Lidl onnistui Suomen suhteellisen homogeenisille 

markkinoille tulossaan erinomaisesti erilaisella ja aggressiivisella strategialla 

aikaisempaan nähden, johon kotimaiset toimijat vastasivat hintakilpailulla. Tämä 

sysäsi päivittäistavarakaupan kehityksen aivan uudelle uralle. 

Päivittäistavarakauppaa ja yleisesti toimialaa ovat muovanneet kolme tekijää, jotka 

ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio ja kaupan rakennemuutos. 

Kansainvälistymisessä kaupat joutuvat kiinnittämään huomiota kiristyneeseen 

kilpailutilanteeseen ja avautuneisiin markkinoihin, joita kiristävät muun muassa 

verkkokaupan kehittyminen. Digitaalisuus taas pakottaa kaupat uudistamaan 

liiketoimintakonseptejaan ja selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien 

ostopäätöksiin ja niiden muodostumiseen. Rakennemuutos on ollut pitkään 

vaikuttavana voimana toimialalla ja sen ilmentymä on myymäläkokojen 

kasvaminen myymälöiden määrän supistuessa. Erityisesti 2010-luvulla 

kehityssuuntana on ollut, että myymälät ovat jakautumassa ainoastaan pieniin 

lähikauppoihin ja isoihin hypermarketteihin. Vuonna 2009 Prismat ja Citymarketit 

vastasivat jo 12 prosentista koko alan myynnistä.  
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5.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tarkastelun ensimmäisessä vaiheessa analyysi kohdistui paikallisiin 

alueosuuskauppoihin ja niille kohdistettuun Citymarket-yksikköön. Tarkasteluissa 

havaittiin paljon vaihtelua sen osalta, kummalla oli taloudellinen suoriutuminen 

parempaa verrattuna toiseen. Oikeastaan analyysin ensimmäinen vaihe toimi 

pohjustavana ja kartoittavana analyysinä, kun pyrittiin vastaamaan yleisellä tasolla 

alueosuuskauppojen ja Citymarkettien suoriutumiseen tarkastelujaksolla. 

Alueellisia eroja tarkasteltaessa havaittiin, että liikevoittoprosentti jakaa maata 

taloudellisen suoriutumisen osalta siten, että liikevoittoprosentin supistuminen on 

vähäisempää Itä-Suomessa kuin Länsi-Suomessa. Myös Pohjois- ja Etelä-

Suomen liikevoittoprosentin pieneneminen on ollut tarkastelujaksolla vähäisempää 

kuin Keski-Suomen alueella. Toisella kannattavuutta kuvaavalla tunnusluvulla eli 

kokonaispääomantuottoprosentilla todennettiin myös alueellista vaihtelua. Vaihtelu 

oli kuitenkin erilaista liikevoittoprosenttiin verrattuna ja alueelliset erot näkyivät 

siinä, että supistuminen oli Pohjois-Suomessa pienempää kuin Etelä-Suomessa. 

Muiden tunnuslukujen kohdalla ei voida osoittaa alueellisia eroja eri 

osuuskauppojen ja Citymarkettien välillä.  

Tutkimuksessa havaittiin, että alueosuuskauppojen liikevoittoprosentin trendiksi on 

muodostunut kokonaisvaltainen supistuminen tarkastelujaksolla. Tarkastelujakson 

sisällä ja eri osuuskauppojen välillä on pientä heilahtelua eri suuntiin, mutta 

pääasiallinen suunta on laskeva. Tämän nähdään johtuvan merkittävästi 

kasvaneesta liikevaihdosta, joka on joillain alueosuuskaupoilla jopa 

kaksinkertaistunut tarkastelujaksolla. Tämä yhdessä jatkuvasti heikentyneen 

liiketoiminnan tuloksen kanssa on johtanut liikevoittoprosentin laskevaan trendiin. 

Tunnusluvussa on kuitenkin osalla alueosuuskaupoista havaittavissa nousukausi 

ennen vuotta 2009, jonka jälkeen liiketoiminnan tulos heikkenee ja painaa yleisen 

trendin laskuun kaikilla osuuskaupoilla.  

Kokonaispääomantuottoprosentti vahvistaa viestiä siitä, että kokonaisuudessaan 

alueosuuskauppojen kannattavuus on heikentynyt tarkastelujaksolla.  
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Kyseisen tunnusluvun kehitykseen on vaikuttanut yhtäältä heikentynyt 

liiketoiminnan tulos, mutta kuten todettiin aikaisemmin, toisaalta liiketoiminta on 

kasvanut, mikä on kasvattanut tasetta. Tällöin on ollut hankalampi tuottaa tulosta 

tuloksen heikentyessä yhtäaikaisesti. Citymarketeilla kannattavuus on myös 

heikentynyt, mutta ei yhtä merkittävästi kokonaisuutena kuin alueosuuskaupoilla. 

Toiset Citymarketit ovat jopa pystyneet parantamaan kannattavuuttaan molempien 

tunnuslukujen osalta, kun taas toisilla tulos on painunut negatiiviseksi useana 

vuonna. Citymarketeilla kannattavuuden ajurina on toiminut puhtaasti 

liiketoiminnan tulos, koska samanlaista kasvua ei ole havaittavissa kuin 

osuuskaupoilla on tapahtunut.  

Vakavaraisuuden osalta molemmat kaupat ovat pyrkineet luomaan puskuria tai 

säilyttämään jo valmiiksi hyvän tason tarkastelujaksolla. Alueosuuskauppojen 

omavaraisuusasteet liikkuvat 40–60 prosentin tasolla ja niitä on kasvatettu 

osuuskaupasta riippuen 5-15 prosenttia tarkasteluajanjaksolla. Citymarketeilla 

taas usealla omavaraisuusaste on pidetty läpi tarkastelujakson samana ja osalla 

on laskenut omavaraisuusaste vuoden 2010 jälkeen. Citymarketit ovat 

suhtautuneet selkeästi kevyemmin vakavaraisuuteensa, osittain varmasti jo 

valmiiksi hyvällä tasolla olevan omavaraisuusasteen vuoksi. Ottaen huomioon 

alueosuuskauppojen kasvuvauhdin on merkittävää, että ne ovat myös pystyneet 

kasvattamaan oman pääomansa määrää nopeammin suhteessa taseeseen. 

Yleisesti ottaen Citymarketeilla ei ole tätä vaikeutta ollut liiketoiminnan kasvaessa 

suhteellisen tasaisesti, eikä ole nähty tarpeelliseksi nostaa rahoituspuskuria 

enempää.  

Tarkasteltaessa maksuvalmiuden kehitystä voidaan todeta, että kehityssuunta on 

molemmilla kaupoilla samanlainen ja se noudattaa samanlaista kehitystä kuin 

omavaraisuusaste. Maksuvalmius kasvaa suurimmalla osalla niin 

alueosuuskaupoista kuin Citymarketeista koko tarkastelujakson ajan. 

Alueosuuskauppojen maksuvalmiutta parantaa kasvanut vaihto-omaisuus 

taseessa ja Citymarketin kevyemmästä kasvusta johtuen lyhytaikaisten velkojen 

supistuminen on parantanut niiden maksuvalmiutta. 

Kauppojen tehokkuutta mittaava käyttöpääomaprosentti on merkittävästi 

korkeampi alueosuuskaupoilla kuin Citymarketeilla.  
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Osuuskauppojen taso on noin 6 prosentissa, kun taas Citymarkettien tunnusluku 

vaihtelee nollan molemmin puolin eli usealla Citymarketilla toimintaan ei sitoudu 

ollenkaan rahoitusta useana vuonna koko tarkastelujaksolla. Tasoero selittyy 

liiketoiminnan kasvun eroilla, joissa kuten aikaisemmin todettiin, on se ero, että 

osuuskaupat kasvavat merkittävästi enemmän kuin Citymarketit. Kaupoilla on 

kuitenkin havaittavissa yhteinen trendi, jossa suurimmalla osalla 

alueosuuskaupoista ja Citymarketeista sitoutuu liiketoimintaan enemmän 

rahoitusta vuodesta 2006 eteenpäin tilikaudesta toiseen aina vuoteen 2010 asti, 

jonka jälkeen tunnusluku tasoittuu alemmalle tasolle. Nähtävissä on siis, että 

kasvu on ollut merkittävämpää ennen vuotta 2010 kuin sen jälkeen.  

Kaikkiaan voidaan todeta, että S-ryhmän alueosuuskauppojen kannattavuus on 

heikentynyt tarkastelujaksolla liiketoiminnan kuitenkin samanaikaisesti kasvaessa. 

Vakavaraisuus on yleisesti ottaen hyvällä tasolla kaikilla osuuskaupoilla läpi 

tarkastelujakson, jota on kuitenkin pyritty parantamaan epävarmoina aikoina. 

Samanlainen suuntaus on myös maksuvalmiuden osalta nähtävissä, joka on 

säilynyt tyydyttävällä tasolla tarkastelujaksolla.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi toteuttaa samanlainen tutkimus viiden 

vuoden kuluttua, johon saataisiin mukaan esimerkiksi viimeaikaiset aukioloaikojen 

vapautukset ja nähtäisiin miten muut tässäkin tutkimuksessa mainitut 

muutosvoimat ovat muovanneet toimintaympäristöä ja tätä kautta S-ryhmän 

taloudellista suoriutumista. Lisäksi tämän tutkimuksen pohja on hyvin 

käytännönläheinen ja sen osia pystytään muovaamaan eri tarpeisiin esimerkiksi 

muuttamalla Citymarket-kauppiaiden yksiköt Lidlin marketteihin, jolloin saataisiin 

erilainen verrokkikohde S-ryhmän alueosuuskaupoille. 
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