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1 JOHDANTO

Elintarvikkeisiin on kohdistunut muutaman viime vuoden aikana lukuisia veromuu-
toksia koko Euroopan unionin (EU) alueella. Suomessa on tehty vuosien 2008 ja 2012 
välisenä aikana useita elintarvikkeiden sekä kulutus- että valmisteveroja koskevia poliit-
tisia päätöksiä. Vuoden 2009 syksyllä toteutettiin ensimmäinen edellä mainittujen pää-
tösten seurauksena tehty veromuutos Suomessa: elintarvikkeiden arvonlisäveroa (alv) 
alennettiin viidellä prosenttiyksiköllä. Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta muuttui 
siten lähemmäksi EU:n keskiarvoa, jolloin myös kuluttajahintojen odotettiin laskevan 
lähemmäksi unionin keskimääräistä tasoa. 

Kuluttajatutkimuskeskus tutki elintarvikkeiden alv:n alennuksen vaikutuksia laa-
jan hintaseurannan avulla. Hintaseurantatutkimuksessa selvitettiin, missä laajuudessa 
veron alennus näkyi kuluttajahinnoissa keskimäärin ja millaisia eroja mahdollisesti 
esiintyi erityyppisten elintarvikkeiden, myymälöiden tai kaupparyhmien tai maan eri 
alueiden välillä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että elintarvikkeiden arvonlisäveron 
alennus siirtyi kuluttajahintoihin. Kuitenkin eri elintarvikeryhmissä ja eri jalostusas-
teissa alennus näkyi vaihtelevasti (Peltoniemi & Varjonen 2010). 

Elintarvikkeiden alv:n lasku 17 prosentista 12 prosenttiin jäi lyhytaikaiseksi rat-
kaisuksi.  Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset ulottuivat vuonna 2009 myös 
Suomeen, ja hallitus näki parhaaksi paikata kansantalouden kassavajetta muun muassa 
elintarvikkeiden arvonlisä- ja valmisteverojen korotuksilla. Elintarvikkeiden arvonlisä-
veroa korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä sekä vuoden 2010 heinäkuussa että osana 
yleistä arvonlisäveron korotuspakettia vuoden 2013 alussa. Makeis- ja jäätelövero sekä 
laajennettu virvoitusjuomavero tulivat voimaan vuoden 2011 alussa, ja niitä korotet-
tiin vuoden 2012 alussa.

Suomen hallituksen vuodesta 2009 alkaen tekemät useat elintarvikkeiden veromuu-
tospäätökset sekä ruoan hinnan jatkuva kallistuminen ovat kannustaneet Kuluttaja-
tutkimuskeskusta jatkamaan elintarvikehintojen seurantatutkimusta. Vuoden 2011 
helmikuussa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin elintarvikkeiden hintojen kehitystä 
vuosien 2008–2010 lokakuiden välillä (Peltoniemi & Varjonen 2011). Vuoden 2012 
keväällä raportoitiin hintaseurannan tuloksia vuodelta 2011 (Peltoniemi 2012).

Elintarvikkeiden raaka-aineiden hinnat maailmanmarkkinoilla olivat vuoden 2012 
aikana edelleen korkeita, vaikka hinnat eivät ihan edellisvuoden ennätyslukuihin 
kohonneetkaan. Suomessa kuluttaja maksoi vuonna 2012 elintarvikkeistaan ja alko-
holittomista juomista keskimäärin 5,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (Tilas-
tokeskus 2013). Ei siten ole ihme, että ruoan hinta oli myös vuonna 2012 säännöl-
linen puheenaihe niin kuluttajien, median kuin poliittisten päätöstentekijöidenkin 
keskuudessa.

Vuonna 2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen hintaseurannassa oli kotimaisista kaup-
paryhmittymistä kerätty 73 elintarvikkeen muodostama ruokakori (liite 1). Nämä ruo-
kakorin elintarvikkeet olivat mukana myös vuosien 2008–2011 hintakeräyksissä, joten 
eri vuosien hintatietoja voitiin vertailla keskenään.  

Lukuun 1.1 on koottu ruokaan Suomessa vuosina 2009–2013 kohdistuneet vero-
muutokset ja elintarvikkeiden arvonlisäverokantojen nykytasot EU:ssa. Luvussa 1.2 
tarkastellaan ruoan viime vuosien hintakehitystä Suomessa, ja luvussa 1.3 valotetaan 
ruoan raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kehitystä. Seuraavaksi, luvussa 2 
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esitellään hintaseurantatutkimuksen menetelmä, aineistot ja tulokset. Tuloksissa tar-
kastellaan sekä painotetun ruokakorin että yksittäisten brändituotteiden ja kaupan 
omien merkkituotteiden hintakehitystä. Lisäksi analysoidaan edullisimpien ja kal-
leimpien hintahavaintojen jakautumista eri myymälätyypeissä Suomessa. Kolmannen 
luvun erillisessä alueellisessa tarkastelussa arvioidaan Ahvenanmaan suurimpien ruo-
kakauppojen hintatasoja. Raportin viimeisessä luvussa (luku 4) esitetään yhteenveto ja 
johtopäätökset.

1.1  Ruoan veromuutokset Suomessa ja muualla EU:ssa

Tavaroiden ja palveluiden kulutukseen kohdistuvat verot jaetaan yleensä yleisiin ja eri-
tyisiin veroihin. Yleiset kulutusverot, kuten arvonlisävero, määräytyvät prosenttiosuu-
tena hyödykkeiden myyntihinnoista. Erityisiä kulutusveroja, yleensä valmisteveroja, 
kannetaan vain tietyistä hyödykkeistä. (Rauhanen & Peltoniemi 2006.)

Kulutusverot tuottivat vuonna 2011 Suomen valtiolle 26,8 mrd. euroa, mikä on 
32,6 prosenttia kaikista verotuloista sekä noin 14 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Kulutusverot ovatkin valtiolle tärkeä tulonlähde. Valtaosa kulutusveroista kertyy 
yleisistä hintasidonnaisista veroista, kuten esimerkiksi arvonlisäverosta. Perinteisesti 
kulutusverojen tasoa on muutettu varsin harvakseltaan. Euroopan velkakriisin myötä 
tilanne on kuitenkin muuttunut. Vuonna 2011 Suomessa kulutusverojen osuus kai-
kista verotuotoista nousi 31,6 prosentista 32,6 prosenttiin. Tämä johtui useista valmis-
teverojen kiristyksistä sekä vuoden 2010 puolivälissä voimaantulleesta arvonlisäveron 
kiristyksestä. (Punakallio 2012.)

Valmisteverot ovat laissa määriteltyjen tiettyjen tuotteiden valmistukseen tai käyt-
töön kohdistuvia välillisiä veroja. Veronsuorittamisvelvollisuus syntyy, kun valmisteve-
ronalainen tuote luovutetaan kulutukseen Suomessa. Valmisteveroa maksetaan muun 
muassa alkoholijuomista, polttoaineista, tupakkatuotteista, sähköstä, jätteestä, makei-
sista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista. Valmisteverojen keskeisimpänä tehtävänä on tuot-
taa valtiolle verovaroja, mutta yhä useammin niitä perustellaan myös muilla yhteiskun-
nallisilla ja kansainvälisillä päämäärillä. Tyypillisesti valmisteverot asetetaan sellaisille 
tuotteille, joiden kuluttamisesta aiheutuu yhteiskunnallisia haittoja ja kustannuksia eli 
ulkoisvaikutuksia. (Punakallio 2012.)

Vuosien 2009 ja 2012 välisenä aikana Suomessa on toteutettu useita sekä kulutus- 
että valmisteveroja koskevia muutoksia. Poliittisten ohjauskeinojen kautta on haluttu 
vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin, mutta myös kuluttajien ostovoimaan ja terveel-
lisempien kulutustottumusten yleistymiseen. Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan 
nostojen ja valmisteverojen laajennuksen taustalla ovat olleet myös valtion yleiset 
talousbudjetin tasapainottamiseen tähdänneet toimenpiteet. 

Elintarvikkeiden arvonlisäverokantaan tehtiin ensin vuoden 2009 lokakuussa viiden 
prosenttiyksikön alennus hallituksen vuoden 2008 syksyllä tekemän veromuutosesi-
tyksen mukaisesti (HE 114/2008). Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta oli tuolloin 
Suomessa selvästi useimpia unionin jäsenmaita korkeampi, ja alennuksen tarkoituk-
sena oli saada elintarvikkeiden kuluttajahintoja lähemmäksi EU:n keskimääräistä tasoa

  Tämän jälkeen oli vuorossa elintarvikkeiden arvolisäverokannan yhden prosent-
tiyksikön korotus kahtena eri ajankohtana: vuoden 2011 heinäkuussa ja vuoden 2013 
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alussa (taulukko 1). Myös eräiden elintarvikeryhmien valmisteveroihin on tullut muu-
toksia poliittisten päätösten myötä. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laajennettu vir-
voitusjuoma- sekä makeis- ja jäätelövero. Virvoitusjuomaveron piiriin kuuluu virvoi-
tusjuomien lisäksi nyt myös esimerkiksi luonnon kivennäisvedet. Virvoitusjuomien 
vero nousi 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta. Makeisista sekä jäätelöstä valmisteveroa 
peritään 75 senttiä kiloa kohden (HE 148/2010). Makeisvero koskettaa makeisia ja 
jäätelöä, mutta esim. keksit, leivonnaiset, murot ja jogurtit ovat sen ulkopuolella. 

Vuoden 2012 alusta alkaen makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta 
annettua lakia muutettiin siten, että makeisten ja jäätelön valmisteveroa korotettiin 75 
sentistä 95 senttiin kilogrammalta ja virvoitusjuomien valmistevero 7,5 sentistä litralta 
11 senttiin litralta valmista juomaa (HE 155/2011).

Valtiovarainministeriö asetti vuoden 2012 alusta alkaen työryhmän selvittämään 
miten makeisten, virvoitusjuomien ja jäätelön valmistevero voitaisiin korvata laajem-
pipohjaisella sokeriverolla (Valtiovarainministeriö 2012). Sokeriverotyöryhmä päätyi 
kuitenkin vuoden 2013 alussa siihen tulokseen, että nykyinen makeisveromalli on toi-
mivampi kuin kokonaissokeripitoisuuteen perustuva sokeriveromalli tai  makeisveron 
ja sokeriveron yhdistelmämalli. Työryhmän mukaan nykyinen makeisiin, jäätelöön ja 
virvoitusjuomiin kohdistuva vero on aiheuttanut sen piirissä oleville yrityksille hallin-
nollisia kustannuksia, mutta se on silti toiminut odotetusti. Makeisveron arvioidaan 
olevan varsin tehokas, koska se suuntautuu pääasiallisesti ravintosisällöltään köyhiin 
tuotteisiin, jotka vetoavat erityisesti lapsiin ja nuoriin. (Valtiovarainministeriö 2013.)

TAULUKKO 1.  Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden veromuutokset vuosina 2009–2013.

Suomen hallitus päätti vuoden 2013 maaliskuun kehysriihessä jälleen uusista valtion 
tulopohjan vahvistamiseen tähtäävistä valmisteveromuutoksista. Niin sanottujen terve-
ydelle haitallisten tuotteiden, kuten alkoholin, tupakan sekä elintarvikkeista makeisten 
ja virvoitusjuomien verokantoja korotetaan. Verouudistusta perustellaankin paitsi talo-
udellisilla mutta myös terveydellisillä hyödyillä. (Valtioneuvosto 2013.)

Suomessa ja valtaosassa EU-maita sovelletaan moniportaista arvonlisäverokantojär-
jestelmää: yleisen arvonlisäverokannan lisäksi tietyillä tuotteilla on nollaverokanta tai 
alennettuja verokantoja. Muun muassa elintarvikkeisiin ja ruokapalveluihin sovelle-
taan usein alennettua verokantaa.

Elintarvikkeiden alv-kannat ovat nousseet viime vuosina useissa EU:n jäsenmaissa. 
Tähän on osaltaan vaikuttanut jäsenmaiden yleiset talousbudjetin tasapainottami-
seen tähdänneet toimenpiteet ja eräissä maissa, kuten Kreikassa, laajemmat talouden 
vakauttamisohjelmat. Arvonlisävero yleisenä kulutusverona on nähty yhdeksi otolli-
seksi lähteeksi lisätä valtioiden tuloja. 

Veromuutos 2009 2010 2011 2012 2013 
Elintarvikkeiden alv 1.10.2009: 17 %  -> 12 % 1.7.2010: 12 % -> 13 %     1.1.2013: 13 % -> 14 % 

Ruokapalveluiden alv   1.7.2010: 22 % -> 13 %     1.1.2013: 13 % -> 14 % 

Makeis- ja jäätelövero   1.1.2011: 75 c/kg 1.1.2012: 75 c/kg -> 95 c/kg  

Virvoitusjuomavero     1.1.2011: 4,5 c/l -> 7,5 c/l 1.1.2012: 7,5 c/l -> 11 c/l   
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Vuoden 2010 jälkeen Suomen lisäksi elintarvikkeiden arvolisäverokantaa ovat nos-
taneet Kreikka, Portugali, Tšekin tasavalta, Liettua, Romania, Slovakia, Latvia, Puola, 
Kypros. Kreikassa ja Tšekin tasavallassa elintarvikkeiden arvonlisäverokantaa on koro-
tettu Suomen tavoin kahteen eri otteeseen. (Euroopan komissio 2013.)

EU:n jäsenmaiden elintarvikkeiden arvonlisäverokannat vaihtelevat nollan ja 25 
prosentin välillä. Elintarvikkeiden nollaverokanta on käytössä Isossa-Britanniassa, 
Irlannissa ja Maltalla. EU-27-alueella Tanskassa, Romaniassa, Latviassa, Liettuassa, 
Bulgariassa, Slovakiassa, Virossa, Unkarissa ja Tšekin tasavallassa elintarvikkeiden alv-
kanta on korkeampi kuin Suomessa (kuva 1).

KUVA 1.  Elintarvikkeiden arvonlisäverokannat EU-27-alueella vuoden 2013 alussa (Euroopan 
komissio 2013, omat laskelmat). 

Vuoden 2013 alussa keskimääräinen asukasluvulla painotettu elintarvikkeiden alv-
kanta EU-27-alueella oli 7,2 prosenttia, joten siihen nähden Suomen nykyinen 14 
prosentin alv-kanta on noin kaksinkertainen.  Elintarvikkeiden keskimääräinen asu-
kasluvulla painotettu alv-kanta unionin alueella on noussut viime vuosina, sillä vuonna 
2009 se oli 6,6 prosenttia.
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1.2  Ruoan viime vuosien hintakehitys Suomessa 

Kaikkiin elintarvikkeisiin kohdistuneet arvonlisäveromuutokset ja osaan elintarvik-
keista kohdistuneet valmisteveromuutokset ovat luonnollisesti näkyneet ruoan kulut-
tajahinnassa Suomessa. Niiden lisäksi elintarvikkeiden hintoihin vaikuttaneita tekijöitä 
ovat viime vuosina olleet muun muassa työvoimakustannusten nousu, energian kallis-
tuminen, ruoan raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja tuottajahintojen nousut 
sekä tuotteiden jalostusasteen nousu. 

Edellä mainittujen hieman perinteisempien ruoan hintaan vaikuttavien tekijöiden 
rinnalle on syytä nostaa myös kuluttajien lisääntyneet vaatimukset. Tämän päivän 
kuluttaja arvostaa ruoassa eri ominaisuuksia kuin kuluttaja muutama vuosi sitten. Esi-
merkiksi lähi- ja luomuruoka ovat selvästi lisänneet merkitystään ruoan valintatilan-
teessa. Vuonna 2011 kuluttajista 59 prosenttia piti lähiruokaa ja 39 prosenttia luomu-
ruokaa ruoan valintatilanteessa vähintään melko tärkeänä asiana. Vuonna 2005 vastaa-
vat osuudet olivat 41 ja 26 prosenttia (Peltoniemi & Yrjölä 2012). Lähi- ja luomuruoan 
lisäksi esimerkiksi eettisesti tuotettujen sekä gluteenittomien ja vähähiilihydraattisten 
elintarvikkeiden kysyntä on lisääntynyt. Tällaiset elintarvikkeet ovat luonnollisesti hin-
naltaan kalliimpia kuin ilman erityistä tuotantotapaa tuotetut elintarvikkeet. 

Kuvassa 2 esitetään ruoan ja yleisten kuluttajahintojen kuukausittainen muutos-
kehitys vuoden 2009 syyskuusta vuoden 2013 maaliskuuhun saakka, kun perusvuo-
tena on 2005. Vuoden 2009 syyskuussa, kuukausi ennen ruoan alv:n alennusta, ruoan 
kuluttajahintaindeksi (114,5) oli 5,5 prosenttia yleistä kuluttajahintaindeksiä (108,5) 
korkeammalla tasolla. 

Tilastokeskuksen (2013) mukaan alv:n alennus laski elintarvikkeiden hintoja kes-
kimäärin 5,6 prosenttia vuoden 2009 syyskuusta lokakuuhun. Kuluttajatutkimuskes-
kuksen toteuttaman hintaseurantatutkimuksen tulokset olivat hyvin samansuuntaiset, 
sillä sen mukaan elintarvikkeiden hinnat laskivat keskimäärin 5,7 prosenttia. Hieman 
arvonlisäveron alennuksen laskennallista vaikutusta (-4,3 %) suurempi elintarvikkei-
den hintojen alennus vuoden 2009 lokakuussa johtui osaksi sesonkituotteiden, kuten 
vihannesten alhaisista hinnoista. Tuoreiden vihannesten (tomaatti, kurkku ym.) pois-
taminen hintakehityksen tarkastelusta pienensi elintarvikkeiden hintojen laskua puoli 
prosenttiyksikköä. (Peltoniemi & Varjonen 2010.)

Heti ruoan alv:n alennuksen jälkeen, vuoden 2009 lokakuussa, sekä ruoan että yleis-
ten kuluttajahintojen indeksipisteluvut olivat samalla tasolla (noin 108). Tämän jäl-
keen elintarvikkeiden hinnat kallistuivat hieman yleisiä kuluttajahintoja rivakampaan 
tahtiin aina vuoden 2010 huhtikuuhun saakka. 2010 kesän alussa ruoka jopa hieman 
halpeni, jolloin ruoan kuluttajahintaindeksi oli muutaman kuukauden ajan yleisiä 
kuluttajahintoja alemmalla tasolla.
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KUVA 2.  Elintarvikkeiden ja yleisten kuluttajahintojen kuukausittainen kehitys sekä 
ruoan hintaan vaikuttaneita muutostekijöitä vuoden 2009 syyskuusta vuoden 
2013 maaliskuuhun, 2005 = 100 (Tilastokeskus 2012).

Vuoden 2010 syksyllä sekä ruoan hinta että yleiset kuluttajahinnat alkoivat nousta, 
ja ruoan hinta selvästi yleistä hintatasoa ripeämpään tahtiin.  Ruoan hintaa nosti eri-
tyisesti elintarvikkeiden raaka-aineiden hintojen kohoaminen sekä maailmanmarkki-
noilla että kotimaassa. Kansainvälisillä markkinoilla hintaa nostivat viljasatojen epäon-
nistuminen epäedullisten säiden takia useissa tärkeissä viljanviejämaissa sekä öljyn kal-
listuminen. Suomessa lisäksi ruoan alv:n yhden prosenttiyksikön nousu vuoden 2010 
heinäkuussa siirtyi syksyn aikana hintoihin.

Vuoden 2011 alussa elintarvikkeiden hintoihin tuli nousupiikki, kun valmistevero-
jen vaikutus näkyi makeisten, jäätelön sekä virvoitusjuomien hinnoissa. Tämän jälkeen 
toukokuusta lähtien ruoan hinta oli jopa laskusuunnassa muutaman kuukauden ajan. 
Syksyn aikana hinnat nousivat kuitenkin tasaisesti ylöspäin raaka-aineiden hintojen 
laskusta huolimatta. Ruoan hinta nousikin vuonna 2011 Suomessa keskimäärin 6,3 
prosenttia vuodesta 2010. Yleiset kuluttajahinnat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 
3,4 prosenttia edellisvuodesta (Tilastokeskus 2013).
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Vuoden 2012 alussa elintarvikkeiden hintojen nousuvauhti kiihtyi, sillä makei-
siin, jäätelöön ja virvoitusjuomiin kohdistui vuoden 2012 alussa voimaan tullut uusi 
valmisteverojen korotus (ks. luku 1.1). Esimerkiksi suklaatuotteet maksoivat vuoden 
2012 tammikuussa 6 prosenttia enemmän kuin edelliskuussa. Vastaavasti virvoitusjuo-
mien ja jäätelön hinta kohosi noin 4 prosenttia (Tilastokeskus 2013).

Vuonna 2012 ruoan hintakehitys oli paljolti parin edellisvuoden toisintoa, sillä 
alkuvuoden nousujakson jälkeen seurasi hintojen tasaantuminen kesän ajaksi, jonka 
jälkeen syyskuussa hinnat lähtivät jälleen rivakkaan nousuun. Ruoan hinta nousi myös 
vuonna 2012 selvästi yleisiä kuluttajahintoja voimakkaammin. Ruoka maksoi vuonna 
2012 keskimäärin 5,2 enemmän kuin vuotta aiemmin, kun vastaavasti yleiset kulutta-
jahinnat nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia (Tilastokeskus 2013).

Vuoden 2013 alusta alkaen kaikkia arvonlisäverokantoja nostettiin yhdellä prosent-
tiyksiköllä, jolloin ruoan alv nousi 14 prosenttiin. Tämä toimenpide vaikutti osaltaan 
ruoan hintaan nostavasti, mutta ruoka kallistui vuoden 2013 alussa myös muista syistä. 
Valio ilmoitti tammikuussa nostavansa Kilpailuviraston päätöksen1 vuoksi perusmai-
tojen tukkuhintaa vähittäiskaupalle 30 prosenttia helmikuusta alkaen. Valion suurin 
kilpailija, Arla Ingman, kertoi samanaikaisesti myös nostavansa kaupalle myytävän 
maidon hintaa (Helsingin Sanomat 2013). 

Meijeriyhtiöiden korotukset siirtyivät heti helmikuussa melko näyttävästi kulutta-
jahintoihin, sillä maito oli vuoden 2013 helmikuussa lähes 16,6 prosenttia kalliimpaa 
kuin edelliskuussa ja 18,5 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Kaiken kaikki-
aan maitotuotteet kallistuivat 4,3 prosenttia tammikuusta, mutta myös viljatuotteiden 
(+3,3 %) ja lihan (+2,9 %) hinnat nousivat reippaasti. Ruoka kallistui siten vuoden 
2013 helmikuussa peräti 2,2 prosenttia edelliskuukaudesta. (Tilastokeskus 2013.)

Kuva 2 osoittaa, että vuoden 2013 maaliskuussa ruoan kuluttajahintaindeksi (129,9) 
oli jo noin 10 prosenttia korkeammalla tasolla kuin yleinen kuluttajahintaindeksi 
(118,3). Lehtisen (2013) mukaan ruoan reaalihinta, hintojen muutos suhteessa koko 
kuluttajahintaindeksiin, pysyi melko vakaana vuodesta 2000 aina vuoden 2007 lop-
puun asti. Sen jälkeen ruoan hinta on noussut selvästi yleistä hintakehitystä nopeam-
min. Ilman arvonlisäveron muutoksia vuosina 2009, 2010 ja 2013 ruoan reaalihinta 
oli vuoden 2013 helmikuussa 16 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000 (Lehtinen 
2013). 

Kuvassa 3 esitetään Suomen EU-jäsenyyden aikaisia kuluttajahinta- ja ansiokehityksiä.
Vuodesta 1995 aina vuoteen 2007 saakka elintarvikkeiden kuluttajahintakehitys 

oli muutamaa vuotta lukuun ottamatta hieman yleistä inflaatiokehitystä hitaampaa. 
Tämän jälkeen ruoan hinta on noussut reippaasti yleistä hintakehitystä nopeammin. 
Tosin vuoden 2009 lokakuussa toteutetun elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen 
vaikutukset näkyivät vuoden 2010 ruoan hintakehityksessä: ruoan hinta laski tuolloin 
keskimäärin 3,6 prosenttia, kun yleiset kuluttajahinnat nousivat 1,2 prosenttia. Ilman 
arvonlisäveron laskua ruoan hinta olisi noussut myös vuonna 2010 yleisiä kuluttaja-
hintoja nopeammin. Vuonna 2012 ruoan reaalihinta oli viime vuosien hintakehityksen 
vuoksi 3,5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1995. Tämän korkeammalla ruoan reaa-
lihinta ei ole ollut kertaakaan Suomen EU-jäsenyyden aikana.

1  Kilpailuviraston vuoden 2012 joulukuussa tekemän päätöksen mukaan Valio on syyllistynyt vuodesta 
2010 alkaen saalistushinnoitteluun eli maidon myymiseen tukkumarkkinoilla tuotantokustannukset alittavaan 
hintaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tämän vuoksi esittänyt Valiolle 70 miljoonan euron seuraamusmaksua 
määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Valio ei hyväksynyt seuraamusmaksun täytäntöönpanoa, joten asia 
ratkaistaan markkinaoikeudessa (Kilpailuvirasto 2012, Helsingin Sanomat 2013).
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KUVA 3.  Palkansaajien ansiotason, yleisen kuluttajahintaindeksin (KHI) ja ruoan kuluttajahinta-
indeksin (KHI) kehitys Suomessa vuosina 1995–2012, 1995 = 100, 2012* = Ansiotason 
tiedot ovat ennakkotietoja (Tilastokeskus 2013 ja omat laskelmat). 

Kun puhutaan ruoan hinnan alituisesta ja toisinaan nopeastakin hintojen noususta, 
on hyvä tarkastella samanaikaisesti myös kuluttajien ostovoiman kehitystä. Palkansaa-
jien reaalisansiot ovat nousseet vuodesta 1995 vuoteen 2012 noin 36 prosenttia eli 
noin kymmenkertaisesti ruoan reaalihintojen nousuun nähden (kuva 3). Siten entistä 
pienempi osa kuluttajan palkkapussista kuluu ruokaostoksiin ja vastaavasti suurempi 
osa on käytettävissä muihin vaihtoehtoisiin kulutuskohteisiin.

Pellervon taloustutkimuksen (2013) arvion mukaan suurimmat hinnannousut suo-
malaisten ruokakauppojen kuluttajahinnoissa nähtiin jo vuoden 2013 ensimmäisten 
kuukausien aikana. Loppuvuodelle 2013 odotetaan vain maltillisia korotuksia, mutta 
silti elintarvikkeiden kuluttajahintojen ennustetaan nousevan vuonna 2013 lähes edel-
lisvuoden tahtiin, eli 4,7 prosenttia (Pellervon taloustutkimus 2013).

Ruoan kuluttajahinta on Suomessa noussut viime vuosina nopeammin kuin esi-
merkiksi Ruotsissa. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 ruoan hinta nousi Suomessa noin 24 
prosenttia, kun Ruotsissa ruoka kallistui vastaavana aikavälinä 18 prosenttia (Eurostat 
2013). Lehtisen (2013) mukaan ruoan hintataso on jo aiemmin ollut selvästi euroop-
palaista keskitasoa korkeampi, mutta viime vuosien kehitys uhkaa kasvattaa eroa enti-
sestään. Vuodesta 2008 ruoan hinta on noussut Suomessa vanhoista EU-maista (EU-
15) toiseksi nopeimmin heti Ison-Britannian jälkeen.
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1.3  Ruoan raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö Food and Agriculture 
Organisation, FAO on laskenut maailmanmarkkinoiden hintoja kuvaavaa ruoan raaka-
ainehintaindeksiä vuodesta 1990 alkaen. Raaka-ainekorin hinta (Food Price Index) 
muodostuu lihan, maitotaloustuotteiden, viljan, sokerin sekä öljyjen ja rasvojen pai-
notetuista hintaindekseistä. Lihan hintaindeksiin kuuluu siipikarjanliha, naudanliha 
sekä sianliha. Maitotaloustuotteisiin sisältyy voin, rasvattoman maitojauheen, rasvaisen 
maitojauheen sekä juuston ja kaseiinin hintanoteeraukset. Viljan hintaindeksi muo-
dostuu vehnän, maissin ja riisin hintanoteerauksista. Öljyjen ja rasvojen hintaindek-
sissä on mukana useita erilaisia öljyjä, myös eläin- ja kalaöljyjä. Sokerin hintaindeksi on 
saatu kansainvälisten sokerisopimusten hintatiedoista. (FAO 2013.)

Ruoan raaka-aineiden hinta oli vuodesta 1997 vuoteen 2002 saakka laskusuunnassa. 
Tämän jälkeen ruoan hinta on noussut välillä hyvinkin voimakkaasti. Erityisesti vuo-
sina 2008 ja 2011 ruoka kallistui vauhdilla (taulukko 2). Vuoden 2008 ennätyksellisen 
hyvän viljasadon ja öljyn hinnan alenemisen vuoksi hinnat olivat laskussa aina vuoden 
2009 kevääseen saakka. Ruoan hinta nousi melko maltillisesti vuoden 2009 keväästä 
vuoden 2010 tammikuuhun saakka. Vuoden 2010 alkupuoliskolla ruoan hinta laski 
hieman, mutta kesäkuussa sen hinta kääntyi nousuun. Ruoan hintaa nosti vuoden 
2010 syksyllä erityisesti alhaiset viljasatoennusteet. Ennusteita heikensivät epäedulliset 
säät sekä tulvien ja metsäpalojen kaltaiset luonnonkatastrofit useissa tärkeissä viljanvie-
jämaissa. Lisäksi ruoan hintaan loi nousupaineita öljyn hinnan kallistuminen. 

Ruoan raaka-ainehintaindeksi oli vuonna 2011 ennätyskorkealla tasolla. Vuonna 
2012 ruoan raaka-aineiden hinnat laskivat lähes 7 prosenttia edellisvuodesta, mutta 
edelleen ruoan raaka-aineista maksettiin paljon, jos sitä verrataan vuotta 2011 edel-
täneeseen aikaan (taulukko 2). Vuonna 2012 maitotuotteiden hinnat laskivat melko 
reippaasti, mutta lihan hinta pysyi lähes ennallaan (FAO 2013). 

Ruoan kysyntä sekä ravinnoksi että energian raaka-aineeksi, mutta myös sijoitus-
kohteeksi kasvaa väistämättä tulevaisuudessa. Kiinan ja Intian kaltaisilla kehittyvillä 
markkinoilla ruoan kysyntä kasvaa erityisen voimakkaasti. Kiinassa kulutetaan jo nyt 
useita maatalousraaka-aineita enemmän kuin missään muualla maailmassa, ja myös 
pidemmälle jalostettuja tuotteita kysytään siellä tulevaisuudessa selvästi nykyistä enem-
män. Maailmanlaajuisen bioetanolin ja biodieselin tuotannon odotetaan kaksinker-
taistuvan vuoteen 2021 mennessä. Tämä lisää erityisen paljon sokeriruokon, karhean 
viljan ja kasviöljyn kysyntää (OECD-FAO 2012). 
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TAULUKKO 2. Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ruoan raaka-
ainehintaindeksin (Food Price Index, FPI: 2002–2004 =100) kehitys vuosina 1990–2012.

On selvää, että ruoan kysynnän kasvu näkyy tulevaisuudessa myös ruoan hinnan 
kohoamisena. Maailman öljyvarojen rajallinen määrä ei myöskään voi olla näkymättä 
ruoan hintaan nostopaineita tuovana tekijänä, sillä 40 prosenttia maailman öljyn ja 
maakaasun kulutuksesta menee ruoan alkutuotantoon, jalostukseen ja kuljetuksiin 
(Aleklett 2009).

Vuosi FPI Liha 
Maitotalous- 

tuotteet Vilja Öljyt ja rasvat Sokeri 

1990 105,4 124,0 74,8 97,7 74,0 178,1 

1991 103,6 125,4 79,6 97,1 79,1 127,2 

1992 108,5 125,2 95,4 102,5 84,3 128,5 

1993 104,6 118,1 84,6 99,5 86,0 142,2 

1994 110,6 115,0 82,3 104,5 113,4 171,8 

1995 123,2 118,4 109,6 119,3 125,0 188,5 

1996 129,1 128,4 109,4 140,8 111,2 169,7 

1997 118,5 123,2 105,1 112,4 112,5 161,4 

1998 107,1 103,2 99,1 99,9 129,9 126,6 

1999 92,4 97,8 86,3 90,6 91,6 89,0 

2000 90,4 95,8 95,4 85,2 67,8 116,1 

2001 93,4 96,5 107,1 86,5 67,6 122,6 

2002 89,9 89,5 82,2 94,4 87,0 97,8 

2003 97,7 96,8 95,1 98,1 100,8 100,6 

2004 112,4 113,7 122,6 107,5 112,2 101,7 

2005 117,3 120,1 135,4 103,5 103,6 140,3 

2006 126,7 118,5 128,0 121,7 112,5 209,6 

2007 158,7 125,1 212,4 166,9 170,0 143,0 

2008 199,8 153,2 219,6 237,8 227,2 181,6 

2009 156,9 132,9 141,6 173,7 150,9 257,3 

2010 185,3 152,2 200,4 182,6 194,2 302,0 

2011 227,6 176,6 220,5 246,8 252,3 368,9 

2012 211,7 174,9 188,6 240,9 225,3 305,7 
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2  ELINTARVIKKEIDEN HINTASEURANTA VUOSINA 
2008–2012

Tässä luvussa tarkastellaan painotetun ruokakorin sekä ruokakorin nimeltä mainit-
tujen elintarviketuotteiden keskimääräisten kuluttajahintojen kehitystä suomalaisissa 
päivittäistavaramyymälöissä lokakuussa vuosina 2008–2012. Saman ajankohdan ver-
tailun hyötynä on se, että tällöin kausivaihteluiden aiheuttamat hintaheilahtelut on 
eliminoitu. Lisäksi selvitetään kuinka elintarvikkeiden edullisimmat ja kalleimmat hin-
tahavainnot jakautuvat eri kauppatyyppien välillä.

Tämän tutkimuksen käyttämät menetelmät ja osittain myös aineistot ovat samoja 
kuin Peltoniemen ja Varjosen (2010 ja 2011) sekä Peltoniemen (2012) aiemmissa tut-
kimuksissa. Näistä tutkimuksista löytyy yksityiskohtaisempi kuvaus tässä raportissa 
käytetystä menetelmästä ja luotettavuusarvioinnista.

2.1  Aineisto- ja menetelmäkuvaus

Ruokakorin aineisto on kerätty yhteensä 73 elintarviketuotteesta (liite 1). Tuotteet ja 
tuotemerkit valittiin eniten myytyjen tuotteiden joukosta. Mukana oli elintarvikkeita 
kaikista merkittävistä tuoteryhmistä, kuten maitotuotteet, viljatuotteet, liha, vihan-
nekset ja hedelmät. Hintatietoja kerättiin sekä kotimaisista että tuontielintarvikkeista. 
Kotimaisten ja ulkomaisten kurkkujen ja tomaattien hintakehitystä seurattiin erikseen. 

Tämän raportin aineistona on viisi hintakeräystä: ensimmäinen tehtiin vuosi ennen 
arvonlisäveron alennusta (vuoden 2008 lokakuussa) ja muut vuoden välein siten, että 
viimeisin hintakeräys tehtiin vuoden 2012 lokakuussa. Ruokakorin tuotteista kertyi 
jokaista hintakeräystä kohden noin 4 000 hintahavaintoa. 

Elintarvikkeiden hintatietoja kokosivat aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan val-
tionvirasto myymälöissä eri puolilla Suomea. Hintaseurantaan kuuluneet tuotteet 
pidettiin mahdollisimman samoina kaikissa keräilyissä. Hintakerääjien tuotelistassa oli 
kuvaus kustakin hintaseurannassa olevasta tuotteesta. Valtaosassa tuotteita oli mainittu 
tuotemerkki, valmistaja ja pakkauskoko; joissakin tapauksissa vain tuotekuvaus. 

Vuoden 2008 lokakuussa myymälöitä oli mukana hintakeräyksessä 81, kaksi vuotta 
myöhemmin 74 ja nyt vuoden 2012 lokakuussa 67 kpl. Hintakeräyksissä mukana ole-
vien myymälöiden määrä on laskenut muun muassa siksi, että myymälöitä on lope-
tettu. Lisäksi vuoden 2011 lokakuusta lähtien kerättiin hintatietoja vain kotimaisista 
kaupparyhmittymistä, joten aiemmin mukana olleet kolme Lidlin myymälää eivät 
olleet hintakeräyksen kohteina. Lidlin hintatiedot eivät ole mukana myöskään tämän 
tutkimuksen edellisvuosien tuloksissa. Lidl on jätetty vertailusta pois lähinnä siitä syystä, 
että sen tuotevalikoimassa on muihin kauppoihin nähden vähemmän brändituotteita 
ja selvästi enemmän kaupan omia merkkituotteita. Tämä ero vaikeuttaa ruokakorien 
vertailukelpoisuutta. Tutkimuksessa mukana olleiden myymälöiden kotikaupungit 
löytyvät taulukosta 3.
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TAULUKKO 3. Vuoden 2012 lokakuun hintakeräyksessä mukana olleiden myymälöiden  
alueittainen jakauma.

Suurimpien kaupparyhmittymien osuudet tämän tutkimuksen hintaseurannassa 
olleista myymälöistä ovat kohtuullisen lähellä vuoden 2012 markkinaosuuksia. Vuonna 
2012 S- ja K-ryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen 16,04 miljardin euron 
päivittäistavaramyynnistä oli 80,3 prosenttia. Suomen Lähikaupalla oli 7,3 prosentin 
osuus myynnistä (Nielsen 2013). Tämän tutkimuksen vuoden 2012 lokakuun hinta-
seurannassa S- ja K-ryhmittymiin kuuluvien myymälöiden osuus kaikista myymälöistä 
oli 83,6 prosenttia ja vastaavasti Suomen Lähikaupan osuus 7,5 prosenttia (taulukko 
4). 

TAULUKKO 4. Lokakuun 2012 hintaseurannassa mukana olleiden myymälöiden lukumäärät 
kaupparyhmittäin ja osuus (%) kaikista myymälöistä sekä vuoden 2012 markkinaosuudet. 

Lähde: Nielsen 2013 ja omat laskelmat.

Muutamien tuotteiden pakkauskoot muuttuivat hintaseurannan aikana. Muutokset 
on huomioitu hintaseurannassa korjaamalla tuotteet samanpainoisiksi, joten hintojen 
vertailukelpoisuus on säilynyt pakkauskoon muuttumisen jälkeenkin.

Kaupan omia merkkituotteita (13 kpl) ei tutkimuksessa mainita kaupparyhmä-
kohtaisesti tuotenimeltä, koska se olisi saattanut antaa virheellisen mielikuvan jonkin 
kaupparyhmittymän merkin edullisuudesta tai kalleudesta. Tämä johtuu siitä, että tar-
kastelussa mukana olevien kaupan omien merkkien tuotteiden määrä ei ole kovin suuri 
ja niitä on vaihtelevasti eri kaupparyhmittymissä. Lisäksi tuotteiden koostumus, alku-
perämaa ja laatukin saattavat vaihdella. 

Kaupparyhmittymä Myymälät, lkm Osuus, % 
Markkinaosuus,  

% v. 2012 

S-ryhmä 30  44,8  45,6 

K-ryhmä 26  38,8  34,7 

Suomen Lähikauppa  5    7,5    7,3 

Muut  6    9,0    6,9 

Lidl 

  

   5,5 

Yhteensä 67 100,0 100,0 

 

Aluehallintovirasto/valtionvirasto Myymälät, lkm 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti ja Kouvola 20 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Tampere, Jyväskylä ja Vaasa 16 

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 10 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Oulu ja Kajaani  8 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Turku ja Raisio  5 

Lapin aluehallintovirasto: Rovaniemi   5 

Ahvenanmaan valtionvirasto: Maarianhamina  3 

Yhteensä 67 
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Hintaseurannan tulosten yleistämiseksi koko elintarvikeryhmään elintarvikkeille 
määritettiin tuoteryhmittäiset painot Tilastokeskuksen (2008) kuluttajahintaindeksin 
painorakennetta ja luokittelua soveltaen. Tällöin voitiin laskea koko ruokakorin paino-
tettu keskiarvo hintamuutoksista eri keräysajankohtina.

2.2  Ruokakorin hintakehitys 

Painotetun ruokakorin hintakehitys

Yhteensä 73 elintarviketta sisältäneen painotetun ruokakorin hintakehitys on laskettu 
vuoden 2008 lokakuusta alkaen eli vuosi ennen alv:n laskua. Tämän tutkimusraportin 
painopiste on vuosimuutosten seurannassa, joten elintarvikehintojen kehitystä tarkas-
tellaan vuosien 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 lokakuiden välillä. 

Peltoniemen ja Varjosen (2010) tutkimuksen mukaan elintarvikkeiden arvonlisäve-
ron alennuttua 17 prosentista 12 prosenttiin elintarvikkeet olivat lokakuussa 2009 kes-
kimäärin 5,6 prosenttia edullisempia kuin vuotta aiemmin. Tällöin hintaseurannassa 
oli yhteensä 171 elintarviketuotetta ja mukana oli kotimaisten myymälöiden lisäksi 
myös Lidlin myymälöitä. 

Tämän tutkimuksen viimeisin hintaseurannassa olleen ruokakorin hinnat kerättiin 
vuoden 2012 lokakuussa. Tulokset osoittivat, että vuoden 2012 lokakuussa painotettu 
73 tuotteen ruokakori maksoi 4,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja 8,6 
prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 lokakuussa (kuva 4). Kuluttajahintaindeksin 
tulokset ovat samansuuntaisia, sillä sen tiedon mukaan ruoka maksoi vuoden 2012 
lokakuussa 8,4 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta aiemmin (Tilastokeskus 2013).

KUVA 4.  Painotetun ruokakorin hintakehitys (73 tuotetta) vuoden 2008 lokakuusta vuoden 
2012 lokakuuhun, lokakuu 2008 = 100.
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Ruokakorin tuotteiden hintakehitys keskimääräisin kuluttajahinnoin laskettuna

Liitteen 1 taulukoon on koottu ruokakoriin kuuluvien 73 elintarvikkeen keskimääräi-
set kuluttajahinnat lokakuussa 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012. Näiden tuotteiden, 
lukuun ottamatta kaupan omia merkkejä, valmistajat ovat näkyvissä ja ne on mainittu 
liitteen taulukossa tuotenimineen ja pakkauskokoineen. Liitteen taulukkoon on mer-
kitty myös tuotteiden alimmat ja korkeimmat hinnat lokakuussa vuonna 2012. Hin-
taeroja tarkastelemalla voidaan laskea hinta halvimmalle ja kalleimmalle ruokakorille 
vuoden 2012 lokakuussa. 

Halvimmillaan yhteensä 73 tuotetta sisältäneen ruokakorin sai vuoden 2012 loka-
kuussa hankittua noin 126 eurolla, kun vastaavasti kalleimmasta mahdollisesta ostos-
korista olisi joutunut maksamaan lähes 185 euroa eli noin 47 prosenttia enemmän. 
Vuonna 2011 kallein ostoskori oli noin 43 prosenttia edullisinta ruokakoria kalliimpi. 
Ruokakori, jonka kaikki tuotteet oli ostettu keskimääräisin hinnoin, maksoi 149 euroa 
vuonna 2012. Siten keskimääräisin hinnoin hankitun painottamattoman ruokakorin 
hinta oli vuoden 2012 lokakuussa 4,2 prosenttia kalliimpi kuin vuoden 2011 loka-
kuussa (liite 1). Painottamaton ruokakori kallistui vuoden 2012 lokakuussa edellisvuo-
teen nähden hieman vähemmän kuin painotettu ruokakori (+4,6 %).

Eri tuotteiden alimman ja korkeimman hinnan välisissä eroissa on tuotteittain suu-
riakin vaihteluita. Brändituotteissa hintojen vaihteluvälit ovat yleensä suuremmat kuin 
kaupan omissa merkkituotteissa. Tuotteittain tarkasteltuna seuraavat elintarvikkeet 
maksoivat kalleimmassa ostospaikassa vähintään kaksinkertaisesti sen kuin mitä ne 
maksoivat halvimmassa ostospaikassa: Myllyn Paras Makaroni, Oululaisen Reissumies, 
HK Kokki lihapullat, Saarioinen Jauhelihakeitto, kotimainen peruna, kotimainen 
ruukkulehtisalaatti, kotimainen kurkku, kotimainen tomaatti, ulkomainen tomaatti ja 
Golden Delicious -omena.  Näin ollen vihannekset nousivat esiin tuoteryhmänä, jonka 
hinnat vaihtelivat suhteellisesti hyvin paljon kaupan mukaan (liite 1).

Edellisvuosien tavoin myös vuonna 2012 mahdollisimman halpaa ruokakoria 
tavoittelevan kuluttajan hiilijalanjälki olisi ollut hyvin suuri. Aina edullisinta tuotetta 
tavoitellessaan kuluttaja olisi joutunut vaihtamaan paikkakuntaa alituisesti, sillä tuot-
teesta riippuen halvimmat ostospaikat vaihtelevat Maarianhaminasta aina Rovanie-
melle saakka. 

2.3  Edullisimpien ja kalleimpien hintahavaintojen jakautuminen eri 
kauppatyypeissä

Hintaseurantatutkimus mahdollistaa ainakin suuntaa antavan vertailun eri kaupparyh-
mittymien ja kauppatyyppien välillä, kun tarkastellaan ruokakorin yksittäisten elintar-
vikkeiden hintoja. 

Kuvaan 5 on sijoitettu kauppatyyppejä sen mukaan, kuinka monta edullisinta ja kal-
leinta hintahavaintoa niille kertyi, kun vertailuun otettiin mukaan kaikista kaupoista 
saatavissa olevat elintarvikkeet (60 kpl). Kauppojen omat merkkituotteet (13 kpl) on 
siis jätetty tämän vertailun ulkopuolelle.  

60 elintarvikkeesta kertyi yhteensä 77 edullisinta ja 74 kalleinta hintahavaintoa. 
Tämä johtuu siitä, että joissakin elintarvikkeissa edullisimmat ja kalleimmat hinta-
havainnot jakautuivat useampaan kuin yhteen kauppatyyppiin. Siten kauppatyyppien 
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edullisimpiin ja kalleimpiin hintahavaintoihin on laskettu mukaan paitsi yksin saavu-
tetut edullisimmat/kalleimmat  hintahavainnot, myös samaan kaupparyhmittymään 
kuuluvan toisen kauppatyypin ja muihin kaupparyhmittymiin kuuluvien kauppa-
tyyppien kanssa saavutetut yhteiset edullisimmat ja kalleimmat hintahavainnot. Esi-
merkiksi vertailussa eniten edullisimpia hintahavaintoja (27 kpl) keränneen Prisman 
hintahavainnoista 16 kpl tuli yksin, 2 kpl toisen S-ryhmään kuuluvan kauppatyypin ja  
9 kpl yhdessä muiden kaupparyhmittymien kanssa. Vain kerran Prismasta löytyi kal-
lein hintahavainto, yhdessä toisen S-ryhmään kuuluvan kauppatyypin kanssa. (Kuva 5)

KUVA 5.  Edullisimpien (77 kpl) ja kalleimpien (74 kpl) hintahavaintojen jakautuminen eri kaup-
patyypeissä, kun mukana vertailussa oli 60 elintarviketuotetta.  
*Villit (4 kpl) sisältää Maxi Makasiinin, Tokmannin, Minimanin ja Sparhallenin.

Osa tuotteista oli hinnoiteltu hyvin yhdenmukaisesti kaupparyhmittymien sisällä 
kauppatyypistä riippumatta. Kuitenkin pääosin yksittäisen tuotteen halvin ja kallein 
hinta löytyivät vain yhden kaupparyhmittymän yhdestä kauppatyypistä. Toisinaan 
edullisin tai kallein hintahavainto löytyi vain yhdestä tietystä vähittäiskaupasta eli 
samaan kauppaketjuun kuuluvat muut vastaavat kauppatyypit saattoivat myydä tuo-
tetta eri hintaan. 
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Suomen päivittäistavaramarkkinoita hallitsevien S- ja K-ryhmän hypermarketit2 
pärjäsivät parhaiten kauppojen edullisuutta arvioitaessa. S-ryhmän hypermarketeille, 
Prismoille, on ominaista melko yhtenäinen hinnoittelupolitiikka. Poikkeuksena on 
kuitenkin Pohjois-Suomen (Oulu ja Rovaniemi) Prismat, sillä niiden asiakkaita vero-
tetaan huomattavan usein ”pohjoisen lisällä”. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka usean 
tuotteen edullisin hinta löytyi Prismasta, oli sen hinta Oulun ja Rovaniemen Prismoissa 
korkeampi kuin muissa Suomen Prismoissa. Selvä enemmistö S-ryhmän kalleimmiksi 
osoittautuneista hintahavainnoista oli peräisin ryhmän laatikkomyymälöistä eli Salesta 
ja Alepasta. Muutamissa tuotteissa halvin ja kallein ostospaikka kuuluivat molemmat 
S-ryhmän myymälöihin. Esimerkiksi Presidentti kahvi ja Fazerin sininen maitosuklaa 
oli edullisinta Prismassa ja kalleinta Salessa.

Prisman pääkilpailijan, Citymarketin, hinnoittelukäytännöissä ei ollut havaittavissa 
vastaavaa melko järjestelmälliseltä vaikuttavaa ”pohjoisen lisää” eikä myöskään yhtä 
yhtenäistä ketjuohjausta. Citymarketeissa halvin tai kallein tuote löytyi melko usein 
vain yhdestä tai korkeintaan muutamasta Citymarketista. Sama pätee myös K-super-
marketteihin, joihin kuuluvasta liikkeestä löytyi kallein hintahavainto peräti 18 tuot-
teessa. Näistä kalleimmista hintahavainnoista moni kuului vihannesten tuoteryhmään. 
K-ryhmän pieni myymälätyyppi eli K-market oli tässä vertailussa melko näkymätön. 
Sille ei kertynyt yhtään edullisinta hintahavaintoa, ja kalleimpia hintahavaintoja kertyi 
tasan yksi.

Isompien markettien alasajon jälkeen Suomen Lähikaupalla oli vuoden 2013 alussa 
enää kolme  hypermarket-konseptilla toimivaa Euromarkettia (Euromarket 2013). 
Kaikki tämän tutkimuksen hintakeräilyissä aiemmin mukana olleet Euromarketit ovat 
lopettaneet toimintansa. Suomen Lähikaupan laatikkomyymäläkonseptilla toimiva 
Siwa-ketju keräsi eniten havaintoja (19 kpl) hinnakkaimpien tuotteiden luokassa. 
Myös Valintatalolle kertyi kalleimman tuotteen hintahavaintoja runsaasti. 

Stockmann keräsi suhteessa kohtuullisen paljon ykkössijoja sekä halvimman (9 kpl) 
että kalleimman (6 kpl) tuotteen kategorioissa. Hieman ehkä yllättäen Stockmannilta 
sai edullisimmin muun muassa lihajalosteita, kuten nakkimakkaroita, lasagnea, jau-
helihapizzaa ja kanaviilokkiaterian. Ilmeisesti Stockmann pyrkii tällaisella hinnoitte-
lustrategialla karistamaan mainettaan vain kalliita ja erikoisempia elintarvikkeita myy-
vänä liikkeenä.

Villeihin kauppoihin luokiteltiin tässä tutkimuksessa pääkaupparyhmittymien 
ulkopuolelta tulevat Tokmanni, Maxi Makasiini, Minimani ja Sparhallen. Niille kertyi 
halvimman tuotteen hintahavaintoja yhteensä 13 kpl ja kalleimman tuotteen hintaha-
vaintoja 4 kpl (kaikki yksin).

Yhteenvetona voi todeta, että suuruuden ekonomia näkyy kaupparyhmittymien 
hinnoittelupolitiikassa: edullisin hinta löytyy useimmiten suurten myyntivolyymien 
hypermarketista ja kallein hinta vastaavasti pienemmistä laatikkomyymälätyyppisistä 
liikkeistä. Tähän vaikuttanee se, että hypermarketit pyrkivät olemaan erityisesti suu-
rempien kotitalouksien isojen kertaostosten pääasiallisia ostospaikkoja. Hypermarke-
teilla on suurten myyntivolyymien lisäksi myös suuret varastotilat, joten ne voivat ostaa 

2  Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäismyymälä, 
jonka myyntipinta-ala on yli 2 500 m². Elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-
alasta, mutta myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 149 
hypermarket-luokan myymälää (PTY 2012, Nielsen 2013).
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tuotteita suurissa erissä. Tällöin myös hankintahinta saattaa olla alempi kuin pienem-
millä liikkeillä, ja sitä myöten kuluttajahintakin on luonnollisesti usein pienempiä kil-
pailijoita edullisempi.  

Vastaavasti laatikkomyymälöiden asiakasryhmä koostuu paljolti pienemmistä koti-
talouksista. Ne toimivat usein täydennysostopaikkoina, ja voivat olla auki silloin, kun 
isommat marketit on pidettävä kiinni. 1.12.2009 voimaan astunut laki vähittäiskaupan 
sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista mahdollistaa muun muassa alle 
400 m2:n päivittäistavarakaupan myymälöiden ympärivuorokautisen aukiolon lukuun 
ottamatta juhlapyhiä (HE 84/2009). Pitkät aukiolomahdollisuudet merkitsevät myös 
suuria kustannuksia muun muassa energia- ja palkkamenojen lisääntymisen myötä. 
Saattaa olla, että laatikkomyymälät joutuvat siirtämään osan näistä kustannuksista elin-
tarvikkeiden kuluttajahintoihin.    

Hypermarkettien menestys näkyy paitsi hintavertailussa, myös myynnissä. Nielse-
nin (2013) mukaan suuret myymälät eli hypermarketit ja isot, yli 1 000 m2:n super-
marketit olivat vuonna 2012 nostaneet markkinaosuutensa päivittäistavaramyynnistä 
jo 62 prosenttiin. Myymälätyypeistä eniten 2000-luvulla markkinaosuuttaan ovat kas-
vattaneet hypermarketit. 

2.4  Elintarvikkeiden tuotekohtainen hintakehitys 

Ruokakorin yksittäisten elintarvikkeiden keskimääräisen hintakehityksen analysointi 
antaa kuvan siitä, millaista eri tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden hintakehitys oli 
vuoden 2011 lokakuusta vuoden 2012 lokakuuhun. Tässä tutkimuksessa ruokako-
rin kaupan omien merkkituotteiden3 joukkoon kuului elintarvikkeita eri kaupparyh-
mittymistä. Niiden hintatietojen raportoinnissa ei kuitenkaan käytetä kaupparyh-
mittymän osoittavia nimitietoja, mutta vertailun mahdollistamiseksi ne on yksilöity 
numeroimalla. 

Taulukossa 5 on esitetty elintarvikkeet, joiden hinnat ovat laskeneet vuosien 2011 
ja 2012 lokakuiden välillä. Yhteensä 17 tuotteen eli noin joka neljännen ruokakoriin 
kuuluneen tuotteen hinnat laskivat mainittuna aikavälinä. Myös vuoden 2011 loka-
kuussa ruokakorin elintarvikkeista 17 tuotteen hinta oli edellisvuotta alempi. Tuolloin 
eniten laskivat lihapyöryköiden (kaupan oma merkki), kotimaisen kurkun ja ulkomai-
sen tomaatin hinnat. Näiden kaikkien hinnat laskivat vähintään viidenneksellä. 

Kahvin ystävälle vuosi 2012 oli suotuista, sillä hintavertailuun kuuluvat kahvimerkit 
olivat kärkipäässä keskimäärin noin 10 prosentin hinnanlaskulla, kun katsotaan eni-
ten halventuneita elintarvikkeita. Tosin vielä ei kahvin hinnassa päästy vuoden 2010 
tasolle, sillä vuonna 2011 ruokakorin kahvimerkit kallistuivat keskimäärin 23 pro-
senttia. Vuonna 2012 alenivat lisäksi usean viljatuotteen hinnat, kuten leivän, riisin ja 
makaronin hinnat. Vihanneksista vain ulkomaisen kurkun hinta laski (liite 1).

3  Kaupan omilla merkkituotteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka valmistetaan toisen yrityksen tuotantona, mutta 
kauppa myy ne omin merkkitunnuksin varustettuna kuluttajalle. Kaupan omat merkit voivat olla brändituotteita 
edullisempia, sillä niiden ostovolyymit ovat suuret, ja niiden markkinointikustannukset ovat pienet. PTY:n (2012) 
mukaan kauppa tavoittelee omilla tuotemerkeillä asiakasuskollisuuden lisäämistä, ketjubrändin vahvistamista ja 
erilaistamista, kilpailijoista erottautumista, markkina-aseman vahvistamista, vähittäiskaupan katteen lisäämistä, 
tuotteiden laadun parantamista ja toimitusketjun hallinnan varmistamista. 
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 Hinnat laskivat myös muutamassa maidonjalostustuotteessa. Hieman erikoista on, 
että Arla Ingmanin maustettu jogurtti halpeni lähes 9 prosenttia, kun vastaavasti kil-
pailijan eli Valion jogurtti kallistui 20 prosenttia (taulukot 5 ja 6). Ilmeistä on, että 
Suomen meijerisektorin molemmat päätoimijat seurasivat toistensa edellisen vuoden 
kuluttajahintoja, joten nyt osat vaihtuivat: Arla Ingmanin jogurtin hinta laski alle 
Valion edellisvuoden hinnan, ja vastaavasti Valion jogurtin hinta nousi Arla Ingmanin 
edellisvuoden hinnan yli.

TAULUKKO 5. Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on laskenut vuoden 2011 
lokakuusta vuoden 2012 lokakuuhun. 

Edellisvuoden tavoin kaiken kaikkiaan lähes 77 prosentissa (56 kpl) ruokakorin 73 
tuotteesta keskimääräiset hinnat nousivat vuoden 2011 lokakuusta vuoden 2012 loka-
kuuhun ainakin jonkin verran (liite 1). Elintarvikkeita, joiden keskimääräinen hinta 
nousi vuoden 2011 lokakuusta vuoden 2012 lokakuuhun vähintään kymmenellä pro-
sentilla, löytyi ruokakorista 14 kappaletta. Edellisvuonna tällaisia elintarvikkeita oli 
huomattavasti enemmän, 24 kappaletta. Siten yksittäisten tuotteiden keskimääräiset 
hinnat nousivat vuonna 2012 pääosin lievemmin kuin vuotta aiemmin.

Vihannesten hinnat nousivat reippaimmin, sillä neljässä eniten kallistuneessa tuot-
teessa niitä oli peräti kolme: kotimainen kurkku (+64 %), kotimainen peruna(+51 
%) ja kotimainen porkkana (+30 %) (taulukko 6). Varsinkin perunan hintojen nousu 
oli epätavallisen voimakas. Tähän vaikutti vuoden 2012 poikkeuksellisen huonosta 

Elintarvike 2011 lokakuu, € 2012 lokakuu, € 2011–2012, % 

Juhla Mokka, suodatinjauhatus, folio, 500 g 4,42 3,91 -11,6 

Kurkku, ulkomainen, kg 1,84 1,67 -9,3 

Ingman jogurtti,  maustettu, 200 g ,42 ,38 -9,1 

Presidentti, suodatinjauhatus, folio, 500 g 5,28 4,81 -8,8 

Oululaisen Reissumies 4 kpl, 235 g ,86 ,79 -8,0 

Valio Oltermanni, 1 kg 7,92 7,32 -7,6 

Fazer Kaurapuikulat,  550 g  1,72 1,60 -7,2 

Oma Merkki 2 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,82 1,72 -5,6 

Myllyn Paras Makaroni, 400 g ,31 ,30 -2,8 

Atria Jauhelihapizza, 200 g   1,07 1,04 -2,6 

Oma Merkki 2 Margariini, 60 %, 400 g 1,15 1,13 -2,1 

Vaasan Isopaahto, monivilja, 540 g (525 g 2012) 1,82 1,79 -1,6 

Valio Kermaviili, 200 g  ,70 ,69 -1,4 

Oma Merkki 1 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,62 1,61 -,7 

Hartwall Novelle, 1,5 l   hinta pantteineen 2,23 2,22 -,6 

Oma Merkki 3 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,28 1,27 -,2 

Rasvaton piimä, 1 l 1,17 1,16 -,2 
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sadosta johtuva ennätysalhainen ruokaperunan varastomäärä. Perunapula on nostanut 
reippaasti viljelijän saamaa hintaa. Vuoden 2013 alussa viljelijä saattoi saada peruna-
kilosta 30 senttiä, kun vuotta aiemmin hän sai siitä 10 senttiä (Kaleva 6.2.2013). Täl-
lainen tuottajahinnan kallistuminen nostaa luonnollisesti reippaasti myös perunakilon 
kuluttajahintaa kaupoissa.

Vihanneksia sekä hedelmiä kulutetaan Suomessa paljon, joten niillä on suuri paino 
ruoan kuluttajahintaindeksissä. Siten vihannesten ja hedelmien suurilla hintavaihte-
luilla on vaikutus koko elintarvikeryhmänkin hintakehitykseen.

Ruokakorin kaupan oman merkin alla myytävällä lihapyörykällä oli valtaisat hin-
tavaihtelut vuosien 2010 ja 2012 välillä. Vuonna 2011 kyseisen lihapullamerkin hinta 
alentui neljänneksellä, mutta vuonna 2012 sen hinta nousi 40,5 prosenttia. Samanai-
kaisesti, kun hinta nousi, muuttui sen pakkauskoko. Lihapyöryköitä myytiin aiemmin 
360 gramman paketissa, mutta vuonna 2012 paketin paino laski 300 grammaan. Tässä 
hintavertailussa lihapyörykän keskimääräinen yksikköhinta vuodelta 2012 on laskettu 
vastaamaan 360 gramman paketin hintaa, jota hintojen vertailukelpoisuus eri vuosilta 
on säilynyt (liite 1).

TAULUKKO 6. Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on noussut vuoden 2011 
lokakuusta vuoden 2012 lokakuuhun vähintään kymmenellä prosentilla.

Kaupan omien merkkituotteiden hintakehitys

Taulukon 7 mukaan ruokakorin kaupan oman merkin alla myytävien tuotteiden 
yhteenlaskettu keskimääräinen hinta laski arvonlisäveron alennuttua vuoden 2008 
lokakuusta vuoden 2009 lokakuuhun 2,3 prosenttia. Koko ruokakorin keskimääräinen 
hinta laski vastaavana ajankohtana selvästi enemmän, noin 6 prosenttia.

Elintarvike 2011 lokakuu, € 2012 lokakuu, € 2011–2012, % 

Kurkku, kotimainen, kg 2,19 3,59 63,8 

Peruna, pakattu, kotimainen, 2 kg 1,14 1,71 50,6 

Oma Merkki Lihapyörykät 360 g  (300g 2012) ,97 1,36 40,5 

Porkkana, pakattu, pesty, kotimainen, 500 g ,74 ,96 29,9 

Danone Activia jogurtti, maustettu, 2 x 125 g,   250 g 1,02 1,23 21,0 

Valiojogurtti, maustettu, 200 g ,39 ,47 19,9 

Oma Merkki 2 Hernekeitto, purkki,  435g ,74 ,88 19,4 

Oululainen Pullava pitko, viipaloitu, 450 g 2,10 2,45 16,4 

Fazer Täysjyväpaahtoleipä, 335 g 1,08 1,25 16,0 

Oma Merkki 1 Hernekeitto, purkki,  435g ,68 ,78 14,9 

Omena Golden Delicious irto, I-luokk.,  kg 1,81 2,04 12,5 

Oma Merkki Maksalaatikko 400g 1,78 1,99 11,7 

Popsi Grillinakki, 300 g 1,46 1,62 11,5 

Oma Merkki 1 Suklaavohvelipala, 250 g (200 g) 2,39 2,66 11,3 
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Kuluttaja maksoi vuoden 2012 lokakuussa ruokakoriin kuuluvista kaupan omista 
merkkituotteista (13 kpl) keskimäärin 6,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, 
kun vastaavasti keskimääräisin hinnoin ostettu koko 73 tuotteen ruokakorin hinta oli 
tuolloin 4,2 prosenttia kalliimpi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 lokakuussa ruo-
kakoriin sisältyvät kaupan omat merkit olivat keskimäärin lähes 11 prosenttia kalliim-
pia kuin vuotta aiemmin ja keskimääräisin hinnoin hankitun koko ruokakorin hinta 
oli noin 7 prosenttia kalliimpi kuin edellisvuonna (taulukko 7 ja liite 1). Siten kau-
pan omiin merkkeihin kuuluvat elintarvikkeet ovat kallistuneet kahtena viime vuotena 
enemmän kuin muut elintarvikkeet.

TAULUKKO 7. Ruokakoriin kuuluvien kaupan omien merkkituotteiden hinnat (€) vuosien 2008–
2012 lokakuussa ja vuosien 2011 ja 2012 välinen muutos (%).

Tässä tutkimuksessa on mahdollista tehdä muutamissa elintarvikkeissa brändituot-
teen ja kaupan oman merkkituotteen välillä hieman suuntaa antavaa hintavertailua.  
On huomioitava, että tarkastelussa olevat brändituotteet ja kaupan omat tuotemerkit 
eivät välttämättä ole tuotesisällöltään täysin samanlaisia, vaikka tuotenimi ja pakkaus-
koko ovatkin samoja. Tuotesisältöjen vertailu osoittaa, että esimerkiksi lihapyöryköissä 
käytettävä liha voi olla eri valmistajilla broilerin-, sian- ja naudanlihan yhdistelmä tai 
sitten lihapullien lihaisuutta on saatettu ryydittää broilerinnahkalla. 

Hernekeitossa Jalostajan brändituotteen ja vaihtoehtoisten kaupan omien merkki-
tuotteiden hintavertailu antaa melko totuudenmukaisen kuvan, sillä brändituotteen 
lisäksi myös kaupan omat merkkituotteet ovat Suomessa valmistettuja, ja niiden tuote-
sisällöissäkään ei ole suuria eroja. Jalostajan hernekeiton lihapitoisuus yltää kuitenkin 5 
prosenttiin, kun kaupan omissa merkkituotteissa lihapitoisuus jää 3 prosenttiin.

  
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta Muutos, % 

Kaupan oman merkin elintarvike 
2008 

lokakuu 
2009 

lokakuu 
2010 

lokakuu 
2011 

lokakuu 
2012 

lokakuu 2011/2012 

Oma Merkki Lihapyörykät 360g  1,25 1,28 1,29 0,97 1,36 40,5 

Oma Merkki 1 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,97 1,74 1,59 1,62 1,61 -0,7 

Oma Merkki 2 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,14 1,94 1,86 1,82 1,72 -5,6 

Oma Merkki 3 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,46 1,33 1,29 1,28 1,27 -0,2 

Oma Merkki 1 Suklaavohvelipala, 250 g 1,78 1,78 1,83 2,39 2,66 11,3 

Oma Merkki 2 Suklaavohvelipala, 250 g 1,79 1,71 1,71 1,77 1,78 0,7 

Oma Merkki Maksalaatikko 400 g 1,49 1,56 1,57 1,78 1,99 11,7 

Oma Merkki 2 Hernekeitto, purkki, 435 g ,53 ,65 ,66 ,74 ,88 19,4 

Oma Merkki 1 Hernekeitto, purkki, 435 g ,57 ,67 ,68 ,68 ,78 14,9 

Oma Merkki 1 Margariini, 60 %, 400 g ,95 ,87 ,85 ,92 ,95 2,4 

Oma Merkki 2 Margariini, 60 %, 400 g ,95 1,00 ,97 1,15 1,13 -2,1 

Oma Merkki 3 Margariini, 60 %, 400 g ,89 ,90 ,92 1,18 1,19 0,5 

Oma Merkki vaniljakermajäätelö 1 l 1,19 1,13 1,09 1,75 1,92 9,7 

Omat merkit yhteishinta 16,95 16,57 16,31 18,05 19,24 6,6 
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Purkillinen Jalostajan brändihernekeittoa maksoi seurantakuukausien aikana keski-
määrin 1,02 euroa, kun vastaavasti omien merkkien hernekeitot maksoivat keskimää-
rin 0,69 euroa ja 0,68 euroa (liite 1). Siten brändihernekeitosta joutui maksamaan kes-
kimäärin vähintään 47 prosenttia enemmän kuin kaupan omaan merkkiin kuuluvasta 
hernerokasta. Kuluttajilla on Jalostajan hernekeitosta ilmeisen vahva ja myönteinen 
mielikuva, joten sen hinta on voitu pitää kaupoissa melko selvästi vastaavia kaupan 
omien merkkituotteita kalliimpana.
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3  KAUPPOJEN RUOKAKORIEN HINTAVERTAILU 
AHVENANMAALLA

Ahvenanmaan päivittäistavaramarkkinoiden kilpailutilanne muuttui vuoden 2011 
keväällä merkittävästi: S-ryhmä teki invaasion Ahvenanmaalle avaamalla ensimmäisen 
ruokakauppansa Maarianhaminaan. Aiemmin K-ryhmän ruokakaupoilla oli ollut var-
sin hallitseva asema Ahvenanmaalla.

Uuden kilpailijan tulo päivittäistavaramarkkinoille herätti sekä kuluttajissa että kau-
pan edustajissa arvailuja eri ruokakauppojen hintojen määräytymisestä ja Ahvenan-
maan edullisimmasta ruokakaupasta. Jotta tilanteeseen saataisiin selvyys, päätti Ahve-
nanmaan valtionvirasto yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa tehdä ruokakori-
vertailuja. Ahvenanmaan valtionvirasto teki ensimmäisen ruokakorivertailujen hinta-
keräyksen vuoden 2011 syksyllä (viikko 37) ja toisen vuoden 2012 syksyllä (viikko 43). 
Elintarvikkeiden hintatiedot kerättiin normaalihintaisista tuotteista, joten kerättyihin 
hintatietoihin ei sisälly tarjous- tai kanta-asiakashintoja.

Kulutusosuuksilla painotettujen ruokakorien hintoja vertailtiin K-ryhmään kuulu-
vissa Kantarellen- ja Mattsons-kaupoissa, S-ryhmän S-market Varubodenissa ja ketju-
jen ulkopuolelta tulevassa Sparhallen-kaupassa. Vuonna 2011 hintatiedot kerättiin 81 
elintarvikkeesta ja vuonna 2012 vastaavasti 84 elintarvikkeesta.  

Painotettuun ruokakoriin valitut elintarvikkeet ovat peruselintarvikkeita, jotka 
kuuluvat kaikkien kauppojen päivittäiseen valikoimaan. Vertailussa oli mukana myös 
keskiolut. Hintatietoja kerättiin täysin identtisistä brändituotteista sekä vihanneksista 
ja hedelmistä eli mahdollisimman vertailukelpoisista tuotteista. Kuitenkin kolmessa 
lihatuotteessa ja kahdessa valmisruoassa identtisiä brändituotteita ei löytynyt kaikista 
kaupoista. Näistä elintarvikkeista hintavertailuun mukaan otetut hinnat ovat kunkin 
kaupan edullisimmat. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi maksalaatikko voi olla kau-
pan omiin merkkeihin kuuluva, jos sen hinta oli muita tarjolla olleita maksalaatikko-
vaihtoehtoja edullisempi.

Kaikkien vertailussa mukana olleiden brändituotteiden, kaupan omien merkkituot-
teiden ja muiden vastaavien tuotteiden yksittäiset kauppakohtaiset hintatiedot löytyvät 
liitteestä 2.,  josta löytyy myös eri elintarvikkeiden hintavaihtelut ja keskihinnat.

Molemmissa hintakeräyksissä oli mukana yhteensä 79 täysin samaa elintarvikkeiden 
brändituotetetta.  Näiden elintarvikkeiden hintakehityksen tarkastelu osoittaa, että 
painotettu ruokakori maksoi Ahvenanmaalla vuoden 2012 syksyllä noin 7 % enem-
män kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen (2013) mukaan elintarvikkeet olivat koko 
Suomessa vuoden 2012 lokakuussa noin 6 % edellisvuotta kalliimpia, joten ruoka kal-
listui Ahvenanmaalla hieman Manner-Suomea rivakammin.
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3.1  Painotettujen ruokakorien kauppakohtainen vertailu, identtiset 
brändituotteet

Kuvassa 6 on esitetty identtisten brändituotteiden vuosien 2011 ja 2012 painotettu-
jen ruokakorien hintatasot. Hintatasot on laskettu painottamalla hintoja Ahvenanman 
elintarvikkeidn kulutustiedoilla. Hintatasot kertovat kauppojen prosentuaalisen edul-
lisuuden suhteessa toisiinsa niin, että kauppojen keskihintaisen ruokakorin suhdeluku 
on 100. Vuoden 2011 ruokakorivertailussa oli mukana 81 brändielintarviketta ja vuo-
den 2012 ruokakorivertailussa 84 brändielintarviketta. 

Hintavertailun kaupoista ketjuihin kuulumaton Sparhallen oli vuonna 2011 hin-
tatasoltaan edullisin. Sparhallenista ruokakorin sai tuolloin noin 5 % Ahvenanmaan 
keskihintatasoa halvemmalla. Vuonna 2012 tilanne muuttui jonkin verran, sillä nyt 
S-market oli Ahvenanmaan edullisin päivittäistavarakauppa. Siellä ruoka maksoi  
4,5 % keskihintatasoa vähemmän. Sparhallenin ruokakori oli toiseksi edullisin, 2,3 % 
alle keskihintatason. Kantarellenissa elintarvikkeet maksoivat noin prosentin ja vastaa-
vasti Mattsonilla 5,6 % yli neljän kaupan keskihintatason (kuva 6).

Mikäli kauppojen ruokakorien hintoja verrataan toisiinsa, oli S-market 2,3 % 
halvempi kuin Sparhallen, 5,6 % halvempi kuin Kantarellen ja 9,6 % Mattsonsia 
edullisempi.

KUVA 6.  Identtisten brändituotteiden painotettu ruokakorivertailu Ahvenanmaalla vuosilta 
2011 ja 2012.
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3.2  Painotettujen ruokakorien vertailu, brändituotteet ja kaupan omat 
merkkituotteet

Vuoden 2012 hintavertailua varten hintatietoja kerättiin identtisten brändituotteiden 
lisäksi myös vastaavista kaupan omista merkkituotteista tai muista brändituotteista. 
Ruokakorin 84 brändituotteesta löydettiin 36 tapauksessa vastaavat tai ainakin mel-
kein vastaavat elintarvikkeet yhdestä tai useammasta liikkeestä. Näiden brändituottei-
den tuotenumerot on merkitty keltaisella värillä liitteeseen 2. 

Kuvassa 7 on laskettu painotettujen ruokakorien hintatasot vuonna 2012 elintarvik-
keille, joihin voi sisältyä identtisten brändituotteiden lisäksi edullisempia vaihtoehtoja: 
kaupan omia merkkituotteita tai muita alkuperäistä brändituotetta vastaavia elintar-
vikkeita. Toisin sanoen ruokakoriin valittiin halvimmat mahdolliset elintarvikkeet, ja 
ne saattoivat olla alkuperäisten brändituotteiden lisäksi kaupan omia merkkituotteita 
tai joitain muita brändituotteita.

Tässäkin ruokakorivertailussa hintatasot kertovat kauppojen prosentuaalisen edulli-
suuden suhteessa toisiinsa niin, että vertailukauppojen keskihintaisen ruokakorin suh-
deluku on 100. Vertailussa oli mukana 84 edullisinta elintarviketta ja niiden joukossa 
on sekä brändituotteita että kauppojen omia merkkituotteita. 

Tulokset osoittivat, että S-market on muita liikkeitä edullisempi myös siinä tapa-
uksessa, että osa identtisistä brändituotteista on korvattu halvemmilla samankaltaisilla 
vaihtoehdoilla. S-marketin ruokakori on tällöin 3,6 % keskihintatasoa alempi. Kau-
pan omien merkkituotteiden ottaminen mukaan hintavertailuun parantaa suhteelli-
sesti eniten K-ryhmään kuuluvien kauppojen asemaa. Kantarellenin ruokakori on tässä 
vertailussa 0,7 % alle keskihintatason ja samalla se on myös hieman edullisempi kuin 
Sparhallen. 

Kauppojen ruokakorien hintoja vertailtaessa on hyvä pitää mielessä, että Sparhallen 
ei kuulu mihinkään kauppaketjuun eikä sillä siten ole valikoimissaan kaupan omia 
merkkituotteita. Sparahallen kuitenkin myy joissakin tuotteissa myös edullisempia 
vaihtoehtoisia tuotemerkkejä, jotka toimivat vaihtoehtoina ruokakorin identtisille 
brändituotteille.

KUVA 7.  Painotettu ruokakorivertailu vuodelta 2012, kun mukana on brändituotteiden lisäksi 
vastaavia kauppojen omia merkkituotteita.
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 Painotettujen hintojen vertaaminen vain identtisiä merkkituotteita sisältävän kes-
kihintaisen ruokakorin (kuva 6) ja identtisten merkkituotteiden lisäksi lähinnä kaupan 
omia merkkituotteita sisältävän keskihintaisen ruokakorin (kuva 7) välillä on mahdol-
lista, mutta tällaista eri perustein muodostettujen ruokakorien hintavertailutulosta voi-
daan pitää vain suuntaa antavana. Vertailun mukaan sekä brändituotteita että kaupan 
omia merkkejä sisältävä keskihintainen ruokakori oli 4,9 % edullisempi kuin pelkkiä 
brändituotteita sisältävä keskihintainen ruokakori.

On kuitenkin äärimmäisen vaikeaa arvioida, voiko jonkun brändielintarvikkeen 
hintaa suoraan verrata vaihtoehtoiseen kaupan oma merkin alla valmistettuun elintar-
vikkeeseen. Yleensä kysymys on enemmän tai vähemmän kuluttajien henkilökohtai-
sista makuasioista. Vähemmän jalostetuissa tuotteissa, kuten jauhot, makaronit, näkki-
leipä ja kananmunat, hintavertailu tietyn brändituotteen ja esimerkiksi vaihtoehtoisen 
kaupan oman merkkituotteen välillä voi tuntua totuudenmukaisemmalta kuin useista 
eri raaka-aineista koostuvissa pidemmälle jalostetuissa tuotteissa.

Elintarvikkeiden vertailukelpoisuutta ja korvattavuutta määrittelee henkilökohtais-
ten makukysymysten sekä tuotteiden jalostusasteen lisäksi myös muut tekijät. Tällaisia 
ovat ainakin elintarvikkeen valmistusaineet, ravintosisältö ja valmistusmaa.

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi kuvan 7 osoittamiin vertailutuloksiin on syytä 
suhtautua varauksellisesti. On silti todennäköistä, että osa kuluttajista valitsee ruokako-
riinsa elintarvikkeita lähinnä sillä perusteella, että ne ovat kunkin tuotekategorian hal-
vimpia vaihtoehtoja. Tämän tyyppiset kuluttajat eivät juuri painota ruokavalinnoissaan 
tuotteiden sisältöä, alkuperämaata tai tuotemerkkiä.

3.3  Brändituotteiden ja kauppojen omien merkkituotteiden väliset 
hintavaihtelut 

Vertailussa 36 brändielintarvikkeelle löydettiin vaihtoehtoinen vastaava tai ainakin 
lähes vastaavaa tuote. Näiden elintarvikkeiden tuotenumerot on merkitty keltaisella 
värillä liitteeseen 2. 

Muutamissa tapauksissa brändituotteen ja vaihtoehtoisen tuotteen pakkauskoot oli-
vat erilaisia. Tuotteiden hintojen vertailukelpoisuus on varmistettu siten, että vaihto-
ehtoisen pakkauskoko on muutettu vastaamaan alkuperäistä brändituotetta. Tämän 
jälkeen verrokkituotteelle on laskettu uuden pakkauskoon mukainen yksikköhinta.

Suurimmat prosentuaaliset hintaerot brändituotteen ja vaihtoehtoisen tuotteen 
välillä olivat näkkileivissä, kekseissä, mätitahnassa ja virvoitusjuomassa. Näitä tuotteita 
kuluttaja pystyi hankkimaan puoleen hintaan, mikäli hän valitsi kaupan oman merk-
kituotteen brändituotteen sijaan.

Tässä hintavertailussa HK:n sinisen lenkkimakkaran vaihtoehtoiseksi tuotteeksi ruo-
kakorissa hyväksyttiin HK:n uunilenkki ja HK:n valmistama Pirkka-lenkkimakkara. 
Tuotteiden lihapitoisuuksissa on kuitenkin niin suuria eroja, että siltä osin kyseiset 
makkaratuotteet eivät vastaa täysin toisiaan. HK:n sinisen lenkkimakkaran lihapitoi-
suus on tuoteselosteen mukaan 63 %, kun vastaavasti Pirkan lenkkimakkaran ja HK:n 
uunilenkin lihapitoisuudet jäävät 10 prosenttiin.

Ottaen huomioon tuotesisällön ja valmistajan on hintaero brändituotteen ja vas-
taavan kaupan oman merkkituotteen välillä varsinkin näkkileivissä hämmästyttävän 
suuri. Esimerkiksi Vaasan Kunto – näkkileipä maksoi 2,79 euroa sekä S-marketissa 
että K-ryhmän molemmissa kaupoissa. Kyseistä brändinäkkileipää vastaavat kaupan 
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omat merkkituotteet näkkileivät maksoivat vain 1,40 euroa. Kaikilla edellä mainituilla 
näkkileipämerkeillä on sama valmistaja, Vaasan Oy. Tuoteselosteen mukaan tuotteiden 
ainesosat ovat täysin yhtenevät: täysjyväruisjauho, ruislese, vesi, hiiva ja suola. 

Viisi brändielintarviketta (ruokakerma, makaronit, sei, kananmunat ja kaakao) 
olivat vähintään yhdessä vertailuliikkeessä edullisempia kuin vaihtoehtoinen vastaava 
kaupan oma merkkituote tai muu merkkituote. Tällaiset brändituotteiden hinnat on 
merkitty oranssilla värillä liitteeseen 2. Muissa brändituotteissa (31 kpl) vaihtoehtoinen 
kaupan oma merkkituote oli aina alkuperäistä brändituotetta halvempi. Nämä hinta-
havainnot on merkitty sinisellä liitteeseen 2.
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4  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Vuonna 2012, edellisvuoden tavoin, ruoka oli kiinnostava puheenaihe julkisessa kes-
kustelussa.  Ruoan eettisyys sekä lähiruoka- ja luomukeskustelut olivat hyvin esillä 
osana uusia kulutustrendejä, ja elintarvikkeiden hintojen nousun jatkuminen ei jäänyt 
huomiotta. 

Edellisten lisäksi erilaiset ruokapoliittiset ja viranomaistaholla tehdyt päätökset vai-
kuttivat ruokamarkkinoihin. Uusia, ruokaa koskettavia veromuutoksia astui voimaan, 
ja ruokaketjun toimintaan kohdistui myös muunlaisia muutospaineita. Vuoden 2012 
joulukuussa hallitus teki kilpailulain muutosesityksen, jonka myötä päivittäistavara-
kauppaketju olisi määräävässä markkina-asemassa, jos sen valtakunnallinen markki-
naosuus on vähintään 30 prosenttia. Nykyisessä tilanteessa tämä koskisi siten sekä 
S- että K-kaupparyhmiä, joiden molempien markkinaosuudet Suomen päivittäistava-
rakaupasta ylittävät reilusti 30 prosentin osuuden. Vuoden 2012 lopulla myös yhteen 
Suomen elintarviketeollisuuden päätoimijaan, Valioon, kohdistui merkittävä päätös: 
Kilpailuviraston mukaan Valio on käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin 
syyllistymällä kilpailulain vastaiseen saalistushinnoitteluun. (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2012, Kilpailuvirasto 2012.)

 Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuoden 2012 lokakuussa 73 tuotetta 
sisältänyt painotettu ruokakori maksoi Suomessa 4,6 prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin.  Ruoka onkin kallistunut viime vuosina selvästi yleistä hintakehitystä nope-
ammin. Suomen sisäsyntyisinä tekijöinä tähän on vaikuttanut muun muassa ruokaan 
kohdistuneet arvonlisävero- ja valmisteverokorotukset, mutta oma vaikutuksensa on 
tullut myös ruoan maailmanmarkkinahintojen noususta.

Eri elintarviketuotteilla alimman ja korkeimman hinnan välisissä eroissa voi olla 
tuotteittain suuriakin vaihteluita. Tuotteittain tarkasteltuna jotkut elintarvikkeet, esi-
merkiksi moni vihannes, maksoivat kalleimmassa ostospaikassa jopa kaksinkertaisesti 
sen mitä ne maksoivat halvimmassa ostospaikassa.

Yhteensä 17 tuotteen eli noin joka neljännen ruokakoriin kuuluneen tuotteen hin-
nat laskivat vuoden 2011 lokakuusta vuoden 2012 lokakuuhun, ja vastaavasti 56 tuot-
teen hinnat nousivat. Hintavertailuun kuuluvat kahvimerkit olivat kärkipäässä, kun 
katsotaan eniten hintojaan laskeneita elintarvikkeita. Kahvin hinta kuitenkin nousi 
reippaasti vuonna 2011, joten sen hinta ei vielä palautunut vuoden 2010 tasolle. 
Lisäksi usean viljatuotteen hinnat alenivat, kuten leivän, riisin, ja makaronin hinnat. 
Vihanneksista vain ulkomaisen kurkun hinta laski. Hinnat laskivat myös muutamassa 
maidonjalostustuotteessa.

Kuluttaja maksoi vuoden 2012 lokakuussa ruokakoriin kuuluvista kaupan omista 
merkkituotteista (13 kpl) keskimäärin 6,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, 
kun vastaavasti keskimääräisin hinnoin ostettu koko 73 tuotteen painottamaton ruo-
kakori oli tuolloin 4,2 prosenttia kalliimpi kuin vuotta aiemmin. Myös vuonna 2011 
kaupan omiin merkkeihin kuuluvat elintarvikkeet kallistuivat enemmän kuin ruoka-
korin muut elintarvikkeet. Kaupan omille merkeille on ominaista, että niiden hintojen 
vaihtelut eri kaupoissa ovat pienemmät kuin brändituotteissa.

Ahvenanmaalla tehty kauppojen hintatasojen vertailu kertoi, että kauppojen omat 
merkit ovat yleensä ruokakaupan brändituotteita halvempia. Vertailussa 36 brändituot-
teelle löydettiin vastaava kaupan oma merkkituote, ja näistä vain viisi brändituotetta 
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osoittautui vähintään yhdessä kaupassa edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin vastaava 
kaupan oma merkkituote.  Muissa, 31 tuotteessa kaupan oma merkkituote oli hal-
vempi kuin vastaava brändituote. Brändituotteiden ja vastaavien kaupan omien merk-
kituotteiden vertailu ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Siihen, pitääkö kuluttaja kahta 
samankaltaista tuotetta vertailukelpoisena keskenään, vaikuttavat makuasioiden lisäksi 
tuotteiden ainesosat, ravintosisältö ja valmistusmaa. 

Pääsääntöisesti yksittäisen elintarvikkeen halvin ja kallein hinta löytyi vain yhden 
kaupparyhmittymän yhdestä kauppatyypistä. Joskus halvin tai kallein hinta löytyi 
vieläpä yhdestä tietystä vähittäiskaupasta eli samaan kauppaketjuun kuuluvat muut 
vastaavat kauppatyypit saattoivat myydä tuotetta eri hintaan. Edullisin hinta löytyy 
useimmiten suurten myyntivolyymien hypermarketista ja kallein hinta vastaavasti pie-
nemmistä laatikkomyymälätyyppisistä liikkeistä. Suomen päivittäistavaramarkkinoita 
hallitsevien S- ja K-ryhmän hypermarketit pärjäsivät parhaiten kauppojen edullisuutta 
arvioitaessa.

Näyttää siltä, että hinta ohjaa kuluttajien tekemiä ruoan valintapäätöksiä nyky-
ään selkeästi enemmän kuin aiemmin. Vuonna 2005 noin 83 prosenttia kuluttajista 
ilmoitti pitävänsä ruoan hintaa vähintään melko tärkeänä asiana ruoan ostotilanteessa, 
mutta vuoden 2011 lopulla hintaa arvosti vastaavasti jo 90 prosenttia kuluttajista. 
Hinta onkin noussut jo lähes yhtä tärkeäksi ruoan valintakriteeriksi kaupassa kuin 
terveellisyys. (Peltoniemi ja Yrjölä 2012.) Hinnan merkityksen kasvuun kuluttajien 
valinnoissa vaikuttanee se, että taloudellisesti epävarmoina aikoina ruoan hintaan kiin-
nitetään enemmän huomiota. Myös julkinen keskustelu ruoan hinnasta on lisääntynyt, 
ja se on siksi aikaisempaa voimakkaammin kuluttajien mielessä. 

Myönteistä silti on, että hinta ei ole ainoa ruoan valintakriteeri, jonka merkitys 
kuluttajan ostopäätöksissä on kasvanut. Tutkimuksen (Peltoniemi ja Yrjölä 2012) 
mukaan erityisesti lähi- ja luomuruoan sekä kotimaisuuden, mutta myös terveellisyy-
den merkitys on lisääntynyt ruoan valinnassa. Toivottavaa siten on, että ruoan hinta ei 
korostu liikaa, kun kotitaloudet tulevaisuudessa tekevät ruoan ostopäätöksiä.

Vuosina 2011 ja 2012 toteutettuja makeis- ja virvoitusjuomaverouudistuksia on 
perusteltu valtion tulojen lisäämisen ohella myös terveyspoliittisella näkökulmalla. 
Näyttääkin siltä, että valtion kulutuskäyttäytymistä ohjaamaan pyrkivät toimet ovat tul-
leet aiempaa näkyvämmin osaksi nyky-yhteiskuntaa. Aika näyttää, pystyvätkö tällaiset 
toimet lisäämään esimerkiksi terveellisyyden painoarvoa kuluttajan ruokavalinnoissa. 
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LIITE 1: Elintarvikkeiden keskimääräisiä kuluttajahintoja (euroa), vuosien 2008–2012 lokakuu 

Tuotenimi Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Muutos, % Halvin  
hinta 

Kallein 
hinta 

Viljatuotteet 2008 
lokakuu 

2009 
lokakuu 

2010 
lokakuu 

2011 
lokakuu 

2012 
lokakuu 

2011–2012 2012 
lokakuu 

2012 
lokakuu 

Risella Pitkäriisi, 1 kg 1,90 2,25 2,18 2,09 2,13 1,8 1,99 2,49 

Uncle Ben´s pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,34 2,79 2,63 2,48 2,71 9,4 2,55 3,49 

Oma Merkki 1 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,97 1,74 1,59 1,62 1,61 -,7 1,59 1,69 

Oma Merkki 2 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,14 1,94 1,86 1,82 1,72 -5,6 1,52 1,89 

Oma Merkki 3 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,46 1,33 1,29 1,28 1,27 -,2 1,19 1,49 

Vaasan Koulunäkki, 400 g 1,90 1,83 1,84 1,93 1,98 2,6 1,59 2,59 

Oululaisen Reissumies 4 kpl, 235 g ,95 ,83 ,83 ,86 ,80 -6,9 0,55 1,09 

Fazer Täysjyväpaahtoleipä, 335 g 1,23 1,06 1,06 1,08 1,25 16,0 1,05 1,49 

Fazer Kaurapuikulat, 550 g  1,90 1,56 1,61 1,72 1,60 -7,2 1,39 2,49 

Vaasan Isopaahto, monivilja, 540 g (525 g 2012) 1,75 1,67 1,71 1,82 1,79 -1,6 1,74 2,25 

Jyväshyvä Kaurakeksi, 500 g (420 g 2011) 2,99 2,91 2,93 3,16 3,24 2,4 3,08 3,80 

LU Domino original, 350 g  2,75 2,73 2,74 2,84 2,97 4,4 2,85 3,59 

Oma Merkki 1 Suklaavohvelipala, 250 g (200 g) 1,78 1,78 1,83 2,39 2,66 11,3 2,38 2,99 

Oma Merkki 2 Suklaavohvelipala, 250 g 1,79 1,71 1,71 1,77 1,78 ,7 1,75 1,95 

Myllyn Paras Makaroni, 400 g ,39 ,30 ,25 ,31 ,30 -2,8 0,22 0,75 

Oululainen Pullava pitko, viipaloitu, 450 g 2,31 2,22 2,17 2,10 2,45 16,4 1,99 3,49 

Sunnuntai Erikoisvehnäjauho, 2 kg 1,32 1,33 1,26 1,50 1,52 1,1 1,39 1,79 

Elovena Kaurahiutale, 1 kg 1,29 1,25 1,23 1,47 1,48 ,5 1,35 1,79 

Lihatuotteet ja valmisruoka         

Popsi Grillinakki, 300 g 1,30 1,34 1,38 1,46 1,62 11,5 1,40 1,79 

Atria Perinteinen Wilhelm grillimakkara, 400 g 2,87 2,68 2,84 3,19 3,21 ,8 2,79 3,90 

HK Sininen lenkki, 580 g 2,19 2,15 2,42 2,63 2,74 4,4 2,39 3,15 

Saarioinen Kultakinkku, viipale, 200 g 2,94 2,89 2,90 2,98 3,06 2,7 2,09 3,49 

Snellman Voileipäkinkku, viipale, 300 g 2,89 2,75 2,63 2,67 2,77 3,9 2,65 3,26 

Saarioinen Kultakalkkuna, viipale, 200 g 3,09 3,00 2,91 3,01 3,12 3,8 2,79 3,34 

Snellman Ohuen ohut kalkkunafilee, viipale, 200 g 3,10 3,00 2,98 3,09 3,16 2,1 3,09 3,65 

Jalostaja Hernekeitto, purkki, 435 g ,97 ,92 ,94 1,09 1,16 6,3 0,95 1,55 

Oma Merkki 2 Hernekeitto, purkki, 435 g ,53 ,65 ,66 ,74 ,88 19,4 ,69 1,05 

Oma Merkki 1 Hernekeitto, purkki, 435 g ,57 ,67 ,68 ,68 ,78 14,9 ,69 ,92 

HK Kokki Lihapullat,  360 g    1,38 1,34 1,13 1,12 1,16 3,7 ,84 1,67 

Atria Lihapyörykkä, 360 g  ,98 1,05 1,27 1,34 1,47 9,2 1,29 1,65 

Oma Merkki Lihapyörykät 360 g  (300 g 2012) 1,25 1,28 1,29 ,97 1,36 40,5 1,31 1,55 

Saarioinen Maksalaatikko, 400 g 1,65 1,74 1,74 2,02 2,20 9,1 1,89 2,39 

Oma Merkki Maksalaatikko 400g 1,49 1,56 1,57 1,78 1,99 11,7 1,99 1,99 

Atria Jauhelihapizza, 200 g   ,93 ,88 1,02 1,07 1,04 -2,6 0,85 1,59 

Saarioinen Jauhelihapizza, 200 g   1,26 1,28 1,10 1,28 1,40 9,8 1,19 1,59 

Saarioinen Lasagne, mikroateria, 300 g  2,03 2,18 2,00 2,37 2,44 3,1 2,16 2,69 

Saarioinen Jauhelihakeitto, mikroateria, 300 g 2,08 2,06 2,03 2,01 2,18 8,7 1,69 3,38 

HK Kanaviillokki, mikroateria, 300 g 1,96 2,04 2,23 2,27 2,28 ,7 2,06 3,21 
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Tuotenimi Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Keskimäär. 

hinta 
Muutos, % Halvin hinta Kallein 

hinta 
Viljatuotteet 2008 

lokakuu 
2009 

lokakuu 
2010 

lokakuu 
2011 

lokakuu 
2012 

lokakuu 
2011-2012 2012 

lokakuu 
2012 

lokakuu 

Maitotuotteet ja rasvat         

Rasvaton piimä, 1 l 1,12 1,13 1,12 1,17 1,16 -,2 1,05 1,45 

Valio Eila Laktoositon kevytmaitojuoma, 1 l 1,80 1,75 1,74 1,81 1,86 2,5 1,79 1,99 

Arla Ingman Ykkösviili, maustettu, 200 g ,47 ,45 ,46 ,48 ,52 8,8 0,33 0,59 

Danone Activia jogurtti, maustettu, 2 x 125 g, 250 g 1,29 1,24 1,24 1,02 1,23 21,0 1,15 1,39 

Arla Ingman jogurtti,  maustettu, 200 g ,40 ,34 ,34 ,42 ,38 -9,1 0,29 0,55 

Valiojogurtti, maustettu, 200 g ,38 ,42 ,43 ,39 ,47 19,9 0,43 0,59 

Arla Magré, 17 %, 500 g 5,22 4,92 5,25 5,65 5,83 3,2 5,49 6,99 

Valio Polar 15 %, 350 g 4,46 4,41 4,38 4,52 4,67 3,4 4,22 5,29 

Valio Oltermanni, 1 kg 7,90 7,16 6,54 7,92 7,32 -7,6 5,85 8,99 

Valio Kermaviili, 200 g  ,69 ,67 ,69 ,70 ,69 -1,4 0,60 0,89 

Jacky Makupala vanukas, 120 g ,43 ,42 ,41 ,43 ,43 1,0 0,37 0,50 

Oivariini, normaalisuolainen, 400 g 2,51 2,51 2,47 2,60 2,69 3,2 2,19 3,99 

Keiju kasvirasvalevite, laktoositon, 70 %, 400 g 1,66 1,55 1,51 1,59 1,67 4,8 1,44 2,65 

Oma Merkki 1 Margariini, 60 %, 400 g ,95 ,87 ,85 ,92 ,95 2,4 0,79 1,18 

Oma Merkki 2 Margariini, 60 %, 400 g ,95 1,00 ,97 1,15 1,13 -2,1 0,81 1,29 

Oma Merkki 3 Margariini, 60 %, 400 g ,89 ,90 ,92 1,18 1,19 ,5 1,19 1,19 

Hedelmät, vihannekset, pakasteet         

Appelsiini, I-luokk., kg 1,54 1,25 1,52 1,60 1,69 5,7 1,25 1,95 

Omena Golden Delicious irto, I-luokk., kg 1,98 1,59 1,85 1,81 2,04 12,5 1,25 2,50 

Ruukkulehtisalaatti, kotimainen, kpl ,96 ,83 ,92 ,89 ,91 2,0 0,75 1,49 

Tomaatti, kotimainen, irto, kg 3,72 2,41 3,52 3,96 4,04 2,0 2,50 4,99 

Tomaatti, ulkomainen, irto, kg 2,23 1,52 2,30 1,83 1,96 7,3 0,99 2,99 

Kurkku, kotimainen, kg 3,53 2,17 2,77 2,19 3,59 63,8 1,49 4,69 

Kurkku, ulkomainen, kg 1,82 1,22 1,53 1,84 1,67 -9,3 1,45 2,49 

Porkkana, pakattu, pesty, kotimainen, 500 g ,73 ,59 ,75 ,74 ,96 29,9 0,79 1,29 

Peruna, pakattu, kotimainen, 2 kg 1,51 1,07 1,23 1,14 1,71 50,6 1,09 3,90 

Oolannin Uunirapeat ranskanperunat, pakaste, 500 g 1,19 1,17 1,14 1,05 1,14 9,1 0,99 1,62 

Juomat, sokeri, makeiset ym.         

Juhla Mokka, suodatinjauhatus, folio, 500 g 2,85 2,66 3,55 4,42 3,91 -11,6 2,59 4,66 

Presidentti, suodatinjauhatus, folio, 500 g 3,55 3,49 4,33 5,28 4,81 -8,8 4,55 5,59 

Hartwall Novelle, 1,5 l  hinta pantteineen 2,08 1,95 1,93 2,23 2,22 -,6 1,78 2,69 

Coca-Cola, 1,5 l  hinta pantteineen 2,32 2,34 2,40 2,54 2,65 4,5 2,07 2,99 

Dan Sukker Taloussokeri, 1 kg 1,03 ,99 ,95 1,05 1,13 7,5 1,05 1,49 

Fazer Sininen maitosuklaa, levy, 200 g  1,76 1,71 1,71 1,96 2,09 6,5 1,75 2,49 

Valio (Pingviini) Vanilja kermajäätelö, laktoositon, 1 l 2,52 2,48 2,52 3,22 3,43 6,5 3,05 4,19 

Felix Ketchup, 500 g 1,71 1,75 1,77 1,78 1,82 2,1 1,62 2,29 

Oma Merkki vaniljakermajäätelö 1l 1,19 1,13 1,09 1,75 1,92 9,7 1,89 1,95 

Ruokakorin (73 tuotetta) hinta 136,97 128,76 133,53 143,21 149,15 4,2 125,86 184,69 
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LIITE 2: AHVENANMAAN KAUPPAKOHTAISET HINNAT 
Tuote-
numero Tuote     Määrä Sparhallen S-market Kantarellen Mattssons Alin Ylin Keskihinta 

1 Vaasan Koulunäkki, 400 g 0,400 2,02 1,99 2,09 2,09 1,99 2,09 2,05 

2 Vaasan Kunto näkkileipä, 400 g 0,400 2,40 2,79 2,79 2,79 2,40 2,79 2,69 

  Wasa Sport näkkileipä, 550 g 0,400 1,42             

  Rainbow näkkileipä, 500 g 0,400   1,40           

  Pirkka näkkileipä, 500 g 0,400     1,40 1,40       

3 Vaasan Isopaahto Grahampaahtoleipä, 500  g 0,500 1,78 1,59 1,79 1,79 1,59 1,79 1,74 

  Rainbow grahampaahtoleipä, 500 g 0,500   1,45           

4 Oululainen Reissumies, täysjyväruisleipä, 4 kpl, 235 g 0,235 0,93 0,55 0,89 0,89 0,55 0,93 0,82 

5 ÅCA Kotivehnä, 300 g 0,300 1,35 1,50 1,39 1,55 1,35 1,55 1,45 

6 Ålandsbagarn sämpylät, 300  g 0,300 2,05 2,30 2,25 2,35 2,05 2,35 2,24 

7 Kantolan Kulta Marie keksi, 200  g 0,200 0,94 0,95 0,99 0,99 0,94 0,99 0,97 

  X-tra Marie keksi, 3x200 g 0,200   0,56           

  Euro Shopper Marie biscuits, 400 g 0,200     0,43 0,43       

8 LU Domino kex, 525 g 0,525 4,10 4,15 4,15 4,15 4,10 4,15 4,14 

  Rainbow tumma täytekeksi, 350 g 0,525   3,23           

  Pirkka Daniela tumma täytekeksi, 350 g 0,525     3,44 3,44       

9 Frödinge Prinsessakakku, pakaste, 480 g 0,480 5,63 6,25 6,19 6,79 5,63 6,79 6,22 

10 Oululainen Pitkojen pitko, viipaloitu, 600  g 0,600 3,07 3,69 3,89 3,95 3,07 3,95 3,65 

11 Sunnuntai Vehnäjauho, 2 kg 2,000 1,72 1,49 1,59 1,59 1,49 1,72 1,60 

  Myllyn Paras Erikoisvehnäjauho, 2 kg 2,000 1,39             

  Rainbow Erikoisvehnäjauho, 2 kg 2,000   0,99           

  Pirkka puolikarkea vehnäjauho, 2 kg 2,000     1,15 1,15       

12 Elovena Kaurahiutaleet, 1 kg 1,000 1,41 1,40 1,39 1,49 1,39 1,49 1,42 

  Myllyn Paras Kaurahiutaleet, 1 kg 1,000 1,09             

  Rainbow Kaurahiutaleet, 1 kg 1,000   1,15           

  Pirkka Kaurahiutaleet, 1 kg 1,000     1,15 1,15       

13 Myllyn Paras Makaroni, 400 g 0,400 0,31 0,28 0,28 0,35 0,28 0,35 0,31 

  Pirkka Makaroni, 400 g 0,400     0,35 0,35       

14 Uncle Ben’s pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,000 2,69 2,63 2,69 2,75 2,63 2,75 2,69 

 

X-tra pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,000   1,33           

  Euro Shopper parboil ruokariisi, 1 kg 1,000     1,29 1,29       

  Pirkka pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,000     1,59 1,59       

15 Uncle Ben’s täysjyväriisi, 1 kg 1,000 3,31 3,99 3,22 3,98 3,22 3,99 3,63 

16 
Naudan jauheliha, enintään 17 % rasvaa,  400 g,  
alin hinta per kg 1,000 9,97 7,48 9,98 10,70 7,48 10,70 9,53 

17 Porsaankyljys, n. 400 g, alin hinta per kg 1,000 11,24 9,49 8,95 9,45 8,95 11,24 9,78 

18 Naudan suikaleliha, n. 400 g, alin hinta per kg   1,000 13,16 14,98 12,90 15,90 12,90 15,90 14,24 

19 Atria Jauhelihapizza, 200  g 0,200 1,05 0,85 1,09 1,09 0,85 1,09 1,02 

20 Maksalaatikko, 400 g 0,400 1,68 1,15 1,19 1,99 1,15 1,99 1,50 

21 Liha- ja makaronilaatikko, 400 g 0,400 1,67 1,35 1,22 1,99 1,22 1,99 1,56 

22 Dahlmans Wienermakkara, n. 550 g  1,000 9,08 9,95 8,99 9,45 8,99 9,95 9,37 

23 Atria Gotlermakkara, viipale, 300 g 0,300 2,39 2,45 2,35 2,35 2,35 2,45 2,39 

24 Atria Perinteinen Wilhelm, grillimakkara, 400  g 0,400 2,97 2,95 3,39 3,39 2,95 3,39 3,18 

  Atria Atrilli grillmakkara, 400 g 0,400 1,51             

  Rainbow A-luokan grillimakkara, 400 g 0,400   1,99           

  Pirkka A-luokan grillimakkara, 400 g 0,400     2,19 2,19       
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Tuote-
numero Tuote     Määrä Sparhallen S-market Kantarellen Mattssons Alin Ylin Keskihinta 

25 HK sininen lenkkimakkara, 580 g 0,580 2,39 2,69 2,79 2,79 2,39 2,79 2,67 

  HK uunilenkki, 400 g 0,580 2,10             

  Pirkka lenkkimakkara, 540 g 0,580     2,14 2,14       

26 Findus pakastesei, 400 g 0,400 3,38 2,57 3,88 3,59 2,57 3,88 3,36 

  Rainbow pakastesei, 400 g 0,400   2,65           

  Euro Shopper Alaskan sei, 400 g 0,400     2,29 2,29       

27 Ahti Tomattisilli, 250/150 g 0,150 3,13 2,95 2,99 2,75 2,75 3,13 2,96 

  Falkeskog tomattisilli, 250/120 g 0,150 2,28             

  Rainbow perinteinen tomaattisilli, 250/150 g 0,150   2,39           

28 Snaps maustesilli, 475/215 g 0,215 2,35 2,50 2,50 2,75 2,35 2,75 2,53 

29 Kallen mätitahna, alkuperäinen, 190 g 0,190 2,50 3,54 3,54 3,18 2,50 3,54 3,19 

  Isbjörnens Omega-3 mätitahna, 200 g 0,190 2,37             

  Rainbow mätitahna, 150 g 0,190   1,88           

  Pirkka mätitahna, 150 g 0,190     1,76 1,76       

30 ÅCA kevytmaito, 1 l 1,000 0,95 0,95 0,95 0,99 0,95 0,99 0,96 

  Arla kevytmaito, 1,5 % rasva, 1 l  1,000 0,75             

  Arla kevytmaito, 1,5 % rasva, 1,5 l  1,000     0,73 0,73       

31 Valio laktoositon kevytmaitojuoma, 1 l 1,000 1,82 1,89 1,99 1,89 1,82 1,99 1,90 

  Rainbow laktoositon kevytmaitojuoma, 1 l 1,000   1,48           

32 ÅCA ABC piimä, 1 l 1,000 1,28 1,20 1,32 1,45 1,20 1,45 1,31 

  Rainbow AB-piimä, 1 l 1,000   1,17           

33 ÅCA Vispikerma 38 % rasva, 2 dl 0,200 1,15 1,15 1,15 1,22 1,15 1,22 1,17 

  Rainbow vispikerma, 2 dl 0,200   0,99           

34 Valio Ruokakerma, hyla, 15 % rasva, 2 dl 0,200 0,84 0,92 0,99 0,95 0,84 0,99 0,93 

  Rainbow laktoositon ruokakerma, 15 % rasva, 2 dl 0,200   0,95           

  Pirkka laktoositon ruokakerma,  15 % rasva, 2 dl 0,200     0,99 0,99       

35 Valiojogurtti, maustettu, 200 g 0,200 0,47 0,47 0,49 0,49 0,47 0,49 0,48 

  Rainbow maustettu jogurtti, 150 g 0,200   0,36           

36 Valio kermaviili, 200 g 0,200 0,60 0,69 0,68 0,68 0,60 0,69 0,66 

  Rainbow kermaviili, 2 dl 0,200   0,49           

37 Valio Polar 15 %, juusto, 350 g  0,350 4,22 4,65 4,69 4,69 4,22 4,69 4,56 

38 Valio Oltermanni, juusto, 1 kg 1,000 8,36 5,99 8,95 8,95 5,99 8,95 8,06 

  Rainbow kermajuusto, 1 kg 1,000   5,89           

  Euro Shopper kermajuusto, 1 kg 1,000     5,90         

  Pirkka kermajuusto, 1 kg 1,000       5,49       

39 ÅCA Ålands erikoisjuusto, n. 800 g, 1,000 9,29 9,90 8,99 11,32 8,99 11,32 9,88 
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Tuote-
numero Tuote     Määrä Sparhallen S-market Kantarellen Mattssons Alin Ylin Keskihinta 

40 Castello Blue, juusto, 150 g 0,150 2,80 2,49 2,49 2,49 2,49 2,80 2,57 

  Rainbow sinihomejuusto, 150  g 0,150   1,85           

  Pirkka sinihomejuusto, 175 g 0,150     1,93 1,93       

41 Kananmuna (Storgårds oklassificerade) hinta per kg 1,000 3,20 3,14 2,34 3,03 2,34 3,20 2,93 

42 
Kananmuna 15 kpl (Storgårds oklassificerade)  
hinta per pakkaus. 15 st 2,53 3,20 2,48 2,88 2,48 3,20 2,77 

  
Pirkka kananmuna 15 kpl, n. 1,020 kg,  
hinta per pakkaus.  15 st       2,95       

  Rainbow kananmuna 15 kpl, hinta per pakkaus. 15 st   3,06           

43 ÅCA, normaalisuolainen voi, 500  g 0,500 3,57 3,50 3,75 3,75 3,50 3,75 3,64 

44 Ingman normaalisuolainen voi, 500 g 0,500 3,26 3,29 2,99 3,64 2,99 3,64 3,30 

  Pirkka normaalisuolainen meijerivoi, 500 g 0,500     2,79 2,79       

45 
Flora vähälaktoosinen, normaalisuolainen 
pöytämargariini 60 %, 400 g 0,400 1,88 1,49 1,49 1,59 1,49 1,88 1,61 

  Lätta kevytmargariini, 400 g 0,400 1,84             

  Rainbow margariini 60 %, laktoositon, 400 g 0,400   0,95           

  Pirkka margariini 60 %, laktoositon, 400 g 0,400     1,19 1,19       

46 Bregott normaalisuolainen rasva, 600 g 0,600 3,15 3,19 2,75 2,75 2,75 3,19 2,96 

47 Keiju rypsiöljy, 0,5 l 0,500 1,66 1,77 1,75 1,71 1,66 1,77 1,72 

48 Apelsiini, per kg 1,000 1,63 1,85 1,69 1,75 1,63 1,85 1,73 

49 Greippi, per kg 1,000 1,37 1,99 2,00 1,95 1,37 2,00 1,83 

50 Omena, Granny Smith, per kg 1,000 2,18 1,59 2,19 2,19 1,59 2,19 2,04 

51 Banaani, per kg  1,000 1,69 1,09 1,65 1,65 1,09 1,69 1,52 

52 Tomaatti, ahvenanmaalainen 1,000 4,20 4,29 4,75 2,50 2,50 4,75 3,94 

53 Kurkku, ahvenanmaalainen 1,000 3,77 3,99 4,25 4,65 3,77 4,65 4,17 

54 Keltainen sipuli 1,000 1,09 1,35 1,05 1,25 1,09 1,35 1,19 

55 Peruna, pesemätön 1,000 0,84 0,75 0,93 0,99 0,75 0,99 0,88 

56 Porkkana, pesemätön  1,000 1,13 1,45 1,40 1,35 1,13 1,45 1,33 

57 Oolannin Uunirapeat, ranskanperunat, pakaste, 500 g 0,500 1,41 0,99 0,99 1,09 0,99 1,41 1,12 

  Rainbow ranskanperunat, 450 g 0,500   0,83           

  Euro Shopper uunivalmiit ranskanperunat, 1 kg 0,500     0,55         

58 Taffel Sips, perunasipsit, 150 g 0,150 1,24 1,39 1,40 1,69 1,24 1,69 1,43 

  Pirkka perunasipsit, 100 g 0,150     1,19 1,19       

59 Taffel Jumbo juustosnacks , 275 g 0,275 2,57 2,79 2,75 2,85 2,57 2,85 2,74 

  Pirkka juustosnacks, 250 g 0,275     1,97         

  Pirkka  juustonmakuiset perunakierteet, 200 g 0,275       2,46       

  OLW Cheez doodles, juustosnacks, 250 g 0,275 2,22             

60 Juhla Mokka kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500 4,29 3,75 3,99 3,99 3,75 4,29 4,01 

  Rainbow kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500   2,75           

  Pirkka kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500     3,19 3,19       

  Pirkka Costa Rica kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500     2,89 2,89       

  Euro Shopper kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500     1,89 1,89       

61 Presidentti kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500 4,68 4,69 4,79 4,79 4,68 4,79 4,74 

62 Kulta Katriina kahvi, suodatinjauhatus, 500 g 0,500 3,78 3,59 4,40 4,40 3,59 4,40 4,04 

63 Lipton Yellow Label pussitee,  50 x 2 g 0,100 2,25 2,15 2,20 2,15 2,15 2,25 2,19 

  Rainbow Ceylon pussitee, 50 x 2 g 0,100   1,49           

  Pirkka pussitee, 50 x 2 g 0,100     1,25 1,25       

  Euro Shopper musta Ceylontee,  100 x 2 g 0,100     1,48 1,49       



4 (4) 

Tuote-
numero Tuote     Määrä Sparhallen S-market Kantarellen Mattssons Alin Ylin Keskihinta 

64 O'Boy Big Pack, kaakaojuomajauhe,1 kg  1,000 5,39 5,39 5,25 5,49 5,25 5,49 5,38 

  Rainbow kakaojuomajauhe, 800 g 1,000   5,49           

  Pirkka kaakaojuomajauhe, 500 g 1,000     5,70 5,70       

  Euro Shopper kakaojuomajauhe, 800 g 1,000     4,11 3,99       

65 Good Morning, appelsiinjuice, 1,75 l  1,750 2,82 2,69 2,50 2,50 2,50 2,82 2,63 

66 Good Morning Florida appelsiinjuice, 1 l  1,000 1,62 1,75 2,45 1,95 1,62 2,45 1,94 

  Rainbow 100 % appelsiinjuice, 1 l 1,000   1,15           

  Pirkka appelsiinjuice, 1 l 1,000     1,69 1,69       

67 Brazil appelsiinjuice, 1 l 1,000 1,49 1,25 1,51 1,65 1,25 1,65 1,48 

68 Bon Aqua mineraalivesi, 1,5 l, sis. pantin 1,500 1,74 1,98 1,94 2,15 1,74 2,15 1,95 

  Rainbow mineraalivesi, 1,5 l, sis. pantin 1,500   1,19           

  Pirkka mineraalivesi, 1,5 l, sis. pantin 1,500     1,39 1,39       

69 Hartwall Novelle mineraalivesi, 1,5 l, sis. pantin 1,500 1,78 2,29 2,09 2,35 1,78 2,35 2,13 

70 Hartwall Jaffa Appelsiini, 1,5 l, sis. pantin 1,500 2,00 2,57 2,55 2,65 2,00 2,65 2,44 

  
Rainbow Appelsiini, apelsiinivirvoitusjuoma, 1,5 l, sis. 
pantin 1,500   1,38           

  
X-tra Appelsiini, apelsiinivirvoitusjuoma, 1,5 l, sis. 
pantin 1,500   1,34           

  Pirkka Jaffa appelsiinivirvoitusjuoma, 1,5 l sis. pantin 1,500     1,69 1,69       

  
Euro Shopper Jaffa, appelsiinivirvoitusjuoma, 1,5 l, sis. 
Pantin 1,500       1,55       

71 Coca-Cola, 1,5 l, sis. pantin 1,500 2,07 2,67 2,29 2,69 2,07 2,69 2,43 

  Rainbow Cola, 1,5 l, sis. pantin 1,500   1,38           

  X-tra Cola, 1,5 l, sis. pantin 1,500   1,34           

  Pirkka Cola, 1,5 l, sis. pantin 1,500     1,69 1,69       

  Pepsi Cola, 1,5 l, sis. pantin 1,500 1,87             

72 
Lapin kulta, keskiolut 4,5 vol. %, 6 pulloa x 0,33 l, 
sis.pantin 1,980 7,02 7,14 7,67 8,16 7,02 8,16 7,50 

73 Karhu, keskiolut 4,6 vol. %, 6 pullloa x 0,33 l, sis. pantin 1,980 7,80 9,24 8,40 9,45 7,80 9,45 8,72 

74 Dan Sukker hillosokeri, 1 kg 1,000 2,05 1,90 1,89 1,89 1,89 2,05 1,93 

75 Dan Sukker palasokeri, 750 g 0,750 1,25 1,19 1,29 1,33 1,19 1,33 1,27 

76 Fazer Sinen maitosuklaa, 200 g 0,200 2,12 2,05 1,99 2,05 1,99 2,12 2,05 

  Pirkka maitosuklaa, 200 g 0,200     1,91 1,91       

77 Fazer Amerikan pastillit, 150 g 0,150 1,70 1,95 1,68 2,00 1,68 2,00 1,83 

78 Valio kermajäätelö, 1 l 1,000 2,22 2,22 2,29 2,29 2,22 2,29 2,26 

  Rainbow vaniljakermajäätelö, 1 l 1,000   1,99           

  Pirkka vaniljakermajäätelö, 1 l 1,000     1,92         

79 Valio laktoositon kermajäätelö, 1 l 1,000 3,53 3,19 3,05 3,79 3,05 3,79 3,39 

80 Valio mustikkasoppa, 1 l 1,000 1,98 2,12 2,29 2,09 1,98 2,29 2,12 

81 Ahvenanmaalainen Kotisinappi, 300 g 0,300 2,50 3,15 2,95 3,00 2,50 3,15 2,90 

82 
Bona, lastenruoka, 12 kk. Vihanneksia ja 
karjalanpataa, 200 g 0,200 1,28 1,05 0,94 0,99 0,94 1,28 1,07 

83 
Bona, lastenruoka, 12 kk. Vihannes-kalkkunapata, 200 
g 0,200 1,28 1,05 0,94 0,99 0,94 1,28 1,07 

84 Piltti, lastenruoka, 15 kk. Perunaa ja lohta, 250 g 0,250 1,32 1,29 1,29 1,29 1,29 1,32 1,30 
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