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TiiviSTElmä

Ari Peltoniemi

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa

Suomessa on tullut viime vuosina voimaan uusia verolakeja ja lisäksi on tehty uusia 
päätöksiä tulevista verolaeista, joilla on suora vaikutus elintarvikemarkkinoihin ja 
elintarvikkeiden kuluttajahintoihin. Tämä tutkimus selvittää elintarvikkeiden kulut-
tajahintojen kehitystä suomalaisissa päivittäistavaramyymälöissä vuosien 2008–2011  
lokakuiden välillä sekä arvioi samalla veromuutosten siirtymistä ruoan hintaan. Tutki-
muksessa tarkastellaan lisäksi elintarvikkeiden hintakehitystä ja hintatasoja Suomessa 
ja kansainvälisesti eri tilastotietojen avulla.  

Vuoden 2011 lokakuussa 73 tuotetta sisältänyt painotettu ruokakori maksoi noin 
6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja noin 4 prosenttia enemmän kuin vuo-
den 2008 lokakuussa. Elintarvikkeiden hintojen nousua Suomessa vauhditti erityisesti 
ruoan raaka-aineiden kallistuminen maailmanmarkkinoilla sekä makeisten, jäätelön 
ja virvoitusjuomien hintoihin vaikuttaneet valmisteveromuutokset. Lisäksi erityisesti 
useissa maitotaloustuotteissa hintoja nostivat kuluttajien kasvaneiden vaatimusten 
näkyminen tuotekehityksessä ja kulutustrendien muutokset.

Tuotteittain tarkasteltuna 77 prosentissa (56 kpl) ruokakorin 73 tuotteesta keski-
määräiset hinnat nousivat vuoden 2010 lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun ainakin 
jonkin verran. Hintojaan laskeneista tuotteista valtaosa kuului elintarvikkeiden raaka-
aineiksi luokiteltaviin tuotteisiin. Lähinnä vihanneksilla, hedelmillä ja riisillä ostosko-
rinsa täyttävälle kuluttajalle saattoi koitua jopa säästöä, kun verrataan vuosien 2010 ja 
2011 lokakuiden keskimääräisiä kuluttajahintoja.

Edullisinta mahdollista ruokakoria tavoittelevan kuluttajan hiilijalanjälki olisi ollut 
suuri, sillä tuotteiden halvimmat ostospaikat vaihtelivat edellisvuoden tavoin Maa-
rianhaminasta aina Rovaniemelle saakka. Halvimmillaan yhteensä 73 tuotetta sisältä-
neen painottamattoman ruokakorin sai vuoden 2011 lokakuussa hankittua noin 123 
eurolla. Vastaavasti ruokakori, jonka kaikki tuotteet oli ostettu keskimääräisin hinnoin, 
maksoi 143 euroa. 

Tämän tutkimuksen ruokakoriin kuuluvissa tuotteissa näyttäisi, että kaupan omissa 
merkeissä hintojen laskut näkyvät lievempinä ja nousut vastaavasti voimakkaampina 
kuin elintarvikkeissa yleensä. Hintojen vaihteluvälit olivat brändituotteissa useimmiten 
suuremmat kuin kaupan omissa merkkituotteissa. Tuotteittain tarkasteltuna vihannes-
ten ja maitotuotteiden hinnat vaihtelivat suhteellisesti eniten. Esimerkiksi perunan, 
kurkun, juuston ja jogurtin osalta kalleinta ostospaikkaa suosinut kuluttaja joutui 
maksamaan niistä kaksinkertaisen hinnan verrattuna kyseisten tuotteiden edullisim-
man ostospaikan löytäneeseen kuluttajaan.

Palkansaajien ansiotaso on noussut Suomen EU-jäsenyyden aikana selvästi enem-
män kuin elintarvikkeiden kuluttajahinnat. Kuluttajat ovat siten voineet siirtää osan 
aiemmin ruokaostoksiin käytetystä rahasta muihin kulutuskohteisiin.

   
Asiasanat

Elintarvikkeet, ruokakori, arvonlisävero, kuluttajahinnat, hintakehitys



SAmmANDRAG

Ari Peltoniemi 

Prisutvecklingen på livsmedel i Finland 

Under de senaste åren har nya skattelagar trätt i kraft i Finland och nya beslut om 
kommande skattelagar har fattats. Dessa har en direkt effekt på livsmedelsmarknaden 
och livsmedlens konsumentpriser. I denna undersökning utreds utvecklingen av kon-
sumentpriserna på livsmedel i den finländska dagligvaruhandeln mellan oktober 2008 
och oktober 2011. I undersökningen bedöms samtidigt överföringen av skatteändrin-
garna till matens pris. I denna undersökning granskas även prisutvecklingen på livsme-
del och prisnivåerna i Finland och internationellt med hjälp av olika statistikuppgifter.  

I oktober 2011 kostade en viktad matkorg med 73 produkter cirka 6 procent mera 
än ett år tidigare och cirka 4 procent mera än i oktober 2008. Prisökningen på livsmedel 
i Finland påskyndades särskilt av att råvarupriserna på mat blev dyrare på världsmark-
naden samt av accisändringarna som påverkade priserna på sötsaker, glass och läsked-
rycker. Dessutom blev i synnerhet många mjölkhushållningsprodukter dyrare till följd 
av konsumenternas ökade krav, som syntes i produktutvecklingen. Även ändrade kon-
sumtionstrender inverkade.

Kontrollerat per produkt steg de genomsnittliga priserna åtminstone något på 77 
procent (56 st.) av matkorgens 73 produkter från oktober 2010 till oktober 2011. Mer-
parten av de produkter som hade gått ned i pris fanns inom gruppen som klassificeras 
som livsmedelsråvaror. Den konsument som i första hand fyller sin kundkorg med 
grönsaker, frukt och ris kunde till och med komma billigare undan, när man jämför de 
genomsnittliga konsumentpriserna för oktober 2010 och oktober 2011.

Den konsument som hade velat ha den absolut förmånligaste matkorgen hade gett 
upphov till ett ansenligt kolavtryck eftersom de förmånligaste inköpsställena varierade 
på samma sätt som förra året mellan allt från Mariehamn till Rovaniemi. Som billigast 
fick man i oktober 2011 en oviktad matkorg innehållande totalt 73 produkter för cirka 
123 euro. På motsvarande sätt fick man betala 143 euro för en matkorg där alla pro-
dukterna hade köpts till medelpriser. 

För de produkters del som ingår i denna undersökning ser det ut som om prissänk-
ningen av affärens egna märken är mindre och motsvarande prishöjningar kraftigare än 
för livsmedel i allmänhet. Variationsbredden i priserna var oftast större bland märke-
sprodukterna än bland affärens egna märkesprodukter. Kontrollerade per produkt 
varierade priserna relativt sett mest på grönsaker och mjölkprodukter. Exempelvis för 
produkterna potatis, gurka, ost och yoghurt blev den konsument som valde det dyraste 
inköpsstället tvungen att betala dubbelt mer än den som handlade samma produkter 
på det förmånligaste stället.

Under Finlands EU-medlemskap har löntagarnas inkomstnivå stigit klart mera än 
konsumentpriserna på livsmedel. Konsumenterna har således kunnat överföra en del av 
de pengar som tidigare användes för matinköp till andra konsumtionsobjekt.

ämnesord

Livsmedel, matkorg, mervärdesskatt, konsumentpriser, prisutveckling



SiSällyS

1 JOHDANTO ............................................................................................................................................................1

1.1   Ruoan viimeaikaiset veromuutokset Suomessa  ..........................................................................2

2   ELINTARVIKKEIDEN HINTASEURANTA VUOSINA 2008–2011 ............................................................5

2.1  Aineisto- ja menetelmäkuvaus ............................................................................................................5
2.2  Ruokakorin hintakehitys  .......................................................................................................................7
2.3  Elintarvikkeiden tuotekohtainen hintakehitys vuonna 2011 ...................................................9
2.4   Kaupan omien tuotemerkkien (private labels) hintakehitys  ................................................ 12

3   ONKO RUOKA SUOMESSA KALLISTA? ..................................................................................................... 16

3.1  Ruoan hintakehitys  .............................................................................................................................. 17
3.2  Ruoan hintataso kansainvälisesti ja suhteessa ansiotasoon .................................................. 20

4  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ........................................................................................................ 23

LÄHTEET ....................................................................................................................................................................... 25

LIITE: ELINTARVIKKEIDEN KESKIMÄÄRÄISIÄ HINTOJA, VUOSIEN 2008–2011 LOKAKUU



1

TAulukkoluETTElo

TAULUKKO 1.  
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden toteutetut ja suunnitellut veromuutokset  
vuosina 2009–2013.  ....................................................................................................................................................4
TAULUKKO 2.  
Lokakuun 2011 hintaseurannassa mukana olleiden myymälöiden lukumäärät  
kaupparyhmittäin ja osuus kaikista myymälöistä sekä kaupparyhmien markkinaosuudet  
vuonna 2011.  ................................................................................................................................................................5
TAULUKKO 3.  
Vuoden 2011 lokakuun hintakeräyksessä mukana olleiden myymälöiden lukumäärät  
aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan valtionviraston alueilla. ...............................................................6
TAULUKKO 4.  
Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on laskenut vuoden 2010  
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. .............................................................................................................. 10
TAULUKKO 5.  
Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on noussut vuoden 2010  
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun vähintään kymmenellä prosentilla. ......................................... 11
TAULUKKO 6.  
Ruokakoriin kuuluvien kaupan omien merkkituotteiden hinnat vuosien 2008–2011  
lokakuussa.  .............................................................................................................................................................. 13
TAULUKKO 7.  
EU-maiden hintatasoindeksejä vuodelta 2010. ............................................................................................. 21

kuvAluETTElo

KUVA 1.   
Ruokakorin (73 tuotetta) painotettujen hintojen kehitys vuositasolla vuoden 2008  
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. .................................................................................................................8
KUVA 2.  
Hernekeiton keskimääräinen hinta (euroa) lokakuussa vuosina 2008–2011. ..................................... 14
KUVA 3.  
Jäätelön keskimääräinen hinta (euroa) lokakuussa vuosina 2008–2011. ............................................. 15
KUVA 4.   
Ruoan hintakehitys vuodesta 2005 vuoteen 2011 Suomessa, Ruotsissa ja EU-27-alueella. .......... 17
KUVA 5.   
Elintarvikkeiden ja yleisten kuluttajahintojen kuukausittainen kehitys vuoden 2009  
syyskuusta vuoden 2012 helmikuuhun. ........................................................................................................... 18
KUVA 6.   
Palkansaajien ansiotason, yleisen kuluttajahintaindeksin ja elintarvikkeiden 
kuluttajahintaindeksin kehitys Suomessa vuosina 1995–2011.  .............................................................. 22



1

TAulukkoluETTElo

TAULUKKO 1.  
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden toteutetut ja suunnitellut veromuutokset  
vuosina 2009–2013.  ....................................................................................................................................................4
TAULUKKO 2.  
Lokakuun 2011 hintaseurannassa mukana olleiden myymälöiden lukumäärät  
kaupparyhmittäin ja osuus kaikista myymälöistä sekä kaupparyhmien markkinaosuudet  
vuonna 2011.  ................................................................................................................................................................5
TAULUKKO 3.  
Vuoden 2011 lokakuun hintakeräyksessä mukana olleiden myymälöiden lukumäärät  
aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan valtionviraston alueilla. ...............................................................6
TAULUKKO 4.  
Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on laskenut vuoden 2010  
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. .............................................................................................................. 10
TAULUKKO 5.  
Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on noussut vuoden 2010  
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun vähintään kymmenellä prosentilla. ......................................... 11
TAULUKKO 6.  
Ruokakoriin kuuluvien kaupan omien merkkituotteiden hinnat vuosien 2008–2011  
lokakuussa.  .............................................................................................................................................................. 13
TAULUKKO 7.  
EU-maiden hintatasoindeksejä vuodelta 2010. ............................................................................................. 21

1 JoHDANTo

Suomessa on tehty vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana mittavia elintarvikkeiden sekä 
kulutus- että valmisteveroja koskevia poliittisia päätöksiä (luku 1.1), joilla on ollut 
ja on tulevaisuudessakin vaikutuksia niin elintarvikkeiden hintoihin kuin kuluttajien 
ostovoimaan. Muutoksilla on oletettavasti vaikutuksia jossain määrin myös kulutus-
rakenteeseen. Kuluttajien ostokäyttäytymisessä tapahtunee muutoksia, sillä valmisteve-
rot nostivat selvästi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien kaltaisten herkuttelutuot-
teiden hintoja.

Tutkimuksen kautta voidaan seurata veromuutosten näkymistä kuluttajahinnoissa. 
Kuluttajatutkimuskeskus laati siksi jo vuoden 2008 keväällä suunnitelman yhteistyössä 
Kuluttajaviraston kanssa elintarvikkeiden hintaseurantatutkimuksesta, jossa hintojen 
keräyksen suorittaisivat silloiset lääninhallitusten tarkastajat. Hintaseurannan tavoit-
teena oli selvittää, missä laajuudessa vuoden 2009 syksyllä toteutunut elintarvikkeiden 
arvonlisäveron (alv) alennus näkyi kuluttajahinnoissa keskimäärin ja millaisia eroja 
mahdollisesti esiintyi erityyppisten elintarvikkeiden, myymälätyyppien, kaupparyh-
mien tai maan eri alueiden välillä. Ensimmäinen hintakeräys toteutettiin vuosi ennen 
ensimmäistä alv-muutosta eli vuoden 2008 lokakuussa.

Kuluttajatutkimuskeskus julkaisi vuoden 2010 maaliskuussa hintaseurannan poh-
jalta tehdyn tutkimusraportin (Peltoniemi & Varjonen 2010). Tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus siirtyi kuluttajahintoihin. Kui-
tenkin eri elintarvikeryhmissä ja eri jalostusasteisissa elintarvikkeissa alennus näkyi eri 
tavoin. 

Vuoden 2011 helmikuussa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin elintarvikkeiden 
hintojen kehitystä vuosien 2008–2010 lokakuiden välillä. Lisäksi tutkimuksessa tar-
kasteltiin elintarvikkeiden hintaan Suomessa vuonna 2010 vaikuttaneita tekijöitä koti- 
ja maailmanmarkkinoilta. Tulosten mukaan vuosi arvonlisäveron alentamisen jälkeen 
60 prosenttia arvonlisäveron hintoja alentavasta vaikutuksesta oli haihtunut. Elintar-
vikkeiden hintoja nostivat erityisesti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu vuoden 
2010 syksyllä (Peltoniemi & Varjonen 2011a).

Osana Suomen hallituksen vuosien 2008 ja 2009 syksyllä tekemiä veromuutos-
päätöksiä sekä niiden kuluttajavaikutusten arviointia Kuluttajatutkimuskeskuksessa 
on toteutettu edellä mainittujen ruoan hintaseurantutkimusten lisäksi ravintoloiden 
ruokapalveluiden tutkimuskokonaisuus. Sen ensimmäisessä osassa raportoitiin ruoka-
palveluiden hintaseurannan tuloksia vuoden 2011 keväällä (Peltoniemi & Varjonen 
2011b). Toinen osa tarkasteli kodin ulkopuolista ruokailua osana ruokailutottumusten 
muuttumista (Varjonen & Peltoniemi 2012).

Ruoan hinta oli myös vuonna 2011 tärkeä puheenaihe niin Suomessa kuin muual-
lakin. Elintarvikkeiden raaka-aineiden hinnat maailmanmarkkinoilla kävivät vuoden 
2011 aikana ennätyskorkealla tasolla, ja suomalainen kuluttaja maksoi elintarvikkeis-
taan (sisältää alkoholittomat juomat) keskimäärin 6,3 prosenttia korkeampaa hintaa 
kuin edellisvuonna (FAO 2011, Tilastokeskus 2012).

Kuluttajatutkimuskeskus jatkoi elintarvikkeiden hintaseurantaa vuonna 2011. Koti-
maisista kaupparyhmittymistä kerättiin vuoden 2011 lokakuussa 73 elintarvikkeen 
muodostama ruokakori (liite). Nämä ruokakorin elintarvikkeet olivat mukana myös 
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vuosien 2008–2010 hintakeräyksissä, joten eri ajankohtien hintatietoja voitiin vertailla 
keskenään. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella paitsi ruokakorin hintakehitystä, 
myös analysoida tarkemmin yksittäisten, nimeltä mainittujen ruokakorin tuotteiden 
hintojen kehittymistä sekä tuotteiden mahdollisia hintaeroja. 

Seuraavaksi, lukuun 1.1 on koottu ruokaa vuosina 2009–2013 koskettaneet toteu-
tuneet ja tulevat veromuutokset. Luvussa 2 esitellään hintaseurantatutkimuksen mene-
telmä, aineistot ja tulokset. Raportin kolmannessa luvussa tarkastellaan ruoan hinta-
kehitystä ja hintatasoja Suomessa sekä kansainvälisesti. Raportin viimeisessä luvussa 
(luku 4) esitetään yhteenveto ja johtopäätökset.

1.1   Ruoan viimeaikaiset veromuutokset Suomessa 

Suomen hallitus teki vuoden 2008 syksyllä veromuutosesityksen elintarvikkeiden 
arvonlisäveron laskemisesta viidellä prosenttiyksiköllä (Hallituksen Esitys 114/2008). 
Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta oli Suomessa selvästi useimpia unionin jäsenmaita 
korkeampi, ja alennuksen tarkoituksena olikin saada elintarvikkeiden kuluttajahintoja 
lähemmäksi EU:n keskimääräistä tasoa. 

Elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennettiin hallitusohjelman mukaisesti vuoden 
2009 lokakuussa 17 prosentista 12 prosenttiin. Ilman veroja yhden euron maksavan 
elintarvikkeen aiempi arvonlisäverollinen hinta oli 1,17 euroa, joten arvonlisäveron 
alennuksen jälkeen sen uusi hinta on 1,12 euroa. Veron alennuksen laskennallinen 
vaikutus elintarvikkeiden kuluttajahintoihin oli siten noin 4,3 prosenttia1. Elintarvik-
keiden arvonlisäveron alennus koski paitsi ruokaa, myös apteekeissa, luontaistuotekau-
poissa ja päivittäistavarakaupoissakin myytäviä elintarvikkeiksi luokiteltavia tuotteita. 
Tällaisia ovat muun muassa vitamiini- ja hivenainevalmisteet, lisäravinteet, urheilu-
juomat ja painonhallintatuotteet.

Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan lasku 12 prosenttiin jäi väliaikaiseksi ratkai-
suksi, sillä Suomen hallitus päätti vuoden 2009 elokuussa uusista vuotta 2010 koske-
vista veromuutoksista. Vuoden 2010 heinäkuussa Suomessa tuli voimaan uudet arvon-
lisäverokannat. Alennetuista arvonlisäverokannoista elintarvikkeiden verotus nousi 
tällöin 12 prosentista 13 prosenttiin, ravintola- ja ateriapalveluiden verotus aleni 22 
prosentista 13 prosenttiin, kirjojen ja lääkkeiden verotus nousi 8 prosentista 9 prosent-
tiin ja yleinen arvonlisäverokanta nousi 22 prosentista 23 prosenttiin (HE 137/2009).

Myös valmisteverot ovat olleet politiikkamuutoksen kohteena. Suomen hallitus 
päätti vuoden 2009 elokuussa budjettiesityksessään ottaa käyttöön makeis- ja jäätelö-
veron sekä laajennetun virvoitusjuomaveron. Makeisvero on ollut jo aiemmin Suo-
messa käytössä, mutta se poistettiin vuoden 2000 alussa. Virvoitusjuomiin on sovel-

1  ((1,12–1,17)/1,17)*100 = –4,2735 %
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lettu valmisteveroa jo pitkään, mutta nyt kohdejoukkoa laajennettiin ja verokantaa 
nostettiin. Laajennettu virvoitusjuoma- sekä makeis- ja jäätelövero tuli voimaan vuo-
den 2011 alusta alkaen. Virvoitusjuomaveron piiriin kuuluu virvoitusjuomien lisäksi 
nyt myös esimerkiksi luonnon kivennäisvedet. Virvoitusjuomien vero nousi 4,5 sen-
tistä 7,5 senttiin litralta. Makeisista sekä jäätelöstä valmisteveroa peritään 75 senttiä 
kiloa kohden (HE 148/2010).

Makeisvero koskettaa kaikkia sokerivalmisteita sekä suklaa- ja kaakaotuotteita. 
Rajanveto perustuu EU:ssa yleisesti käytettyihin tullitariffiluokkiin, joiden pohjana on 
kansainvälinen tavaraluokittelu. Keksit eivät kuulu makeisverotuksen piiriin, sillä ne 
luokitellaan leipomotuotteiksi. Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroa on vastustettu 
muun muassa sen takia, että se panee verolle myös terveysvaikutteiset ksylitolituotteet 
ja virvoitusjuomaverossa veropohja laajenee kaikkiin pullovesiin, myös lähdevesiin.  
Verolle tulevat lähes kaikki sellaisenaan nautittavat alkoholittomat juomat. Vero koskee 
myös maitoa sisältäviä kahvijuomia sekä kaura- ja soijapohjaisia juomia, mutta maito 
sellaisenaan pysyy veron ulkopuolella (HE 148/2010).

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 11 
senttiin litralta valmista juomaa. Hallituksen esityksen mukaan veronkorotus painot-
tuu virvoitusjuomiin, sillä virvoitusjuomien nykyinen verotaso on matala verrattuna 
juomien keskimääräisiin vähittäismyyntihintoihin.  Makeisten, jäätelön ja virvoitus-
juomien vuosittaisen valmisteverotuoton arvioidaan olevan vuoden 2012 veronkoro-
tuksen jälkeen yhteensä noin 185 milj. euroa (HE 155/2011).

Makeisvero koskettaa makeisia ja jäätelöä, mutta esim. keksit ja leivonnaiset ovat 
sen ulkopuolella. Valtiovarainministeriö on asettanut vuoden 2012 alusta alkaen työ-
ryhmän selvittämään, miten makeisten, virvoitusjuomien ja jäätelön valmistevero voi-
taisiin korvata laajempipohjaisella sokeriverolla (Valtiovarainministeriö 2012a). Soke-
riveron myötä verotuksen kohdejoukko laajenisi makeis- ja virvoitusjuomaveron piiriin 
kuuluvien lisäksi mm. kekseihin, leivonnaisiin, muroihin ja jogurtteihin. 

Suomen hallitus päätti neuvotteluissaan 22.3.2012 valtiontalouden kehyksistä vuo-
siksi 2013–2016. Sopeutustoimet kohdistuvat sekä valtion tuloihin että menoihin. 
Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 miljardilla 
eurolla. Suurin merkitys tuloarvioille on arvonlisäveron verokantojen yhden prosent-
tiyksikön korotuksella sekä ansiotuloverotuksen ansiotaso- ja inflaatiotarkistuksista luo-
pumisesta vuosina 2013 ja 2014 (Valtioneuvosto 2012, Valtiovarainministeriö 2012b). 
Arvonlisäveron verokantojen yhden prosenttiyksikön korotus nostaa elintarvikkeiden 
arvonlisäveron 13 prosentista 14 prosenttiin. Mikäli arvonlisäverokannan nousu siirtyy 
täysimääräisesti ruoan hintaan, nousisivat elintarvikkeiden hinnat laskennallisesti noin 
0,9 prosenttia.
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TAULUKKO 1. Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden toteutetut ja suunnitellut veromuutokset 
vuosina 2009–2013. 

* Sokeriveron käyttöönottoa selvitetään vuoden 2012 aikana.

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   

Sokerivero*         ? 
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2   EliNTARvikkEiDEN HiNTASEuRANTA vuoSiNA 
2008–2011

Tässä luvussa tarkastellaan painotetun ruokakorin sekä ruokakorin nimeltä mainit-
tujen elintarviketuotteiden keskimääräisten kuluttajahintojen kehitystä suomalaisissa 
päivittäistavaramyymälöissä lokakuussa vuosina 2008–2011. Saman ajankohdan ver-
tailun hyötynä on se, että tällöin kausivaihteluiden aiheuttamat hintaheilahtelut on 
eliminoitu pois.

Tämän tutkimuksen käyttämät menetelmät ja osittain myös aineistot ovat samoja 
kuin Peltoniemen ja Varjosen (2010 ja 2011a) aiemmissa tutkimuksissa. Näistä tutki-
muksista löytyy yksityiskohtaisempi kuvaus tässä raportissa käytetystä menetelmästä ja 
luotettavuusarvioinnista.

2.1  Aineisto- ja menetelmäkuvaus

Vuonna 2011 S- ja K-ryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen päivittäistavara-
myynnistä (15,3 miljardia euroa) oli 80,5 prosenttia ja vastaavasti Suomen Lähikau-
palla oli noin 8 prosentin osuus (Nielsen 2012). Tämän tutkimuksen hintaseurannassa 
S- ja K-ryhmittymiin kuuluvien myymälöiden osuus kaikista myymälöistä oli vajaat 
84 prosenttia ja vastaavasti Suomen Lähikaupan osuus 7,4 prosenttia vuoden 2011 
lokakuussa. Siten suurimpien kaupparyhmittymien osuudet tämän tutkimuksen hin-
taseurannassa olleista myymälöistä ovat melko lähellä vuoden 2011 markkinaosuuksia 
(taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Lokakuun 2011 hintaseurannassa mukana olleiden myymälöiden lukumäärät  
kaupparyhmittäin ja osuus kaikista myymälöistä sekä kaupparyhmien markkinaosuudet 
vuonna 2011. 

Lähde: Nielsen 2012 ja omat laskelmat.

Kaupparyhmittymä Myymälät, lkm Osuus, % Markkinaosuus, % v. 2011 

S-ryhmä 30 44,1 45,2 
K-ryhmä 27 39,7 35,3 
Suomen Lähikauppa 5 7,4 7,8 
Muut 6 8,8 6,9 
Lidl     4,8 
Yhteensä 68 100,0 100,0 
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Vuoden 2008 lokakuussa myymälöitä oli mukana hintakeräyksessä 81, kaksi vuotta 
myöhemmin 74 ja nyt vuoden 2011 lokakuussa 68 kpl. Muun muassa myymälöi-
den lopettamisten ja myymisten johdosta yhdentoista hintaseurannan alussa mukana 
olleen myymälän hintatietoja ei enää saatu vuoden 2010 lokakuussa. Lisäksi vuoden 
2011 lokakuussa kerättiin hintatietoja vain kotimaisista kaupparyhmittymistä, joten 
aiemmin mukana olleet kolme Lidlin myymälää eivät olleet hintakeräyksen kohteina.  
Lidlin hintatiedot eivät ole mukana myöskään edellisvuosien tuloksissa, joten vertailu 
eri vuosien välillä on tehty vain kotimaisten kaupparyhmittymien myymälöissä.  Hin-
takeräykset suoritettiin kattavasti eri puolella Suomea. Kaikki tutkimuksessa mukana 
olleet myymälät sijaitsevat kaupungeissa (taulukko 3).

TAULUKKO 3. Vuoden 2011 lokakuun hintakeräyksessä mukana olleiden myymälöiden luku-
määrät aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan valtionviraston alueilla.

  Myymälöiden lkm 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  21 

Helsinki 6 

Espoo 5 

Vantaa 4 

Kouvola 3 

Lahti 3 

Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen 
aluehallintovirastot  

21 

Turku ja Raisio 5 

Tampere 6 

Jyväskylä 5 

Vaasa 5 

Itä-Suomen aluehallintovirasto  10 

Mikkeli 3 

Kuopio 3 

Joensuu 4 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  8 

Oulu 5 

Kajaani 3 

Lapin aluehallintovirasto  5 

Rovaniemi 5 

Ahvenanmaan valtionvirasto  3 

Maarianhamina 3 

Yhteensä 68 
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Ruokakoria varten hintatiedot kerättiin yhteensä 73 elintarviketuotteesta (liite). 
Tuotteet ja tuotemerkit valittiin eniten myytyjen tuotteiden joukosta. Mukana oli 
elintarvikkeita kaikista merkittävistä tuoteryhmistä, kuten maitotuotteet, viljatuotteet, 
liha, vihannekset. Hintatietoja kerättiin sekä kotimaisista että tuontielintarvikkeista. 
Kurkkujen ja tomaattien kaltaisissa kausituotteissa hintakehitystä seurattiin erikseen 
kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden osalta. 

Elintarvikkeiden hintatietoja kokosivat aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan val-
tionviraston tarkastajat myymälöissä eri puolilla Suomea. Hintaseurantaan kuuluneet 
tuotteet pidettiin mahdollisimman samoina kaikissa keräilyissä. Hintakerääjien tuote-
listassa oli kuvaus kustakin hintaseurannassa olevasta tuotteesta. Valtaosassa tuotteita 
oli mainittu tuotemerkki, valmistaja ja pakkauskoko, joissakin tapauksissa vain tuote-
kuvaus, esimerkiksi kotimainen kurkku. 

Tämän raportin aineisto on peräisin neljästä hintakeräyksestä: ensimmäinen tehtiin 
vuosi ennen arvonlisäveron alennusta, toinen heti sen jälkeen, kolmas vuosi arvon-
lisäveron alennuksen jälkeen ja neljäs kaksi vuotta arvonlisäveron alennuksen jälkeen. 
Ruokakorin tuotteista kertyi jokaista hintakeräystä kohden noin 4 000 hintahavaintoa. 

Muutamien tuotteiden pakkauskoot muuttuivat hintaseurannan aikana. Nämä 
muutokset on huomioitu hintaseurannassa korjaamalla tuotteet samanpainoisiksi. 
Siten hintojen vertailukelpoisuus on säilynyt pakkauskoon muuttumisen jälkeenkin.

Kaupan omia merkkejä ei katsottu aiheelliseksi mainita tuotenimeltä, koska se olisi 
saattanut antaa väärän mielikuvan jonkin kaupparyhmittymän merkin edullisuudesta 
tai kalleudesta. Tämä johtuu siitä, että tarkastelussa mukana olevien kaupan omien 
merkkien tuotteiden määrä ei ole kovin suuri ja niitä on vaihtelevasti eri kaupparyh-
mittymissä. Lisäksi tuotteiden koostumus ja laatukin saattavat vaihdella. 

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

Kuluttajatutkimuskeskus laski 73 elintarviketta sisältäneen painotetun ruokakorin 
hintakehityksen alkaen vuoden 2008 lokakuusta eli vuosi ennen alv:n laskua. Tämän 
tutkimusraportin painopiste on vuosimuutosten seurannassa, joten elintarvikehintojen 
kehitystä tarkastellaan vuosien 2008, 2009, 2010 ja 2011 lokakuiden välillä. 

Peltoniemen ja Varjosen (2010) aiemman tutkimuksen mukaan elintarvikkeiden 
arvonlisäveron alennuttua vuoden 2009 lokakuussa 17 prosentista 12 prosenttiin elin-
tarvikkeet olivat keskimäärin 5,6 prosenttia edullisempia kuin vuotta aiemmin. Tällöin 
hintaseurannassa oli yhteensä 171 elintarviketuotetta ja mukana oli kotimaisten kaup-
paryhmittymien lisäksi myös Lidlin myymälöitä. 

Tämän tutkimuksen hintaseurannassa ollut ruokakori kerättiin vuoden 2011 loka-
kuussa, ja se koostui 73 elintarvikkeesta. Nyt mukana ei ollut Lidlin myymälöitä. 
Aluehallintovirastot keräsivät elintarvikkeiden hintoja eri puolilta Suomea 68 ruokaa 
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myyvästä myymälästä. Tulokset osoittivat, että vuoden 2011 lokakuussa painotettu 73 
tuotteen ruokakori maksoi noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja noin 4 
prosenttia enemmän kuin lähtötilanteessa, vuoden 2008 lokakuussa (kuva 1). Kulutta-
jahintaindeksin tulokset ovat samansuuntaisia, sillä sen mukaan ruoka maksoi vuoden 
2011 lokakuussa 5,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (Tilastokeskus 2012).

KUVA 1.  Ruokakorin (73 tuotetta) painotettujen hintojen kehitys vuositasolla vuoden 2008 
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun, 2008 = 100.

Ruokakorin hintakehitys keskimääräisin kuluttajahinnoin laskettuna

Liitteen taulukoon on koottu ruokakoriin kuuluvien 73 elintarvikkeen keskimääräi-
set kuluttajahinnat lokakuussa 2008, 2009, 2010 ja 2011. Näiden tuotteiden, lukuun 
ottamatta kaupan omia merkkejä, valmistajat ovat näkyvissä ja ne on mainittu liit-
teen taulukossa tuotenimineen ja pakkauskokoineen. Liitteen taulukkoon on merkitty 
myös tuotteiden alimmat ja korkeimmat hinnat lokakuussa vuonna 2011. Hintaeroja 
tarkastelemalla voidaan laskea hinta halvimmalle ja kalleimmalle keskimääräisten hin-
tojen painottamattomalle ruokakorille vuoden 2011 lokakuussa. 

Eri tuotteiden alimman ja korkeimman hinnan välisissä eroissa on suuria vaihte-
luita. Brändituotteissa hintojen vaihteluvälit ovat yleensä suuremmat kuin kaupan 
omissa merkkituotteissa. Ainoastaan pitkäjyväisessä riisissä myös kaupan omien merk-
kien hinnat vaihtelevat melko suuresti ostospaikan mukaan. Tuotteittain tarkasteltuna 
seuraavat elintarvikkeet maksoivat kalleimmassa ostospaikassa vähintään kaksinkertai-
sesti sen, mitä ne maksoivat halvimmassa ostospaikassa: kotimainen kurkku, ulkomai-
nen tomaatti, kotimainen peruna, Keiju-kasvisrasvalevite, Valio Polar -juusto ja Valio-

100

95,0

97,9

103,9

94

96

98

100

102

104

106

2008 Lokakuu 2009 Lokakuu 2010 Lokakuu 2011 Lokakuu

Elintarvikkeet
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jogurtti. Siten vihannesten ja maitotuotteiden hinnat vaihtelivat suhteellisesti eniten 
(liite).

Edellisvuoden tavoin myös vuonna 2011 mahdollisimman halpaa ruokakoria 
tavoittelevan kuluttajan hiilijalanjälki olisi ollut hyvin suuri. Aina edullisinta tuo-
tetta tavoitellessaan kuluttaja olisi joutunut vaihtamaan paikkakuntaa ja kauppaketjua 
vähän väliä, sillä tuotteiden halvimmat ostospaikat vaihtelevat Maarianhaminasta aina 
Rovaniemelle saakka. Edullisin vaihtoehto olisi löytynyt eräissä tuotteissa seuraavasti: 
Uncle Ben´s riisi Maarianhaminasta, Oululaisen pullapitko Vantaalta, kotimainen 
kurkku Espoosta, Atrian Wilhelm-grillimakkara Jyväskylästä, HK:n kanaviilokkiateria 
Kajaanista ja Valion jäätelö Rovaniemeltä. Mielenkiintoista on, että Atrian Wilhelm 
Grillimakkaran sekä halvin että kallein ostospaikka löytyi Jyväskylästä ja vieläpä saman 
kauppaketjun (K-ryhmä) myymälöistä. Ketjuohjaus ei siten näytä vieneen kaikkea liik-
kumavaraa yksittäisten kauppojen hinnoittelupolitiikasta.

Halvimmillaan yhteensä 73 tuotetta sisältäneen painottamattoman ruokakorin sai 
vuoden 2011 lokakuussa hankittua noin 123 eurolla, kun vastaavasti kalleimmasta 
mahdollisesta ostoskorista olisi joutunut maksamaan lähes 176 euroa eli noin 43 pro-
senttia enemmän. Ruokakori, jonka kaikki tuotteet oli ostettu keskimääräisin hinnoin, 
maksoi 143 euroa. Keskimääräisin hinnoin hankitun painottamattoman ruokakorin 
hinta oli vuoden 2011 lokakuussa 4,6 prosenttia kalliimpi kuin vuoden 2008 loka-
kuussa ja noin 7 prosenttia kalliimpi kuin edellisvuonna (liite). Siten painottamaton 
ruokakori maksoi vuoden 2011 lokakuussa edellisvuoteen nähden prosenttiyksikön 
enemmän kuin painotettu ruokakori (+6 %).

2.3  Elintarvikkeiden tuotekohtainen hintakehitys vuonna 2011

Ruokakoriin kuuluvien yksittäisten elintarvikkeiden keskimääräisen hintakehityksen 
analysointi antaa kuvan siitä, millaista eri tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden hintake-
hitys oli vuoden 2010 lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. 

Taulukkoon 4 on kerätty tuotteet, joiden hinnat ovat laskeneet vuosien 2010 ja 
2011 lokakuiden välillä. Yhteensä 17 tuotteen eli noin joka neljännen ruokakoriin 
kuuluneen tuotteen hinnat laskivat mainittuna ajankohtana. Näistä hintojaan laske-
neista elintarvikkeista kaksitoista (70 %) voidaan luokitella jalostusasteensa mukaan 
raaka-aineisiin2: kotimainen kurkku, ulkomainen tomaatti, kotimainen peruna, koti-
mainen porkkana, kotimainen ruukkulehtisalaatti, riisi (4 eri riisimerkkiä), jogurtti (2 
jogurttimerkkiä) ja omena (Golden Delicious).

Taulukon 4 ylimpänä ovat ne tuotteet, joiden hinnat ovat alentuneet eniten. Yksi 
lihapullamerkki, yksi jogurtti, ulkomainen tomaatti ja kotimainen kurkku olivat tuot-
teita, joiden hinnat laskivat noin viidenneksellä, mutta muutoin hintojen laskut olivat 
melko lieviä (alle 10 prosenttia).

2  Raaka-aineiksi luokiteltiin tässä tutkimuksessa tuotteet, joissa on vain yksi pääraaka-aine, vaikka sitä olisikin 
jalostettu (esim. jogurtti).
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TAULUKKO 4. Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on laskenut vuoden 2010 
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun.

Esimerkiksi vihanneksilla, hedelmillä ja riisillä pääosin ostoskorinsa täyttävälle 
kuluttajalle on voinut koitua jopa kohtuullisesti säästöä, kun verrataan vuosien 2010 
ja 2011 lokakuussa voimassa olleita keskimääräisiä kuluttajahintoja (taulukko 3). On 
kuitenkin muistettava, että vihanneksille ja hedelmille on ominaista erityisen suuret 
hintavaihtelut eri vuodenaikojen ja peräkkäisten kuukausienkin välillä. Vihanneksia 
sekä hedelmiä kulutetaan Suomessa paljon, joten niillä on suuri paino ruoan kulutta-
jahintaindeksissä. Siten vihannesten ja hedelmien suurilla hintavaihteluilla on vaikutus 
koko elintarvikeryhmänkin hintakehitykseen

Kaiken kaikkiaan lähes 77 prosentissa (56 kpl) ruokakorin 73 tuotteesta keskimää-
räiset hinnat nousivat vuoden 2010 lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun ainakin jon-
kin verran (liite). 

Ruokakorin elintarvikkeista kymmenen tuotteen hinta nousi vuoden aikana vähin-
tään viidenneksellä. Ruokakorin molemmat jäätelö- ja kahvimerkit kuuluivat näihin 
voimakkaasti kallistuneisiin tuotteisiin. Herkuttelutuotteista jäätelön lisäksi myös 
makeisten ja virvoitusjuomien hinnat nousivat reippaasti edellisvuodesta. Niiden hin-
tojen nousua vauhdittivat valmisteverojen muutokset vuoden 2011 alussa. Kahvin 
hintaa nostivat lähinnä huonot sadot suurissa kahvintuottajamaissa. Huomattavaa on, 
että ruokakorin kolme eniten kallistunutta elintarviketta (jäätelö, suklaavohveli ja mar-

Elintarvike 2010 2011 Muutos, % 

Oma Merkki Lihapyörykät, kg  3,58 2,69 –24,9 

Kurkku, kotimainen, kg 2,77 2,19 –20,8 

Tomaatti, ulkomainen, irto, kg 2,30 1,83 –20,4 

Danone Activia -jogurtti, maustettu, 2 x 125 g, 250 g 1,24 1,02 –17,9 

Valiojogurtti, maustettu, 200 g ,43 ,39 –8,8 

Oolannin Uunirapeat ranskanperunat, pakaste, 500 g 1,14 1,05 –8,0 

Peruna, pakattu, kotimainen, 2 kg 1,23 1,14 –7,2 

Uncle Ben´s pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,63 2,48 –5,8 

Risella Pitkäriisi, 1 kg 2,18 2,09 –4,5 

Ruukkulehtisalaatti, kotimainen, kpl ,92 ,89 –3,3 

Oululainen Pullava pitko, viipaloitu, 450 g 2,17 2,10 –3,1 

Oma Merkki 2 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,86 1,82 –2,4 

Porkkana, pakattu, pesty, kotimainen, 500 g ,75 ,74 –2,1 

Omena Golden Delicious, irto, I-luokk., kg 1,85 1,81 –2,0 

HK Kokki Lihapullat, kg    3,14 3,10 –1,3 

Saarioinen Jauhelihakeitto, mikroateria, 300 g 2,03 2,01 –1,2 

Oma Merkki 3 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,29 1,28 –1,1 
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gariini) ovat kaikki kaupan omiin merkkeihin kuuluvia tuotteita (taulukko 5). Tähän 
kehityksen saattaa olla syynä se, että kauppa pystyy todennäköisesti viemään hinnan- 
korotukset nopeammin ja ehkä täysimääräisemmin omien merkkituotteiden hintoi-
hinsa kuin vastaaviin brändituotteisiin.

TAULUKKO 5. Ruokakorin elintarvikkeet, joiden keskimääräinen hinta on noussut vuoden 2010 
lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun vähintään kymmenellä prosentilla.

Elintarvike 2010 2011 Muutos, % 

Oma Merkki vaniljakermajäätelö 1 l 1,09 1,75 60,6 

Oma Merkki 1 Suklaavohvelipala, 250 g 1,83 2,39 30,4 

Oma Merkki 3 Margariini, 60 %, 400 g ,92 1,18 29,0 

Valio (Pingviini) Vanilja Kermajäätelö, laktoositon, 1 l 2,52 3,22 27,8 

Ingman jogurtti, maustettu, 200 g ,34 ,42 25,2 

Juhla Mokka, suodatinjauhatus, folio, 500 g 3,55 4,42 24,7 

Presidentti, suodatinjauhatus, folio, 500 g 4,33 5,28 21,9 

Myllyn Paras Makaroni, 400 g ,25 ,31 21,9 

Valio Oltermanni, 1 kg 6,54 7,92 21,1 

Kurkku, ulkomainen, kg 1,53 1,84 20,3 

Elovena Kaurahiutale, 1 kg 1,23 1,47 19,7 

Oma Merkki 2 Margariini, 60 %, 400 g ,97 1,15 19,2 

Sunnuntai Erikoisvehnäjauho, 2 kg 1,26 1,50 18,9 

Saarioinen Lasagne, mikroateria, 300 g  2,00 2,37 18,3 

Saarioinen Jauhelihapizza, 200 g   1,10 1,28 16,5 

Jalostaja Hernekeitto, purkki, 435 g ,94 1,09 16,4 

Saarioinen Maksalaatikko, 400 g 1,74 2,02 15,8 

Hartwall Novelle, 1,5 l, hinta pantteineen 1,93 2,23 15,7 

Fazer Sininen maitosuklaa, levy, 200 g  1,71 1,96 14,7 

Oma Merkki Maksalaatikko 400 g 1,57 1,78 13,3 

Oma Merkki 2 Hernekeitto, purkki, 435 g ,66 ,74 12,7 

Tomaatti, kotimainen, irto, kg 3,52 3,96 12,5 

Atria Perinteinen Wilhelm Grillimakkara, 400 g 2,84 3,19 12,2 

Dan Sukker Taloussokeri, 1 kg ,95 1,05 10,6 
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2.4   kaupan omien tuotemerkkien (private labels) hintakehitys 

Kaupan omilla merkeillä tarkoitetaan tuotteita, jotka myydään käärittyinä kauppaketjun 
omiin väreihin ja tunnuksiin. Ne kuitenkin tuotetaan usein myös vastaavia brändi-
tuotteita valmistavassa elintarviketeollisuusyrityksessä, jonka kanssa kauppa on tehnyt 
sopimuksen private label -tuotteiden valmistuksesta. Kauppa on lisännyt omien merk-
kiensä tarjontaa, joten niiden osuus päivittäistavarakaupan myynnistä on noussut niin 
Suomessa kuin muualla maailmassa.

Kuluttajat suosivat taloudellisesti vaikeina aikoina kaupan omia merkkejä brändituot-
teiden sijasta. Nielsenin vuoden 2011 maaliskuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan 
58 prosenttia kuluttajista kertoi ostaneensa taantuman aikana enemmän kaupan omia 
tuotemerkkejä (Päivittäistavarakauppa ry 2011). Tämä johtuu lähinnä siitä, että yleensä 
kaupan omat merkit mielletään edullisemmiksi kuin vastaavat brändituotteet. 

Kaupalle kansainvälisten osto-organisaatioiden kautta tehdyt suuret ostot private 
label -tuotteissa tuovat neuvotteluvoimaa ja mittakaavaetuja, joten yksikkökustannuk-
set laskevat. Kauppa saa myös säästöjä markkinointikuluissa omien merkkien avulla, 
sillä omia merkkejä ei juurikaan markkinoida (Helsingin Sanomat 2011).

Päivittäistavarakauppayhdistyksen mukaan vuonna 2010 sen jäsenyrityksissä kau-
pan omilla tuotemerkeillä oli 10,5 prosentin osuus päivittäistavarakauppojen vähittäis-
myynnistä, kun edellisvuonna niiden osuus oli 9,3 prosenttia (Päivittäistavarakauppa 
ry 2011). Kauppa on panostanut omien tuotemerkkien määrän ja hyllytilan kasvat-
tamiseen. Esimerkiksi S-ryhmällä oli vuoden 2012 alussa valikoimissaan 1 500 Rain-
bow- ja X-tra-tuotetta. Niillä on 11 prosentin osuus myynnistä, mutta sen arvioidaan 
nousevan viidennekseen vuoteen 2015 mennessä (Kauppalehti 1.2.2012).

Elintarvikepakasteissa kaupan omat merkit ovat ottaneet suuren markkinaosuuden 
useimmissa EU:n jäsenmaissa. Sveitsissä ja Espanjassa niillä on jo yli 70 prosentin osuus 
myynnin määrästä. Suomessa private label -pakasteilla on reilun 40 prosentin mark-
kinaosuus ja Ruotsissa noin 35 prosentin osuus. Suomessa yksittäisistä tuoteryhmistä 
kalasäilykkeissä (88 %), hedelmäsäilykkeissä (81 %) ja kalapakasteissa (70 %) kaupan 
omien merkkien markkinaosuudet ovat suurimmat (PLMA 2009). 

Kilpailuviraston (2012) näkemyksen mukaan private label -tuotteiden määrän 
kasvu voi hyödyttää myös kuluttajia, koska se laajentaa tuotevalikoimaa ja alentaa 
hintoja. Ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä pidemmällä aikavälillä, koska kaupalla on 
vahva asema valikoimanhallinnassa ja hinnoittelussa. Kauppa saa teollisuuden kanssa 
käytävissä neuvotteluissa etukäteen tiedon uusista merkkituotteista, minkä lisäksi 
sillä on omien tuotemerkkiensä valmistuttajana aiempaa paremmat tiedot tuotteiden 
kulurakenteesta.

Tässä tutkimuksessa ruokakorin private label -tuotteiden joukkoon kuului elintar-
vikkeita eri kaupparyhmittymistä. Niiden hintatietojen raportoinnissa ei kuitenkaan 
käytetä kaupparyhmittymän osoittavia nimitietoja, mutta vertailun mahdollistamiseksi 
ne on yksilöity numeroimalla. 

Taulukon 6 mukaan ruokakorin kaupan oman merkin alla myytävien tuotteiden 
yhteenlaskettu hinta laski arvonlisäveron alennuttua vuoden 2008 lokakuusta vuoden 
2009 lokakuuhun 2,3 prosenttia. Koko ruokakorin keskimääräinen hinta laski vas-
taavana ajankohtana selvästi enemmän, noin 6 prosenttia. Vuoden 2011 lokakuussa 
ruokakoriin sisältyvät kaupan omat merkit olivat keskimäärin lähes 11 prosenttia 
kalliimpia kuin vuotta aiemmin. Keskimääräisin hinnoin hankitun koko ruokako-



13

rin hinta oli vuoden 2011 lokakuussa noin 7 prosenttia kalliimpi kuin edellisvuonna  
(liite). Siten tämän tutkimuksen ruokakoriin kuuluvien tuotteiden osalta näyttäisi, 
että kaupan omissa merkeissä hintojen laskut näkyvät lievempinä ja nousut vastaavasti 
voimakkaampina kuin elintarvikkeissa yleisesti.

TAULUKKO 6. Ruokakoriin kuuluvien kaupan omien merkkituotteiden hinnat vuosien 2008–
2011 lokakuussa.

Eräiden brändituotteiden ja private label -tuotteiden hintakehityksen vertailua

Tässä tutkimuksessa on mahdollista vertailla muutamissa elintarvikkeissa brändituot-
teen ja private label -tuotteen välisiä mahdollisia myyntihinnan ja hintakehityksen 
eroavaisuuksia. Tällaisia sekä brändejä että kaupan omia merkkejä sisältäviä elintar-
vikkeita ovat riisi, lihapyörykät, maksalaatikko, hernekeitto, margariini/kasvisrasva ja 
jäätelö. Kaikki tarkastelussa olevat brändituotteet ja kaupan omat tuotemerkit eivät 
välttämättä ole tuotesisällöltään täysin samanlaisia, vaikka tuotenimi ja pakkauskoko 
ovatkin samoja. Tuotesisältöjen vertailu osoittaa, että esimerkiksi lihapyöryköissä käy-
tettävä liha voi olla eri valmistajilla broilerin-, sian- ja naudanlihan yhdistelmä tai sitten 
lihapullien lihaisuuteen on vaikutettu lisäämällä niihin broilerinnahkaa. 

Hernekeitossa brändituotteella ja kaupan oman merkin tuotteilla on selkeät hin-
taerot. Purkillinen Jalostajan brändihernekeittoa maksoi seuranta-ajankohtien aikana 
keskimäärin 0,98 euroa, kun vastaavasti private label -hernekeitot maksoivat keski-

  Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Keskimäär. 
hinta 

Muutos,  
% 

Kaupan oman merkin elintarvike 2008 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 lokakuu 2010/2011 

Oma Merkki Lihapyörykät, 360 g  1,25 1,28 1,29 0,97 -24,9 

Oma Merkki 1 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,97 1,74 1,59 1,62 1,8 

Oma Merkki 2 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,14 1,94 1,86 1,82 -2,4 

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

Oma Merkki 1 Suklaavohvelipala, 250 g 1,78 1,78 1,83 2,39 30,4 

Oma Merkki 2 Suklaavohvelipala, 250 g 1,79 1,71 1,71 1,77 3,4 

Oma Merkki Maksalaatikko 400 g 1,49 1,56 1,57 1,78 13,3 

Oma Merkki 2 Hernekeitto, purkki,  435 g ,53 ,65 ,66 ,74 12,7 

Oma Merkki 1 Hernekeitto, purkki,  435 g ,57 ,67 ,68 ,68 0,8 

Oma Merkki 1 Margariini, 60 %, 400 g ,95 ,87 ,85 ,92 8,2 

Oma Merkki 2 Margariini, 60 %, 400 g ,95 1,00 ,97 1,15 19,2 

Oma Merkki 3 Margariini, 60 %, 400 g ,89 ,90 ,92 1,18 29,0 

Oma Merkki vaniljakermajäätelö 1 l 1,19 1,13 1,09 1,75 60,6 

Omat merkit yhteishinta 16,95 16,57 16,31 18,05 10,7 
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määrin 0,63 euroa ja 0,67 euroa. Siten brändihernekeitosta joutui maksamaan keski-
määrin vähintään 46 prosenttia enemmän kuin kaupan omiin merkkeihin kuuluvasta 
herne-rokasta. Brändihernekeitto maksoi vielä vuoden 2010 lokakuussa vähemmän 
kuin vuoden 2008 lokakuussa, mutta vuoden 2011 reippaan hinnannousun (+16 %) 
myötä se maksoi 2011 lokakuussa keskimäärin vajaat 13 prosenttia enemmän kuin 
vuoden 2008 lokakuussa.  Vastaavana ajanjaksona private label -hernekeittojen hinnat 
kohosivat reilut 18 ja 40 prosenttia (kuva 2).

Hintojen vaihteluväli on hernekeitoissa euromääräisesti pieni, mutta suhteellisesti 
melko merkittävä. Halvimman ja kalleimman tuotteen välinen ero oli vuoden 2011 
lokakuussa kaupan omissa merkeissä 0,14–0,20 euroa ja Jalostajan hernekeitossa sel-
västi suurempi, 0,73 euroa (liite).

KUVA 2. Hernekeiton keskimääräinen hinta (euroa) lokakuussa vuosina 2008–2011.

Jäätelön hinnan vertailussa brändimerkin ja kaupan oman merkin keskinäinen 
vertailu ei olisi tasapuolista, sillä vain toinen jäätelöistä on laktoositon. Molempien 
tuotteiden hintakehityksen tarkastelu on kuitenkin mahdollista ja valmisteverojen 
käyttöönoton vuoksi myös mielenkiintoista. Sekä Valion vaniljakermajäätelön (lak-
toositon) että kaupan oman merkin vaniljakermajäätelön (ei laktoositon) hintakehitys 
oli melko vakaa vuoden 2008 lokakuusta vuoden 2010 lokakuuhun. Valion jäätelön 
keskimääräinen hinta pysyi muuttumattomana 2,52 eurossa ja private label -jäätelön 
hinta laski noin 8 prosenttia. Vuoden 2011 alussa tuli voimaan makeisvero ja sen vai-
kutus näkyi selvästi jäätelön hinnassa. Valion jäätelö maksoi vuoden 2011 lokakuussa 
lähes 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja vastaavasti private label -jäätelö 
oli peräti 60 prosenttia kalliimpaa (kuva 3).

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

2008
Lokakuu

2009
Lokakuu

2010
Lokakuu

2011
Lokakuu

eu
ro

Jalostajan
hernek.
Oma merkki
hernek. 1
Oma merkki
hernek. 2



15

KUVA 3. Jäätelön keskimääräinen hinta (euroa) lokakuussa vuosina 2008–2011.
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3   oNko RuokA SuomESSA kAlliSTA?

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suomessa muodostuvat useiden suoraan tai välilli-
sesti vaikuttavien tekijöiden yhteissummana. Nämä tekijät voivat olla joko ulko- tai 
sisäsyntyisiä. Moni elintarvikkeiden kuluttajahintaan Suomessa vaikuttava osatekijä saa 
alkusysäyksen maailmanmarkkinoilta. Suomen kaltainen ulkomaankaupasta riippuvai-
nen pieni maa on altis ulkoa tuleville markkinamuutoksille.  Kysynnän ja tarjonnan 
vaihtelut toimivat kaiken hintavaihtelun taustalla niin kotimaisilla kuin kansainvälisil-
läkin markkinoilla. 

Puhuttaessa ruoan hinnasta ei voi sivuuttaa sitä tosiseikkaa, että Suomessa elin-
tarvikekauppa- ja teollisuus ovat keskittyneitä. Kun kahdella kauppaketjulla on Suo-
messa yli 80 prosentin osuus (Nielsen 2012) ruoan vähittäiskauppamarkkinoista, sitä 
ei voi pitää kuluttajan näkökulmasta myönteisenä asiana. Arovuoren ym. tutkimuksen 
(2011) mukaan vähittäiskaupan asema elintarvikeketjussa on vahvistunut 2000-luvulla 
suhteessa maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen. Yleispätevästi voi sanoa, että toimi-
alasta riippumatta liiallinen keskittyminen vähentää kilpailua ja vaikuttaa sitä kautta 
hintoihin. Tosin on arvioitu, että Suomessa elintarvikekauppa toimii erittäin tehok-
kaasti. Jos nämä tehokkuushyödyt saadaan ulottumaan kuluttajalle asti, voi keskitty-
neestä ja tehokkaasti toimivasta kaupasta seurata ainakin teoriassa jopa hintoja alentava 
vaikutus. 

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan keskittyneisyys on ollut osaltaan vaikuttamassa 
myös siihen, että kuluttajat hakevat vaihtoehtoja suurten kauppaketjujen myymälöiden 
tarjoamille yhdenmukaisille valikoimille. Suurten hypermarkettien rinnalle ja sijaan 
halutaan myös yksilöllisiä pienempiä kauppoja, joiden ei välttämättä tarvitse kilpailla 
hinnalla. Kuluttaja saattaa olla valmis maksamaan ruoastaan hieman korkeampaa hin-
taa, jos se tuottaa hänelle jotain lisäarvoa. Tämä lisäarvo voi olla esimerkiksi yksilöllinen 
palvelu tai tuotevalikoima, jossa on panostettu paikallisuuteen (lähiruoka) tai luonnon-
mukaiseen (luomu) tuotantotapaan. Järvelän ym. (2011) tutkimuksen mukaan kulut-
tajien ja alkutuottajien kohtaaminen erilaisilla areenoilla lisääntyy jatkuvasti.

Suuria ruoan hinnannousuprosentteja ja vastaavasti suuria laskuprosentteja voidaan 
havaita, kun tarkastellaan yksittäisiä vertailuajankohtia. Vastaavasti ruoka voi näyttää 
kalliilta tai halvalta, jos tehdään valikoituja vertailuja tiettyinä vuosina ja tiettyihin 
maihin nähden. On tärkeää, että suurempia johtopäätöksiä ruoan hintakehityksestä 
tehtäessä huomioidaan pidemmän aikavälin hintakehitys ja pohditaan hintaheilahtelu-
jen taustatekijöitä. 

Suomessa elintarvikkeiden hintoihin vaikuttaneita tekijöitä ovat viime vuosina olleet 
muun muassa arvonlisävero- ja valmisteveromuutokset, työvoimakustannusten nousu, 
raaka-aineiden ja energian hinnan nousut, sesonkituotteiden hintakehitys sekä tuot-
teiden jalostusasteen nousu. Lisäksi kuluttajien kasvaneet vaatimukset ja uudet trendit 
eli eettisyys, luonnonmukaisuus, lähiruoka, reilu kauppa, funktionaalisuus, gluteenit-
tomuus, karppaus jne. vaikuttavat entistä näkyvämmin elintarvikeketjun toimintaan. 
Kuluttajien erityisvaatimuksiin vastaavia elintarvikkeita tuodaan markkinoille yhä 
enemmän ja tämä näkyy luonnollisesti myös ruoan hinnassa. 

Karkeiden arvioiden mukaan koko elintarvikeketjussa, alkutuotannosta kuluttajalle, 
syntyy ruokahävikkiä 20–50 prosenttia kaikesta saatavissa olevasta ruoasta. Hävikin 
määrissä on luonnollisesti vaihteluita eri elintarvikeryhmissä. Suomi ei kuulu ruokahä-
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vikkitilastoissa maailman kärkimaihin, mutta silti Suomessakin kotitaloudet hävittävät 
jätteenä tutkimuksen mukaan 20 kiloa henkeä kohden eli yli 100 milj. kiloa ruokaa 
vuosittain (Koivupuro ym. 2011). Kun ruokaa on varaa haaskata näin suuret määrät, 
onko ruoka silloin liian halpaa?

Kuluttajat arvostavat suomalaisen ruoan ominaisuuksia ja valinnan varaa on entistä 
enemmän. Kuluttajien kasvaneisiin vaatimuksiin on vastattu ja edelleen kotimaisen 
valmistuksen osuus elintarvikkeita myyvien kauppojen vähittäismyynnistä on noin 80 
prosenttia (Elintarviketeollisuusliitto 2011). Olisiko siten kuitenkin niin, että ainakin 
kotimaisesta korkealaatuisesta ruoasta tulisi maksaa nykyistä korkeampaa hintaa?

3.1  Ruoan hintakehitys 

Kuvassa 4 perusvuotena on 2005, ja Suomen lisäksi siinä näkyy erikseen Ruotsin ja 
EU-27-alueen ruoan hinnan kehitysvauhti. Suomessa ruoan hinta nousi vuonna 2008 
nopeammin kuin Ruotsissa ja unionin alueella keskimäärin. Vastaavasti hinta laski 
lähinnä arvolisäveron alennuksen johdosta huomattavasti reippaammin vuodesta 2009 
vuoteen 2010. Muutoin viimeisten kuuden vuoden kehitys on ollut melko tasaista ja 
yhdensuuntaista Suomessa ja unionin alueella keskimäärin.

KUVA 4.  Ruoan hintakehitys vuodesta 2005 vuoteen 2011 Suomessa, Ruotsissa ja EU-27-  
alueella, 2005 = 100 (Eurostat 2012).

Kun perusajankohtana käytetään vuotta 2005, ruoka Suomessa oli vuonna 2010 
vajaat 11 prosenttia kalliimpaa kuin viisi vuotta aiemmin. Vastaavasti Ruotsissa ruoka 
oli peräti 15 prosenttia kalliimpaa, jolloin Suomessa ruoan hinta näyttäisi nousseen 
tämän vertailun mukaan hitaammin kuin Ruotsissa. Suomessa ruoka oli kuitenkin 
vuonna 2011 yli 17 prosenttia kalliimpaa kuin vuonna 2005, kun se Ruotsissa oli reilut 
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16 prosenttia kalliimpaa. Siten Suomessa ja Ruotsissa hinnat ovat nousseet tasatahtiin, 
kun verrataan kehitystä vuoteen 2011 (kuva 4).

Mikäli vertailuajankohtana käytetään vuoden 2005 sijaan vuotta 2000, ruoan hinta 
oli vuonna 2010 sekä Suomessa että Ruotsissa noin viidenneksen kalliimpaa (Suomessa 
+21 % ja Ruotsissa +22 %) eli hinnat nousivat lähes samaa vauhtia. Vuonna 2011 
Suomessa ruoka oli yli 28 prosenttia kalliimpaa kuin vuonna 2000. Ruotsissa ruoka 
oli vastaavasti vain 24 prosenttia kalliimpaa, joten vuonna 2011 Suomessa ruoan hinta 
nousi nopeammin kuin Ruotsissa (Eurostat 2012).

Päätelmät ruoan hintakehityksestä Suomessa verrattuna muihin maihin ovat siten 
riippuvaisia valitusta vertailuajankohdasta. Siksi on hyvä käyttää verrokkina useita eri 
ajankohtia ja miettiä mahdollisten poikkeavien kehitysten taustoja ja ottaa huomioon 
pidemmän aikavälin kehitys. Esimerkiksi vertailua Ruotsiin tehtäessä on muistettava, 
että Suomessa on 2000-luvun lopulla tehty useita ruoan hintaa vaikuttaneita veromuu-
toksia (ks. luku 1.1), kun vastaavasti Ruotsissa ruoan verotukseen ei ole koskettu kuin 
vasta vuoden 2012 alussa ravintoloiden ruokapalveluiden alv:n alennuksen muodossa.

Kuvassa 5 näkyy ruoan kuukausitason hintakehitys alv:n laskun jälkeen aina vuo-
den 2012 helmikuuhun saakka. Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan heti 
alv:n alennuksen tultua voimaan laskivat elintarvikkeiden hinnat keskimäärin 5,6 pro-
senttia vuoden 2009 syyskuusta lokakuuhun. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen toteuttaman hintaseurantatutkimuksen tulokset oli-
vat hyvin samansuuntaiset, sillä sen mukaan hinnat laskivat 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).

KUVA 5.  Elintarvikkeiden ja yleisten kuluttajahintojen kuukausittainen kehitys vuoden 2009 
syyskuusta vuoden 2012 helmikuuhun, 2005 = 100 (Tilastokeskus 2012).
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Elintarvikkeiden hinnat ”korjaantuivat” ylöspäin heti alv:n alennuksen jälkeen vuo-
den 2009 marraskuussa. Muun muassa vihannesten ja hedelmien kallistumisen myötä 
elintarvikkeiden hinnat nousivat lokakuusta vajaat 2 prosenttia. Tämän jälkeen hinnat 
nousivat melko maltillisesti vuoden 2010 huhtikuuhun asti, jonka jälkeen hinnat jopa 
hieman laskivat heinäkuuhun saakka (kuva 5). 

Vuoden 2010 syksyllä alkoi kuitenkin jyrkkä ruoan hinnan nousu.  Hintoja nosti 
erityisesti elintarvikkeiden raaka-aineiden hintojen kohoaminen sekä maailmanmark-
kinoilla että kotimaassa. Kansainvälisillä markkinoilla hintaa nostivat viljasatojen epä-
onnistuminen useissa tärkeissä viljanviejämaissa. Epäedulliset säät, kuten kuivuus sekä 
tulvien ja metsäpalojen kaltaiset luonnonkatastrofit, koettelivat monia maita. Lisäksi 
öljyn hinta kallistui. Suomessa ruoan alv:n yhden prosenttiyksikön nousu vuoden 
2010 heinäkuussa näkyi todennäköisesti ainakin hieman syksyn hintapiikissä.

Viljan tuottajahinta nousi vuonna 2010 keskimäärin 17 prosenttia Suomessa. Rehu-
vehnästä maksettiin viljelijälle vuoden 2010 marraskuussa 74 prosenttia korkeampaa 
hintaa kuin vuoden 2010 alussa (Tike 2011). Suomen viljasato oli vuonna 2010 kui-
vuuden vuoksi normaalia vaatimattomampi. Viljan hinnan voimakas nousu siirtyy 
melko suoraan rehujen hintoihin ja sitä kautta viipeellä lihan, maitotuotteiden ja leivän 
kuluttajahintoihin. Tosin raaka-aineen osuus elintarvikkeiden kuluttajahinnasta on jat-
kuvasti pienentynyt ja se vaihtelee tuotteittain. Esim. leivän kuluttajahinnassa raaka-
aineen hinnan osuus on hyvin pieni, arvioiden mukaan noin 5–6 prosenttia.

Vuoden 2011 alussa elintarvikkeiden hinnoissa koettiin nousupiikki, kun valmiste-
verojen vaikutus näkyi mm. makeisten, jäätelön sekä virvoitusjuomien hinnoissa. Vir-
voitusjuomien vero nousi 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta ja makeisten sekä jäätelön val-
misteveroksi tuli 75 senttiä kiloa kohden (ks. luku 1.1). Tammikuussa hinnat nousivat 
yli prosentin ja tällöin alv:n alennuksen vaikutus oli noin 16 kuukaudessa nimellisesti 
syöty eli jos ei huomioida yleisten kuluttajahintojen kehitystä. Vuoden 2011 helmi-
kuussa elintarvikkeiden hinnat nousivat yli 2 prosenttia edelliskuusta (kuva 5).  

Vuoden 2011 alkupuolella myös ruoan raaka-aineiden hinnat olivat kalliita. Yhdis-
tyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (Food and Agriculture Orga-
nisation, FAO) vuodesta 1990 alkaen laskema maailmanmarkkinoiden hintoja kuvaava 
ruoan raaka-ainehintaindeksi oli vuoden 2011 alussa ennätyskorkealla tasolla (FAO 
2011). 

Vuoden 2011 kevään ja kesän aikana ruoan hintaheilahtelut Suomessa olivat melko 
maltillisia. Syksyn aikana hinnat nousivat kuitenkin tasaisesti ylöspäin raaka-aineiden 
hintojen laskusta huolimatta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nou-
sikin vuonna 2011 Suomessa keskimäärin 6,3 prosenttia vuodesta 2010. Vuonna 2010 
niiden hinta laski yli 3 prosenttia lähinnä vuoden 2009 lokakuun alv:n laskun joh-
dosta. Yleiset kuluttajahinnat nousivat v. 2011 keskimäärin 3,4 prosenttia edellisvuo-
desta (Tilastokeskus 2012).

Vuoden 2012 alussa elintarvikkeiden hinnat olivat edelleen selvässä nousussa. Tähän 
kehitykseen vaikutti tehdyt politiikkatoimenpiteet, sillä makeisiin, jäätelöön ja virvoi-
tusjuomiin kohdistui vuoden 2012 alussa voimaan tullut uusi valmisteverojen koro-
tus. Makeisten ja jäätelön valmistevero nousi 75 sentistä 95 senttiin kiloa kohden ja 
virvoitusjuomien valmistevero kohosi 7,5 sentistä 11 senttiin litralta (ks. luku 1.1). 
Esimerkiksi suklaatuotteiden hinnat olivat vuoden 2012 tammikuussa 6 prosenttia 
hinnakkaampia kuin edelliskuussa. Vastaavasti virvoitusjuomien ja vesien hinnat olivat 
noin 5 prosenttia sekä jäätelön vajaat 4 prosenttia kalliimpia. Helmikuussa elintarvik-
keiden hinnat olivat noin 1,5 prosenttia kalliimpia kuin edelliskuussa ja 4,2 prosenttia 
kalliimpia kuin vuotta aiemmin (Tilastokeskus 2012).
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3.2  Ruoan hintataso kansainvälisesti ja suhteessa ansiotasoon

Kansainvälinen elintarvikkeiden hintavertailu eri maiden välillä on monestakin syystä 
vaikea toteuttaa harhattomasti: kulutustottumukset ja tuotteiden laatu vaihtelevat, 
myymälärakenteissa on eroja, maiden sisällä on alueellisia eroja, hintojen mittaustavat 
vaihtelevat ja arvolisäverokannoissa on suuria vaihteluita. 

Vuoden 2012 alussa EU-27-alueen keskimääräinen asukasluvuilla painotettu elin-
tarvikkeiden alv-kanta oli noin 7 prosenttia. Suomen nykyinen alv-kanta, 13 pro-
senttia, on siten 6 prosenttiyksikköä EU:n keskitasoa korkeampi (Euroopan komissio 
2012). Eräs eri maiden välinen hintavertailutapa onkin laskea arvonlisäverojen osuus 
pois ja verrata arvolisäverottomia hintoja keskenään. Tämäkään vertailutapa ei ole täy-
sin aukoton, sillä ei ole itsestään selvää, että arvonlisäveron laskennallinen poistami-
nen hinnoista näkyisi todellisuudessa kaikissa maissa vastaavana hinnan alenemisena. 
Kuluttajatutkimuskeskuksen (Peltoniemi & Varjonen 2010) laskelmat kuitenkin osoit-
tavat, että arvonlisäveron poistaminen elintarvikkeiden hinnoista tekee Suomen suh-
teessa eräisiin EU:n jäsenmaihin jonkin verran edullisemmaksi ruoan hankintamaaksi.

Euroopan unionin tilastoviranomaisen, Eurostatin (2011), hintatasoindeksiä käyte-
tään yleisesti eri maiden välisissä hintavertailuissa. Hintatasoindeksin tiedot perustuvat 
Eurostatin hintavertailuohjelmaan, joka tuottaa tietoja yksityisen kulutuksen koko-
naishintatasosta ja eri tuoteryhmien hintatasoista Euroopan unionin alueella. Maiden 
hintatasoindeksit lasketaan jakamalla maiden ostovoimapariteetti (engl. Purchasing 
power parity, PPP) sen vuosittaisella keskiarvovaluuttakurssilla euroon nähden eli osto-
voimapariteetti mittaa kunkin maan paikallisen valuutan ostovoimaa. Siksi valuutta-
kurssimuutoksilla on vaikutusta eräiden maiden hintatasoindekseihin. 

Taulukossa 7 on esitetty EU-15-maiden elintarvikkeiden ja alkoholittomien juo-
mien hintatasoindeksi (ruokaindeksi) sekä yksityisen kulutuksen hintatasoindek-
sit (kokonaisindeksi) vuoden 2010 eli tuoreimpien saatavissa olevien tietojen osalta. 
Lisäksi ruokaindeksit on laskettu suhteessa kokonaisindeksiin eli yleisen hintatasoon. 
EU-27-maiden keskiarvo on 100 eli ruoan osalta unionin alueen kalleimmassa maassa 
Tanskassa ruoka oli 36 prosenttia EU:n keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2010 Suomi oli 
unionin alueen seitsemänneksi kallein ruoan ostospaikkamaa. Suomalainen kuluttaja 
maksoi tuolloin ruoastaan 13 prosenttia enemmän kuin EU-27-alueella keskimäärin. 

Eurostatin (2010) ruoan hintaa arvioivissa vertailuissa Suomi oli vuonna 2009 edel-
lisvuoden tavoin EU:n kolmanneksi kallein jäsenmaa. Ruoka Suomessa on ollut viime 
vuosina keskimäärin noin viidenneksen EU:n keskiarvon yläpuolella. Kuitenkin mm. 
alv:n alennuksen myötä ruoan hinta oli vuonna 2010 Suomessa vain 13 prosenttia 
EU:n keskiarvon yläpuolella eli Suomi oli suhteessa muihin maihin hieman totuttua 
tasoa edullisempi (taulukko 7).

Ruoan hinnan vertaaminen kokonaishintatasoon tekee Suomen suhteessa edullisem-
maksi maaksi. Suhteessa kokonaishintatasoon ruoan hinta oli erityisesti vuonna 2010 
Suomessa poikkeuksellinen alhainen verrattuna muihin viime vuosiin. Suomi oli EU-
15-maiden joukossa yhdessä Alankomaiden kanssa indeksiluvulla 92 (ruokaindeksi per 
kokonaisindeksi) edullisin maa. Suomen kokonaishintatasoa suhteessa muihin maihin 
nostaa ainakin korkeat asumis- ja energiakustannukset.
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Ruoan kalleutta koskevissa keskustelussa jää useimmiten taka-alalle yleisen osto-
voiman kehityksen huomioiminen, joka on ollut Suomessa koko EU-jäsenyyden ajan 
hyvä. Palkansaajien ansiotaso on noussut huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi 
yleiset kuluttajahinnat tai elintarvikkeiden kuluttajahinnat. Tämän ansiosta kulut-
tajat ovat voineet siirtää osan aiemmin ruokaostoksiin käytetystä rahasta muihin 
kulutuskohteisiin.

Kuvassa 6 esitetään Suomen EU-jäsenyyden aikaisia kuluttajahinta- ja ansiokehityk-
siä. Vuodesta 1995 vuoteen 2011 elintarvikkeiden ruoan nimellinen hintakehitys on 
ollut lähes sama yleisen inflaatiokehityksen kanssa. Ruoan hinta on kallistunut noin 31 
prosenttia ja yleiset kuluttajahinnat noin 30 prosenttia. Siten ruoan reaalinen hinta oli 
vuonna 2011 lähestulkoon vuoden 1995 tasolla. Suomen EU-jäsenyyden aikana ruoan 
reaalihinta eli elintarvikkeiden kuluttajahintaindeksi suhteessa yleiseen kuluttajahinta-
indeksiin ylitti ensimmäisen kerran vuoden 1995 tason vasta vuonna 2008. 

  Ruokaindeksi Kokonaisindeksi Ruokaindeksi/ 
kokonaisindeksi 

Tanska 136 143 95 

Irlanti 120 118 102 

Luxemburg 116 120 97 

Ruotsi 116 120 97 

Belgia 115 112 103 

Itävalta 115 107 107 

Suomi  113 123 92 

Saksa 110 104 106 

Ranska 109 112 97 

Italia 106 104 102 

Iso-Britannia 102 100 102 

Kreikka 98 96 102 

Alankomaat 96 104 92 

Espanja 94 97 97 

Portugali 91 88 103 

 

TAULUKKO 7. EU-maiden hintatasoindeksejä vuodelta 2010 (Eurostat 2011 ja omat laskelmat).
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KUVA 6.  Palkansaajien ansiotason, yleisen kuluttajahintaindeksin ja elintarvikkeiden kuluttaja-
hintaindeksin kehitys Suomessa vuosina 1995–2011, 1995 = 100, 2011* =  Ansiotason 
tiedot ovat ennakollisia (Tilastokeskus 2012 ja omat laskelmat). 

Ansiotasoon suhteutettuna ruoka on halventunut, sillä nimellispalkat nousivat vuo-
desta 1995 vuoteen 2011 noin 75 prosenttia (kuva 6). Huomattavaa on, että ensim-
mäisen kerran Suomen EU-jäsenyyden aikana, vuonna 2011, reaalipalkat laskivat 
(vajaan prosentin) eli inflaatio nousi nimellisansioita enemmän. Tätä voi ilmeisesti 
pitää yhtenä todisteena siitä, että vuosi 2011 oli hyvin epätavallinen vuosi Suomen 
talouskehityksessä.
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4  yHTEENvETo JA JoHToPääTÖkSET

Vuosi 2011 ei tehnyt poikkeusta elintarvikkeiden vakiintuneeseen asemaan yhtenä 
yksityisen ja julkisen keskustelun suosikkiteemoista. Karppaus-, lähiruoka- ja luomu-
keskustelut olivat hyvin esillä osana uusia kulutustrendejä, mutta elintarvikkeiden hin-
tojen nousu sekä erilaiset ruokapoliittiset päätökset olivat myös näyttävässä roolissa.

 Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuoden 2011 lokakuussa 73 tuotetta 
sisältänyt painotettu ruokakori maksoi noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiem-
min ja noin 4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 lokakuussa. Tilastokeskuksen 
(2012) mukaan ruoka (sisältää alkoholittomat juomat) oli vuonna 2011 keskimäärin 
reilut 6 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. 

Elintarvikkeiden jalostusasteella on merkitystä yksittäisten tuotteiden hintojen 
kehittymiseen. Vuoden 2011 lokakuussa tämän tutkimuksen ruokakorin 17 tuotetta 
oli halvempia kuin vuotta aiemmin ja näistä valtaosa (12 tuotetta) kuului elintarvik-
keiden raaka-aineiksi luokiteltaviin tuotteisiin. Kaikkiaan lähes 77 prosentissa (56 kpl) 
ruokakorin 73 tuotteesta keskimääräiset hinnat nousivat vuoden 2010 lokakuusta vuo-
den 2011 lokakuuhun ainakin jonkin verran. 

Eri tuotteiden alimman ja korkeimman hinnan välisissä eroissa on suuria vaihte-
luita. Brändituotteissa hintojen vaihteluvälit ovat yleensä suuremmat kuin kaupan 
omissa merkkituotteissa. Tuotteittain tarkasteltuna vihannesten ja maitotuotteiden 
hinnat vaihtelivat suhteellisesti eniten. Esimerkiksi perunaa, kurkkua, juustoa ja jogur-
tia ostaessaan kalleimpaan ostospaikkaan eksynyt kuluttaja joutui maksamaan niistä 
kaksinkertaisen hinnan verrattuna kyseisten tuotteiden edullisimman ostospaikan löy-
täneeseen kuluttajaan.

Mahdollisimman halpaa ruokakoria tavoittelevan kuluttajan hiilijalanjälki olisi ollut 
vuonna 2011 suuri. Aina pelkästään edullisimpaan tuotteeseen tyytyvä kuluttaja olisi 
joutunut vaihtamaan paikkakuntaa ja kauppaketjua vähän väliä, sillä tuotteiden hal-
vimmat ja kalleimmat hankintapaikat vaihtelivat Maarianhaminasta aina Rovaniemelle 
saakka. Halvimmillaan yhteensä 73 tuotetta sisältäneen painottamattoman ruokakorin 
sai vuoden 2011 lokakuussa hankittua noin 123 eurolla, kun vastaavasti kalleimmasta 
mahdollisesta ruokakorista olisi joutunut maksamaan lähes 176 euroa eli noin 43 pro-
senttia enemmän.

Eurostatin (2010) mukaan Suomessa ruoka on ollut viime vuosina keskimäärin noin 
viidenneksen EU:n keskiarvon yläpuolella, jolloin Suomi on ollut unionin alueen kol-
manneksi kallein maa. Ruoan hinnan vertaaminen kokonaishintatasoon tekee Suomen 
edullisemmaksi suhteessa muihin EU-maihin. Suomen kokonaishintatasoa suhteessa 
muihin maihin nostaa ainakin korkeat asumis- ja energiakustannukset.

Ruoan kalleutta koskevissa keskustelussa jää useimmiten taka-alalle yleisen osto-
voiman kehityksen huomioiminen, joka on ollut Suomessa koko EU-jäsenyyden ajan 
hyvä. Palkansaajien ansiotaso on noussut huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi 
yleiset kuluttajahinnat tai elintarvikkeiden kuluttajahinnat.

Ansiotasoon suhteutettuna ruoka on halventunut, sillä nimellispalkat nousivat vuo-
desta 1995 vuoteen 2011 noin 75 prosenttia. Ensimmäisen kerran Suomen EU-jäse-
nyyden aikana, vuonna 2011, reaalipalkat laskivat (vajaan prosentin) eli inflaatio nousi 
nimellisansioita enemmän.
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Veromuutosten kaltaisia poliittisia ohjauskeinoja on käytetty Suomessa tiuhaan tah-
tiin viime vuosina. Vuoden 2009 ruoan alv-kannan alennusta ja vuoden 2010 ravin-
toloiden ruokapalveluiden alv-kannan alennusta perusteltiin EU:n keskimääräisten 
alv-tasojen lähentymisellä, kuluttajien ostovoiman lisäämisellä sekä tarpeella yhden-
mukaistaa kaupparuoan ja ravintolaruoan arvonlisäverokantojen tasot. 

Sekä yleisen arvonlisäverokannan että alennettujen arvonlisäverokantojen nosta-
minen vuonna 2010 prosenttiyksiköllä ja edelleen yhdellä prosenttiyksiköllä vuonna 
2013 ovat puolestaan osa ruokapolitiikan kautta tapahtuvaa valtiontalouden tasapai-
nottamisen keinovalikoimaa. Samoin vuosina 2011 ja 2012 toteutetut valmisteverojen 
laajennukset ja korotukset ovat tapa lisätä valtion tuloja. Tosin valmisteveroja voidaan 
perustella myös terveyspoliittisilla näkökulmilla, sillä makeis- ja virvoitusjuomaveron 
odotetaan ohjaavan kulutuskäyttäytymistä kohti terveellisimpiä vaihtoehtoja.
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LIITE: ELINTARVIKKEIDEN KESKIMÄÄRÄISIÄ HINTOJA, VUOSIEN 2008–2011 LOKAKUU 

 

Tuotenimi Keskimäär.hinta Keskimäär.hinta Keskimäär.hinta Keskimäär.hinta Halvin hinta Kallein hinta Hintaero, eur Hintaero, % Muutos, % 

Viljatuotteet 2008 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 lokakuu 2011 lokakuu 2011 lokakuu 2011 lokakuu 2011 lokakuu 2010-2011
Risella Pitkäriisi, 1 kg 1,90 2,25 2,18 2,09 1,69 2,49 ,80 47,3 -4,5
Uncle Ben´s pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,34 2,79 2,63 2,48 1,99 3,19 1,20 60,3 -5,8
Oma Merkki 1 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,97 1,74 1,59 1,62 1,59 1,75 ,16 10,1 1,8
Oma Merkki 2 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 2,14 1,94 1,86 1,82 1,39 2,39 1,00 71,9 -2,4
Oma Merkki 3 Pitkäjyväinen riisi, 1 kg 1,46 1,33 1,29 1,28 1,19 1,79 ,60 50,4 -1,1
Vaasan Koulunäkki, 400 g 1,90 1,83 1,84 1,93 1,79 2,51 ,72 40,2 5,0
Oululaisen Reissumies 4 kpl, 235 g ,95 ,83 ,83 ,86 0,69 1,25 ,56 81,2 2,9
Fazer Täysjyväpaahtoleipä, 335 g 1,23 1,06 1,06 1,08 0,92 1,39 ,47 51,1 1,7
Fazer Kaurapuikulat,  550 g 1,90 1,56 1,61 1,72 1,59 2,19 ,60 37,7 6,8
Vaasan Isopaahto, monivilja, 540 g 1,75 1,67 1,71 1,82 1,74 2,15 ,41 23,6 6,2
Jyväshyvä Kaurakeksi, 500 g (420 g 2011) 2,99 2,91 2,93 3,16 2,96 3,56 ,60 20,1 7,8
LU Domino original, 350 g 2,75 2,73 2,74 2,84 2,73 3,29 ,56 20,5 3,7
Oma Merkki 1 Suklaavohvelipala, 250 g 1,78 1,78 1,83 2,39 1,90 2,49 ,59 30,9 30,4
Oma Merkki 2 Suklaavohvelipala, 250 g 1,79 1,71 1,71 1,77 1,75 1,95 ,20 11,4 3,4
Myllyn Paras Makaroni, 400 g ,39 ,30 ,25 ,31 0,25 0,39 ,14 56,0 21,9
Oululainen Pullava pitko, viipaloitu, 450 g 2,31 2,22 2,17 2,10 1,89 2,59 ,70 37,0 -3,1
Sunnuntai Erikoisvehnäjauho, 2 kg 1,32 1,33 1,26 1,50 1,33 1,79 ,46 34,6 18,9
Elovena Kaurahiutale, 1 kg 1,29 1,25 1,23 1,47 1,29 1,79 ,50 38,8 19,7
Lihatuotteet ja valmisruoka
Popsi Grillinakki, 300 g 1,30 1,34 1,38 1,46 1,29 1,69 ,40 31,0 5,6
Atria Perinteinen Wilhelm grillimakkara,  400 g 2,87 2,68 2,84 3,19 2,79 3,99 1,20 43,0 12,2
HK Sininen lenkki, 580 g 2,19 2,15 2,42 2,63 2,30 2,99 ,69 30,0 8,5
Saarioinen Kultakinkku, viipale,  200 g 2,94 2,89 2,90 2,98 2,95 3,25 ,30 10,2 2,8
Snellman Voileipäkinkku, viipale,  300 g 2,89 2,75 2,63 2,67 2,49 3,20 ,71 28,5 1,6
Saarioinen Kultakalkkuna, viipale,  200 g 3,09 3,00 2,91 3,01 2,49 3,19 ,70 28,1 3,3
Snellman Ohuen ohut kalkkunafilee, viipale,  200 g 3,10 3,00 2,98 3,09 2,94 3,59 ,65 22,1 3,9
Jalostaja Hernekeitto, purkki, 435 g ,97 ,92 ,94 1,09 0,96 1,69 ,73 76,0 16,4
Oma Merkki 2 Hernekeitto, purkki,  435g ,53 ,65 ,66 ,74 ,69 ,89 ,20 29,0 12,7
Oma Merkki 1 Hernekeitto, purkki,  435g ,57 ,67 ,68 ,68 ,62 ,76 ,14 22,6 0,8
HK Kokki Lihapullat,  360 g   1,38 1,34 1,13 1,12 ,89 1,49 ,60 67,4 -1,3
Atria Lihapyörykkä, 360 g ,98 1,05 1,27 1,34 0,99 1,59 ,60 60,6 5,7
Oma Merkki Lihapyörykät 360g 1,25 1,28 1,29 ,97 ,89 1,29 ,40 44,9 -24,9

Saarioinen Maksalaatikko, 400 g
1,65 1,74 1,74 2,02 1,79

2,19
,40

22,3 15,8
Oma Merkki Maksalaatikko 400g 1,49 1,56 1,57 1,78 1,59 1,79 ,20 12,6 13,3
Atria Jauhelihapizza, 200 g  ,93 ,88 1,02 1,07 0,95 1,29 ,34 35,8 4,8
Saarioinen Jauhelihapizza, 200 g  1,26 1,28 1,10 1,28 0,99 1,45 ,46 46,5 16,5
Saarioinen Lasagne, mikroateria, 300 g 2,03 2,18 2,00 2,37 1,80 2,69 ,89 49,4 18,3
Saarioinen Jauhelihakeitto, mikroateria,  300 g 2,08 2,06 2,03 2,01 1,59 2,39 ,80 50,3 -1,2
HK Kanaviillokki, mikroateria,  300 g 1,96 2,04 2,23 2,27 1,99 2,90 ,91 45,7 1,6
Maitotuotteet ja rasvat
Rasvaton piimä, 1 l 1,12 1,13 1,12 1,17 0,99 1,59 ,60 60,6 4,1
Valio Laktoositon kevytmaitojuoma, 1 l 1,80 1,75 1,74 1,81 1,65 2,09 ,44 26,7 4,1
Ingman Ykkösviili, maustettu, 200 g ,47 ,45 ,46 ,48 0,33 0,60 ,27 81,8 4,4
Danone Activia jogurtti, maustettu, 2 x 125 g,   250 g 1,29 1,24 1,24 1,02 0,95 1,29 ,34 35,8 -17,9
Ingman jogurtti,  maustettu, 200 g ,40 ,34 ,34 ,42 0,37 0,59 ,22 59,5 25,2
Valiojogurtti, maustettu, 200 g ,38 ,42 ,43 ,39 0,24 0,54 ,30 125,0 -8,8
Arla Magré,  17 %, 500 g 5,22 4,92 5,25 5,65 4,99 6,75 1,76 35,3 7,8
Valio Polar 15 %, 350 g 4,46 4,41 4,38 4,52 4,05 8,59 4,54 112,1 3,1
Valio Oltermanni, 1 kg 7,90 7,16 6,54 7,92 5,99 8,99 3,00 50,1 21,1
Valio Kermaviili, 200 g ,69 ,67 ,69 ,70 0,58 0,89 ,31 53,4 0,7
Jacky Makupala vanukas, 120 g ,43 ,42 ,41 ,43 0,37 0,51 ,14 37,8 5,0
Oivariini, normaalisuolainen, 400 g 2,51 2,51 2,47 2,60 2,09 4,37 2,28 109,1 5,4
Keiju kasvirasvalevite, laktoositon, 70 %, 400 g 1,66 1,55 1,51 1,59 1,44 1,99 ,55 38,2 5,6
Oma Merkki 1 Margariini, 60 %, 400 g ,95 ,87 ,85 ,92 0,79 1,25 ,46 58,2 8,2
Oma Merkki 2 Margariini, 60 %, 400 g ,95 1,00 ,97 1,15 0,81 1,29 ,48 59,3 19,2
Oma Merkki 3 Margariini, 60 %, 400 g ,89 ,90 ,92 1,18 1,05 1,19 ,14 13,3 29,0
Hedelmät, vihannekset, pakasteet
Appelsiini, I-luokk., kg 1,54 1,25 1,52 1,60 1,25 1,99 ,74 59,2 5,1
Omena Golden Delicious irto, I-luokk.,  kg 1,98 1,59 1,85 1,81 1,49 2,50 1,01 67,8 -2,0
Ruukkulehtisalaatti, kotimainen, kpl ,96 ,83 ,92 ,89 0,79 1,09 ,30 38,0 -3,3
Tomaatti, kotimainen, irto, kg 3,72 2,41 3,52 3,96 3,05 4,69 1,64 53,8 12,5
Tomaatti, ulkomainen, irto, kg 2,23 1,52 2,30 1,83 1,19 2,49 1,30 109,2 -20,4
Kurkku, kotimainen, kg 3,53 2,17 2,77 2,19 1,49 3,49 2,00 134,2 -20,8
Kurkku, ulkomainen, kg 1,82 1,22 1,53 1,84 1,79 1,89 ,10 5,6 20,3
Porkkana, pakattu, pesty, kotimainen, 500 g ,73 ,59 ,75 ,74 0,59 0,99 ,40 67,8 -2,1
Peruna, pakattu, kotimainen, 2 kg 1,51 1,07 1,23 1,14 0,79 1,69 ,90 113,9 -7,2
Oolannin Uunirapeat ranskanperunat, pakaste, 500 g 1,19 1,17 1,14 1,05 0,89 1,62 ,73 82,0 -8,0
Juomat, sokeri, makeiset ym.
Juhla Mokka, suodatinjauhatus, folio, 500 g 2,85 2,66 3,55 4,42 3,99 5,09 1,10 27,6 24,7
Presidentti, suodatinjauhatus, folio, 500 g 3,55 3,49 4,33 5,28 4,89 5,89 1,00 20,4 21,9
Hartwall Novelle, 1,5 l   hinta pantteineen 2,08 1,95 1,93 2,23 1,70 2,69 ,99 58,2 15,7
Coca-Cola, 1,5 l    hinta pantteineen 2,32 2,34 2,40 2,54 1,98 2,89 ,91 46,0 5,6
Dan Sukker Taloussokeri, 1 kg 1,03 ,99 ,95 1,05 ,79 1,19 ,40 50,6 10,6
Fazer Sininen maitosuklaa, levy, 200 g 1,76 1,71 1,71 1,96 1,86 2,15 ,29 15,6 14,7
Valio (Pingviini) Vanilja kermajäätelö, laktoositon, 1 l 2,52 2,48 2,52 3,22 2,99 3,75 ,76 25,4 27,8
Felix Ketchup, 500 g 1,71 1,75 1,77 1,78 1,62 2,19 ,57 35,2 0,9
Oma Merkki vaniljakermajäätelö 1l 1,19 1,13 1,09 1,75 1,75 1,75 ,00 0,0 60,6
Ruokakorin (73 tuotetta) hinta 136,97 128,76 133,53 143,21 123,25 175,81 52,55 42,6 7,2
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