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TiivisTelmä

ville Aalto-setälä, marita Nikkilä

TOimivATKO eU:N YHTeismARKKiNAT?
Case: elintarvikkeet Helsingissä ja Tallinnassa

Euroopan yhdentymisen yksi tärkeä tavoite on muodostaa yhtenäinen markkina-alue, jolla tavaroiden 
ja palveluiden liikkuminen on vapaata. Useissa selvityksissä on kuitenkin todettu suuria hintaeroja 
maiden välillä. Hintaerot on nähty osoituksena yhtenäisen markkina-alueen toimimattomuudesta 
– pitäisihän maiden välisen kaupan poistaa tai ainakin pienentää hintaeroja.

Tämä tutkimus tarkastelee elintarvikkeiden hintaeroja Helsingin ja Tallinnan välillä. Kyseessä on 
yksittäinen esimerkki EU:n sisämarkkinoiden toimivuudesta, mutta sillä on useita mielenkiintoisia 
erityispiirteitä. Ensinnäkin Helsinki ja Tallinna ovat lähellä toisiaan ja ihmiset liikkuvat paljon kau-
punkien välillä. Toiseksi tiedämme Suomen ja Viron hintaerojen olevan suuria. Kolmanneksi suo-
malaiset kaupparyhmät ovat merkittävässä asemassa Viron päivittäistavaramarkkinoilla. Voimme siis 
tarkastella saman yrityksen myymän saman tuotteen hintaa kahdessa hintatasoltaan selvästi toisistaan 
poikkeavassa maassa. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä elintarvikkeiden suuresta hintaerosta Viron ja Suomen 
välillä. Hintaerot kuitenkin vaihtelevat eri elintarvikkeiden välillä paljon. Suomalaiset merkkituotteet 
maksavat Virossa 12 prosenttia vähemmän kuin Suomessa. Jossain kolmannessa maassa valmiste-
tut merkkituotteet maksavat Virossa noin 20 prosenttia vähemmän kuin Suomessa. Omassa maassa 
valmistettujen kotimaisten tuotteiden hinnat ovat Virossa keskimäärin peräti 44 prosenttia alem-
mat kuin kotimaisten tuotteiden hinnat Suomessa. Tulkintana näiden ryhmien hintavaihteluille on 
se, että vähittäiskaupan kustannusrakenne tai kilpailutilanne eivät vaikuta ratkaisevasti hintaeroihin 
maiden välillä. Sen sijaan alkutuotannosta lähtien koko elintarvikeketjussa muodostuvat hintaerot 
nousevat hyvinkin suuriksi.

Tutkimuksen tulokset nostavat useita mielenkiintoisia kysymyksiä Euroopan sisämarkkinoiden 
toimivuudesta. Tulokset esimerkiksi osoittavat kuluttajien preferenssien olevan merkittävä este mai-
den väliselle kaupalle. Suomalaiset ja virolaiset tuotteet eivät ilmeisesti ole keskenään identtisiä, sillä 
virolaisten elintarvikkeiden puuttuminen Suomen markkinoilta lähes kokonaan antaa ymmärtää, että 
suomalaiset kuluttajat eivät pidä virolaisia tuotteita suomalaisten tuotteiden veroisina.

Tulokset ovat mielenkiintoisia myös maiden välisten hintavertailujen menetelmän kannalta. Mitä 
elintarvikkeiden hintaero Suomen ja Viron välillä kuvaa? Kuvaako se  samanmerkkisten ja samassa 
maassa valmistettujen tuotteiden hintaeroa, vai kuvaako se kummankin maan kotimaisten tuotteiden 
hintojen välistä huomattavasti suurempaa eroa?

Asiasanat

Suomi, Viro, elintarvikkeet, hinnat, päivittäistavarakauppa, yhteismarkkinat



sAmmANDRAG

ville Aalto-setälä, marita Nikkilä

FUNGeRAR eU:s GemeNsAmmA mARKNAD?
Case: livsmedel i Helsingfors och Tallinn

Ett viktigt mål för den europeiska integrationen är att det skall bildas ett enhetligt marknadsområde, 
där varor och tjänster rör sig fritt. I flera undersökningar har det emellertid konstaterats att det 
råder stora prisskillnader mellan länderna. Prisskillnaderna har setts som ett tecken på att det enhet-
liga marknadsområdet inte fungerar – handeln mellan länderna borde ju undanröja eller åtminstone 
minska prisskillnaderna.

I denna undersökning granskas prisskillnaderna på livsmedel mellan Helsingfors och Tallinn. Det 
är fråga om ett enstaka exempel på hur EU:s inre marknad fungerar, men det har flera intressanta 
särdrag. För det första ligger Helsingfors och Tallinn nära varandra och människorna rör sig mycket 
mellan städerna. För det andra vet vi att prisskillnaderna mellan Finland och Estland är stora. För det 
tredje innehar finska handelsgrupper en betydande position på den estniska dagligvarumarknaden. Vi 
kan alltså granska priset på samma produkt som samma företag säljer i två länder med klart avvikande 
prisnivå.

Resultaten av undersökningen stärker uppfattningen om att det råder stor prisskillnad på livsme-
del mellan Estland och Finland. Prisskillnaderna varierar dock mycket mellan olika livsmedel. Finska 
märkesvaror kostar 12 % mindre i Estland än i Finland. Märkesvaror tillverkade i något tredje land 
kostar ungefär 20 % mindre i Estland än i Finland. Priserna på inhemska produkter som är tillver-
kade i det egna landet är i medeltal t.o.m. 44 % lägre i Estland än priserna på inhemska produkter i 
Finland. Prisvariationerna i dessa grupper tolkas så att detaljhandelns kostnadsstruktur eller konkur-
renssituation inte har någon avgörande inverkan på prisskillnaderna mellan länderna. Däremot blir 
prisskillnaderna mycket stora inom hela livsmedelskedjan när man börjar från primärproduktionen.

Resultaten av undersökningen väcker flera intressanta frågor om hur den inre marknaden fun-
gerar i Europa. Resultaten visar t.ex. att konsumenternas preferenser utgör ett betydande hinder för 
handeln mellan länderna. Finska och estniska produkter är uppenbarligen inte identiska sinsemellan 
eftersom den nästan totala avsaknaden av estniska livsmedel på marknaden i Finland låter förstå att 
finländska konsumenter inte anser att estniska produkter är jämförbara med finska.

Resultaten är intressanta även med tanke på metoden för prisjämförelser mellan länderna. Vad 
beskriver prisskillnaden på livsmedel mellan Finland och Estland? Beskriver den prisskillnaden på 
produkter av samma märke som tillverkats i samma land, eller beskriver den en betydligt större skill-
nad mellan priserna på inhemska produkter i vartdera landet?

Nyckelord

Finland, Estland, livsmedel, priser dagligvaruhandel, gemensam marknad



ABsTRACT

ville Aalto-setälä, marita Nikkilä

DOes THe eUROPeAN siNGle mARKeT WORK? 
Case: Food Products in Helsinki and Tallinn

A significant objective of European integration is to form a unified market where goods and services 
move freely. Several studies have shown, however, that there are substantial price differences between 
countries. Price differences are regarded as an indication of the non-functioning of the single market 
– trade between countries should eliminate or at least decrease price differences.

This paper focuses on the price differences of food products in Helsinki and Tallinn. This is only 
one example of the functioning of the internal market within the EU, but it has several interesting 
special features. First, Helsinki and Tallinn are close to each other and people move a great deal 
between the two cities. Second, we know that the price differences between Finland and Estonia are 
substantial. Third, Finnish retail groups have a significant position in the Estonian daily consumer 
goods market. Thus, we can look at the price of the same product marketed by the same company in 
two countries with notably different price levels.

The results of the study further strengthen the notion of substantial differences in the prices of 
food products in Estonia and Finland. However, the price differences vary a great deal between food 
products. Finnish brands cost 12% less in Estonia than in Finland. Brands produced in a third 
country cost approximately 20% less in Estonia than in Finland. Products of Estonian origin are, 
on an average, as much as 44% less expensive in Estonia than similar products of Finnish origin in 
Finland. Price variations in these price groups can be interpreted so that the cost structure or compe-
titive situation of retailers does not have a decisive impact on the price differences between the two 
countries. Instead, starting from primary production, price differences in the entire food supply chain 
grow to considerable proportions.

The results of the study give rise to several interesting questions about the functioning of the 
internal market in Europe. For example, the results indicate that the preferences of consumers are 
a significant barrier to trade between countries. Finnish and Estonian products are apparently not 
identical, because the fact that Estonian products are not present in the Finnish market implies that 
Finnish consumers do not consider Estonian products equal to Finnish products.

The results are also interesting in terms of methods used in comparing price differences between 
countries. What do the price differences of food products between Finland and Estonia indicate? 
Do they illustrate price differences of products of the same brands produced in the same country, or 
are they indicative of a considerably higher price difference between the domestic products of each 
country?

Key words

Finland, Estonia, food products, prices, daily consumer goods trade, single market 





esiPUHe

Euroopan unionissa pyritään edistämään sisämarkkinoiden toimivuutta poistamalla tavaroiden ja 
palveluiden vapaan liikkumisen esteitä. Toimivien sisämarkkinoiden yhtenä tunnusmerkkinä on hin-
taerojen kaventuminen ja vähittäinen poistuminen. Viron ja Suomen väliset hintaerot, jotka olivat 
varsin suuret Viron liittyessä Euroopan unioniin, on kiinnostava tutkimuskohde juuri tästä näkökul-
masta. Käsillä olevassa tutkimuksessa verrataan valikoitujen elintarvikeryhmien hintoja Tallinnassa 
ja Helsingissä ja analysoidaan erojen syitä. Vertailussa ovat mukana Suomessa ja kolmansissa maissa 
valmistetut merkkituotteet sekä kotimaissa valmistetut tuotteet. Tutkimus osoittaa, että hintaerot 
vaihtelevat erittäin paljon tuoteryhmän ja valmistusmaan mukaan. Samalla tutkimus valottaa erin-
omaisella tavalla hintojen kansainvälisen vertailun monitahoisuutta ja sen huomioon ottamisen tär-
keyttä tutkimuksissa.

Tutkimuksen ovat toteuttaneet tutkija Marita Nikkilä ja erikoistutkija Ville Aalto-Setälä (par-
haillaan virkavapaana Helsingin yliopistossa). Heille kiitos huolellisesti valmistellusta ja toteutetusta 
tutkimuksesta. Aineistonkeruun suunnittelussa avusti erikoissuunnittelija Marja Nygren Kuluttaja-
virastosta. Tallinnassa myymälöiden valinnassa avusti ja yhteydenpidon niihin hoiti Viron kulutta-
jansuoja-asioiden neuvosto Tarbijakaitseametist Kristina Vaksmaan johdolla (European Consumer 
Centre of Estonian johtaja). Helsingissä hintatietojen keruun toteuttivat Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen tarkastajat ja Tallinnassa sen suorittivat  erikoissuunnittelijat Marja Nygren ja Riitta Jalkanen 
sekä tarkastaja Seija Koljonen Kuluttajavirastosta sekä tutkija Marita Nikkilä Kuluttajatutkimuskes-
kuksesta. Kuluttajatutkimuskeskus kiittää lämpimästi kaikkia edellä mainittuja tutkimuksen toteut-
tamisen kannalta korvaamattoman arvokkaasta avusta. 

Helsingissä toukokuussa 2007

Johanna Varjonen
Tutkimuspäällikkö
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1  JOHDANTO

Lähde: Eurostat (2007a)

Kuvio �.   Hintaerot Euroopan maiden välillä vuosina �995–2005

Maiden välisiä hintaeroja on tutkittu paljon. Yksi-
selitteinen tulos eri tutkimuksista on se, että mai-
den välillä on huomattavia hintaeroja. Kyseinen 
tulos on saatu niin eri maita kuin eri toimialoja-
kin tarkasteltaessa (esim. Asplund ja Friberg 2001; 
Engels ja Rogers 1996; Obstfeld ja Rogoff  2000; 
Head ja Ries 2001). Samoilla tuotteilla on siis eri 
hintoja eri maissa. 

Euroopan yhdentymisen tärkeä osa-alue on 
muodostaa yhtenäinen markkina-alue, jolla tava-
roiden ja palveluiden liikkuminen on vapaata. Kui-
tenkin Euroopan komissio on todennut useissa sel-
vityksissään suuria hintaeroja jäsenmaiden välillä. 
Maiden väliset hintaerot on nähty osoituksena 
yhtenäisen markkina-alueen toimimattomuudesta 

– pitäisihän maiden välisen kaupan poistaa tai 
ainakin pienentää hintaeroja. Komissio seuraakin 
jäsenmaiden välisten hintaerojen kehittymistä. 
Nykyisen Euroopan unionin maiden (EU-25) väli-
set hintaerot ovat pienentyneet kymmenen viime 
vuoden aikana (kuvio 1). Erityisesti Euroopan 
unioniin vuonna 2004 liittyneiden maiden hinta-
erot vanhoihin jäsenmaihin ovat pienentyneet. Sen 
sijaan EU-15-maiden väliset hintaerot ovat kaven-
tuneet hyvin hitaasti ja ehkä hieman vastoin yleisiä 
ennakko-odotuksia Euro-maiden hintaerot ovat 
kaventuneet melko vähän yhteiseen valuuttaan 
siirtymisen jälkeen.

Suuret hintaerot EU-25-maiden välillä johtu-
vat Euroopan unionin uusien jäsenmaiden yleisesti 
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ottaen selvästi vanhoja jäsenmaita alhaisemmasta 
hintatasosta. Silti myös EU-25 muodostaa yhteis-
markkina-alueen, jolla tavaroiden liikkuminen on 
vapaata ja näin hintatasoerojen tulisi pienetä. Suo-
men kannalta asia on erityisen kiinnostava, koska 
Baltian maiden hintataso on selvästi Suomen hin-
tatasoa alhaisempi. Vuonna 2005 kokonaishinta-
taso oli Virossa hieman yli puolet ja Latviassa sekä 
Liettuassa hieman alle puolet Suomen hintatasosta 
(Leetmaa 2006).

Tämä tutkimus tarkastelee elintarvikkeiden hin-
taeroja Helsingin ja Tallinnan välillä. Kyseessä on 
yksittäinen esimerkki Euroopan unionin sisämark-
kinoiden toimivuudesta, mutta tällä esimerkillä on 
useita mielenkiintoisia erityispiirteitä. Ensinnäkin 
Helsinki ja Tallinna ovat lähellä toisiaan ja ihmiset 
liikkuvat paljon näiden kaupunkien välillä. Toiseksi 
tiedämme Suomen ja Viron hintaerojen olevan 
suuria. Eurostatin mukaan elintarvikkeiden hinnat 
maksavat Virossa 54 prosenttia Suomen hinnoista 
(Lehmuskoski ja Reinecke 2004). Kolmanneksi 
suomalaiset kaupparyhmät ovat merkittävässä ase-
massa Viron päivittäistavaramarkkinoilla. Kyseiset 
yritykset myyvät osittain myös samoja tuotteita 
Suomessa ja Virossa. Voimme siis tarkastella saman 
yrityksen myymän saman tuotteen hintaa kah-
dessa hintatasoltaan selvästi toisistaan poikkeavassa 
maassa. 

Tutkimuksemme tulokset tuottavat uutta tietoa 
maiden välisistä hintaeroista ja hintaerojen syistä. 
Koska tarkastelemme ainoastaan kahta kaupunkia 
ja tuotteitakaan ei ole kovin paljoa, tuloksemme 
ovat osittain esimerkinomaisia. Tulosten lisäksi tut-
kimuksemme nostaa esiin paljon uusia kysymyk-
siä. Voidaanko Euroopan unionia kutsua aidoksi 
yhteismarkkinaksi? Kuinka erilainen on Suomessa 
ja Virossa viljelty porkkana tai peruna? Millai-
silla menetelmillä maiden välisiä hintaeroja tulisi 
tarkastella?
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2   HiNTAeROJeN TUTKimUs JA TUTKimUsAseTelmA

keat työvoimakustannukset nostavat hintoja sekä 
nostamalla yritysten kustannuksia että luomalla 
palkkatulojen kautta ostovoimaa kuluttajille. Myös 
maan pieni koko ja tätä kautta vähemmän kilpai-
lulliset markkinat nostaa elintarvikkeiden hintoja. 
Samaan pientä markkina-aluetta koskevaan empii-
riseen tulokseen muilla toimialoilla on päätynyt 
myös Schmalensee (1989). Suomalainen esimerkki 
pienen markkinan nimenomaan elintarvikkeiden 
hintoja nostavasta vaikutuksesta ovat Ahvenan-
maan korkeat hinnat (Aalto-Setälä, Kinnunen ja 
Koistinen 2004). Työvoimakustannusten ja mark-
kinan koon lisäksi maan avoimuus ulkomaankau-
palle vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin. Mikäli 
maa siis käy paljon ulkomaankauppaa suhteessa 
kokonaistuotantoon, elintarvikkeiden hinnat ovat 
alemmat. Maan avoimuus voi olla seurausta niin 
maantieteellisistä seikoista kuin myös kuluttajien 
asennoitumisesta ulkomaiseen tuotantoon. 

Myös valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa 
maiden välisiin hintaeroihin. Tutkimuksissa on 
todettu, että valuuttakurssien muutokset välittyvät 
sekä hitaasti että pitkänkin ajan kuluessa epätäydel-
lisesti hintoihin (esim. Asplund ja Friberg 2001). 
Koska Viro ei kuulu euroalueeseen, valuuttakurs-
simuutokset voivat periaatteessa vaikuttaa Suomen 
ja Viron välisiin hintaeroihin. Suomen ja Viron 
hintaerot ovat kuitenkin niin suuret ja vallinneet 
niin pitkän aikaa, että valuuttakurssimuutokset 
eivät voi olla kovin merkittävä syy näiden maiden 
välisille hintaeroille.

Euroopan yhteismarkkinoiden toimimatto-
muus elintarvikkeiden kohdalla on erityisen toden-
näköistä, vaikka elintarvikkeiden liikkuminen on 
periaatteessa vapaata EU:n sisällä. Yhteismarkki-

Yhden hinnan lain mukaan kilpailun pitäisi (täy-
dellisen kilpailun vallitessa) poistaa hintaerot tietyn 
markkina-alueen sisällä. Mikäli kauppa on markki-
noiden välillä vapaata, pitäisi hintaerojen poistua 
myös markkinoiden väliltä tai ainakin rajoittua 
kustannuseroista johtuviksi. Tällaisia kustannus-
eroja voivat aiheuttaa esimerkiksi kuljetuskustan-
nukset tai erot verotuksessa. 

Yksiselitteinen tulos aiemmista tutkimuksista 
on, että yhden hinnan laki ei päde todellisilla mark-
kinoilla. Kyseinen tulos on saatu sekä eri toimi-
aloilla että eri maita tarkasteltaessa (esim. Asplund 
ja Friberg 2001; Engels ja Rogers 1996; Obstfeld 
ja Rogoff  2000; Head ja Ries 2001). Tämän tut-
kimuksen kannalta mielenkiintoinen tulos on, että 
myös yksi useassa maassa toimiva vähittäiskaup-
payritys veloittaa samoista tuotteista eri maissa eri 
hintoja (Haskel ja Wolf 2001). Erityisen mielen-
kiintoista on, että edes saman vähittäiskauppiaan 
myymien tuotteiden hintaerot maiden välillä eivät 
ole johdonmukaiset. Jos siis vähittäiskauppiaan 
myymä tuote A on Suomessa Ruotsia kalliimpi, 
niin tästä ei voida tehdä johtopäätöstä, että saman 
vähittäiskauppiaan myymä tuote B olisi myös Suo-
messa Ruotsia kalliimpi (vaikka kyseisten tuottei-
den kohdalla verokohtelu olisi samanlainen). Hes-
kelin ja Wolfin mukaan paikalliset kustannukset 
eivät selitäkään hintaeroja, vaan kyse on enemmän-
kin vähittäiskauppiaan strategisista päätöksistä.

Kuluttajatutkimuskeskuksen aikaisemmassa 
tutkimuksessa on tarkasteltu elintarvikkeiden hin-
taeroja ja hintaerojen syitä Euroopan maiden välillä 
(Aalto-Setälä, Nikkilä ja Pagoulatos 2004). Kyseisen 
tutkimuksen mukaan elintarvikkeiden hintoja nos-
tavat eniten korkeat työvoimakustannukset. Kor-
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Kuvio 2.  Maiden välisiin hintaeroihin vaikuttavia tekijöitä

noiden toimimattomuuteen vaikuttaa ensinnäkin 
se, että joitain elintarvikkeita on vaikea kuljettaa 
maasta toiseen. On selvää, että tuoretuotteiden 
kuljetuskustannukset ovat korkeat verrattuna tuot-
teisiin, jotka eivät pilaannu.

Huomattavasti suurempi kynnys yhteismarkki-
noiden toimivuuden kannalta on kuitenkin kulut-
tajien halu ostaa kotimaisia elintarvikkeita. Kulut-
tajat pitävät kotimaisia elintarvikkeita muualla 
tuotettuja parempina. Kotimaiset elintarvikkeet 
eivät ole kuluttajien mielestä pelkästään muualla 
tuotettuja parempia, vaan alkuperämaa on kulut-
tajille hyvin tärkeä elintarvikkeiden ominaisuus. 
Tosin alkuperämaan tärkeys elintarvikkeiden omi-
naisuutena vaihtelee hyvin paljon elintarvikkeiden 
välillä (Orth ja Firbasova 2003; Scarpa, Philippidis, 
Spalatro 2005). Luonnollista tietenkin onkin, että 
esimerkiksi maidon kotimaisuus on suomalaiselle 
kuluttajalle huomattavasti tärkeämpi ominaisuus 
kuin appelsiinien kotimaisuus. Näin elintarvik-
keista ei voida puhua yhtenäisenä ryhmänä.

On osoitettu, että elintarvikkeilla käydään huo-
mattavasti vähemmän maiden välistä kauppaa kuin 
hintaerojen ja tuotteiden muiden ominaisuuksien 

perusteella olisi oletettavaa (Lopez, Pagoulatos ja 
Gonzales 2006). Tämän vuoksi yhteismarkkinat 
ja kilpailu eivät välttämättä tasoita hintoja, vaan 
suuretkin hintaerot maiden välillä voivat olla pysy-
viä. Eurostatin mukaan EU-25-maiden kalleimmat 
elintarvikkeet ovat Islannissa ja halvimmat Puolassa 
(Lehmuskoski ja Reinecke 2004). Islannin hinta-
taso on 155 ja Puolan ainoastaan 53. Islannin kal-
leus on kuljetuskustannusten, markkinan pienen 
koon ja muiden erityispiirteiden johdosta tavallaan 
ymmärrettävää. Hämmentävämpi on EU-25:n toi-
seksi kalleimman maan Tanskan hintataso (137) 
verrattuna Puolan hintatasoon. Kyseessä ovat kui-
tenkin lähellä toisiaan sijaitsevat maat ja Tanskan 
korkea arvonlisävero selittää ainoastaan pienen 
osan kyseisestä hintaerosta. 

Elintarvikkeiden hintataso on Suomessa 122. 
Suomessa ei olekaan enää euroalueen kalleimmat 
elintarvikkeet, vaan kyseisen kunnian on vienyt 
Suomelta Irlanti, jossa hintataso on 125. Euroalu-
een halvimmat elintarvikkeet ovat Kreikassa, jossa 
hintataso on 84 (Lehmuskoski ja Reinecke 2004).

Edellä läpikäytyjä maiden välisiä hintaeroja 
aiheuttavia tekijöitä on koottu kuvioon 2. Tuot-
teiden ja palveluiden hinnanmuodostukseen usein 

voimakkaimmin vaikuttavat työvoi-
makustannukset, jotka puolestaan 
heijastavat maan yleistä kustannus- ja 
palkkatasoa. Kaupan strategista hin-
noittelua kahden eri maan välillä sel-
vitetään tässä tutkimuksessa. Kuten 
edellä on todettu kuluttajien asenteet 
vaikuttavat erityisesti elintarvikkeiden 
kansainväliseen kaupankäyntiin siten, 
että kotimaisia elintarvikkeita arvos-
tetaan yleisesti kaikissa maissa. Hinta-
erojen taustalla on maiden väliset erot 
mm. maiden koossa, ulkomaan kau-
pan avoimuudessa ja ostovoimassa, 
jotka sekä aiheuttavat maiden välisiä 
hintaeroja, mutta myös osittain joh-
tuvat näistä hintaeroista.
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Baltian maiden itsenäistyminen ja markkinoiden 
avautuminen ulkomaisille yrityksille 1990-luvun 
alussa mahdollisti suomalaisten yritysten laajentu-
misen näihin maihin. Laajentuminen alkoi Virosta 
ja on vähitellen suuntautunut myös Latviaan ja 
Liettuaan. Elintarviketeollisuuden yritykset perus-
tivat Viroon omia yrityksiä. Esimerkiksi Valio ja 
Fazer aloittivat omaa meijeri- ja leipomotoimintaa 
Virossa vuonna 1993. Pääasiassa kotimarkkinoilla 
toiminut suomalainen päivittäistavarakauppa alkoi 
kansainvälistyä samoihin aikoihin. Kaupan kes-
kusliikkeet laajensivat omia ketjujaan Viroon tai 
hankkivat omistukseensa virolaisia kauppaketjuja. 
Suomalaisten yritysten oli suhteellisen helppoa 
laajentua Baltian markkinoille, joissa tehokkaan 
päivittäistavarakaupan puuttumisen myötä puut-
tui myös kilpailu markkinoilla (Kiuru et al. 2004). 
Kansallisilla toimijoilla ei ole ollut samanlaista 
kokemusta ja osaamista kuin esim. suomalaisilla 
kauppaketjuilla. Koska suomalaisilla markkinoilla 
kaupan kasvu on ollut rajallista, kaupan yritykset 
ovat hakeneet kasvua Baltian vähemmän kehitty-
neiltä markkinoilta.

Baltian elintarvikemarkkinat ovat viime vuosina 
olleet voimakkaassa muutosvaiheessa. Merkittävin 
piirre viime vuosina on ollut torikaupan ja muun 
pienimuotoisen kaupan vähentyminen ja siirty-
minen ketjumaiseen kaupankäyntiin ja vähitellen 
myös yhä suurempiin yksiköihin. 

Viron kansantalous on kasvanut viime vuo-
sina hyvin nopeasti. Bruttokansantuotteen kasvun 
ennakoidaan vuonna 2006 olleen 11,4 prosenttia, 
mikä on EU-maiden toiseksi korkein. Suurinta 
kasvu oli Latviassa eli 11,9 prosenttia ja EU-mai-
den keskiarvo oli 3,4 prosenttia (Eurostat 2007b). 
Myös virolaisten tulotaso on 2000-luvulla kasva-
nut erityisen voimakkaasti (taulukko 1). Vuosittai-
nen palkkojen nousu on ollut lähes joka vuosi yli 

3  viRON PäiviTTäisTAvARAmARKKiNAT

kymmenen prosenttia (Statistics Estonia 2007a). 
Virolaisten palkkataso yli kaksinkertaistui vuosien 
2000–2006 aikana, kun suomalaisten keskiansiot 
kasvoivat samaan aikaan 30 prosentilla. Toisaalta 
myös kuluttajahintojen nousu on Virossa ollut sel-
västi Suomea korkeampaa. Virossa kuluttajahinnat 
nousivat vuosina 2000–2006 lähes 30 prosenttia, 
kun Suomessa hintojen nousu jäi runsaaseen 10 
prosenttiin. Hintojen nousu onkin hillinnyt viro-
laisten reaaliansioiden kehitystä, mutta siitäkin 
huolimatta myös reaaliansiot ovat nousseet 62 pro-
sentilla vuosina 2000–2006, kun reaaliansioiden 
nousu Suomessa oli samaan aikaan 16 prosenttia. 
Vuoden 2006 lopulla virolaisten keskipalkka nousi 
jo yli 10 000 kruunun eli noin 650 euroon kuukau-
dessa (Statistics Estonia 2007b). Palkkojen nousu 
näkyy virolaisten ostovoiman ja koko yksityisen 
kulutuksen kasvuna, joka on ollut suurempaa kuin 
esim. Pohjoismaissa. 

3.1   K-ryhmä

K-ryhmä aloitti päivittäistavarakaupan Virossa 
pikatukkukonseptilla vuonna 1994 (Kiuru et al. 
2004). Ensimmäinen varsinainen Supernetto-
päivittäistavaramyymälä avattiin vuonna 2000 ja 
ensimmäinen Citymarket aloitti toimintansa Pär-
nussa helmikuussa 2002. Kesko kasvatti kauppa-
verkostoaan ripeästi Viron lisäksi myös Latviassa. 
Citymarketteja oli vuoden 2004 lopussa kuusi 
Virossa ja viisi Latviassa. Lisäksi Kesko osti vuonna 
2001 Säästumarket-nimisen halpahintaketjun, jolla 
oli noin 30 myymälää eri puolilla Viroa. Vuoden 
2004 lopulla Säästumarket-ketju oli laajentunut jo 
47 myymälään. Supernetto-myymälöitä oli puo-
lestaan Latviassa 25 ja yksi myös Virossa. (Keskon 
vuosikertomukset 2000–2004). Keskolla oli siten 
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vuoden 2004 lopussa yhteensä 84 myymälän ver-
kosto Virossa ja Latviassa.

Ruokakesko perusti vuoden 2005 alussa 
yhdessä ruotsalaiseen ICA-konserniin kuuluvan 
ICA Baltic AB:n kanssa yhteisyrityksen Rimi Baltic  
AB:n, josta kumpikin osapuoli omisti 50 prosent-
tia. Yhteisyritykseen siirrettiin kummankin yhtiön 
päivittäistavaratoiminnot Virossa, Latviassa ja Liet-
tuassa. Yhteisyrityksellä oli aloittaessaan noin 160 
hypermarket-, supermarket- ja halpamyymäläkon-
septilla toimivaa ruokakauppaa. Yhteisyrityksen 
markkinaosuus oli silloin Baltian markkinoilla 
noin 15 prosenttia (Keskon vuosikertomus 2004). 
Citymarketit uudistettiin Rimi-hypermarketeiksi 
ja supermarkettien liiketyyppinä oli Rimi Super-
market. Säästumarket- ja Supernetto-ketjut jatkoi-
vat entisillä nimillään.

Rimi Baltic laajensi kauppaverkostoaan niin, 
että vuoden 2007 alkuun mennessä sillä oli 204 
myymälää Baltian maissa. Niistä vajaa puolet oli 
Latviassa ja noin kolmannes Virossa sekä neljännes 
Liettuassa. Tallinnan alueella Rimillä oli vuonna 
2006 viisi hypermarkettia ja samoin viisi supermar-
kettia sekä noin 50 Säästumarket-ketjun myymälää 
(Rimi Baltic 2007a).

Rimin liikevaihto vuonna 2006 oli 969,5 mil-
joonaa euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 
20 prosenttia. Viron osuus liikevaihdosta oli 36, 
Latvian 44 ja Liettuan 20 prosenttia. Suurinta kasvu 
oli Liettuassa ja vähäisintä Virossa. Rimin markki-
naosuus Baltian päivittäistavaramarkkinoista oli 

vuoden 2006 lopulla 16 prosenttia. Virossa mark-
kinaosuus oli 24 prosenttia ja Latviassa 22 prosent-
tia ja Liettuassa se oli pienin eli seitsemän prosent-
tia. (Rimi Baltic 2007b).

Keskon ja ICA:n yhteisyritys oli toiminnassa 
vain kaksi vuotta, sillä joulukuussa 2006 Kesko 
myi osuutensa Rimi Baltic AB:sta ICA:lle ja vetäy-
tyi siten Baltian elintarvikemarkkinoilta. Syinä toi-
menpiteeseen oli tyytymättömyys 50–50 prosentin 
tasaomistukseen (Kesko 2006). Keskon mukaan 
kauppa vapauttaa varoja kotimaan kauppapaikka-
investointeihin sekä konsernin kansainvälisen kas-
vun rahoittamiseen mm. Venäjällä.

3.2   s-ryhmä

S-ryhmä aloitti päivittäistavarakauppansa kan-
sainvälistymisen ensin Virosta ja on tällä hetkellä 
laajentamassa toimintaansa Latviaan, ja suunnitel-
missa on uusien yksiköiden perustaminen myös 
Liettuaan. S-ryhmä päivittäistavarakauppa laa-
jentui Viroon vuonna 2000, jolloin avattiin Tal-
linnassa ensimmäinen Prisma-hypermarket. Sitä 
ennen S-ryhmällä oli Sokos-tavaratalo, mutta se 
lopetettiin hotellitoiminnan laajentamisen tähden. 
S-ryhmä on investoinut Prisma-ketjuun laajenta-
miseen varsin voimakkaasti. Vuoden 2006 lopulla 
avasi ovensa viides Prisma Tallinnassa. (S-ryhmän 
mediapalvelu 2007).

S-ryhmän päivittäistavaramyymälät Virossa 
sijaitsevat kaikki Tallinnassa, ja uusimmatkin inves-

Palkkakehitys, % vuodessa Kuluttajahintojen nousu,
% vuodessa

Suomi Viro Suomi Viro

2000 4,0 10,5 3,4 4,0
2001 4,5 12,3 2,6 5,8
2002 3,5 11,5 1,6 3,6
2003 4,1 9,4 0,9 1,3
2004 3,7 8,4 0,2 3,0
2005 3,9 10,8 0,9 4,1
2006 3,0 16,0 * 1,6 4,4

2000–2006 30,0 111,0 11,8 29,4
*ennakkoarvio

Taulukko �.  Keskipalkan kehitys sekä kuluttajahintojen nousu Suomessa ja Virossa vuosina 2000–200�

Lähteet: Tilastokeskus 2007a ja 2007b,  Statistics Estonia 
2007a ja 2007c
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toinnit keskittyvät Baltian suurimpiin kaupunkei-
hin. Prisma-ketju laajentui Latviaan marraskuussa 
2006, kun Riian ensimmäinen Prisma avautui. 
Toisen Prisma-yksikön on suunniteltu valmistu-
van vuonna 2008. SOK suunnittelee jatkavansa 
edelleen päivittäistavarainvestointeja Latviassa, 
ja uutena kohteena tulee mukaan myös Liettua. 
Riikaan aiotaan rakentaa kaikkiaan neljä Prismaa. 
Liettuan Vilnaan on suunniteltu avattavan ensim-
mäinen Prisma-myymälä vuonna 2008. Myöhem-
min Vilnaan aiotaan avata vielä 2–4 Prismaa. (S-
ryhmän mediapalvelu 2007).

Prisma-ketjulla on varsin vahva asema Tallinnan 
päivittäistavarakaupassa. Prisma-ketju oli vuonna 
2006 (ennen viidennen Prisman avaamista) mark-
kinajohtaja hypermarket-sarjassa noin 23 prosentin 
markkinaosuudellaan (Prisma 2006). SOK:n omis-
taman Prisma Peremarketin liikevaihto vuonna 
2006 oli 97 miljoona euroa, jossa oli kasvua edel-
lisestä vuodesta 19 prosenttia. Yhtiön toimintaan 
kuuluu myös jonkin verran ravintolatoimintaa 
kauppakeskusten yhteydessä (SOK:n vuosikerto-
mus 2006). 

Stockmann

K- ja S-ryhmän lisäksi päivittäistavarakauppaa 
harjoittaa Baltian maissa myös Stockmann kah-
den tavaratalonsa osana. Stockmann avasi tavara-
talon Tallinnassa vuonna 1993, jonka jälkeen se 
on saanut uuden tavaratalokiinteistön ja laajenta-
nut vuonna 2000 tavarataloaan. Latvian Riikaan 
Stockmann avasi tavaratalon vuonna 2003. (Stock-
mann 2007).

3.3   viron markkinoiden kansalliset 
kilpailijat

Merkittävimmät virolaiset kauppaketjut ovat 
osuustoiminnallinen ETK ja Kaubamaja-kon-
serniin kuuluva Selver-ketju. ETK:lla on kolme 
eri konseptilla toimivaa kauppaketjua, joilla on 
yhteensä noin 450 myymälää Virossa (ETK 2007). 
Maksimarket-nimellä ETK:lla on kuusi hypermar-
kettia, joista yksi toimii Tallinnassa. Konsum- ja A 
ja O-ketjut ovat vastaavasti ETK:n supermarket- ja 
halpahintamyymälöitä. Kaubamaja-yhtiö harjoit-
taa tavaratalotoimintaa Tallinnassa ja Tartossa. Sen 
Selver-päivittäistavaraketjulla on noin 20 hyper-

market- ja supermarket-myymälää eri puolilla 
Viroa (Selver 2007). 

Liettuan merkittävin kauppaketju VP Market 
on 2000-luvulla laajentanut nopeasti kauppaver-
kostoaan Latviaan ja vuoden 2004 jälkeen myös 
Viroon. VP Marketilla oli vuoden 2006 lopussa 
Baltian maissa yhteensä 346 myymälää, joista 32 
Maxima-ketjun myymälää Virossa. VP Marketin 
suunnitelmissa on perustaa noin 20 uutta myymä-
lää Viroon lähiaikoina. (VP Market 2007). Koko 
Baltian markkinajohtajuudesta kilpailevat VP 
Market ja Rimi-ketjut. Tällä hetkellä Rimillä lienee 
suurempi markkinaosuus eli noin 16 prosenttia. 
Molemmilla ketjuilla on suunnitelmia laajentaa 
kauppaverkostoaan.

Baltian maiden päivittäistavarakaupassa kilpailu 
on kiristynyt viime vuosina voimakkaasti. Se mer-
kitsee sitä, että kaupan katteet tulevat kutistumaan 
nykyisestä (Kiuru et al. 2004). Eräänä merkkinä 
tästä voinee pitää sitä, että saksalainen Lidl-kaup-
paketjulla oli suunnitelmat laajentua Baltiaan. Se 
oli hankkinut jo useita tontteja Virosta myymälöi-
tään varten. Mutta Lidl perui suunnitelmansa ja 
luopui laajentumisaikeistaan (Kauppalehti 2006).
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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää esimerkki-
tuotteiden avulla yritysten hinnoittelua Suomessa 
ja Virossa. Tutkimuksessa tarkastellaan täysin 
samojen ja toisiaan vastaavien elintarvikkeiden 
hintoja Tallinnassa ja Helsingin seudulla myymä-
löissä, jotka ovat suomalaisten keskusliikkeiden 
kokonaan tai osittain omistamia. Tallinnalaisten 
kauppaketjujen myymälöissä  tuotevalikoima on 
melko samantyyppinen kuin vastaavissa suomalai-
sissa myymälöissä. Suomalaisia merkkituotteita on 
varsin paljon myynnissä, mutta enemmistö kuiten-
kin Virossa valmistettuja tuotteita tai kansainvälisiä 
tuotemerkkejä. Tuotevalikoimaltaan muista ket-
juista poikkeavin on Säästumarket-ketjun myymä-
lät, joiden valikoima ns. halpahintamyymälänä on 
hyvin suppea ja suomalaisten tuotteiden osuus erit-
täin pieni. Huomioitavaa on lisäksi, että monien 
tuotteiden pakkauskoot ovat Virossa selvästi pie-
nemmät kuin Suomessa. Tämä 
koskee sekä pakattuja kuiva-
tuotteita että esim. valmisruo-
kapakkauksia. Tutkimuksen 
hinta-aineisto on tutkimusta 
varten kerätty molemmista 
maista. Keräysajankohta oli 
24.–26.10.2006.

Elintarvikkeiden valinnassa 
oli periaatteena, että valitta-
vien tuotteiden tuli olla täysin 
samoja tai hyvin toisiaan vas-
taavia tuotteita. Valtaosa elin-
tarvikkeista on sellaisia tuote-
merkkejä, joita myydään sekä 
Suomessa että Virossa. Lisäksi 
mukaan otettiin joitakin tuot-
teita, joita ei myydä tuote-
merkkeinä, kuten esimerkiksi 
vihannekset, mutta jotka ovat 

laadultaan toisiaan vastaavia. Elintarvikkeiden väli-
set hintaerot laskettiin siten, että jokaisella yksittäi-
sellä tuotteella on Suomessa ja Virossa vastinpari, 
joka on joko sama tuote tai toista mahdollisimman 
paljon vastaava.
Tuotteita valittiin lähinnä alkuperämaansa perus-
teella kolmeen eri tyyppiin kuuluvista ryhmistä. 
Ne ovat seuraavat:

Ryhmä 1. (suomalaiset brändituotteet): Suo-
messa valmistetut, täysin identtiset tuotteet, joita 
myydään Suomessa ja Virossa. Esimerkkeinä Juhla 
Mokka -kahvi, Fazerin Sininen -suklaalevy.

Ryhmä 2. (kotimaiset tuotteet): Toisiaan yksise-
litteisesti vastaavat tuotteet, joista Suomessa myytä-
vät on tuotettu tai valmistettu Suomessa ja Virossa 
myytävät on tuotettu tai valmistettu Virossa. Esi-
merkkeinä peruna, jogurtti, tuore ruokaleipä.

4  AiNeisTO

Suomalaiset
brändituotteet

Suomalaisten omistamat kauppaketjut

Helsinki ja Tallinna

HINTAEROT

Kummassakin
maassa kotimaiset

tuotteet

Ulkomaiset tuotteet

Kuvio �.   Hintaerojen kuvaukseen sisältyvät tutkimusaineiston 
osat
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Ryhmä 3. (ulkomaiset tuotteet): Kolmannessa 
maassa valmistetut tuotemerkit, joita myydään 
Suomessa ja Virossa. Esimerkkeinä Uncle Ben´s 
-riisi ja Lipton-tee. 

Tuotevalikoimaan sisältyy myös yhteensä 25 
ns. private label -tuotetta eli kaupan omia tuote-
merkkejä (esimerkiksi Rainbow ja Euro Shopper). 
Suurin osa niistä sijoittuu ryhmään 3. Keräilyssä 
oli kaiken kaikkiaan mukana erilaisia tuotteita 
yhteensä 136 tuotetta. Ryhmään 1 kuuluvia tuot-
teita oli 60, ryhmään 2 kuuluvia 41 ja ryhmään 3 
kuuluvia 35. Liitteessä 1 on lueteltu kaikki tutki-
mukseen sisältyneet tuotteet.

Tuotteiden hinnat on kerätty kummankin maan 
pääkaupungista eli Virossa Tallinnasta ja Suomessa 
Helsingin seudulta eli Helsingistä, Espoosta ja 
Vantaalta. Hintatiedot kerättiin S-ryhmän ja K-
ryhmän myymälöistä Suomessa ja Virossa. S-ryh-
mään kuuluvalla Prisma-ketjulla on myymälöitä 
kummassakin maassa. K-ryhmän suomalaisia ket-
juja vastaavat puolestaan Virossa Rimi Baltic AB:n 
omistamat Rimi- ja Säästumarket-ketjut. Suoma-
lainen Kesko omisti Rimi Balticin puoliksi yhdessä 
ruotsalaisen ICA:n kanssa vielä keräysajankohtana, 
mutta luopui omistuksestaan vuoden 2007 alusta 
lukien.

Kuvio 3 havainnollistaa tutkimusaineiston osat 
eli mitä tuotteita, kauppaketjuja ja kaupunkeja 
tutkimus koskee, ja näiden osatekijöiden yhteistu-

loksena saadaan tietynlaiset hintaerot tuotteiden ja 
kaupunkien välille.

Tutkimukseen sisältyi yhteensä yhdeksän myy-
mälää Virosta ja yhdeksän myymälää Suomesta. 
Mukana oli kolme Prismaa Tallinnasta ja vastaa-
vasti kolme Helsingin seudulta. K-ryhmän City-
marketteja vastasi Virossa Hyper Rimi -myymälät 
ja K-supermarketteja vastasi Virossa Rimi-super-
marketit. Lisäksi mukana oli Virosta Säästumarket-
myymälöitä, joita Suomessa K-ryhmän ketjuista 
vastaa lähinnä K-market Cassa-myymälät. 

Hypermarketteja kyselyssä edustavat Prismat, 
Citymarketit ja Hyper Rimit. Supermarketteja 
ovat K-supermarketit ja Rimi-supermarketit. Suo-
malaiset Cassa-myymälät ovat pieniä elintarvike-
myymälöitä ja virolaiset Säästumarketit ovat vali-
koimaltaan pieniä laatikkomyymälöitä. Taulukossa 
2 esitetään hintakeräilyyn sisältyneiden myymälöi-
den nimet ja lukumäärä. Yksityiskohtaiset myymä-
löiden osoitteet ovat liitteessä 2.

Lopullinen aineisto on huomattavasti pienempi 
kuin mukana olevien tuotteiden lukumäärä kertaa 
mukana olevien myymälöiden lukumäärä (18 * 
136 = 2 448). Syynä on se, ettei kaikista myymä-
löistä löytynyt kaikkia keräyksessä mukana olevia 
tuotteita. Tämä on luonnollista, koska mukana oli 
esimerkiksi vain tietyistä kaupparyhmistä löytyviä 
kaupan omia tuotemerkkejä (kuten Rainbow ja 
Euro Shopper). Kokonaisuudessaan hintatietoja 

Taulukko 2.  Tutkimukseen sisältyvät myymälät Tallinnassa ja 
Helsingin seudulla

Ketju Luku-
määrä Myymälän nimi

Tallinna

Prisma 3 Kristine Sikupilli Rocca al Mare
Hyper Rimi 2 Mustakivi Ülemiste
Rimi Supermarket 2 Kaubahall Põhja
Säästumarket 2 Juhkentali Telliskivi

Helsingin seutu

Prisma 3 Iso Omena Kannelmäki Jumbo
Citymarket 2 Iso Omena Itäkeskus
K-Supermarket 2 Musta-Pekka Jättijako
K-market Cassa 2 Ruoholahti Koivukylä
Yhteensä 18
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kertyi 1 680, joista Suomesta 903 ja Virosta 777 
hintaa.

Hintakeräys Tallinnassa toteutettiin Viron 
kuluttajansuojasta vastaavan viraston (Tarbijakait-
seametist) avustuksella. Heidän asiantuntemustaan 
käytettiin mm. myymälöiden valinnassa. He olivat 
myös yhteydessä myymälöihin, joista saatiin lupa 
hintakeräykseen. Varsinaisen hintakeräyksen suo-
rittivat Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuskes-
kuksen virkamiehet. 
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Tässä osassa tarkastellaan täysin samojen tai toi-
siaan vastaavien elintarvikkeiden hintoja suoma-
laisten omistamissa kauppaketjuissa Tallinnassa ja 
Helsingin seudulla. Taulukko 3 kuvaa eri tuoteryh-
mien hintaeroja Suomen ja Viron välillä. Taulukon 
luvut osoittavat, kuinka monta prosenttia Viron 
hinnat ovat Suomen hinnoista kussakin ryhmässä 
eli suomalaisissa brändituotteissa, kummankin 
maan kotimaisissa tuotteissa sekä jossain kolman-
nessa maassa valmistetuissa tuotteissa.

Taulukko �.  Virossa myytävien elintarvikkeiden hinnat (%) 
tuoteryhmittäin Suomessa myytävien elintar-
vikkeiden hinnoista

Suomalaisten bändituotteiden hintaerot Helsin-
gin ja Tallinnan välillä ovat suuret. Erityisen huo-
mioitavaa on kuitenkin se, että hintaerot vaihtele-
vat hyvin paljon eri tuoteryhmien välillä. Suoma-
laiset brändituotteet maksavat Virossa keskimää-
rin 88 prosenttia kyseisten tuotteiden hinnoista 
Suomessa. Jotkut suomalaiset brändituotteet ovat 
Virossa kuitenkin hyvin edullisia verrattuna Suo-
men hintoihin. Aineiston suurin suomalaisen brän-
dituotteen hintaero on suomalaisella keksimerkillä, 
jonka keskihinta Virossa on ainoastaan 39 prosent-
tia Suomen keskihinnasta (siis 61 % alempi kuin 

Suomen keskihinta). Toisaalta aineistossa on myös 
tuote, jota myydään Virossa kaksinkertaisella hin-
nalla Suomen hintatasoon verrattuna. Kyseessä on 
makaroni.

Kun vertaillaan ryhmän 2 eli kummankin maan 
kotimaisia tuotteita, saadaan Viron hintatasoksi 
ainoastaan 56 prosenttia Suomen hinnoista. Myös 
tässä ryhmässä hintaerojen vaihtelu on suurta. 
Kyseisen ryhmän halvimman tuotteen hinta Virossa 
on ainoastaan 29 prosenttia verrattuna Suomen 
hintaan. Kyseessä on suomalaisen yrityksen Virossa 
valmistama vispikerma verrattuna saman yrityksen 
Suomessa valmistamaan vispikermaan. Kyseisen 
ryhmän kalleimman tuotteen hinta Virossa on 15 
prosenttia kalliimpi verrattuna Suomen hintaan. 

Kallein tuote on jogurtti, jonka on 
valmistanut Suomessa ja Virossa 
sama yritys kuin edellä käsitellyn 
vispikerman.

Kun vertaillaan Suomessa ja 
Virossa myytäviä ja jossain kolman-
nessa maassa valmistettuja tuotteita, 
saadaan Viron hintatasoksi 80 pro-
senttia Suomen hinnoista. Kyseisen 
ryhmän halvimman tuotteen hinta 
Virossa on 40 prosenttia Suomen 

hinnasta. Kyseessä on suomalaisen yrityksen Tshe-
kissä valmistuttama tuote. Kyseisen ryhmän kal-
leimman tuotteen hinta on 19 prosenttia kalliimpi 
Virossa kuin Suomessa. Kyseessä on Suomessa ja 
Virossa samalla suomalaisella private label -mer-
killä myytävä Italiassa valmistettu spagetti. 

Johtopäätös yllä esitetystä on se, että Virossa on 
keskimäärin Suomea halvemmat elintarvikkeet, 
mutta tuotteiden ja tuoteryhmien väliset erot ovat 
hyvin suuret. Ei siis voida sanoa, että elintarvikkeet 
ovat Virossa tyypillisesti 25 tai 30 prosenttia hal-
vempia kuin Suomessa. Oikeammin voidaan sanoa, 

5  eliNTARviKKeiDeN HiNNAT sUOmessA JA viROssA

Keskiarvo Minimi Maksimi

Ryhmä 1:
suomalaiset brändituotteet

88 39 201

Ryhmä 2:
kotimaiset tuotteet

56 29 115

Ryhmä 3:
ulkomaiset tuotteet

80 40 119
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Kuvio �.  Virossa myytävien suomalaisten brändituotteiden hinnat prosentteina 
Suomessa myytävien tuotteiden hinnoista

että tietyt elintarvikkeet maksavat Virossa alle puo-
let Suomen hinnoista, kun taas toiset elintarvikkeet 
ovat Virossa jopa kalliimpia kuin Suomessa. On 
lisäksi huomattava, että tässä tutkimuksessa esitet-
tävät luvut koskevat tuotteiden tai tuoteryhmien 
keskihintoja. Yksittäisiä hintahavaintoja koskeva 
vaihtelu on siis vielä huomattavasti suurempaa 
kuin kyseiset raportoidut keskiarvot. Seuraavaksi 
tarkastelemmekin yksityiskohtaisemmin hintaeroja 
eri tuoteryhmissä.

5.1   Ryhmä 1: suomalaiset 
brändituotteet

Tämä tuoteryhmä on tutkimuksen suurin, siihen 
sisältyy 60 tuotetta. Ryhmään kuuluvia tuotteita 
ovat mm. suomalaiset juustot, margariinit, hapan-
korput, keksit, jauhot ja hiutaleet, makaronit, 
pakasteet, makeiset, kahvi sekä keskiolut (kts. tuo-
teluettelo liite 1).

Suomalaiset brändituotteet maksavat Virossa 
keskimäärin 88 prosenttia Suomen hinnoista. 
Vaihtelu tässäkin ryhmässä on kuitenkin varsin 
suurta, kuten edellä oleva taulukko 3 osoitti. Kuvio 
4 esittää suomalaisten brändituotteiden tuoteryh-
mäkohtaiset keskihinnat Virossa prosentteina Suo-
men hinnoista. Tuoteryhmiin kuuluu keskimäärin 
viisi tuotetta ja näistä yksittäisistä tuotteista on kes-
kimäärin 12 hintahavaintoa.

Kuvion 4 mukaan puolet tuoteryhmistä oli sel-
västi edullisempia Virossa kuin Suomessa, mutta 

vastaavasti puolet oli suunnilleen samaa tasoa kuin 
Suomessa tai jopa hiukan kalliimpia.

Erityisen suuri ero maiden välillä on keksien 
hinnoissa. Tallinnassa keksit maksavat hiukan yli 
puolet siitä, mitä ne maksavat Suomessa. Tämä 
koskee sekä Suomessa valmistettuja keksejä, mutta 
myös ryhmään 3 kuuluvia eli jossain kolmannessa 
maassa valmistettuja keksejä (kuvio 6). Tutkimuk-
sen keksit ovat Jyväshyvä-, LU- ja Rainbow-tuote-
merkkejä. Jyväshyvä- ja LU-keksejä valmistaa LU 
Suomi Oy, joka on Suomen suurin keksien val-
mistaja, ja on markkinajohtaja sekä Suomessa että 
Virossa (LU 2007). LU Suomi Oy kuuluu suureen 
kansainväliseen elintarvikealan yritykseen Danone- 
konserniin, joka on mm. toiseksi suurin keksien 
valmistaja maailmassa (Danone 2007).

Raision valmistamat suomalaiset Keiju-marga-
riinit maksavat Tallinnassa 66 prosenttia Suomen 
hintatasosta. Valion Suomessa valmistamien juus-
tojen hinnat puolestaan ovat Tallinnassa keskimää-
rin 80 prosenttia juustojen suomalaisista hinnoista. 
Eri juustolaatujen hinnoissa on suuria eroja. Eräät 
juustojen hinnat ovat noin 65-70 prosenttia vastaa-
vien juustojen Suomen hinnoista, kun taas joiden-
kin juustojen hinta on melko lähellä suomalaista 
hintatasoa.

Viroon viedään runsaasti myös Fazerin ja Lea-
fin Suomessa valmistamia makeisia, joiden hinnat 
Virossa ovat keskimäärin noin 20 prosenttia alhai-
semmat kuin Suomessa. Eräät makeistuotteet ovat 
kuitenkin lähellä suomalaista hintatasoa, kun taas 
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pakasteista ja Ingmanin jäätelöistä ovat edullisem-
pia Virossa, mutta joukossa on myös tuotteita, joi-
den hinta Tallinnassa on selvästi korkeampi kuin 
Suomessa. Samoin on laita suomalaisen vehnäjau-
hon, joka Tallinnassa noin 20 prosenttia kalliim-
paa kuin Suomessa. Makaroneista sekä Torino- että 
Myllyn Paras -tuotemerkillä on Tallinnassa sekä 
erittäin halpa että selvästi kalliimpi makaronilaatu. 
Dan Sukker -tuotemerkillä markkinoitavan sokerin 
hinta on suunnilleen samaa tasoa Virossa ja Suo-
messa. Sokerin markkinoija on Suomen Sokeri Oy, 
joka kuuluu tanskalaiseen Danisco -konserniin.

Suomalaisen kahvipaketin hinta Virossa poik-
keaa kaikista muista suomalaisista brändituotteista. 
Kahvin keskihinta on tallinnalaisissa myymälöissä 
noin kymmenen prosenttia korkeampi kuin Suo-
messa. Yhtä kahvimerkkiä lukuun ottamatta kaikki 
kahvimerkit ovat selvästi kalliimpia Tallinnassa. 
Suurimmillaan eroa on 40 prosenttia Suomen 
eduksi. Poikkeuksena muista kahvimerkeistä on 
yllättäen Presidentti-kahvi, joka on Virossa hal-
vempaa kuin Suomessa. Presidentti-kahvin viro-
lainen hinta on noin 75 prosenttia saman kahvin 
suomalaisesta keskihinnasta. Suomessa tilanne on 
päinvastainen. Täällä Pauligin Juhla Mokka on 
hinnaltaan edullisempi kuin Presidentti-kahvi, 
joka on kalleimpia kahvimerkkejä Suomessa. Suo-
messa kahvi on edelleen yksi kaupan ns. sisäänveto-
tuotteista, mutta Virossa on suomalaisten kahvien 
ohella myytävänä paikallisten sekä muiden ulko-
maisten paahtimoiden kahvia, joiden hinnat ovat 
suhteellisesti edullisempia. Eurostatin mukaan tuo-
teryhmän kahvi, tee ja kaakao hintataso oli vuonna 
2003 Virossa noin 35 prosenttia alhaisempi kuin 
Suomessa (Lehmuskoski ja Reinecke 2004).

Muut elintarvikkeet -tuoteryhmään sisältyy 
yksittäisiä tuotteita kuten sinappi, ketsuppi, hilloja 
ja mehuja. Niiden hintaerot vaihtelevat siten, että 
suomalaisen sinapin hinta on Tallinnassa vain noin 
70 prosenttia Suomen hinnoista, mutta eräiden 
mehujen hinta on puolestaan lähes kaksinkertainen 
verrattuna Suomen hintatasoon. Ainoana suoma-
laisena makkaratuotteena muutamassa tutkimuk-
sen myymälässä oli HK:n Sininen lenkki, jonka 
hinta on Tallinnassa lähes 20 prosenttia korkeampi 
kuin Helsingin seudulla. Suomessa tämä makkara 
on suosittu erikoistarjoustuote, jota se suinkaan 
Tallinnassa ei ole.

joidenkin makeisten hinnat ovat vain noin 70 pro-
senttia samojen makeisten suomalaisista hinnoista. 
Rainbow-merkkiset makeispussit ovat lähes samaa 
hintatasoa Tallinnassa ja Suomessa. 

Hapankorput ja näkkileivät -tuoteryhmä on 
hyvä esimerkki hintaerojen vaihtelusta. Nämä 
elintarvikkeet maksavat Tallinnassa keskimäärin 
82 prosenttia Suomen hintatasosta, mutta halvin 
hapankorppu maksaa vain 60 prosenttia Suomen 
hinnoista. Kun taas kallein hapankorppupakkaus 
Tallinnassa on jopa 40 prosenttia kalliimpi kuin 
vastaava tuote Suomessa.

Suomalaisen keskioluen kuluttajahinta Tallin-
nan Prisma- ja Rimi-myymälöissä on keskimäärin 
noin kuusi prosenttia alhaisempi kuin Helsingin 
seudulla. Hintakeräykseen otettiin mukaan litra-
hinnaltaan edullisin keskiolut joko pulloissa tai 
tölkeissä. Keskimääräinen litrahinta ilman pant-
tia oli keräilyajankohtana Tallinnassa 1,56 euroa 
ja Helsingin seudulla 1,67 euroa. Suomessa on 
4,6 tilavuusprosentin oluessa alkoholiveroa 0,895 
euroa/litra ja arvonlisäveroa (22 %) 0,306 euroa/
litra (Helsingin keskihinnan tapauksessa) eli vero-
ton hinta on tässä tapauksessa 0,47 euroa/litra. 
Virossa alkoholiveroa peritään 0,17 euroa litralta 
4,6 tilavuusprosentin oluesta ja arvonlisäveroa 18 
prosenttia (Euroopan komissio 2007). Näin ollen 
1,56 euron kuluttajahinnasta oluen veroton hinta 
on 1,15 euroa. Suomalaisen keskioluen veroton 
hinta on siten Tallinnan myymälöissä noin 2,5-
kertainen verrattuna Suomessa myytävään samaan 
keskiolueen. 

Pääsyynä oluen verottomien hintojen ”väärän 
suuntaiseen” ja suureen hintaeroon on mitä ilmei-
simmin oluen asema Suomessa kauppojen sisään-
vetotuotteena. Suomalaiset turistit voivat jopa 
nostaa oluen hintaa Tallinnassa, koska Tallinnan 
verottomalta hinnaltaan 2,5-kertainen olut on 
yhä edullisempaa kuin Suomessa. Tulkintana voisi 
olla se, että olut on ainoa vertailun tuotteista, jos-
saa Tallinna ja Helsinki muodostavat yhtenäisen 
markkina-alueen. Oluen hintaero Viron ja Suo-
men välillä olisi tosin hyvin erilainen, jos tarkastel-
taisiin keskiolutta vahvempaa olutta. Vahvemman 
(5,2 prosenttisen) oluen hinta (1,30 euroa) olikin 
keräilyaikana Virossa edullisempi kuin keskioluen. 

Suomalaiset vihannespakasteet ja jäätelö, jauhot 
ja hiutaleet, makaronit sekä sokeri maksavat Tallin-
nassa keskimäärin suunnilleen saman verran kuin 
Suomessa, mutta yksittäisillä tuotteilla hintaerot 
vaihtelevat erittäin suuresti. Useimmat Apetitin 
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5.2   Ryhmä 2: Kotimaiset tuotteet
Kotimaisten tuotteiden ryhmään kuuluvat toisiaan 
vastaavat elintarvikkeet, joista Suomessa myytä-
vät on valmistettu Suomessa ja Virossa myytävät 
Virossa. Ryhmään sisältyy noin 40 tuotetta ja niitä 
ovat esimerkiksi vihannekset, tuore ruokaleipä, 
erilaiset maitotuotteet, vihannessäilykkeitä sekä 
virvoitusjuomat. Tämän ryhmän elintarvikkeiden 
keskihinnat ovat selvästi alhaisemmat Virossa kuin 
Suomessa (kuvio 5). Koko ryhmän keskimääräinen 
hintataso on Virossa runsas puolet (56 %) Suomen 
hintatasosta.

Suurimmat hintaerot maiden välillä on vihan-
nesten hinnoissa. Kotimaisten vihannesten hinta 
oli tutkimusajankohtana Tallinnassa vain hiu-
kan alle puolet Suomessa myytävien kotimaisten 
vihannesten hinnoista. Kotimaista tomaattia ja 
sipulia oli myynnissä keräilyaikana vain vähän, 
mutta muita vihanneksia runsaasti. Kaali ja pork-
kana maksoivat Virossa vain noin kolmanneksen 
Suomen hinnoista, kurkku ja sipuli olivat vähän 
yli puolet Suomen hintatasosta. Perunassa hintaero 
oli pienin, Tallinnan hinta oli noin 75 prosenttia 
Suomen hinnasta.

Virolainen ruokaleipä on hyvin edullista ver-
rattuna suomalaisiin leipiin. Tutkimuksessa on 
mukana ainoastaan Fazerin ja Oululaisen leipiä, 
koska Fazerilla on leipomoita kaikissa Baltian 
maissa ja siksi halusimme vertailla saman yrityk-
sen tuotteita kummassakin maassa. Fazerin Leipo-
mot on toiseksi suurin toimialallaan Baltiassa ja 
sen markkinaosuus on noin 15 prosenttia (Fazer 
2006). Tuotevalikoima ei ole täysin sama kum-
mankin maan Fazerin leipomoissa, vaan leipien 

koostumus ja pakkauskoot vaihtelevat. Valitsimme 
leipomoiden tuotevalikoimasta mahdollisimman 
paljon toisiaan vastaavat tuotteet ja vertasimme 
niiden kilohintoja keskenään. Fazerin Virossa val-
mistamien leipien hintataso on keskimäärin noin 
puolet Suomessa valmistettujen leipien hinnoista. 
Yksittäisten leipien hinnat vaihtelevat siten, että 
alhaisimmillaan virolainen leipä on vain kolman-
neksen vastaavanlaisen suomalaisen leivän hinnasta 
ja kalleimman virolaisen leivän keskihinta on sekin 
ainoastaan 65 prosenttia vastaavan suomalaisen lei-
vän hinnasta. 

Valiolla on omat meijerit kaikissa Baltian maissa, 
joissa se tuottaa nestemäisiä maitotuotteita, jogurt-
tia sekä juustoja. Valio Eestin Alma-tuotemerkillä 
on noin 30 prosentin markkinaosuus Viron tuo-
retuotemarkkinoista ja se on toiseksi suurin toimi-
alalla (Valio 2007). Tutkimuksen kauppaketjuissa 
Virossa Valion maidot, jogurtit ja kermat maksa-
vat keskimäärin 63 prosenttia siitä, mitä ne mak-
savat Suomessa. Valion kevytmaito, rasvaton ja 
täysmaito maksavat Tallinnassa noin 75 prosenttia 
suomalaisten maitojen hinnoista ja gefilus-maidot 
noin puolet Suomen hinnoista. Jogurteissa hin-
taerot vaihtelevat enemmän, Viron hinnat ovat 
55–115 prosenttia vastaavista Suomen hinnoista. 
Kermat maksavat ainoastaan noin kolmanneksen 
suomalaisista hinnoista. Maitotuotteiden rasva-
prosentit vaihtelevat hiukan Suomessa ja Virossa, 
esim. virolainen kevytmaito sisältää 2,5 prosenttia 
rasvaa, kun suomalaisessa kevytmaidossa rasvaa on 
vain 1,5 prosenttia.

Virvoitusjuomista tutkimuksessa oli mukana 
kansainväliset tuotemerkit Coca-Cola, Sprite ja 

Viron hinta Suomen hinnasta, kotimaiset tuotteet
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Kuvio 5.  Virossa valmistettujen elintarvikkeiden hinnat prosentteina vastaavien Suomessa myytävien 
tuotteiden hinnoista
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Fanta. Ne kaikki ovat amerikkalaisen Coca-Cola 
Companyn tuotemerkkejä, joita paikalliset vir-
voitusjuoma- ja panimoalan yritykset valmistavat 
monissa maissa lisenssioikeudella. Suomessa Coca-
Colan juomien valmistuksesta, markkinoinnista 
ja jakelusta vastaa Oy Sinebrychoff Ab. Virossa 
juomien pullotuksesta ja markkinoinnista vastaa 
Coca-Cola HBC Estonia. Vaikka kyse on sisällöl-
tään ja vieläpä brändiltään samoista juomista, hin-
taero maiden välillä on erittäin suuri. Tallinnassa 
juomien hinta on lähes puolet (52 %) siitä, mitä 
juomat maksavat Suomessa. Pienten 0,5 litran pul-
lojen hintaero maiden välillä on hiukan suurempi 
kuin isompien pullojen. Virvoitusjuomapullojen 
koot vaihtelevat Virossa ja Suomessa. Myydyin 
pullokoko on Virossa 2 litraa ja Suomessa 1,5 lit-
raa. Virvoitusjuomat ovat nykyään Suomessa yksi 
tärkeimmistä kaupan erikoistarjoustuotteista ja 1,5 
litran pulloja myydään usein kahden tai jopa neljän 
kappaleen yhteishinnalla.

Felix Abba Oy valmistaa sekä Suomessa että 
Virossa Felix-tuotemerkillä vihannessäilykkeitä, 
lähinnä kurkku- ja punajuurisäilykkeitä. Virossa 
valmistetut ja siellä myynnissä olevat säilykkeet 
maksavat noin 30 prosenttia vähemmän kuin vas-
taavat Suomessa valmistetut ja myytävät säilyk-
keet. Felix Abba on osa norjalaista elintarvikealan  
Orkla-konsernia. 

Lähimpänä suomalaista hintatasoa kotimaisten 
tuotteiden ryhmässä on kananmunapakkausten 
hinnat. Kananmunien tuotanto onkin kärsinyt 
Suomessa jo pitkään ylituotannosta. Suomalaisten 
tuottajien mukaan kananmunien tuottajahinnat 
ovat Suomessa liian alhaiset. Tuottajat ovatkin pyr-
kineet nostamaan kananmunien hintaa Suomessa. 

On kuitenkin huomattava, että tässäkin tuote-
ryhmässä virolaiset tuotteet ovat huomattavasti 
edullisempia maksaen noin 80 prosenttia Suomen 
hinnoista. 

5.3   Ryhmä 3: Ulkomaiset tuotteet 

Ryhmä 3 sisältää tuotteita, jotka on valmistettu 
jossain muussa maassa kuin Suomessa tai Virossa, 
mutta kuitenkin siten, että kummassakin maassa 
myytävillä tuotteilla on sama alkuperämaa. Tähän 
ryhmään kuuluu kansainvälisiä tuotemerkkejä, 
suomalaisten yritysten muualla teettämiä tuotteita 
sekä kaupan omia tuotemerkkejä (Rainbow ja Euro 
Shopper). Ryhmään sisältyy lukumääräisesti run-
saimmin erilaisia säilykkeitä, keksejä ja muroja. 
Näiden ulkomaisten elintarvikkeiden hintataso on 
Virossa keskimäärin 80 prosenttia Suomen hinta-
tasosta (kuvio 6). Kaupan omien tuotemerkkien 
hintataso on tätä keskimääräistä lukua korkeampi 
eli niissä Viron hintataso on noin 90 prosenttia 
Suomen hintatasosta. Vastaavasti muiden ulko-
maisten merkkituotteiden hintataso Virossa on 
keskimääräistä lukua alhaisempi eli ne maksavat 
Virossa keskimäärin noin 70 prosenttia Suomen 
tuotteiden hinnoista.  Yhtä tuoteryhmää (makaro-
nit) lukuun ottamatta kaikkien tuoteryhmien hin-
tataso on Virossa alhaisempi kuin Suomessa.

Suurin maiden välinen hintaero ulkomaisten 
tuotteiden ryhmässä on keksien hinnoissa. Samoin 
oli myös edellä käsitellyssä suomalaisten brändi-
tuotteiden ryhmässä. Samojen tuotemerkkien, 
Jyväshyvän ja LU:n myös kolmansissa maissa teet-
tämät keksit ovat siten erittäin edullisia Virossa ver-
rattuna Suomen hintatasoon. 

Viron hinta Suomen hinnasta, ulkomaiset tuotteet
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Kuvio �.  Virossa myytävien ulkomaisten elintarvikkeiden hinnat prosentteina vastaavien Suomessa myytävien 
tuotteiden hinnoista
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Kalasäilykkeet ovat Virossa suhteellisesti edulli-
sempia kuin vihannes- ja hedelmäsäilykkeet. Kala-
säilykkeiden hintatasoa Virossa laskee Abba-säi-
lykkeiden suuri hintaero Suomeen verrattuna. Sitä 
vastoin vihannes- ja hedelmäsäilykkeisiin sisältyy 
ainoastaan Rainbow- ja Euro Shopper-merkkejä, 
joissa Viron hintataso Suomeen verrattuna vaihte-
lee noin 70 ja 105 prosentin välillä ja on keskimää-
rin 89 prosenttia.

Teepakkaukset (Lipton ja Rainbow) maksavat 
Tallinnassa noin 70 prosenttia Suomen hinnoista 
ja ruotsalainen Wasa-näkkileipä noin 80 prosent-
tia. Kansainvälisen Uncle Ben´s -tuotemerkin rii-
sien ja kastikkeiden hinnat ovat Tallinnassa noin 65 
prosenttia vastaavista hinnoista Suomessa. Riisien 
keskimääräistä hintatasoa (85 %) Virossa nostavat 
Rainbow-riisien korkeammat hinnat. Kellogg´s-
murot sitä vastoin ovat suunnilleen samaa hin-
tatasoa kuin Suomessakin. Makaronien hinnat 
vaihtelevat melko vähän ja ovat lähellä suomalaista 
hintatasoa

5.4   mistä hintaerot johtuvat?

Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite on eri-
tyyppisten elintarvikkeiden hintaerojen selvittä-
minen Suomen ja Viron välillä. Kerätyn aineiston 
perusteella ei ole mahdollista tarkastella hintaero-
jen syitä kovinkaan syvällisesti. Kuluttajatutkimus-
keskuksen aikaisempien tutkimusten perusteella 
tiedämme kuitenkin työvoimakustannusten olevan 
maiden välisten hintaerojen tärkein selittäjä niin 
yleisesti kuin erityisesti elintarvikkeiden kohdalla 
(Aalto-Setälä, Nikkilä ja Pagoulatos, 2004; Aalto-
Setälä, Matschoss ja Nikkilä, 2006). Muut aiem-
missa tutkimuksissa havaitut tai ehdotetut hinta-
erojen selittäjät, kuten maan koko, avoimuus tai 
arvonlisäveron taso, eivät ole merkittäviä selittäjiä 
Suomen ja Viron välillä. Sekä Suomi että Viro ovat 
pieniä avoimia talouksia ja ruuan arvonlisävero on 
näissä maissa karkeasti ottaen sama (Suomi 17 % 
ja Viro 18 %).

Tässä tutkimuksessa havaittu suuri hintaerojen 
vaihtelu erilaisten tuoteryhmien välillä tuo kuiten-
kin lisävalaistusta hintaerojen muodostumisesta ja 
syistä. Kuvio 7 esittää kaikki tutkimuksen kolmeen 
ryhmään sisältyvät elintarvikkeet samassa kuviossa. 
Se havainnollistaa selkeästi ryhmien väliset erot 
Suomen ja Viron hintatasoissa. Useimpien Virossa 
valmistettujen, kotimaisten elintarvikkeiden hin-
tataso on selvästi alhaisempi kuin vastaavien Suo-

messa myytävien kotimaisten elintarvikkeiden. 
Suomalaiset brändituotteet ovat yleisesti Virossa 
suhteellisesti kalliimpia kuin heidän omat kotimai-
set elintarvikkeensa tai muista, kolmansista maista 
tuodut elintarvikkeet. Suomalaiset brändituotteet 
ovat Virossa halvempia kuin Suomessa, mutta jou-
kossa on myös tuotteita, jotka maksavat Virossa 
saman verran tai enemmän kuin Suomessa.

Pienimmillään näiden maiden hintaerot ovat 
siis suomalaisilla merkkituotteilla ja myös kaup-
paryhmien omilla merkeillä. Näiden tuotteiden 
hintaero Suomen ja Viron välillä on keskimäärin 
12 prosenttia. Oletettavaa on, että vähittäiskau-
pan näistä tuotteista maksamat sisäänostohinnat 
ovat Suomessa ja Virossa kutakuinkin samat. Näin 
reilun 10 prosentin hintaeron aiheuttaisivat erot 
nimenomaan vähittäiskauppojen kustannuksissa ja 
kilpailutilanteessa.

Jossain kolmannessa maassa valmistettujen täy-
sin identtisten tuotteiden hintaero Suomen ja Viron 
välillä on keskimäärin 20 prosenttia. Tulkintana 
on, että tämä hintaero muodostuu vähittäiskau-
pan erilaisen kustannusrakenteen ja kilpailutilan-
teen lisäksi myös jonkinlaisesta sisäänostohintojen 
eroista. Sisäänostohintojen ero muodostuu siitä, 
että todennäköisesti kolmansissa maissa tuotetut 
merkkituotteet myydään Viroon jonkin verran 
edullisemmin kuin selvästi korkeamman tulotason 
Suomeen.

Kummassakin maassa kotimaisten tuotteiden 
hintaero Suomen ja Viron välillä on keskimäärin 
niinkin suuri kuin 44 prosenttia laskettuna Suo-
men hinnoista. Tämä hintaero muodostuu koko 
elintarvikeketjussa eli niin alkutuotannossa, teol-
lisuudessa kuin vähittäiskaupassakin. Yllä olevan 
perusteella tiedämme, että vähittäiskaupassa muo-
dostuvat hintaerot ovat reilu 10 prosenttiyksikköä. 
Näin teollisuuden ja alkutuotannon osuudeksi jää 
noin 30 prosenttiyksikköä. Tutkimusaineiston suu-
rimmat hintaerot ovat tuotteissa, joissa teollisuuden 
osuus on pieni (vihannekset). Näin on oletettavaa, 
että teollisuuden osuus hintaeron muodostumi-
sesta on pienempi kuin alkutuotannon.
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Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu elintarvikkei-
den hintaeroja Suomen ja Viron pääkaupunkien 
Helsingin ja Tallinnan välillä. Tutkimusasetelma 
on mielenkiintoinen useammastakin syystä. Ensin-
näkin hintaerot Suomen ja Viron välillä tiedetään 
suuriksi (Lehmuskoski ja Reinecke 2004). Toiseksi 
Tallinna ja Helsinki sijaitsevat lähellä toisiaan ja 
näiden kaupunkien välillä on vilkas matkustaja-
liikenne. Suomalaisilla ja virolaisilla kuluttajilla 
pitäisi siis olla jonkinlainen käsitys vallitsevista 
hinnoista. Lisäksi Tallinnassa toimii suomalaisia 
päivittäistavarakauppayrityksiä. On ollut siis mah-
dollista tarkastella samojen yritysten myymien joko 
täsmälleen samojen tai toisiaan vastaavien tuottei-
den hintoja.

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat vallit-
sevan käsityksen suuresta elintarvikkeiden hinta-
erosta Viron ja Suomen välillä. Tulokset kuitenkin 
osoittavat, että elintarvikkeiden hintaerot näiden 
maiden välillä vaihtelevat erittäin paljon riippuen 
esimerkiksi tuoteryhmästä ja valmistusmaasta. 
Osalle tuoteryhmien välisistä eroista on löydettä-
vissä kustannuksiin perustuvia luonnollisia selityk-
siä, mutta suuri osa eroista johtuu yritysten valit-
semista hinnoittelustrategioista ja markkinoilla 
vallitsevasta kilpailutilanteesta. 

Suomessa valmistetut suomalaiset merkkituot-
teet maksavat Virossa (ainoastaan) 12 % vähem-
män kuin Suomessa. Jossain kolmannessa maassa 
valmistetut Suomeen ja Viroon tuodut merkki-
tuotteet maksavat Virossa noin 20 % vähemmän 
kuin Suomessa. Kun verrataan samanlaisia kum-
massakin maassa kotimaisia tuotteita, ovat hinnat 
Virossa keskimäärin peräti 44 % alemmat kuin 
Suomessa. Tulkintana hintaerojen vaihtelusta näi-
den ryhmien välillä on se, että vähittäiskaupan 
kustannusrakenne tai kilpailutilanne ei aiheuta 
kovin suuria hintaeroja Suomen ja Viron välillä. 

Sen sijaan koko elintarvikeketjussa muodostuvat 
hintaerot nousevat hyvinkin suuriksi. 

Suuri hintaerojen vaihtelu nostaa useita mielen-
kiintoisia kysymyksiä. Ehkä mielenkiintoisin näistä 
on se, ovatko keskenään täysin samanlaiset tuotteet 
kuitenkaan taloudellisessa mielessä samanlaisia 
Suomessa ja Virossa. Ensinnäkin, onko Suomessa 
ja Virossa myytävän suomalaisen merkkituotteen 
asema sama kummassakin maassa. Eli ovatko suo-
malaiset merkkituotteet Virossa ”luksustuotteita” 
eivätkä näin täysin vertailtavissa samoihin tuot-
teisiin Suomessa myytynä? Toiseksi voidaanko 
Suomessa ja Virossa tuotettuja tuotteita verrata 
toisiinsa? Ovatko esimerkiksi suomalainen ja viro-
lainen porkkana toisiinsa verrattavissa? Virolai-
nen porkkana maksaa alle puolet eli 37 prosenttia 
suomalaisen porkkanan hinnasta. Mikäli tuotteet 
olisivat suomalaisen kuluttajan mielestä identtisiä, 
näin suuren hintaeron luulisi aiheuttavan laajamit-
taisen tuonnin Virosta Suomeen, koska tavaroiden 
liikkuminen on Euroopan yhteismarkkinoiden 
mukaisesti Helsingin ja Tallinnan välillä vapaata.

Kolmas mielenkiintoinen kysymys koskee mai-
den välisten hintavertailujen menetelmää. Kysymys 
on siitä, mikä on elintarvikkeiden hintaero kahden 
eri maan esimerkiksi Suomen ja Viron välillä? Onko 
relevantti hintaero suomalaisten merkkituotteiden 
muodostama noin 10 prosenttia, kummassakin 
maassa kotimaisten tuotteiden muodostama 44 
prosenttia vai jotain siltä väliltä? Nykyisin maiden 
välisiä hintaeroja tarkastellaan ainakin tilastoviran-
omaisten toteuttamissa vertailuissa pääosin koti-
maisten tuotteiden perusteella. Näin ollen elintar-
vikkeiden hintaero Suomen ja Viron välillä olisi yli 
40 prosenttia. Tähän hintaeroon on myös Eurostat 
päätynyt (Lehmuskoski ja Reinecke 2004). Tämä 
on kuitenkin tiukasti ottaen väärä hintaero, mikäli 
suomalaiset ja virolaiset tuotteet eivät ole keske-

6  YHTeeNveTO JA JOHTOPääTÖKseT
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nään identtisiä ja virolaisten tuotteiden puuttumi-
nen Suomen markkinoilta lähes kokonaan antaa 
ymmärtää, että suomalaiset kuluttajat eivät pidä 
virolaisia tuotteita suomalaisten tuotteiden veroi-
sina. Seuraava kysymys on, mitä tämäntyyppinen 
ajattelu kertoo Euroopan yhteismarkkinoista?

Tämä tutkimus on tarkastellut elintarvikkei-
den hintaeroja Suomen ja Viron välillä. Enemmän 
kuin valmiita vastauksia, tutkimus on nostanut 
esiin uusia kysymyksiä. Maiden väliset hintaerot 
tai niiden mittaaminen eivät ole yksinkertaisia asi-
oita. On selvää, että Euroopan sisämarkkinoiden 
vallitessa aiheeseen liittyvät kysymykset tarvitse-
vat lisää tutkimusta. Euroopan sisämarkkinoiden 
esteetön toiminta on yksi keskeisiä Euroopan uni-
onin perusjalkoja. Kuluttajien asenteet muodosta-
vat kansallisen protektionismin muodossa yhden 
esteen sisämarkkinoiden toimivuudelle. Toisaalta 
on selvää, ettei Euroopan sisämarkkinoiden eteen 
tule tehdä sellaisia toimia, jotka olisivat kuluttajien 
etujen vastaisia. Tällainen toimi voisi olla esimer-
kiksi kuluttajien tärkeinä pitämien alkuperämaa-
merkintöjen poistaminen elintarvikkeista. 
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LIITE 1  
 
TUOTELUETTELO 
 
Ryhmä 1: Suomalaiset tuotteet 

 
Valio Sinileimainen emmental, 350 g 

Oltermanni 17, 450 g 

Valio Polar 5 %, 300 g 

Valio Sinileimainen emmental, viipaloitu, 150 g 

Viola Kevyt,  13 %,   200 g 

Keiju margariinit  50 %, 60 %, 70 % 

Oululaisen Hapankorppu, 200 g 

Oululainen Vaaleita korppuja, 200 g 

Vaasan Hapankorppu, 300 g 

Vaasan Koulunäkki, 200 g 

Viro: Fazer Crisp hapankorppu, Rye tai Cumin, 200 g 

Viro: Fazer Crisp hapankorppu,  Wheat, 200 g 

Viro: (Vaasan) Finn Crisp Original hapankorppu, 200 g  

Viro: (Vaasan) Finn Crisp näkkileipä, Traditional, 200 g  

Rainbow Hapankorppu, 400 g 

Rainbow Ruisnäkkileipä, 200 g 

Sunnuntai Vehnäjauho, 2 kg 

Myllyn paras Pikakaurahiutale, 500 g 

Rainbow Kaurahiutale, 1 kg 

Jyväshyvä Hyväset Doris, 250 g 

Jyväshyvä Suklaapisara keksi, 500 g 

LU Domino, 175 g 

LU Jaffa leivoskeksi, 150 g 

LU Muro keksi, 195 g 

Rainbow Cappuccino vohvelipalat, 250 g 

Torino Makaroni, 400 g 

Torino Tumma makaroni, 400 g 

Myllyn Paras Ruisraketti makaroni, 350 g 

Myllyn Paras Makaroni, 400 g 
HK Sininen lenkki, 580 g 

Apetit Herne-maissi-paprika, pakaste, 200 g,                            
Viro: Hungarian mix 

        
litrahinnaltaan halvin suomalainen olut      
                                                                                               

Apetit vihannessekoitus, pakaste, 250 g,                                       
Viro: Home mix 

Apetit Amerikansekoitus, pakaste, 300 g,                                      
Viro (American mix) 
Ingman Jättis, jäätelö Vanilja tai Maustettu, 117 g 

Ingman Vanilja kermajäätelö, 1 l 

Juhla Mokka, kahvi 500 g 

Presidentti kahvi, 500 g 

Kulta Katriina, 500 g 

Costa Rica, 500 g 

Saludo, 500 g 

Dan Sukker Taloussokeri, 1 kg 

Dan Sukker palasokeri, pun. pakk.,  750 g   

Saarioinen Vadelmahillo,  500 g 

Rainbow Salaattikastike,  500 g 

Fazer Sininen maitosuklaa, 200 g  

Fazer Hasselpähkinä Suklaa, 200 g    

Fazer Geisha suklaalevy, 100 g      

Fazer Kismet, 46 g tai 55 g 

Leaf Tupla, 33 g 

Leaf Mynthon sokeriton aski, 31 g, 34 g tai 35 g 

Xylitol Jenkki purukumi,  30 g 

Rainbow Ranskalaiset pastillit, 250 g 

Rainbow Lakritsipussi, 300 g 

Meira Sinappi, 500 g 

Meira Ketsuppi, 1 kg 

Bonne Täysmehu, 1 l 

Marli Juissi Sekajuoma tai muu maustettu, 1 l 

Mehukatti Appelsiini- tai Sekamehutiiviste, kannu, 1.5 l 

Rainbow Appelsiinitäysmehu tai Omenatäysmehu, 1 l 
Keskiolut, pullo tai tölkki,  

 
 
 
 
 



Ryhmä 2: Kotimaiset tuotteet                
 
Suomessa kerätyt tuotteet Virossa kerätyt tuotteet 

Täysmaito, Valio tai Ingman,  3,5 %,   1 l Maito Alma Valio (Piim), 3,5 %, 1 l 

Kevytmaito, Valio tai Ingman, 1,5 %, 1 l Maito Alma valio (Piim), 2,5%, 1 l 

Kevytmaito, Valio tai Ingman, 1,5 %, 1,5 l Maito Alma valio (Piim), 2,5%, 1,5 l 

Rasvaton maito, Valio tai Ingman, 1 l Maito Alma (Piim), rasvaton, 0,05 %, 1 l 

Gefilus maito, Valio, 1 %, 1 l Maito Valio Gefilus (Piim), 1,5 %, 1l 

Valio Gefiluspiimä, Valio, 1 %,  1 l Valio Piimä Gefilus (Hapupiim),  2,5 %,   1 l 

Valiojogurtti, maustettu, 2 %, 200 g Alma Valio jogurtti,  maustettu, 2 %, 150 g 

Valiojogurtti, rasvaton,  maustettu, 200 g Alma Valio jogurtti maustettu Light 0,1 %, 150 g 

Valiojogurtti, maustettu, 2 %, 1 kg Alma Valio jogurtti, maustettu, 2 %, 1 kg 

Valio A jogurtti, rasvaton,  maustettu, hyla, 1 kg Alma Valio jogurtti A+B, maustettu, rasvaton 0,1 %,  1kg 

Valio A jogurtti maustamaton, rasvaton, hyla 1 kg Alma Valio jogurtti A+B, maustamaton, rasvaton,  1 kg 

Valio Kidius Gefilus jogurtti, maustettu, 2,2 %, 4x125 g Valio Kidius Gefilus jogurtti, maustettu, 2,2 %,  4 x 125 g 

Valio kahvikerma, 12 %, hyla, 2 dl Alma Valio kahvikerma kohvikoor, 10 %, 2 dl 

Valio vispikerma, laktoositon,  38 %, UHT,  2 dl Alma Valio vispikerma vahukoor 35 %, 2 dl 

Kananmunat, pakatut, kilohinnaltaan edullisin, 6 kpl Kananmunat, pakatut, kilohinnaltaan edullisin, 6 kpl 

Kananmunat, pakatut, kilohinnaltaan edullisin, 10 kpl Kananmunat, pakatut, kilohinnaltaan edullisin, 10 kpl 

Fazer Ruispuikulat, 500 g Fazer Kokojyvä ruisleipä, 500 g (Rukkitera, "ruispuikula") 

Oululainen Reissumies, 235 g Fazer Kokojyvä ruisleipä, 4 x 2 palaa, 240 g (Rukkitera) 
Fazer Kaurapuikulat,  550 g Fazer Siemen Kokojyväleipä (Seemnetera,  240 g 

Oululainen Reilu vehnäleipä, viipale, 500 g Fazer vaalea leipä, viipalaoitu, 320 g, (Kodusai) 

Oululainen Viljaisat Perheviipaleet, 530 g 
Fazer moniviljaleipä, viipaloitu, 280 g (Kodusai mitmeviljaga)

Fazer Juustosämpylät, 360 g Fazer Juustosämpylä, 200 g (Justmuhkel) 
Fazer Ruis Toast paahtoleipä, 700 g Fazer Ruis Toast, 500 g (Rukkiröstisai) 
Fazer Moniviljatoast, 520 g Fazer Moniviljapaahtoleipä, 300 g (Mitmeviljaröstisai) 
Fazer Vehnätoast, 520 g Fazer Iso paahto, 500 g (Suur röstisai) 

Felix Punajuuri, kuutioina tai viipaleina, 570/380 g Felix Punapeedi kuubid-punajuurisäilyke, 570/380 g 

Felix Maustekurkku, kokonaisia,  prk, 1340/650 g  Felix Perhekurkku, kokonainen, 680/360 g  (Perekurk)  

Felix Maku viipalekurkku, prk, 570 /300 g F elix Piknikkurkku, viipaloitu, 680/360 g 
Keräkaali, kotimainen, kg Keräkaali, kotimainen, kg 
Tomaatti, kotimainen, kg Tomaatti, kotimainen, kg 
Kurkku, kotimainen, kg Kurkku, kotimainen, kg 
Porkkana, pakattu, kotimainen, 500 g Porkkana, pakattu, kotimainen, 500 g 
Porkkana, pakattu,  1 kg  Porkkana, pakattu,  1 kg  
Sipuli, kotimainen, irto, kg Sipuli, kotimainen, irto, kg 
Peruna, irto, kotimainen, kg Peruna, irto, kotimainen, kg 
Coca-Cola, 2 x 1,5 l Coca-Cola, 2 l 
Coca-Cola, 0,5 l Coca-Cola, 0,5 l 
Fanta, 2 x 1,5 l Fanta,  2 l    
Fanta,  0,5 l Fanta, 0,5 l 
Sprite, 2 x 1,5 l Srite, 2 l 
Sprite,  0,5 l Sprite, 0,5 l 



Ryhmä 3: Ulkomaiset tuotteet 
 

 
Alkuperämaa 

Philadelphia Original tuorejuusto 24 %, 200 g Saksa 

Becel, kevyt kasvirasvasekoite, 35 %, 400 g Ruotsi 

Rainbow Rypsiöljy, 1 l Belgia 

Wasa Fiber Plus näkkileipä, 230 g.   Viro: Wasa Delikatess 270 g Ruotsi 

Euro Shopper Vehnäjauho, 2 kg Liettua 

Uncle Ben´s Pikariisi, 500 g Belgia 

Rainbow ptikajyväinen riisi, 1 kg Saksa 

Rainbow Tumma riisi, 1 kg Ranska 

Jyväshyvä Paussi keksi, mysli-hedelmä, 300 g  Tshekki 

Jyväshyvä Paussi keksi, metsämarja, 189 g  Espanja 

LU Tuc Suolakeksi, 100 g Belgia 

LU Tuc Suolakeksi, (juusto), 135 g Belgia 

Rainbow Cream Cracker, 400 g Tanska 

Barilla Tagliatelle -pasta, 500 g Italia 

X-tra Spagetti, 1 kg Italia 

Rainbow Pikamakaroni, 500 g Italia 

Kellogg's Corn Flakes, 500g                 Viro: 250 g Saksa 

Kellogg's Special K classic, 375 g         Viro: 500 g Saksa 

Rainbow Corn Flakes, 500 g  Saksa 

Myllärin Paratiisi mysli,  450 g Britannia 

Rainbow Herkkusieniä viipaleina tai paloina suolaliemessä, 390/230 g Espanja 

Euro Shopper Herkkusienipala, 400/230 g  Hollanti 

Rainbow Hedelmäcocktail, 410/238 g Australia 

Euro Shopper Hedelmäcocktail sokeriliemessä, 820/500 g Kreikka 

Euro Shopper Ananasviipaleita mehussa, 820/470 g     Viro: 567/340 g Thaimaa 

Abba sinappisilli 250 g    Ruotsi 

Abba tillisilli, 265/135 g.          Viro tomaattisilli  265/125 g Ruotsi 

Abba maustesilli 265/135 g.    Viro: saaristolaissilli 245/125 g Ruotsi 

Rainbow Tyynenmeren sardiineja tomaattikastikkeessa, 120/80 g Thaimaa 

Euro Shopper Tonnikalapala öljyssä, 185/140 g  Filippiinit 

Lipton Yellow Label Tee, pussi, 25 x 2 g Britannia 

Lipton Sun Tee maustettu,  20 pss, 32 g Britannia 

Rainbow Earl grey tee 50 pss, 100 g Sri Lanka 

X-tra Earl Grey tee, 100 pss, 200 g Sri Lanka 

Rainbow Mansikkahillo, 400 g  Tanska 

Uncle Ben´s Sweet & Sour ateriakastike, 400 g Hollanti 

Rainbow Englannin lakritsi, 300 g Hollanti 
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Taulukko 4.  
Tutkimuksen hintakeräilyssä 24.–26.10.2006 mukana olleiden 
myymälöiden nimet ja osoitteet 
 
Myymälän nimi Osoite 

Tallinna  

Prisma Kristine Endla 45 

Prisma Rocca al Mare Paldisku mnt 102 

Prisma Sikupilli Tartu mnt 87 

Hyper Rimi Mustakivi Mustakivi tee 13 

Hyper Rimi Ülemiste Suur-Sõjamäe 4 

Rimi Supermarket Kaubahall Aia 7 

Rimi Supermarket Põhja Põhja pst 17 

Säästumarket Juhkentali Juhkentali 35 
Säästumarket Telliskivi Telliskivi 61 

Helsingin seutu  
Prisma Iso Omena Piispansilta 11, Espoo 
Prisma Kannelmäki Kantelettarentie 1, Helsinki 
Prisma Jumbo Vantaaportinkatu 3, Vantaa 
Citymarket Iso Omena Piispansilta 11, Espoo 
Citymarket Itäkeskus Kauppakartanonkatu 3, Helsinki 
K-Supermarket Jättijako Valimotie 9, Vantaa 
K-Supermarket Musta-Pekka Mäkitorpantie 1, Helsinki 
K-Market Cassa Ruoholahti Itämerenkatu 14, Helsinki 
K-Market Cassa Asolanväylä Asolanväylä 50, Vantaa 
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