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 ■ Suomi: kaikki toimialat. 
Kauppoja 1 643

 ■ Ruotsi ja Norja: rakentamis-  
ja sisustustuotteiden kauppa. 
Kauppoja 131

 ■ Baltia: rakentamis- ja sisustus-
tuotteiden kauppa, konekauppa, 
huonekalukauppa ja etäkauppa. 
Kauppoja 43

 ■ Venäjä, Pietarin ja Moskovan 
alueet: rakentamis- ja sisustus-
tuotteiden kauppa, urheilukauppa, 
konekauppa. 
Kauppoja 50

 ■ Valko-Venäjä: rakentamis- 
ja sisustustuotteiden kauppa. 
Kauppoja 6

KeSKo lyhyesti

VahVimmat osaamisalueemme

Kesko on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö. Se johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäis-
kauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, 
verkostokehityksen ja tiedonhallinnan palvelut. Kesko toimii ruoka-, käyttötavara-,  
rauta- sekä auto- ja konekaupassa. Sen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteis-
työssä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon ketjutoimintaan 
kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 
Venäjällä ja Valko-Venäjällä. 

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti vuonna 2011 oli 
12 mrd. euroa (alv 0 %). K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä. 

KesKolla toimintaa KahdeKsassa maassa 

KesKo-Konsernin liiKeVoitto 
ilman Kertaluonteisia eriä

279 M€ +10,8 M€

KesKo-Konsernin liiKeVaihto 

9   460 M€ +7,8 %

KoNSeRNi

 ■ Kauppakonseptien ja brändien 
kehittäminen ja johtaminen

 ■ Kauppapaikkaverkoston 
kehittäminen, omistaminen ja 
hallinta

 ■ Tehokas osto ja logistiikka

Suomi

Pietarin alue

Moskovan alue

Ruotsi

Norja

Viro

Latvia

Liettua

Valko-Venäjä

 ■ Kansainvälinen vähittäis-
kauppaosaaminen

 ■ Kauppiasyrittäjyyden ja 
ketjutoiminnan tehokas 
yhdistäminen

 ■ Keskitettyjen voimavarojen ja 
suuruusetujen hyödyntäminen

Keskon vuosi 2011  1



VuoSi lukuina

KoNSeRNi

 ■ Konsernin liikevaihto oli 9 460 milj. euroa 
ja se kasvoi tammi-joulukuussa 7,8 %. 

 ■ Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
278,9 milj. euroa (268,1 milj. euroa), 2,9 % 
liikevaihdosta (3,1 %).

 ■ Tulos osaketta kohden ilman 
kertaluonteisia eriä 1,84 euroa 
(1,78 euroa).

 ■ Hallituksen ehdotus osingoksi on 
1,20 euroa osakkeelta, mikä on 65 % 
osakekohtaisesta tuloksesta ilman 
kertaluonteisia eriä.

liiKeVaihto ja liiKeVoitto 
ilman Kertaluonteisia eriä 
KasVoiVat
Vuonna 2011 liikevaihdon kasvu jatkui ruo-
kakaupassa, rautakaupassa sekä auto- ja 
konekaupassa. Suomessa liikevaihto kas-
voi 7,3 % ja muissa maissa 10,1 %. Kansain-
välisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 
17,1 % (16,7 %). 

Kannattavuus parani auto- ja konekau-
passa, ruokakaupassa ja rautakaupassa.

Ruokakaupan liikevaihto vuonna 2011 
oli 4  182 milj. euroa ja se kasvoi 7,3  %. 
Pirkka-tuotteiden myynti K-ruokakaupoille 
kehittyi erinomaisesti, 32 %. Myynti kehit-
tyi erityisen hyvin K-citymarketeissa ja 
K-supermarketeissa. Ruokakaupan lii-
kevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
172,2 milj. euroa (160,1 milj. euroa). 

Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 
1 564 milj. euroa ja se oli edellisen vuoden 
tasolla. K-citymarketin käyttötavarakauppa 
sekä Asko ja Sotka kasvattivat myyntiään. 
Anttilan myynti laski. Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 36,6  milj. euroa 
(66,0  milj. euroa). Käyttötavarakaupan 
kannattavuutta heikensi Anttilan myynnin 
laskun lisäksi Anttilan uuden logistiikka-
keskuksen käyttöönotto, K-citymarketin ja 
Anttilan ostotoiminnan uudistaminen ja 
myymäläverkoston laajentaminen.

Rautakaupan liikevaihto oli 2  716  milj. 
euroa ja se kasvoi 7,8 %. Myynnin kehitys 
ja rakenne vaihtelivat maittain ja asiakas-
ryhmittäin. Rautakaupan liikevaihdosta 
54,6 % tuli ulkomaan toiminnoista. Rauta-
kaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli 26,6 milj. euroa (24,0 milj. euroa). 
Tuloskehitykseen vaikuttivat myynnin 

kasvun painottuminen matalakatteisiin 
perusrakennustarvikkeisiin, myymäläver-
koston laajentaminen sekä kansainvälisen 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- 
ja kehityskulut.

Auto- ja konekaupan liikevaihto oli 1 174 
milj. euroa ja se kasvoi 23,0 %. Auto- ja kone-
kaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli 51,8 milj. euroa (33,1 milj. euroa). 
Vahva tulos oli erinomaisen myynnin kehi-
tyksen ansiota. 

K-ryhmän (Keskon ja K-kauppiaiden) 
vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) 
oli 11 767 milj. euroa ja se kasvoi 7,2 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. 

inVestoinnit 
KauppapaiKKoihin 
Kesko-konsernin investoinnit vuonna 2011 
olivat yhteensä 425,4 milj. euroa (325,3 milj. 
euroa) eli 4,5 % (3,7 %) liikevaihdosta. Kaup-
papaikkainvestoinnit olivat 361,8 milj. euroa 
(209,2 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan 
liiketoimintaan olivat 31,7 % (13,1 %) koko-
naisinvestoinneista. 

Vuonna 2011 avattiin muun muassa kuusi 
uutta K-citymarketia, 17 K-supermarketia, 
Kodin Ykkönen -tavaratalo sekä neljä uutta 
K-rautaa. 

keskolla kannattavan 
kasvun vuosi 

 ■  Ruokakaupassa markkinaosuus ja tulos pa-
ranivat.

 ■  Käyttötavarakaupassa Askolla ja Sotkalla 
erinomainen myynti ja tulos.

 ■ Rautakaupan myynti kasvoi selvästi, tulos-
kehitys vielä hidasta. 

 ■  Volkswagenilla ja Audilla tulos ja markkina-
osuus ennätystasolla.

lue lisää 
Keskon taloudellisesta kehityksestä vuosi-
kertomuksen tilinpäätösosiossa sivulta 62 
alkaen.

  Keskon vuosi 20112
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KoNSeRNi

tunnuslukuja 2011

LiiKeVaihto 2011,  
jaKauMa

aVainluVut 2011 2010 muutos

Liikevaihto milj. € 9 460 8 777 7,8 %

Liikevoitto milj. € 280,6 306,7 -26,1 milj. €

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. € 278,9 268,1 10,8 milj. €

Voitto ennen veroja milj. € 282,1 312,4 -30,3 milj. €

Sidotun pääoman tuotto % 13,2 16,0 -2,8 %-yks.

Oman pääoman tuotto % 8,9 10,1 -1,2 %-yks.

Liiketoiminnan rahavirta milj. € 216 438 -50,8 %

Investoinnit milj. € 425,4 325,3 30,8 %

Omavaraisuusaste % 53,9 53,5 0,4 %-yks.

Nettovelkaantumisaste % 1,5 -16,8 18,2 %-yks.

Osinko/osake € 1,20* 1,30 -7,7 %

Tulos/osake, laimennettu € 1,84 2,06 -11,1 %

Oma pääoma/osake € 22,20 21,81 1,8 %

Henkilökunta, keskimäärin 18 960 18 215 4,1  %

*ehdotus yhtiökokoukselle

KoNSeRNiN LiiKeVaihto*
milj. €

KoNSeRNiN LiiKeVoitto*
ilman kertaluonteisia eriä, milj. €

tuLoS/oSaKe ja oSiNKo/oSaKe
€

 Suomi
 Muut maat

 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä,
  laimentamaton

 Tulos/osake, kertaluonteiset erät
 Osinko
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2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

LiiKeVoitto iLMaN KeRtaLuoNteiSia eRiä 2011, 
jaKauMa

 Ruokakauppa 60 %
 Käyttötavarakauppa 13 %
 Rautakauppa 9 %
 Auto- ja konekauppa 18 %

*jatkuvat toiminnot
**ehdotus yhtiökokoukselle

 Ruokakauppa 43 %
 Käyttötavarakauppa 16 %
 Rautakauppa 28 %
 Auto- ja konekauppa 12 %

9   460
M€

279
M€

**
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VuodeN 2011 tapahtumia
KoNSeRNi

1.2.

Kesko valittiin seitsemännen 
kerran maailman

100 
Vastuul
lisimman 
yRityksen
listalle (The Global 100 Most Sus-
tainable Corporations).  
SAM (Sustainable Asset Manage-
ment) arvioi Keskon vastuullisuus-
työn päivittäistavarakaupan sekto-
rin hopeasijalle. 
Syyskuussa Kesko valittiin yh-
deksännen kerran Dow Jonesin 
kestävän kehityksen indekseihin 
DJSI World ja DJSI Europe. Kesko 
sai toimialansa korkeimmat pis-
teet muun muassa asiakkuuksien 
johtamisesta sekä vastuullisista 
toimintatavoista, raportoinnin oi-
keellisuudesta ja toimintatavoista 
korruption ja lahjonnan estämi-
seksi.

31.3.

K-ruokakauppojen

asiakas
tyytyVäi
syys paRani.
Vuoden 2010 markkinaosuus-
tiedot julkistettiin ja K-ruokakaup-
pojen osuus kasvoi enemmän kuin 
edellisenä vuonna.

8.5.

Kesko järjesti äitienpäiväjuhlan 
Odotus-veistoksen luona Helsin-
gissä Kaivopuistossa. Tilaisuudessa 
jaettiin äideille ja isoäideille 

10 000 
 piRkka 
 Reilun 
 kaupan 
Ruusua. 
16.5.

Keskon hallitus myönsi 

stipendejä 
lahjakkail
le nuoRille
urheilijoille ja taideaineiden opis-
kelijoille. Stipendin sai 24 nuorta 
urheilijalupausta ja 16 taidealan 
opiskelijaa eri puolilta Suomea. 
Stipendien yhteissumma oli 
40 000 euroa. 

25.5.

pääjohta
jan toimi
kautta 
 jatkettiin. 
Matti Halmesmäen toimikautta 
jatkettiin vuoden 2015 touko-
kuun loppuun, jolloin hän täyttää 
63 vuotta. Aiemman sopimuksen 
mukaan Halmesmäen toimikausi 
olisi päättynyt toukokuussa 2012. 

27.5.–6.6.

Kesko oli pääyhteistyö-
kumppanina vuoden 2011

youR moVe 
suuRtapah
tumassa. 
Nuoren Suomen järjestämä kuusi-
päiväinen, 13–19-vuotiaille suun-
nattu urheilutapahtuma keräsi yli 
42 000 osallistujaa. 

tammikuu–kesäkuu

4.4.

Keskon varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa Pääjohtaja Matti Halmesmäki 
kertoi katsauksessaan Keskon laa-
jentavan voimakkaasti 

toimin
taansa 
 Venäjällä. 
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KoNSeRNi

heinäkuu–joulukuu

24.8.

Keskon Venäjän 

inteRspoRt
toiminto
jen kauppa
toteutui. Intersport-kauppoja oli 
Venäjällä vuoden 2011 lopussa 
36. Tavoitteena on kaksinkertais-
taa kauppapaikkaverkosto vuoden 
2015 loppuun mennessä. 

31.8.

 anttilan 
uusi 
logistiikka
keskus 
Keravalla vihittiin käyttöön. 
Uusi logistiikkakeskus tehos-
taa merkittävästi toimintoja 
ympäristöä huomioiden. Uu-
desta logistiikkakeskuksesta hoi-
detaan toimitukset kaikkiin Anttila- 
tavarataloihin, Kodin Ykkösiin ja  
Net Anttilan asiakkaille. 

14.10.

kcity
maRket 
täytti 40 
Vuotta.
40-vuotispäivät olivat näkyväs-
ti esillä paitsi kaupoissa myös 
K-citymarketin Facebook-sivuilla, 
jotka keräsivät nopeasti julkaisun-
sa jälkeen kymmeniä tuhansia tyk-
käyksiä.

26.10.

Keskon 

konseRni
johto
Ryhmä 
 uudistui. 
Arja Talma nimitettiin Rautakes-
ko Oy:n toimitusjohtajaksi ja Kes-
kon rautakaupasta vastaavaksi 
konsernijohtoryhmän  jäseneksi. 
Minna Kurunsaari nimitettiin 
konsernijohtoryhmään  käyttö-
tavarakaupan toimialajohtajaksi 
ja vastaamaan konsernin sähköi-
sistä hankkeista ja palveluista. 
Jukka Erlund nimitettiin Kesko 
Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajak-
si (CFO) ja konsernijohtoryhmän 
jäseneksi.  Merja Haverinen nimi-
tettiin Keskon viestintäjohtajaksi ja 
konsernin johtoryhmän jäseneksi 
1.4.2011  alkaen.

3.11.

Lahden seudun suurin 
kauppakeskus 

kaRisma 
aVasi 
 oVensa. 
Kauppakeskuksessa on lähes 80 
myymälää, K-ryhmän ketjuis-
ta K-citymarket, Intersport ja 
 Kookenkä. Kauppakeskus on yksi  
Keskon suurim mista vähittäiskau-
pan hankkeista kautta aikojen. 
Keskon vuoden 2011 kokonai-
sinvestoinnit olivat 425 miljoonaa 
euroa, josta kauppapaikkainves-
toinnit olivat 362 miljoonaa euroa. 

10.11.

Keskon yhteiskuntavastuun 
raportti 2010 valittiin 

suomen 
paRhaaksi 
Vastuulli
suus
RapoRtiksi. 
Keskon raportointi on kilpailutuo-
mariston mukaan kattavaa, tasa-
puolista ja lukijaystävällistä. Kesko 
on ollut vuodesta 1996 järjestetyn 
vastuullisuusraportointikilpailun 
kärkisijoilla 12 kertaa. 

23.11.

Kouvolan Tervaskankaalle 
valmistuvan 

kauppa
keskus 
 VetuRin 
harjannostajaisia vietettiin. Kaup-
pakeskus avataan asiakkaille syk-
syllä 2012. 

9.12.

Rautakesko avasi 14. ja 
samalla Venäjän suurimman

kRaudan 
moskoVas
sa. 
Se on Moskovan ensimmäinen 
 K-rauta. Toinen rakentamisen ja si-
sustamisen tavaratalo Moskovaan 
avataan keväällä 2012. 

31.12.

Volks
wagen oli 
RekisteRÖi
dyin 
henkilö- ja paketti auto Suomessa 
vuonna 2011.  VV-Auton markki-
naosuus ylitti ensimmäistä kertaa 
20 %.

1.9.

piRkka 
tuotesaRja
täytti 25 vuotta. Juhlavuosi hui-
pentui Syödään yhdessä -kam-
panjaan, jossa Pirkka kutsui kaik-
ki suomalaiset tekemään yhdessä 
syömisen maailmanennätystä 
Heurekassa Vantaalla. Pirkka-tuot-
teiden myynti kasvoi 32 % vuonna 
2011.

Keskon vuosi 2011  5



PääjohtajaN katsaus

KoNSeRNi

KesKon KannattaVan  
KasVun Vuosi
Keskon liiketoiminnan kasvu vahvistui 
vuonna 2011. Toimialoista ruokakaupan ja 
rautakaupan myynti kehittyi hyvin ja erityi-
sen vahvaa kasvu oli auto- ja konekaupassa. 
Kannattavuus parani ruokakaupassa sekä 
auto- ja konekaupassa. Keskon vakavarai-
suus ja likviditeetti pysyivät edellisvuosien 
tapaan erinomaisella tasolla.

Ruokakaupan myynti kehittyi markki-
noita paremmin ja toiminnan tehokkuutta 
parannettiin edelleen. Myös Pirkka-tuot-
teiden sekä Kespron hyvä myynnin kehitys 
vahvistivat ruokakaupan kannattavuutta. 
Käyttötavarakaupassa toimintaa uudistet-
tiin merkittävästi, mikä osaltaan heikensi 
vuoden 2011 tulosta. Anttila otti käyttöön 
uuden logistiikkakeskuksen ja ostotoimin-

not yhdistettiin K-citymarketin käyttöta-
varan ja Anttilan osalta. Nämä muutokset 
luovat pohjan kannattavalle kasvulle tule-
vina vuosina. Askon ja Sotkan kehitys oli 
erinomainen ja elokuussa hankitun Inter-
sportin Venäjän liiketoiminnan myynnin 
taso nousi uudistusten ja valikoimien laa-
jentumisen johdosta merkittävästi. Rau-
takaupassa myynti kehittyi hyvin, mutta 
tuloskehitys jäi heikoksi. Erityisen vahvaa 
kasvu oli Venäjällä. Auto- ja konekaupassa 
Audin, Volkswagenin ja Seatin markkina-
osuus nousi kaikkien aikojen ennätykseen 
ja tulos oli erinomainen.

VoimaKas inVestointiohjelma 
jatKui
Keskon investoi kasvuun vuonna 2011 
yhteensä 425 miljoonaa euroa. Ruokakau-

passa avattiin kuusi uutta K-citymarketia 
ja 17 uutta K-supermarketia, rautakaupassa 
neljä uutta K-rautaa sekä käyttötavarakau-
passa Kodin Ykkönen -tavaratalo. Marras-
kuussa avattiin Lahdessa kauppakeskus 
Karisma, joka on yksi suurimmista Keskon 
kauppapaikkahankkeista. Kouvolassa syk-
syllä 2012 avattava kauppakeskus Veturi 
nousi harjakorkeuteen vuoden 2011 loppu-
puolella. 

Vuonna 2011 tehtiin myös päätös laajen-
taa Keskon liiketoimintaa Venäjän rautakau-
passa, ruokakaupassa ja urheilukaupassa, 
jotka tarjoavat merkittäviä kasvumahdol-
lisuuksia tulevaisuudessa. Sekä rautakau-
passa että ruokakaupassa on tavoitteena 
avata noin kymmenen uutta kauppaa Venä-
jälle vuoden 2015 loppuun mennessä. Koko-
naisuutena rautakaupan ja ruokakaupan 
investoinnit Venäjälle vuosina 2011–2015 
ovat yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. 
Elokuussa 2011 Kesko hankki Intersportin 
Venäjän liiketoiminnot ja vuoden lopussa 
Venäjällä oli 36 Intersport-myymälää. 
Tavoitteena on kaksinkertaistaa Intersportin 
kauppapaikkaverkosto vuoteen 2015 men-
nessä.

Keskon vakavaraisuus on erinomainen, 
mikä osaltaan mahdollistaa merkittävän 
investointiohjelman toteuttamisen. Kulut-
tajat arvostavat ostamisen helppoutta ja 
elämyksellisyyttä ja tässä kilpailukykyi-
sellä kauppapaikkaverkostolla on keskeinen 
rooli. Samalla on tärkeää, että kulutuskysyn-
nän kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät 
otetaan huomioon investoinneissa ja niiden 
ajoituksessa.

sähKöiset palVelut ja 
VerKKoKauppa
Keskon strategian mukaisesti toimialat 
panostavat voimakkaasti sähköisen asi-
oinnin ja verkkokaupan palveluiden 
kehittämiseen. Sähköisen informaation 
ja tiedonsiirtonopeuden kasvun sekä 
uusien päätelaitteiden myötä asiakas-
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käyttäytyminen on muuttunut ratkaisevasti 
– asiak kaiden ostopäätökset syntyvät yhä 
useammin ajasta ja paikasta riippumatto-
man sähköisen asioinnin perusteella. Näi-
hin asiakastarpeisiin myös kaupan alan on 
vastattava tarjoamalla kiinnostavia ja kil-
pailukykyisiä sähköisiä palveluita. Samalla 
kaupan alan markkina muuttuu ja kilpailu 
kiristyy uusien kotimaisten ja ulkomaisten 
palveluntarjoajien toimesta. Keskon kilpai-
luetuna on tarjota asiakkaille aidosti moni-
kanavaisia ja luotettavia palveluita yhdistä-
mällä ketjujen myymäläverkoston palvelut 
sähköiseen asiakaskommunikaatioon ja 
verkkokaupan palveluihin.

Kesko toimittaa jo nyt yli miljoona 
verkkokaupan asiakastilausta vuosittain. 
NetAnttilan asiakkaiden verkkotilaukset 
sekä Anttila- ja Kodin Ykkönen -tavarata-
lojen toimitukset toimitetaan vuonna 2011 
käyttöön otetusta Keravan logistiikkakes-
kuksesta. Tämä Euroopan nykyaikaisin ja 
uusimmalla varastointitekniikalla varus-
tettu logistiikkakeskus tehostaa merkittä-
västi Keskon monikanavaista palvelutar-
jontaa tulevina vuosina. Kesko investoi 
tulevana vuonna myös merkittävästi uusiin 
tietojärjestelmiin, joilla voidaan tarjota 
mahdollisimman asiakaslähtöiset sähköi-
set palvelut.

Vastuullisuustyö tuo 
tulosta
Vastuullisuus on Keskossa ja K-kaupoissa 
osa jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaat 
voivat luottaa siihen, että jo tullessaan 
K-ryhmän kauppoihin he tekevät vastuul-
lisen valinnan. Vastuullisuustoiminta on 
konkreettisia tekoja muun muassa ener-
giatehokkuuden parantamiseksi, jätteiden 
määrän vähentämiseksi, turvallisten tuo-
tevalikoiman tarjoamiseksi sekä työhy-
vinvoinnin ja työolojen parantamiseksi. 
Keskon ja K-kauppojen tehtävä on auttaa 
asiakkaita tekemään oman hyvinvoinnin 
ja ympäristön kannalta hyviä valintoja.

Keskon vastuullisuustyö on huomioitu 
useilla tavoilla myös maailmalla. Kesko on 
ollut World Economic Forumin julkaisemalla 
maailman 100 vastuullisimman yrityksen 
listalla sen perustamisesta lähtien. Kesko on 
mukana myös useissa kestävän kehityksen 
indekseissä, kuten Dow Jonesin kestävän 
kehityksen indekseissä DJSI World ja DJSI 
Europe. Kilpailu vastuullisuudessa kovenee 
vuosi vuodelta ja sijoittuminen maailman 
vastuullisimpien yritysten joukkoon vaa-
tii toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. 
Keskon yhteiskuntavastuun raportti valittiin 
Suomen parhaaksi raportiksi ja opiskelijoi-
den suosikiksi Vastuullisuusraportointi 2011 
-kilpailussa.

Kaupan ala on tärKeä osa 
suomen hyVinVointia
Talouskehitykseen liittyvästä epävarmuu-
desta huolimatta kulutuskysyntä ja asiak-
kaiden ostovoima kehittyivät kohtuullisen 
hyvin vuonna 2011. Kysyntää pitivät yllä 
alhainen korkotaso sekä hyvä työllisyys. 
Kaupan alan kehitys on myös tulevana 
vuonna riippuvainen siitä, miten työlli-
syys ja kuluttajien käytettävissä olevat tulot 
kehittyvät. Kaupan alan kyky työllistää ja 
tuottaa palveluja suoraan tai välillisesti on 
merkittävä asia Suomen kansantalouden ja 
hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Toteu-
tuessaan tasaverot ja veroasteen nousu 
leikkaavat kotitalouksien kulutusta, mikä 
näkyy kaupan alan myynnin laskuna ja tätä 
kautta heikentyneenä työllisyytenä Suo-
messa. Myös kaupan alan kilpailuedelly-
tyksiä rajoittavan säätelyn lisääntyminen 
Suomessa ja Euroopan unionissa heikentää 
mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja toi-
mia tehokkaasti. 

Konsernijohtoryhmä 
uudistui
Konsernin viestintäjohtajaksi nimitettiin 
huhtikuun alussa Merja Haverinen. Mar-
raskuun alussa Arja Talma siirtyi konsernin 

talous- ja rahoitusjohtajan tehtävästä 
Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Jukka 
Erlund nimitettiin talous- ja rahoitusjohta-
jaksi. Minna Kurunsaari aloitti joulukuun 
alussa käyttötavarakaupasta sekä Keskon 
sähköisen markkinoinnin ja palvelujen 
hankkeista vastaavana johtajana. 

työhyVinVointiin 
panostetaan
Kesko ja K-kauppiaat työllistävät 45 000 kau-
pan ammattilaista ja asiantuntijaa. Työvoi-
man saatavuuden näkökulmasta Suomen 
työelämässä on tapahtumassa merkittävä 
rakennemuutos suurten ikäluokkien siirty-
essä eläkkeelle. Tämä edellyttää työn tuot-
tavuuden parantamista ja työurien pidentä-
mistä, jotka edellyttävät työssä jaksamista 
ja viihtymistä. Samalla kilpailu osaavista ja 
työhönsä sitoutuneista työntekijöistä kove-
nee entisestään. Keskossa työhyvinvointia 
edistetään monin tavoin ja keskeisessä 
roolissa on hyvä lähiesimiestyö sekä hyvä 
työympäristö. Toisaalta me kaikki olemme 
vastuussa hyvästä työilmapiiristä sekä jak-
samisesta myös omalta osaltamme. 

Kiitos henKilöKunnalle, 
osaKKeenomistajille, 
K-Kauppiaille ja KaiKille 
yhteistyöKumppaneille
Kiitän lämpimästi kaikkia keskolaisia ahke-
ruudesta ja ammattitaitoisesta työstä. Kiitän 
kaikkia osakkeenomistajia, K-kauppiaita 
ja heidän henkilökuntaansa sekä kaikkia 
yhteistyökumppaneitamme yhteistyöstä 
vuonna 2011.

Matti Halmesmäki
pääjohtaja
vuorineuvos
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aRVot
olemme  
alamme  
paras
Tarjoamme asiakkaillemme 
markkinoiden parhaat tuotteet 
ja palvelut varmistaaksemme 
kilpailukykymme ja menestyk-
semme.

luomme  
hyVän  
työyhteisön
Toimimme avoimessa, vuoro-
vaikutteisessa ja ihmisiä arvos-
tavassa työyhteisössä, jossa 
jokainen voi toimia täysipainoi-
sesti ja aloitteellisesti.

Kannamme  
yhteis Kunnallisen 
Vastuumme
Toimimme vastuullisesti ja nou-
datamme eettisesti hyväksyttä-
viä periaatteita kaikissa teois-
samme niin työyhteisössämme 
kuin yhteistyökumppaneidem-
mekin kanssa.

ylitämme 
asiaKKaamme 
odotuKset
Tunnemme asiakkaidemme tar-
peet ja odotukset. Haluamme 
luoda heille myönteisiä koke-
muksia toimintamme jatkuvan 
uudistamisen ja yrittäjyyden 
avulla.

Visio
Kesko on johtava kaupan alan palveluyritys ja arvostettu pörssiyhtiö.

ohjaavat toimintaa

KoNSeRNi
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taLoudeLLiSet taVoitteet ja NiideN toteutuMiNeN

5.2.2009 julkistetut tavoitteet tavoitetaso toteutuma 2011 toteutuma 2010

Liikevaihdon kasvu Markkinoita nopeampi kasvu Toteutunut*: 
Ruokakauppa, rautakauppa 

Suomessa, huonekalukauppa, 
auto- ja konekauppa

Toteutunut*: Ruokakauppa, 
K-citymarketin käyttötavara-
kauppa, auto- ja konekauppa

Oman pääoman tuotto 12 % 8,9 %,
ilman kertaluonteisia eriä 8,8 %

10,1 %, 
ilman kertaluonteisia eriä 8,7 %

Sidotun pääoman tuotto 14 % 13,2 %
ilman kertaluonteisia eriä 13,1 %

16,0 %, 
ilman kertaluonteisia eriä 14,0 %

Korolliset nettovelat/käyttökate < 3 0,1 -0,9

Omavaraisuusaste 40–50 % 53,9 % 53,5 %

Taloudellinen lisäarvo Sisäisenä mittarina kasvava 
positiivinen taloudellinen lisäarvo

Toteutunut ruokakaupassa sekä 
auto- ja konekaupassa

Toteutunut kaikilla toimialoilla 
lukuun ottamatta rautakauppaa 

*Keskon oma arvio

1. kannattaVa kasVu

 ■ Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita 
nopeammin

 ■ Haemme kasvua lähialueilta, erityisesti 
Venäjältä

 ■ Investoimme kauppapaikka-
verkostomme kehittämiseen

 ■ Kehitämme sähköisiä palveluita ja 
verkkokauppaa

 ■ Kasvatamme osakasarvoamme

Keskon keskeisenä strategisena tavoit-
teena on terve, kannattava kasvu. Kasvua 
haetaan kehittämällä aktiivisesti asiakkai-
den tarpeita vastaavia kaupan valikoimia ja 
palveluita, investoimalla kilpailukykyiseen 
kauppapaikkaverkostoon sekä kehittämällä 
sähköisiä palveluita ja verkkokauppaa. 

Investoinnit Keskon liiketoimintoihin 
Venäjällä tarjoavat merkittävän kasvumah-
dollisuuden pitkälle tulevaisuuteen. 

Keskon oman pääoman tuottotavoite on 
12 % ja sidotun pääoman tuottotavoite 14 %. 
Tavoitteena on säilyttää hyvä vakavaraisuus 
kaikissa markkinaolosuhteissa sekä kasvat-
taa osakasarvoa.

KasVun suuntana Venäjä
Kotimaassa kasvua haetaan markkina-
osuuksia kasvattamalla ja kilpailijoita asia-
kaslähtöisemmillä palveluilla. Kotimaan 
lisäksi kasvua haetaan erityisesti Venäjän 
markkinoilta, missä kasvu on Pohjoismaita 
ja Baltiaa nopeampaa. 

Tavoitteena on investoida ruoka- ja rau-
takaupan sekä Intersportin Venäjän-toi-
mintoihin yli 600 milj. euroa vuoteen 2015 
mennessä, pääasiassa Moskovan ja Pieta-
rin alueille. Ruokakaupassa on pidemmän 
ajan tavoitteena avata 10 kaupan keskittymät 
sekä Pietarissa että Moskovassa. Rautakau-
passa tavoitteena on avata 11 uutta K-rautaa 
vuoteen 2015 mennessä. Venäjällä oli vuo-
den 2011 lopussa 14 K-rautaa. Intersportilla 
on 36 myymälää ja verkosto pyritään kak-
sinkertaistamaan vuoteen 2015 mennessä. 

inVestoinnit KauppapaiKKa-
VerKostoon ja Kilpailuetujen 
VahVistamiseen
Ruokakaupassa investoidaan merkittävästi 
kotimaan kauppapaikkaverkoston kehit-
tämiseen sekä Venäjän liiketoiminnan 
käynnistämiseen. Ruokakaupan tärkeim-
mässä kilpailuetuhankkeessa vahvistetaan 
hedelmä- ja vihannes- sekä leipäosastojen 
ja tuoretta lihaa, kalaa ja valmisaterioita tar-
joavien palvelutiskien valikoimia, palvelua 
ja esillepanoa. 

Käyttötavarakaupassa strategisena paino-
pisteenä on vähittäismyynnin kasvattami-
nen, K-citymarketin ja Anttilan konseptien 
kilpailuetujen vahvistaminen sekä osto- ja 
logistiikkatoimintojen integraation jatka-
minen. Käyttötavarakaupassa tärkeänä kil-
pailuetuhankkeena on sähköisten palvelui-
den ja verkkokaupan kasvattaminen. 

Rautakaupan kauppapaikkaverkostoa 
laajennetaan lähivuosina merkittävästi 
erityisesti Venäjällä, jossa painopisteenä 
on Moskovan alue. Rautakaupassa syner-
giaetuja saavutetaan investoimalla keski-

tetysti ohjattuun ostotoimintaan ja vali-
koimien kehittämiseen sekä yhteiseen 
toiminnanohjausjärjestelmään ja logistiik-
kaverkostoon.

Auto- ja konekaupassa edustettujen 
merkkien, muun muassa Volkswagenin ja 
Audin, markkinaosuutta vahvistetaan kehit-
tämällä jälleenmyynti- ja huoltoverkostoa 
entistä asiakaslähtöisemmäksi.

sähKöiset palVelut ja 
VerKKoKauppa
Asiakkaiden tarpeet ja ostotavat ovat moni-
muotoistuneet uusien verkkopalvelujen, 
langattomuuden ja erilaisten päätelaittei-
den myötä. Sähköinen asiointi ja vuorovai-
kutteiset kanavat muodostuvat keskeisiksi 
kilpailukykytekijöiksi lähitulevaisuudessa. 

Sähköisen asioinnin ja verkkokaupan 
kehittäminen ovat strategisia painopisteitä 
kaikilla toimialoilla. Hankkeita koordi-
noi sähköisen markkinoinnin ja palvelui-
den yksikkö. Tavoitteena on olla vahvasti 
mukana asiakkaan koko ostotapahtuman 
ajan siten, että asiakas voi halutessaan hyö-
dyntää verkkopalveluita ostoksensa suun-
nittelusta tuotteen käyttöönottoon saakka. 

Verkossa tapahtuvien palveluiden ja 
verkkokauppojen kehittäminen edellyt-
tää merkittäviä investointeja erilaisiin 
sähköisiin toimintamalleihin liittyviin 
hankkeisiin. Kesko on saavuttanut vahvan 
aseman käyttötavaroiden verkkokaupassa 
netanttila.com, kodin1.com, konebox.fi, 
cmstore.fi sekä budgetsport.fi -verkkokau-
poilla. Myös rautakaupan ja ruokakaupan 
sähköisiä palveluita ja verkkokauppaa kehi-
tetään aktiivisesti.

StRategiSet taVoitteet
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2. kuluttajaasiakas
kauppa ja palVelut

 ■ Kasvatamme brändiemme arvoa

 ■ Asiakastyytyväisyytemme on kilpailijoita 
parempi

 ■ Kilpailuetumme ovat K-kauppiaat, jotka 
tuntevat paikalliset asiakkaat ja heidän 
tarpeensa

 ■ Hyödynnämme kanta-asiakastietoa 
tehokkaasti asiakkaidemme 
palvelemiseksi

KesKon VahVat brändit
Keskolla on kymmeniä hyvin menestyviä 
ketju- ja tuotebrändejä. Kullekin brändille 
on määritelty asiakastarpeisiin perustuvat 
strategiset tavoitteet ja tavoitemielikuvat. 
Tavoitteena on vahvistaa brändien arvoa ja 
parantaa markkinoinnin tehoa. Tätä mita-
taan muun muassa asiakastyytyväisyys- ja 
työnantajamielikuvatutkimuksilla sekä 
taloudellisilla mittareilla.

Kuluttajien asiakaskokemukset K-kau-
poissa ratkaisevat menestymisen markki-
noilla. 

K-Plussa on K-ryhmän yhteinen kanta-
asiakasjärjestelmä. Se on Suomen laajin 
ja monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä, 
joka tarjoaa K-Plussa-asiakkaille etuja yli 

3  000 ostospaikasta ja yli 40 yhteistyö-
kumppanilta. Ketjut ja kaupat hyödyntävät 
asiakastietoa muun muassa valikoimasuun-
nittelussa, hinnoittelussa, markkinoinnissa 
ja kauppapaikkaverkoston suunnittelussa. 
Keskeisenä tavoitteena on K-Plussa-asiak-
kaiden sitoutuneisuuden kasvattaminen. 

Kesko on ensisijaisesti pörssiyhtiön kon-
sernibrändi. Kesko-brändin kohderyhmiä 
ovat sijoittajat, omistajat, tavaran- ja palve-
luntoimittajat, henkilöstö, yhteiskunta ja 
muu toimintaympäristö.

asiaKaslähtöiset 
liiKetoimintamallit
Keskon kuluttaja-asiakaskaupan liike-
toimintamallit ovat kauppiasyrittäjien 
vähittäiskauppa sekä Keskon oma vähit-
täiskauppa. Lisäksi Kesko harjoittaa ammat-
tiasiakaskauppaa.

1) Kauppiasyrittäjien vähittäiskauppa
Pääasiallinen liiketoimintamalli Suomen 
markkinoilla on ketjuliiketoimintamalli, 
jossa itsenäiset K-kauppiaat harjoittavat 
vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskaup-
paketjuissa. Suomessa kaikissa K-ryhmän 
ruoka- ja rautakaupoissa toimii K-kauppias-
yrittäjä. Kauppiasliiketoiminnassa Kesko 
luo ketjutoiminnallaan kauppiasyrittä-
jilleen ensiluokkaiset puitteet palvella 
asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. 
K-kauppias yrittäjä toteuttaa ketjukonseptia 
ja vastaa kauppansa johtamisesta, asiakas-

tyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liike-
toiminnan tuloksellisuudesta. Parhaat vali-
koimat, erinomainen palvelu ja asiakkaiden 
tarpeiden tunteminen ovat K-ryhmän kil-
pailuetu. 

Vuoden 2011 lopussa yhteistyökump-
panina oli 1 102 itsenäistä K-kauppiasyrit-
täjää ja lisäksi noin 130 muuta kauppias-
yrittäjää Asko-, Sotka-, Byggmakker- ja 
Senukai-ketjuissa. Keskon myynti kauppias-
yrittäjille oli 52 % myynnistä vuonna 2011.

2) Keskon oma vähittäiskauppa
Kesko harjoittaa itse vähittäiskauppaa 
niissä liiketoiminnoissa, joissa kilpailu-
kyky perustuu keskitetysti johdettuun ketju-
konseptiin ja isoihin yksiköihin. Suomessa 
omia vähittäiskauppoja ovat esimerkiksi 
Anttila- ja Kodin Ykkönen -tavaratalot sekä 
K-citymarket-ketjun käyttötavarakauppa. 
Oma vähittäiskauppa on pääsääntöisesti 
liiketoimintamalli ulkomailla. Vuonna 2011 
Keskon oman vähittäiskaupan osuus myyn-
nistä oli 26 %.

3) ammattiasiakaskauppa
Kesko harjoittaa myös ammattiasiakaskaup-
paa (B2B). Ammattiasiakkaita ovat muun 
muassa rakennusliikkeet, maatalousyrittä-
jät, teollisuus, jälleenmyyjät, suurkeittiöt 
ja julkiset laitokset. Vuonna 2011 ammatti-
asiakaskaupan osuus Keskon myynnistä oli 
22 %.

asiakaslähtÖiset liiketoimintamallit

tavaran - ja 
palvelun-

toimittajat

 ■ Kauppakonseptit ja 
toimintamallit

 ■ hankinta-, logistiikka- ja 
markkinointipalvelut

 ■ Kauppaketjujen johto
 ■ Kauppapaikat
 ■ Kauppiasresurssit
 ■ tukiprosessit

Kauppias-
yrittäjien  

vähittäis kauppa 

Keskon  
oma vähittäis-

kauppa 

ammatti-
asiakas-

kauppa (b2b) 

Kuluttaja-
asiakkaat
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3. Vastuulliset ja 
tehokkaat toiminta
taVat

 ■ Toimintatapamme ovat vastuulliset 

 ■ Yhdistämme tehokkaasti 
kauppiasyrittäjyyden ja ketjutoiminnan

 ■ Hyödynnämme suuruusetumme ja 
osaamisemme asiakkaiden hyväksi 

 ■ Automatisoimme prosessejamme

KestäVä Kehitys ja 
Vastuulliset toimintataVat
Kestävän kehityksen periaatteet ja vastuulli-
set toimintatavat ovat keskeinen osa  Keskon 
ja sen ketjujen jokapäiväistä toimintaa. Kau-
palta edellytetään, että se kantaa vastuun 
tuotteiden turvallisuudesta ja terveellisyy-
destä sekä yritystoiminnan ympäristö- ja 
sosiaalisista vaikutuksista. Vastuullisen 
toiminnan tulokset raportoidaan vuosittain 
Keskon yhteiskuntavastuun raportissa.

Kauppiasyrittäjyyden ja 
Ketju toiminnan tehoKas 
yhdistäminen 
Strategisena tavoitteena on K-kauppiasyrit-
täjyyden ja ketjutoiminnan tehokas yhdis-
täminen. K-kauppiasyrittäjä toteuttaa ketju-
konseptia ja vastaa kauppansa johtamisesta, 
asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja 
liiketoiminnan tuloksellisuudesta. 

Kauppiaan toimintaa tukevat Keskon 
tehokas ketjutoiminta ja yhteiset prosessit. 

Ketjutoiminta tarjoaa kauppiaalle yhteisen 
toimintakonseptin, joka sisältää muun 
muassa ketjuvalikoimaan, hinnoitteluun ja 
markkinointiin liittyvää ketjuohjausta sekä 
liikkeenjohdollista tukea. Kauppiaiden ja 
Keskon yhteistä ketjutoimintaa tehostetaan 
edelleen kehittämällä kaupoille nykyistä 
parempia työkaluja ja toimintamalleja. Tär-
keimmät näistä ovat alueellinen ja kauppa-
kohtainen valikoima- ja hinnoitteluohjaus, 
työkalut asiakkuuksien hoitamiseen ja kau-
pan henkilöstön johtamiseen.

Keskon osto- ja logistiikkatoiminnan 
tehtävänä on hankkia ja toimittaa tuotteet 
tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. 
Ostotoiminta on aina tavoitteellista ja suun-
niteltua. Sillä pyritään asiakasta parhaiten 
palvelevaan valikoimaan ja edulliseen 
hintatasoon, vastuullisia toimintatapoja 
käyttäen. Logistiikkatoiminnoilla hallitaan 
tehokkaasti koko toimitusketjua ja tuote-
taan asiakkaille optimaalinen hyllysaata-
vuus mahdollisimman alhaisin kustannuk-
sin. 

Kesko on mukana eri tavara-alojen kan-
sainvälisessä ostoyhteistyössä, jolla saavu-
tetaan suurempia ostovolyymeja ja tehok-
kuutta. Tärkeimpiä yhteistyöliittymiä, joissa 
Kesko on mukana, ovat AMS Sourcing B.V. 
päivittäistavarakaupassa, Eurobuy rauta-
kaupassa, Intersport International Corpo-
ration urheilukaupassa ja Electronic Partner 
International kodintekniikkakaupassa.

työ ja tuottaVuus
Kustannustehokkaalla toiminnalla rakenne-
taan vähittäiskaupan hintakilpailukykyä ja 
asiakastyytyväisyyttä. Kustannustehokkuus 

on myös perusedellytys Keskon kannatta-
vuuden ja osakasarvon kasvattamiselle.

Tärkeimpiä keinoja tuottavuuden paran-
tamiseksi ovat henkilöstön osaamisen ja 
johtamisen kehittäminen sekä toiminta-
tapojen tehostaminen. 

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehti-
minen on noussut entistä tärkeämmäksi 
tekijäksi. Käynnissä on työhyvinvointi-
hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa 
henkilöstön jaksamista ja motivaatiota sekä 
edistää terveyttä ja nostaa eläköitymisikää. 

prosessien automatisointi
Kustannustehokkuuden parantamiseksi 
Keskossa on käynnissä prosessien auto-
matisointiin liittyviä hankkeita. Keskeisiä 
osa-alueita prosessien automatisoinnissa 
ovat logistiikan automatisointihankkeet, 
kauppojen tuotteiden saatavuutta paran-
tavat ennustejärjestelmät ja automaatti-
tilaukset, siirtyminen sähköisiin osto- ja 
myynti laskuihin sekä taloushallinnon rutii-
nien automatisointi konsernin yhteisessä 
talouspalvelukeskuksessa. 

lue lisää
Kunkin toimialan strategisia painopisteitä 
ja hankkeita kuvataan tarkemmin toimi-
alakohtaisissa esittelyissä alkaen sivulta 14.
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toiMiaLat
ruoKaKauppa, KäyttötaVaraKauppa,  
rautaKauppa, auto- ja KoneKauppa

KauPPaKeSKuS 
kaRismassa 
Viihtyy koko 
peRhe
Kauppakeskus Karisma Lahdessa avasi ovensa marraskuussa 2011. Asiakkaita 
palvelee kaikkiaan 76 yritystä muun muassa pukeutumisen, vapaa-ajan ja sisus-
tamisen aloilta. K-ryhmän ketjuista Karismassa ovensa avasivat K-citymarket, 
Intersport ja Kookenkä. Karisma on ensimmäinen kauppakeskushanke, jonka 
Kesko on suunnitellut ja rakennuttanut alusta lähtien. Investoinnin arvo on noin 
90 miljoonaa euroa ja se on yksi Keskon suurimmista vähittäiskaupan hankkeista 
kautta aikojen. 
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RuoKaKauPPa
Ruokakesko on johtavia 
toimijoita Suomen päivit-
täistavarakaupassa. Lähes 
1 000 K-ruokakaupan asia-
kastyytyväisyydestä vas-
taavat K-ruokakauppiaat, 
joiden kanssa Ruokakesko 
toimii ketjuliiketoiminta-
mallilla. Ruokakeskon ketju-
ja ovat K-citymarket, 
 K-supermarket, K-market ja 
K-extra. Ketjutoiminnalla 
varmistetaan toiminnan 
tehokkuus ja kilpailuetujen 
toteutuminen. 
Kespro on hotelli-, ravinto-
la- ja catering-toimialan 
johtava tukkukauppa  
Suomessa. Se tarjoaa  
asiakkailleen alan parhaat 
hankintaratkaisut.

Ruokakeskon keskeisiä tehtäviä ovat tuot-
teiden keskitetty hankinta, valikoimanhal-
linta, logistiikka sekä ketjukonseptien ja 
kauppapaikkaverkoston kehittäminen. 

Ruokakeskon ja K-ruokakauppiaiden 
yhteistoiminta perustuu ketjusopimuksella 
määriteltyyn ketjutoimintaan, jolla taataan 
toiminnan asiakaslähtöisyys, tehokkuus ja 
kilpailuetujen toteutuminen. 

tyytyVäiset asiaKKaat 
menestyKsen edellytys
K-ruokakaupoissa käy päivittäin 900 000 
asiakasta, joiden yhä yksilöllisemmiksi 
muuttuneiden tarpeiden ja odotusten täyt-
täminen on K-ruokakauppiaiden tavoite ja 
menestymisen edellytys. Asiakkaiden tar-
peissa ja toiveissa korostuvat tällä hetkellä 
laadukkuus, herkuttelu, edullisuus, vaivat-
tomuus, vastuullisuus, erityisruokavaliot 
ja terveellisyys. 

K-ruokakaupan kilpailuedut ovat:
 ■ Ylivoimaisesti alueensa paras hedelmä- 

ja vihannesosasto, leipäosasto sekä 
tuoretta lihaa, kalaa ja valmisaterioita 
tarjoavat palvelutiskit.

 ■ Laajimmat valikoimat, jotka kattavan 
perusvalikoiman lisäksi sisältävät kun-
kin kaupan asiakkaiden arvostamia 
paikallisten tuottajien tuotteita.

 ■ Yli 2 000 Pirkka-tuotetta, joissa yhdisty-
vät korkea laatu ja pysyvä edullisuus. 

toiMiaLat Ruokakauppa

 ■ Elämykselliset kaupat myyntiesittelyi-
neen ja vaihtuvine uutuuksineen sekä 
hyvä palvelu. Paras ruokaosaaminen, 
monipuolinen reseptitarjonta sekä  
ruoanlaittoon liittyvä neuvonta.

 ■ Sähköinen kauppa ja asiointi, jota 
kehitetään voimakkaasti palvelemaan 
asiakkaiden tarpeita ja helpottamaan 
ostamista.

 ■ Vastuullisuus, mikä näkyy asiakkaille 
mm. vastuullisten vaihtoehtojen tarjoa-
misena.

K-Kauppias palVelee 
paiKalliset tarpeet 
huomioiden 
Paikallisesti toimivat K-kauppiaat huolehti-
vat oman kauppansa asiakkaiden palvelusta, 
henkilökunnan osaamisesta, tuotteiden laa-
dusta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta. 
Kauppiaat koostavat asiakkaiden tarpeita 
vastaavan valikoiman ja palvelun asiakastie-
toa hyödyntäen. Ketjun yhteistä valikoimaa 
täydennetään muun muassa paikallisten 
tuottajien tuottamalla lähiruoalla.

K-ruokakaupoilla on laadunkehittämis- 
ja mittausjärjestelmä, jonka tavoitteena 
on varmistaa kaupan ja koko ketjun toi-
minnan jatkuva kehittäminen asiakkaita 
parhaiten palvelevaksi. Laatujärjestelmä 
koostuu muun muassa asiakastyytyväisyy-
den ja kaupan kunnon mittaamisesta sekä 
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herkulliset hedelmät, monipuoliset 
leivät ja ruokaisat palvelutiskit
K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen alueensa parhaan hedelmä- ja vihan-
nesosaston, leipäosaston sekä tuoretta lihaa, kalaa ja valmisaterioita tarjoavat 
palvelutiskit. Ruokakesko jatkaa kilpailuetuhankkeiden toteutusta näiden osas-
tojen valikoimien, palvelun ja esillepanojen vahvistamiseksi.

hintahallinnan ja johtamisen arvioinnista. 
Parasta vähittäiskauppaosaamista ylläpi-
detään jatkuvalla valmennuksella yhteis-
työssä K-ryhmän valmennuskeskuksen 
K-instituutin kanssa. 

asiaKKaiden arVostamat 
KetjuKonseptit
K-ruokakaupoilla on tyytyväisimmät asiak-
kaat, todettiin EPSI Ratingin marraskuussa 
toteutetussa asiakastyytyväisyys 2011 -tut-
kimuksessa. Kyseessä on riippumaton val-
takunnallinen päivittäistavarakaupan asia-
kastyytyväisyystutkimus, joka toteutettiin 
Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

K-citymarketit tarjoavat asiakkaille laa-
jimmat valikoimat päivittäis- ja käyttötava-
roita sekä edullisen ostoskorin ja parhaat 
tarjoukset – joka päivä. Vahvuuksia ovat eri-
tyisesti tuore leipä, liha ja kala, hedelmät ja 
vihannekset, monipuolinen ruokaosaami-
nen sekä elämykselliset kaupat myyntiesit-
telyineen. Suomessa on 75 K-citymarketia.

K-supermarket on tavallista parempi 
ruokakauppa, jonka vahvuuksia ovat erin-
omainen palvelu ja laajat ruokatuotteiden 
valikoimat. Palvelevalta Herkkutorilta asia-
kas löytää liha-, kala- ja ateriaratkaisut niin 
arkeen kuin juhlaan ja kaupan valikoimissa 
on aina myös paikallisia tuotteita. Kasva-
vaan ketjuun kuuluu 205 kauppaa.

K-market on luotettava, palveleva, paikal-
linen ja asiakasta lähellä oleva lähikauppa. 
K-marketeista asiakas löytää hyvien perus-
valikoimien lisäksi omassa uunissa paiste-
tun leivän, tuoreet ja laadukkaat hedelmät 
ja vihannekset sekä parhaat lähipalvelut. 
Ketjuun kuuluu 453 kauppaa.

K-extra on henkilökohtaisen palvelun 
lähikauppa, josta asiakas saa päivittäin tar-
vitsemansa tuotteet. Ketjuun kuuluu 138 
kauppaa.

Yhteensä lähes 1  000 K-ruokakaupan 
muodostama K-ruokakauppaverkosto on 
Suomen kattavin. Noin puolet Suomen väes-

tarjoukset ovat aina vähintään 10 % alle nor-
maalihintojen. Lisäksi K-Plussa-pisteistä saa 
jopa 5 %:n edun. 

K-ruokakauppojen ketjuohjauksessa hyö-
dynnetään K-Plussan kanta-asiakastietoa 
erityisesti valikoimien muodostamisessa, 
hinnoittelun ohjauksessa, ketjumarkki-
noinnissa sekä asiakastarpeita vastaavan 
kauppapaikkaverkoston suunnittelussa.

Ketjutoiminnan lisäksi kilpailukykyä 
vahvistavat tehokkaat toimintatavat ja 
pitkäaikaiset yhteistyömallit valittujen 
kumppaneiden kanssa. Ostovolyymien 
yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä 
hyötyjä sekä Suomessa että kansainväli-
sesti. Ruokakesko on osa kansainvälistä  

Vuorovaikutusta Pirkka-fanien 
kanssa
Pirkka-brändille avattiin oma Facebook-sivu, joka mahdollistaa 
vuorovaikutuksen Pirkka-fanien kanssa. Suomen paras ruokasivus-
to Pirkka.fi uudistettiin ja sinne tuotiin vuorovaikutteisia palveluja, 
kuten sähköinen reseptikirja Oma keittiö sekä ideoille ja toiveille 
tarkoitettu Pirkka Ideanurkka -palvelu.

töstä asuu alle kilometrin päässä K-ruoka-
kaupasta.

K-ruoKaKauppa-Ketjuilla 
VahVa yhteinen ydin
K-ruokakauppojen yhteisen perustan 
muodostavat valikoimaohjauksen, ket-
jumarkkinoinnin ja esillepanon yhteiset 
toimintamallit, kaikille ketjuille yhteiset 
ydintuotevalikoimat sekä Pirkka-tuotteet. 

K-ruokakauppojen hyvä asiakastyyty-
väisyys perustuu myös kilpailukykyisiin 
hintoihin, joihin päästään valikoimien 
enimmäishinnoittelulla, edullisilla Pirkka-
tuotteilla sekä ketjujen kampanjoilla ja 
kauppakohtaisilla tarjouksilla. K-Plussa-

lue lisää
www.facebook.com/Pirkka
www.pirkka.fi
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AMS- hankintayhteenliittymää. Ruoka-
keskon lisäksi AMSin merkittävimpiin jäse-
niin kuuluvat Ahold, Dansk SG, ICA, Migros 
ja Système U.

pirKKa – KorKeaa laatua, 
pysyVää edullisuutta ja 
Vastuullisuutta
Pirkka-tuotesarjan yli 2 000 tuotteella on 
merkittävä asema osana K-ruokakaupan 
kokonaisvalikoimaa. Pirkka-tuotteissa 
yhdistyvät korkea laatu ja edullisuus. 

Suomalaiset kuluttajat kokevat Pirkka-
brändin positiivisesti. Kansallisessa Nuo-
risotutkimuksessa Pirkka menestyi vuonna 
2011 erittäin hyvin sijoittuen kärkeen kysyt-
täessä yritystä tai merkkiä, jota nuoret ovat 
suositelleet tai voisivat suositella. Mieliku-
vissa on noussut vahvasti esiin myös vas-
tuullisuus. Pirkka-tuotemerkin menestys 
useissa kuluttajatutkimuksissa on pitkäjän-
teisen työn tulosta.

Pirkka-tuotteita oli vuoden 2011 lopussa 
2 072. Pirkka-sarjaan kuuluvia Pirkka Luomu 
-tuotteita on jo noin 70 ja Pirkka Reilun kau-
pan -tuotteita lähes 40, ja uusia tuotteita 
etsitään aktiivisesti.

Pirkka-tuotteiden laatu varmistetaan 
Ruokakeskon omassa Pirkka-tuotetutki-
muksessa, jossa kaikki uudet Pirkka-tuot-
teet tutkitaan huolellisesti. Pirkka-tuotetut-
kimuksen laboratoriolla on kansainvälinen 
pätevyystunnustus, ISO 17025 -akkredi-
tointi. Laboratorio on Suomen ainoa kau-
pan omien merkkituotteiden laadunvarmis-
tuksesta vastaava yksikkö, joka on saanut 
kyseisen tunnustuksen.

Kaikki Ruokakeskon ruokareseptit on 
kehitetty ja testattu Pirkka-tuotetutkimuk-
seen kuuluvassa Pirkka-koekeittiössä. Näitä 
monipuolisia reseptejä julkaistaan Pirkka-
lehdessä, Pirkka.fi:ssä, K-ruokakaupoissa 
jaettavassa K-RuokaPirkka-lehdessä, Mitä 
tänään syötäisiin? -televisio-ohjelmassa 
sekä Pirkka-tuotteiden pakkauksissa.

Kespro tarjoaa alan parhaat 
hanKintaratKaisut
Ruokakeskon tytäryhtiö Kespro on Suo-
men johtava hotelli-, ravintola- ja catering- 

toimialan (HoReCa) tukkukauppa, joka 
toimii sekä asiakasyritystensä että kuntien 
kumppanina Suomessa. Kespro tuottaa 
asiakkailleen toimitus- ja noutopalveluja. 
Vuonna 2011 HoReCa-markkinat olivat Suo-
messa noin 2,6 mrd. euroa (oma arvio).

Kespro tarjoaa asiakkailleen HoReCa-
alan parhaat hankintaratkaisut. Kespron 
tavoitteena on olla alansa halutuin yhteis-
työkumppani. Laaja, asiakaslähtöinen 
valikoima käsittää ruokatuotteet, alkoho-
lit, astiat ja kattaustuotteet. Kespron oma 
Menu-tuotesarja on monipuolinen, korkea-
laatuinen ja edullinen. Kespro toimii koko 
Suomen alueella. Kesprolla on kuusi myynti-
aluetta, kuusi toimitusmyyntiyksikköä,  
13 noutotukkua ja sen palveluksessa on  
noin 510 henkilöä.

taVoitteena KannattaVa 
KasVu
Ruokakeskon keskeisiä tavoitteita ovat 
markkinaosuuden lisääminen Suomessa, 
asiakastyytyväisyyden parantaminen ja kan-
nattava kasvu.

K-ruokakaupassa otetaan huomioon 
asiakkaiden erilaiset tarpeet ja odotukset. 
Tavoitteena on vahvistaa asiakkuuksia ja 
siten kasvattaa keskiostosta. Tavoitteena on 
myös lisätä asiakkuuksien määrää. K-ruoka-
kaupan suurin asiakaskohderyhmä ovat lap-
siperheet. 

K-ruokakaupan kilpailuetuja ovat parhaat 
hedelmä- ja vihannes- sekä leipäosastot ja 
tuoretta lihaa, kalaa ja aterioita tarjoavat 
palvelutiskit. Keskeisiä kilpailuetuja ovat 
lisäksi laajimmat valikoimat, Pirkka-tuot-
teet, elämykselliset kaupat myyntiesittelyi-
neen, hyvä palvelu sekä vastuullisuus, mikä 
näkyy asiakkaille mm. vastuullisten vaihto-
ehtojen tarjoamisena. Näitä kilpailuetuja 
vahvistetaan edelleen.

Ruokakeskon lähivuosien keskeisenä 
strategisena painopisteenä on kauppa-
paikka verkoston voimakas rakenta-
minen ja kehittäminen. Kauppapaik-
kojen laatutason ylläpito, valikoimien 
laajentaminen, uudet palvelutarpeet ja 
muuttoliike edellyttävät jatkuvaa ver-
koston kehittämistä. Erityisesti uusiin 

 K-supermarket- ja  K-citymarket-kauppoihin 
investoidaan tulevina vuosina merkit-
tävästi. Tavoitteena on avata 23 uutta 
K-supermarketia ja seitsemän uutta  
K-citymarketia vuonna 2012. 

Venäjälle avataan vuosina 2012–2013 
neljä suurta päivittäistavarakauppaa, joista 
kaksi Pietarin ja kaksi Moskovan alueille. 
Vuosina 2011–2015 Venäjälle investoidaan 
arviolta 300 miljoonaa euroa. Tavoitteena 
on hankkia sekä Pietarista että Moskovasta 
kauppapaikat vähintään kymmentä suurta 
päivittäistavarakauppaa varten. Vuoteen 
2015 mennessä tavoitteena on saavuttaa 
Venäjällä 500 miljoonan euron liikevaihto 
ja positiivinen liiketulos. Uusperustannan 
rinnalla Ruokakesko jatkaa yritysostoselvi-
tyksiä sekä Pietarissa että Moskovassa.

Ruokakesko kehittää voimakkaasti säh-
köisiä palvelujaan. Palvelujen kehittämi-
sessä keskeistä on sähköisen vuorovaiku-
tuksen lisääminen asiakkaiden kanssa. 
Tästä esimerkkinä on toukokuussa 2011 
uudistettu Pirkka.fi-verkkopalvelu sekä 
Pirkka Facebook -fanisivu. Tilausprosessin 
sähköistämiselle ja ruoan verkkokaupan 
kehittämiselle Ruokakeskossa ja K-ruoka-
kaupoissa on hyvät lähtökohdat. K-ruoka-
kauppiaat voivat palvella omia asiakkaitaan 
verkossa, ja esimerkiksi joulukuussa 2011 
avattiin ruoan verkkokauppa K-market 
Ruoholahdessa Helsingissä. Ruokakesko 
suunnittelee myös yhteistä verkkokauppaa 
käyttötavarakaupan kanssa.

Vuoden 2011 tapahtumia
 ■ K-ruokakaupat vahvistivat markkinaosuuttaan
 ■ Ruokakaupan kannattavuutta paransi vähittäismyynnin hyvä kehitys
 ■ K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 5,9 % (alv 0 %)
 ■ Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 32,3 % (alv 0 %)
 ■ Avattiin kuusi uutta K-citymarketia, 17 uutta K-supermarketia ja  

viisi uutta K-marketia 
 ■ K-citymarket-ketju täytti 40 vuotta
 ■ Pirkka-tuotesarja täytti 25 vuotta

lue lisää
Ruokakaupan taloudellista kehitystä esitel-
lään viereisen sivun taulukossa sekä vuo-
sikertomuksen tilinpäätösosiossa sivulta 
62 alkaen.
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K-ryhmän ruokakauppa, kauppojen 
lukumäärät sekä vähittäis- ja yritys-
asiakasmyynti

lukumäärä myynti, (alv 0 %), milj. €

2011 2010 2011 2010

K-citymarket, elintarvike 75 69 1 433 1 295

K-supermarket 205 181 1 627 1 488

K-market (sis. liikenneasemat) 453 472 1 274 1 266

Muut 231 285 247 294

K-ruokakaupat vähittäismyynti 4 581 4 343

Kespro 732 682

ruokakauppa yhteensä 964 1 007 5 314 5 025

ruokakaupan avainluvut 2011 2010

Liikevaihto milj. € 4 182 3 896

Liikevoitto milj. € 173,7 158,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. € 172,2 160,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 4,1 4,1

Investoinnit milj. € 221,5 117,2

Sidotun pääoman* tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 28,6 27,1

Henkilökunta keskimäärin 2 706 2 881

* kumulatiivinen keskiarvo

ruokakaupan liikevaihto 2011 milj. € muutos, %

K-citymarket, elintarvike 1 043 14,6

K-supermarket 1 189 11,8

K-market ja K-extra 1 019 -0,7

Kespro 740 7,5

Muut 191 -8,6

liikevaihto yhteensä 4 182 7,3

ruokakaupan sidottu pääoma 31.12. milj. € 2011 2010

Pitkäaikaiset varat 701 601

Vaihto-omaisuus 105 108

Lyhytaikaiset saamiset 429 400

./. Koroton vieras pääoma -588 -557

./. Pakolliset varaukset -9 -13

sidottu pääoma** 637 539

** sidottu pääoma tilikauden lopussa

toimintaympäristö

K-ruoKaKaupat, suomi

35 % Markkinaosuus Suomessa 
(oma arvio)

Kilpailijat: Prisma, S-market ja Alepa/Sale 
(S-ryhmä), Valintatalo, Siwa ja Euromarket 
(Suomen Lähikauppa Oy) sekä Lidl

horeCa, suomi, Kespro

Kilpailijat: Meiranova Oy, Metro-tukku, 
Heinon Tukku Oy

ruokakaupan markkinat 
Suomen päivittäistavarakaupan markkinat 
olivat vuonna 2011 noin 15,4 mrd. euroa  
(sis. alv) ja niiden arvioidaan kasvaneen 
vuonna 2011 noin 6,0 % (PTY:n tilasto ja 
oma arvio).
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KäyttötaVaRaKauPPa
Keskon käyttötavarakauppa tarjoaa asiak-
kaalle pukeutumiseen, kotiin, urheiluun, 
vapaa-aikaan, kodintekniikkaan, viihtee-
seen sekä sisustamiseen ja huonekaluihin 
liittyviä tuotteita ja palveluita. Tehokkaan 
ketjutoiminnan avulla varmistetaan, että 
asiakkaiden saatavilla on laaja ja hintakil-
pailukykyinen valikoima tunnettuja koti- ja 
ulkomaisia tuotebrändejä. 

Noin 450 myymälän lisäksi asiakkaat 
voivat ostaa tuotteita ja palveluita suoraan 
kotiin toimitettuina kuudesta verkkokau-
pasta. Vaihtoehtoisesti tuotteen voi valita 
toimitettavaksi lähimpään myymälään. 
Osassa ketjuista, kuten Kodin Ykkösessä, 
myyjä voi tilata asiakkaalle tuotteen ketjun 
verkkokaupasta, jonka laaja valikoima täy-
dentää näin myymälöiden valikoimia. Osa 
ketjuista on tavoitettavissa myös sosiaali-
sessa mediassa.

anttilasta Viihteen, muodin 
ja Kodin taVarat 
Anttila toimii viihteen, muodin ja kodin 
tavara-alueilla. Anttilan liiketoiminnassa 
laaja myymäläverkosto ja verkkokaupat 
tukevat toisiaan saumattomasti. Suomessa 

asiakkaita palvelee 30 Anttila-tavarataloa, 
10 Kodin Ykkönen -sisustustavarataloa, 
NetAnttila.fi ja Kodin1.com -verkkokau-
pat sekä digianttila.com -latauskauppa. 
NetAnttila-verkkokauppa toimii myös 
Virossa ja Latviassa. 

Anttila-tavaratalot tarjoavat laajat valikoi-
mat kodin tuotteita, käyttömuotia ja viih-
dettä edullisesti. Kodin Ykkönen tarjoaa 
tyylikkäät, ajassa elävät tuotteet ja palvelut 
kodin sisustamiseen. 

Anttila otti elokuussa 2011 käyttöön 
uuden Keravalla sijaitsevan logistiikkakes-
kuksen, joka tehostaa merkittävästi ketjun 
verkkokauppa- ja tavaratalologistiikkaa 
sekä parantaa tila- ja energiatehokkuutta. 
Uudesta logistiikkakeskuksesta hoidetaan 
toimitukset kaikkiin Anttila-tavarataloihin, 
Kodin Ykkösiin ja NetAnttilan asiakkaille.

K-CitymarKeteissa 
monipuoliset 
KäyttötaVaraValiKoimat
K-citymarket on monipuolinen ja edulli-
nen hypermarket-ketju, jonka laajoihin 
valikoimiin kuuluvat sekä elintarvikkeet 
että  käyttötavarat. Lisäksi cmstore.fi-lataus-

Käyttötavarakauppaan 
 kuuluvat Anttila ja Kodin 
 Ykkönen, K-citymarketin 
käyttötavara, Intersport ja 
Budget Sport, Asko ja 
 Sotka, Musta Pörssi ja 
 Konebox sekä Kookenkä ja 
Andiamo. Noin 450 myy-
mälän lisäksi kaikki ketjut 
palvelevat myös verkossa.
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Venäjällä
Venäjän Intersport-lisenssi ja -toi-
minnot siirtyivät Keskolle elokuus-
sa 2011. Intersport-kauppoja oli 
Venäjällä vuoden 2011 lopussa 
36 ja niistä 20 sijaitsee Pietarissa 
ja viisi Moskovassa. Urheilukaupan 
markkinat ovat Venäjällä noin 4 
miljardia euroa ja niiden odotetaan 
kasvavan noin 10 % vuodessa.

toiMiaLat käyttÖtaVaRakauppa

kauppa tarjoaa musiikkia ja äänikirjoja. 
K-citymarketin käyttötavaraliiketoimin-
nasta vastaa K-citymarket Oy ja ruokakau-
pasta K-kauppiasyrittäjät. Kauppoja on 75.

Vuonna 2011 myymäläverkosto laajeni 
voimakkaasti. Uusia myymälöitä avattiin 
kuusi: Vantaan Tammistoon, Jyväskylän 
Palokkaan, Seinäjoen Päivölään, Hämeen-
linnan Hämeensaareen, Lahden Karismaan 
ja Äänekoskelle. 

intersport ohjaa liiKKumisen 
pariin
Intersport Finlandin vähittäiskauppaketjuja 
Suomessa ovat Intersport, Budget Sport ja 
Kesport. Intersport-kauppoja on Suomessa 
56, Budget Sport -kauppoja seitsemän ja 
Kesport-kauppoja 32. Kaupoista 85 on kaup-
piasyrittäjien ja 10 Intersport Finlandin 
omistamia. 

Intersport on osa kansainvälistä urheilu-
kauppaketjua, jonka osakas Kesko on. Suo-
messa Intersport-ketju on urheilukaupan 
markkinajohtaja. Ketjun myymälöistä asia-
kas saa tarvitsemansa välineet urheiluun, 
kuntoiluun ja vapaa-aikaan. Asiantunteva 
henkilökunta opastaa ja auttaa liikkumiseen 
ja kuntoiluun liittyvissä kysymyksissä. 

Venäjän Intersport-lisenssi ja -toiminnot 
siirtyivät Keskon tytäryhtiölle elokuussa 
2011. Intersport-kauppoja on Venäjällä 36. 
Ne sijaitsevat kauppakeskuksissa pääosin 
Pietarin ja Moskovan alueilla. Intersportin 
kaltaisia useita brändejä tarjoavia urheilu-
liikkeitä on Venäjällä vähän. 

Budget Sport -kaupat tarjoavat urheilu-
kaupan merkkituotteita liikuntaan, ulkoi-
luun ja vapaa-aikaan helposti ja edullisesti. 
Asiakkaita palvelee myös budgetsport.fi 
-verkkokauppa.

Kesport-kaupat sijaitsevat pienem-
missä taajamissa ja ovat alueensa johtavia, 
ammattitaitoista palvelua ja osaamista tar-
joavia urheilukauppoja.

asKon ja sotKan 
myymäläVerKostoa uusittiin
Asko ja Sotka ovat Keskon omistaman 
Indoorin huonekalu- ja sisustusalan vähit-
täiskauppaketjuja. Asko tarjoaa kodinsisus-

tajille laajan valikoiman laadukkaita huone-
kaluja ja sisustustarvikkeita sekä aktiivista 
ja luotettavaa palvelua. Sotkan pääkohde-
ryhmä on edullisuutta ja helppoa asiointia 
arvostavat asiakkaat.

Asko ja Sotka -ketjuilla on Suomessa 81 ja 
Virossa seitsemän myymälää. Vuonna 2011 
myymäläverkostoa uusittiin voimakkaasti. 
Uusia myymälöitä avattiin yhdeksän. Niistä 
kaksi oli uusia ja seitsemän korvaavia kaup-
papaikkoja. 

Ketjujen nettisivuille tuotiin uusia omi-
naisuuksia, kuten 3D-suunnitteluohjelma 
helpottamaan ostamista. Yhteistyö Allergia- 
ja Astmaliiton kanssa jatkui. Allergiatun-
nuksella varustettuja tuotteita löytyy Asko 
Bonnell -patjamallistosta ja Puro-sohvista. 

musta pörssi muutoKsessa
Musta Pörssi Oy:n vähittäiskauppaketjuja 
ovat Musta Pörssi ja Konebox. Musta Pörssi 
-ketju tarjoaa asiakkailleen kodintekniik-
katuotteet sekä niihin liittyvät palvelut. 
Halutessaan asiakas saa kaikki tuotteet 
käyttövalmiiksi asennettuina. Konebox-
nettikaupan kilpailuetuja ovat laadukkaat 
tuotteet ja edullinen hintataso.

Kodintekniikkakauppa painottuu yhä 
enemmän verkkoon. Tuotteiden vertaile-
minen on helppoa netissä ja asiakkaat ovat 
hintatietoisia. 

Musta Pörssi -ketjuun kuuluu 32 kauppaa, 
joista 31 on kauppiasyrittäjävetoisia. Myy-
mäläverkoston tervehdyttämisen vuoksi 
myymälöiden määrää supistettiin vuoden 
2011 aikana 14:llä edellisvuodesta. Konebox-
ketju muodostuu kahdesta myymälästä ja 
verkkokaupasta.

uudistettu KooKenKä aloitti 
syKsyllä 2011
Kenkäkeskon vähittäiskauppaketjut ovat 
K-kenkä, Andiamo ja syyskuussa 2011 mark-
kinoille tuotu Kookenkä. Uusi Kookenkä-
ketju muodostuu K-kenkä ja Andiamo -liike-
tyyppien parhaista osista sekä uusista 
virikkeellisistä elementeistä ja värimaail-
masta. Myymälät tarjoavat trendejä ja muo-
tia sekä mukavuutta, käytännöllisyyttä ja 
brändejä arvostaville asiakkaille laadukkaan 

ensimmäiset Kookenkä-
kaupat avattiin
Nykyisistä K-kenkä- ja Andiamo -liiketyypeistä syn-
tyy uusi Kookenkä-ketju. Ensimmäinen myymälä 
avattiin syyskuussa 2011 Tampereella. Koko Suo-
meen uusi, 50 kaupan Kookenkä-ketju lanseera-
taan keväällä 2012.

kenkävalikoiman ja palvelun. Suomen tun-
netuimpiin kenkäbrändeihin lukeutuva 
Andiamo jatkaa Kenkäkeskon omana muo-
din tuotemerkkinä. 

Ketjukauppoja on yhteensä 49. Lisäksi 
K-ryhmän kenkäkauppoihin kuuluu 23 
Kenkäexpertti-liikettä, jotka ovat pienem-
pien paikkakuntien kenkäkauppoja. Kenkä-
kaupoista 69 on kauppiasyrittäjien vetämiä.

internet asiaKKaan tuKena
Vuonna 2011 käyttötavarakauppaketjut 
lähestyivät kuluttajia verkossa. Ketjut akti-
voituivat sosiaalisissa medioissa ja vastaan-
otto oli positiivinen. Käyttötavaraketjuilla 
on omia sivustoja Facebook-, Twitter-, 
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Youtube-, Foursquare- ja Google+-palve-
luissa. K-citymarketin Facebook- sivusto 
keräsi yli 40 000 tykkääjää ensimmäisen 
kuukauden aikana. Tavoitteena on olla läsnä 
siellä, missä keskusteluja käydään. 

Käyttötavarakaupan verkkokauppojen 
palvelua on parannettu muun muassa 
ottamalla käyttöön pakettien noutopalvelu 
tavarataloista, tuomalla valikoimia hinta-
vertailusivustoille, lisäämällä videoita sekä 
avaamalla lahja- ja valintakoneita. Ketjujen 
nettisivustojen sisältöä on monipuolistettu 
tuotetietoja ja muuta tarjontaa lisäämällä. 
Lisäksi hakukonenäkyvyyttä on parannettu. 

Markkinoinnissa painopistettä siirretään 
perinteisistä sähköisiin kanaviin. Uusia 
toimintamalleja on tuotu ensimmäisten 
joukossa Suomeen esimerkiksi ottamalla 
testaukseen Facebook Deals -tarjoukset 
K-citymarketeissa ja aloittamalla yhteistyö 
muotibloggaajien kanssa.

strategisena painopisteenä 
sähKöisten palVeluiden 
laajentaminen 
Kilpailu käyttötavarakaupassa kansainvä-
listyy ja verkkokaupan osuus käyttötavaran 
kokonaismyynnistä kasvaa entisestään. 
Asiak kaiden ostokäyttäytyminen on aiem-
paa yksilöllisempää ja vuorovaikutuskana-
vien määrä kaupan ja asiakkaiden välillä 
lisääntyy. 

Keskon käyttötavarakaupan ketjujen 
keskeinen tavoite on tarjota asiakkailleen 
verkon ja perinteisen kaupan palvelut sau-
mattomasti yhdistävä asiakaskokemus. Pai-
nopiste on kauppapaikkaverkoston laajenta-

misessa ja verkkokaupoissa sekä sähköisissä 
palveluissa.

Käyttötavarakauppaketjujen kilpailuky-
kyä verkkokaupassa vahvistetaan yhteisellä 
verkkokauppa-alustalla. Tämä helpottaa asi-
akkaan asiointia ja tuo uusia mahdollisuuk-
sia kohdennettuun markkinointiin. 

Intersport-Venäjän tavoitteena on kaksin-
kertaistaa kauppapaikkaverkostonsa vuo-
den 2015 loppuun mennessä. Kasvu painot-
tuu Moskovan talousalueelle.

Vastuullisuuden merkitys ostopäätök-
sissä kasvaa. Käyttötavaraketjujen toimin-
taa ohjaavat vastuulliset toimintatavat, 
mikä näkyy kaupoissa ja valikoimissa muun 
muassa ympäristösertifikaatteina, Joutsen- 
ja Avainlippumerkkeinä sekä Allergia- ja 
Astmaliiton merkkeinä.

Käyttötavarakaupan 
 markkinat
Käyttötavarakaupan kokonaismarkkinoi-
den Suomessa arvioidaan olevan noin 
9,5 mrd. euroa (alv 0 %). Käyttötavara-
kaupan markkinakehitys vaihtelee tavara-
aloittain. 

Urheilukaupan markkinat ovat Suomessa 
arvion mukaan 740 milj. euroa (alv 0 %) ja 
ne laskivat 2,5 %. 

Kodin sisustamisen ja huonekalukaupan 
markkinat Suomessa ovat arvion mukaan 
1,6 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne kasvoivat 
edellisvuodesta 3 %. 

Kodinelektroniikan ja viihteen markkinoi-
den arvioidaan olevan Suomessa noin 
1,7 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne kasvoivat 
10 %. 

Jalkinekaupan markkinat ovat Suomessa 
arvion mukaan noin 441 milj. euroa  
(alv 0 %) ja ne kasvoivat noin 1 % edellis-
vuodesta.

 Vuoden 2011 tapahtumia
 ■ Intersport laajeni Venäjälle
 ■ Anttilan uusi automatisoitu logistiikkakeskus tuo lisää tehoa logistiikkaan 

ja energiatehokkuuteen
 ■ K-citymarketin käyttötavaran ja Anttilan taustatoimintojen yhdistäminen 

toi uutta voimaa hankintaan
 ■ Ensimmäiset uudet Kookenkä-kaupat avattiin
 ■ Käyttötavaraketjut lähtivät aktiivisesti mukaan sosiaaliseen mediaan

lue lisää
Käyttötavarakaupan taloudellista kehi-
tystä esitellään viereisen sivun taulukossa 
sekä vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa 
sivulta 62 alkaen.
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K-ryhmän käyttötavarakauppa, 
 kauppojen lukumäärät sekä vähittäis- ja 
yritysasiakasmyynti

      lukumäärä myynti, (alv 0 %), milj. €

2011 2010 2011 2010

K-citymarket, käyttötavara 75 69 629 603

Anttila-tavaratalot 30 31 269 295

Kodin Ykkönen -sisustustavaratalot* 11 10 133 132

Etäkauppa (postimyynti ja NetAnttila) 1 1 65 72

Intersport 56 56 193 207

Budget Sport* 8 6 32 31

Kesport 32 35 23 25

Asko 32 31 91 80

Sotka 49 48 103 86

Musta Pörssi 32 46 78 105

Konebox* 3 3 14 14

Kenkäkaupat 72 82 44 48

Käyttötavarakaupat, suomi 401 418 1 673 1 696

Anttila, Baltia (NetAnttila) 2 2 8 8

Indoor, Baltia 7 7 8 7

Intersport, Venäjä 36 - 7 -

Käyttötavarakaupat, muut maat 45 9 23 15

Käyttötavarakauppa yhteensä 446 427 1 697 1 712

* sisältää verkkokaupan

Käyttötavarakaupan avainluvut 2011 2010

Liikevaihto milj. € 1 564 1 569

Liikevoitto milj. € 37,0 103,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. € 36,6 66,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 2,3 4,2

Investoinnit milj. € 61,8 45,3

Sidotun pääoman* tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 8,4 15,3

Henkilökunta keskimäärin 5 754 5 418

* kumulatiivinen keskiarvo

Käyttötavarakaupan liikevaihto 2011 milj. € muutos, %

K-citymarket, käyttötavara 642 3,5

Anttila 474 -6,0

Intersport, Suomi 170 -2,0

Intersport, Venäjä 7 -

Indoor 178 15,3

Musta Pörssi 74 -23,2

Kenkäkesko 23 -0,1

yhteensä 1 564 -0,3

Käyttötavarakaupan sidottu pääoma 31.12. milj. € 2011 2010

Pitkäaikaiset varat 332 315

Vaihto-omaisuus 263 231

Lyhytaikaiset saamiset 180 162

./. Koroton vieras pääoma -300 -291

./. Pakolliset varaukset -4 -9

sidottu pääoma** 472 408

** sidottu pääoma tilikauden lopussa

hypermarKet ja taVarataloKauppa

K-citymarket käyttötavara, anttila, 
Kodin ykkönen ja Netanttila, markkina-
osuutta ei voida luotettavasti laskea 
Kilpailijat: tavaratalot, hypermarketit,  
erikoisliikeketjut ja verkkokaupat 

urheiluKauppa

intersport, Budget Sport ja Kesport  
Markkinaosuus Suomessa 34 %*  
Kilpailijat: Sportia, Top Sport, Stadium, 
tavaratalot ja hypermarketit sekä muut 
urheilun erikoisliikkeet

huoneKaluKauppa

asko ja Sotka 
Markkinaosuus Suomessa 22 %*  
Kilpailijat: huonekalu- ja sisustusliikkeet

KodinteKniiKKaKauppa

Musta Pörssi ja Konebox 
Markkinaosuus Suomessa 6 %*  
Kilpailijat: kodintekniikan erikoisliikkeet, 
hypermarketit ja verkkokaupat

*(oma arvio)

KenKäKauppa

K-kenkä, andiamo, Kookenkä,  
Kenkäexpertti 
Markkinaosuus Suomessa 10 %  
(Tekstiili- ja muotialat TMA ry, oma arvio)  
Kilpailijat: muut erikoisliikkeet, tavara talot, 
hypermarketit, urheilukaupat ja verkko-
kaupat

toimintaympäristö
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RautaKauPPa
Rautakeskon toiminnan ydinalueet ovat 
keskitetty ketjuvalikoimien ja palveluiden 
kehittäminen, ostotoiminta ja logistiikka 
sekä ketjukonseptien ja kauppapaikkaver-
koston kehittäminen. Rautakauppoja on 
yhteensä 363 kahdeksassa toimintamaassa 
ja maatalouskauppoja on Suomessa 88. 
Suomessa kauppoja johtavat rauta- ja 
maatalous kauppiaat. Myös Norjassa on 
kauppias vetoisia vähittäiskauppoja.

rautaKesKon VahVat 
KetjuKonseptit
Rautakeskon toiminta perustuu hyvin tutki-
tuista asiakastarpeista lähteviin vahvoihin 
ketjukonsepteihin, kansainvälisesti monis-
tettuihin parhaisiin vähittäiskauppayhtiön 
käytäntöihin ja tehokkaaseen tavarahan-
kintaan. Rautakeskon kansainvälinen toi-
mintamalli yhdistää eri maissa toimivien 
ketjujen tavararyhmähallinnan, ostotoimin-
nan, logistiikan, tietojärjestelmäohjauksen 
ja verkostokehityksen. Näiden synergiaetu-
jen avulla asiakkaille pystytään tarjoamaan 
kiinnostavia tuotteita ja palveluja kilpailu-
kykyiseen hintaan.

K-rauta on Rautakeskon kansainväli-
nen konsepti, jonka keskeisiä elementtejä 
ovat laajat valikoimat, asiakkaan elämää 
helpottavat kokonaisratkaisut ja -palvelut 
sekä luotettava hinta-laatusuhde. Konsep-
tissa yhdistyvät kuluttajien, rakentajien ja 
ammattiasiakkaiden kokonaispalvelut sekä 
valikoimat. K-rauta-ketju toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. 

Rautia-ketju on kauppapaikkaverkostol-
taan Suomen laajin rautakauppaketju. Sen 
valikoima palvelee erityisesti rakentajia, 
remontoijia ja rakennusalan ammattilaisia. 
Keskeisiä kilpailuetuja ovat kokonaisvaltai-
nen asiakaspalvelu, paikallinen asiakastun-
temus ja yhteistyöverkosto. Useilla paikka-
kunnilla Rautiat ja K-maatalous toimivat 
yhdessä. 

K-maatalous on Suomessa toimiva ketju, 
jonka vahvuuksia ovat paikalliset olosuhteet 
tuntevat K-maatalous-kauppiaat, laaja tuo-
tevalikoima sekä palveluiden ja verkoston 
laajuus. Aktiivinen yhteydenpito maata-
lousyrittäjiin sekä tiedon ja tietotekniikan 
hyödyntäminen luovat edellytykset hyvälle 
asiakastyytyväisyydelle. 

Rautakesko on rakentami-
sen, kodin kunnostamisen 
ja sisustamisen tuotteiden 
ja palvelujen johtava vähit-
täiskauppayhtiö, joka toimii 
Suomessa, Ruotsissa, 
 Norjassa, Virossa, Latviassa, 
Liettuassa, Venäjällä ja 
 Valko-Venäjällä. Rautakesko 
kehittää K-rauta-, Rautia-, 
K-maatalous-, Byggmakker-, 
Senukai- ja OMA-vähittäis-
kauppaketjuja sekä 
yrityspalvelu myyntiä 
 toiminta-alueellaan asiakas-
lähtöisesti. 
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moskovan 
ensimmäinen ja 
Venäjän suurin 
K-rauta avattiin
Moskovan uusi myymälä on nykyaikainen 
ja monipuolinen rakentamisen, remon-
toinnin ja sisustamisen palveleva tavara-
talo, jossa on panostettu erityisesti myös 
suunnittelupalveluihin. Asiakkaiden ide-
ointia, suunnittelua ja päätöksentekoa hel-
pottavat myymälän näyttelyalueen runsaat 
sisustusratkaisut ja esillepanot.

Byggmakker-ketju on Norjan laajin rauta-
kauppaketju. Sen erityisiä vahvuuksia ovat 
rakennustarvikemyynti ja ammattiasiakas-
osaaminen.

Senukai-ketju on Liettuan markkinajoh-
taja. Ketjun Mega Store -konsepti tarjoaa 
asiakkailleen lähes kaikki rakentamisen ja 
asumisen tuotteet yli 20 000 m2:n myymä-
löissä. 

OMA on Valko-Venäjän suurin rautakaup-
paketju.

yritysasiaKKaiden Kumppani
Rautakesko Yrityspalvelu toimii Suo-
messa ja palvelee rakennusalan ammatti-
laisia yhdessä K-rauta- ja Rautia-ketjujen 
kanssa. Yrityspalvelun asiakkaita ovat muun 
muassa valtakunnalliset rakennusliikkeet, 
teollisuus, kunnat ja muut yritysasiakkaat. 
Rautakesko Yrityspalvelu hyödyntää asia-
kaspalvelussa K-rauta- ja Rautia-verkostoa. 
Suuri osa Yrityspalvelun toimituksista kul-
kee tämän verkoston toimipisteiden kautta.

KauppapaiKKaVerKostoa 
VahVistettiin
Vuonna 2011 Suomessa avattiin uusi K-rauta 
Kuopiossa, Rautia Oulussa ja K-maatalous 
Vieremällä. Lisäksi kaikki Rautakeskon 
ketjut Suomessa toteuttivat lukuisia mer-
kittäviä konsepti- ja liiketyyppiuudistuksia 
vuonna 2011. Venäjällä avattiin uusi K-rauta 
Pietariin ja ensimmäinen K-rauta Mosko-
vaan. Ruotsissa K-rauta avasi uuden myymä-
län Haaparantaan. Norjassa avattiin kolme 
uusittua Byggmakker-myymälää: Stiltre, 
Sogne ja Hallingdal. 

K-rauta-ketjun Design Center -suunnit-
telu- ja palvelualue helpottaa asiakkaan 
asiointia, ideointia ja suunnittelua. Kes-
kitetyllä näyttelyalueella asiakkaalle tarjo-
taan suunnittelua, palveluja ja esillepanoja 
ideoin nista asennukseen.

K-rautaa vuosina 2012–2015. Investoinnit 
ovat noin 300 miljoonaa euroa. Tavoitteena 
on saavuttaa Venäjällä 800 miljoonan euron 
liikevaihto vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Rautakesko vahvistaa ja uudistaa kauppa-
paikkaverkostoaan myös muissa toiminta-
maissa. Rakenteilla ovat K-raudat Suomessa 
Kouvolaan, Turkuun ja Ylivieskaan, Ruot-
sissa Uppsalaan ja Linköpingiin sekä Venä-
jällä Moskovaan. Rautia-K-maataloudet ovat 
rakenteilla Turkuun ja Keuruulle ja Rautia 
Muhokseen.

Asiakkaalle tarjottavien verkkopalvelu-
jen sekä suunnittelu- ja asennuspalvelujen 
kehittämistä jatketaan vuonna 2012. Myös 
sosiaalista mediaa hyödynnetään vuoropu-
helussa asiakkaiden kanssa.

Vastuullisuuden, ympäristöarvojen ja 
energiatehokkuuden merkitys asiakkai-
den ostokäyttäytymisessä kasvaa edelleen. 
Rautakeskon ketjujen tavoitteena on auttaa 

K-raudan uudistettu k-rauta.com-verkko-
palvelu otettiin käyttöön kaikissa toiminta-
maissa ja Rautia-ketjussa rautia.fi-verkko-
palvelun sisältöä kehitettiin. Rakentamiseen 
ja kodin kunnostamiseen sekä energia-
tehokkuuteen liittyviä työohjevideoita, 
menekkilaskureita sekä sisustamisen tren-
dejä ja vinkkejä lisättiin molempien ketju-
jen verkkosivuille. 

ideoinnista asumisen 
ratKaisuihin 
Rautakeskon tavoitteena vuonna 2012 on 
markkinakasvua parempi myynnin kasvu. 
Rautakaupan markkinoiden ennakoidaan 
kehittyvän vaihtelevasti eri toimintamaissa. 
Myös kuluttaja- ja ammattiasiakasryhmien 
välillä on maakohtaisia eroja. 

Rautakesko investoi voimakkaasti Venä-
jän toimintojen laajentamiseen. Suunni-
telmissa on avata Venäjällä yksitoista uutta 

energiaosaaja

K-rautojen ja Rautioiden Energiaosaaja-palvelun 
tavoitteena on tehdä kodin energiatehokkuuden 
parantaminen helpoksi asiakkaalle. Asiakkaille 
tarjottavia palveluja ja tuotteita ovat esimerkiksi 
energiansäästökartoitus, lämpökamerakatsel-
mus, ilma- ja maalämpöpumput, aurinkoveden-
lämmittimet ja aurinkopaneelit asennuksineen. 
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asiakasta asumisen energiatehokkuuteen 
liittyvissä kysymyksissä ja projekteissa. 
Ketjukauppojen henkilökuntaa koulute-
taan Energiaosaaja-koulutuksissa ja Ener-
giamestari-ammattitutkintokoulutuksessa. 
Asiakas saa yhden palvelupisteen kautta 
kaikki energiatehokkaassa rakentamisessa 
ja remontoinnissa tarvittavat tutkimukset, 
selvitykset ja suunnitelmat sekä niihin liit-
tyvät tuotteet ja asennukset. 

Kansainvälistä tavararyhmähallintaa ja 
ostotoimintaa tiivistetään edelleen vähit-
täiskaupan tehokkaammalla ohjauksella. 
Omia merkkejä (Cello, Prof ja FXA) kehite-
tään pitkäjänteisesti ja niiden osuus myyn-
nistä kasvaa. 

Suomessa alkoi vuoden 2011 lopussa 
uuden SAP-pohjaisen toiminnanohjausjär-
jestelmän, RAKSAn käyttöönotto. RAKSA 

yhtenäistää ketjukauppojen ja Rauta keskon 
liiketoimintaa tukevat toimintamallit ja 
vähittäiskaupan tietojärjestelmät useim-
missa toimintamaissa.

Maatalouskaupassa panostetaan vilje-
lyohjelman sekä konekaupan verkoston 
kehittämiseen. 

rauta- ja sisustuskaupan 
markkinat
Rautakeskon toimialueella alan vähittäis-
kaupan markkinat ovat noin 25 mrd. euroa 
(oma arvio). 

Suomessa rauta- ja sisustuskaupan vähit-
täiskaupan markkinat ovat runsaat 3,5 mrd. 
euroa (alv 0 %) ja ne kasvoivat noin 4,5 % 
vuonna 2011 (RaSi ry).

Ruotsissa rautakaupan kokonaismarkkinat 
ovat noin 3,1 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne 
kasvoivat noin 1 % (oma arvio). 

Norjassa rautakaupan kokonaismarkkinat 
ovat noin 5,3 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne 
kasvoivat noin 6 % (oma arvio).

Viron rautakauppamarkkinat ovat noin 
0,3 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne kasvoivat 
noin 8 % (oma arvio).

Latviassa rautakaupan kokonaismarkkinat 
ovat noin 0,3 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne 
kasvoivat noin 5 % (oma arvio). 

Liettuassa rautakaupan kokonaismarkkinat 
ovat noin 0,5 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne 
kasvoivat noin 10 % (oma arvio). 

Venäjällä rauta-, sisustus- ja kodintavara-
kaupan kokonaismarkkinat ovat noin 
12 mrd. euroa (alv 0 %) ja ne kasvoivat noin 
15 % (oma arvio). 

Valko-Venäjällä rautakaupan kokonais-
markkinat ovat noin 0,6 mrd. euroa 
(alv 0 %) euroa ja ne laskivat euromääräi-
sesti 50 %, paikallisessa valuutassa markki-
noiden koko säilyi lähes ennallaan  
(oma arvio).

maatalouskaupan markkinat
Maatalouskaupan markkinat Suomessa 
ovat noin 1,7 mrd. euroa ja ne kasvoivat 
noin 10 % vuonna 2011 (oma arvio).  
Markkinoita kasvattivat tuotteiden ja  
tuotantopanosten hinnannousut.

Vuoden 2011 tapahtumia
 ■ Rautakeskon myynti kehittyi markkinoita nopeammin 
 ■  Venäjällä avattiin ensimmäinen K-rauta Moskovaan
 ■  Uudet ja kattavat verkkopalvelut laajenivat kaikkiin toimintamaihin
 ■  Uusi Energiaosaaja-palvelu tarjoaa asiakkaille energiatehokkaita ratkaisuja 

ja parempaa asumismukavuutta
 ■  Omien tuotemerkkien valikoimaa laajennettiin
 ■  K-maatalouden ykköstapahtuma Kone-Forum keräsi ennätysyleisön, 

26 700 vierailijaa

lue lisää
Rautakaupan taloudellista kehitystä esitel-
lään viereisen sivun taulukossa sekä vuo-
sikertomuksen tilinpäätösosiossa sivulta 
62 alkaen.
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K-ryhmän rautakauppa, kauppojen 
lukumäärät sekä vähittäis- ja yritys-
asiakasmyynti

      lukumäärä myynti, (alv 0 %), milj. €

2011 2010 2011 2010

K-rauta* 41 41 586 546

Rautia* 106 106 489 463

Rautakesko Yrityspalvelu 226 199

K-maatalous* 88 88 417 378

K-asiakassopimuskaupat 31 32 49 52

suomi yhteensä 266 267 1 767 1 637

K-rauta, Ruotsi 21 20 216 209

Byggmakker, Norja 110 112 942 864

muut pohjoismaat yhteensä 131 132 1 159 1 073

K-rauta, Viro 9 9 60 52

K-rauta, Latvia 8 9 53 47

Senukai, Liettua 17 17 251 228

baltia yhteensä 34 35 363 328

K-rauta, Venäjä 14 12 237 204

OMA, Valko-Venäjä 6 5 80 72

Venäjä ja Valko-Venäjä yhteensä 20 17 317 277

rautakauppa ulkomaat yhteensä 185 184 1 839 1 677

rautakauppa yhteensä 451 451 3 605 3 314

* v. 2011 K-raudoista 1 ja Rautioista 49 oli samalla K-maatalous-kauppoja
* v. 2010 K-raudoista 1 ja Rautioista 50 oli samalla K-maatalous-kauppoja

rautakaupan avainluvut 2011 2010

Liikevaihto milj. € 2 716 2 519

Liikevoitto milj. € 26,3 23,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. € 26,6 24,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 1,0 1,0

Investoinnit milj. € 109,8 78,2

Sidotun pääoman* tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 3,8 3,8

Henkilökunta keskimäärin 8 874 8 379

* kumulatiivinen keskiarvo

rautakaupan liikevaihto 2011 milj. € muutos, %

Rautakauppa, Suomi 1 233 6,0

K-rauta, Ruotsi 215 3,3

Byggmakker, Norja 592 8,2

K-rauta, Viro 59 13,6

K-rauta, Latvia 53 11,1

Senukai, Liettua 249 9,8

K-rauta, Venäjä 237 16,4

OMA, Valko-Venäjä 80 9,2

yhteensä 2 716 7,8

rautakaupan sidottu pääoma 31.12. milj. € 2011 2010

Pitkäaikaiset varat 561 505

Vaihto-omaisuus 277 254

Lyhytaikaiset saamiset 264 246

./. Koroton vieras pääoma -363 -365

./. Pakolliset varaukset -2 -2

sidottu pääoma** 738 638

** sidottu pääoma tilikauden lopussa

rautaKauppa

Markkinaosuus Suomessa 
(RaSi ry, oma arvio) 
Pääkilpailijat: Starkki, Kodin 
Terra, S-rauta, Agrimarket, 
Bauhaus

Maataloustarvikekaupan 
markkinaosuus (oma arvio)
Pääkilpailijat: Agrimarket ja 
Yrittäjien Maatalous (YRMA)

38 %

25 %

Markkinaosuus Ruotsissa 7 % (HUI, oma 
arvio). Pääkilpailijat: Bauhaus, Byggmax, 
Beijer Bygg ja Hornbach

Markkinaosuus Norjassa 18 % (TBF). 
Pääkilpailijat: Monter/Optimera (Saint 
Gobain), Maxbo ja Coop

Markkinaosuus Virossa 18 % (oma arvio).
Pääkilpailijat: Ehitus ABC (Saint Gobain), 
Bauhof, Espak ja Bauhaus

Markkinaosuus Latviassa 16 % (oma 
arvio). Pääkilpailijat: Depo DIY ja Kursi

Markkinaosuus Liettuassa 30 % (oma 
arvio). Pääkilpailijat: Bauhof, Emeritazas ja 
erikoisliikkeet

Markkinaosuus Luoteis- ja Keski-Venä-
jällä 5 % (Pietari ja Moskova, oma arvio).
Pääkilpailijat: Leroy Merlin, OBI, Castorama, 
Maxidom, Metrika

Markkinaosuus Valko-Venäjällä 9 % 
(oma arvio). Pääkilpailijat: Novoselkin, 
Materik

maataloustarViKeKauppa

Suomi, K-maatalous-ketju

toimintaympäristö
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auto- ja KoNeKauPPa
VV-Auto on Volkswagen-, Audi- ja Seat-hen-
kilöautojen sekä Volkswagen-hyötyautojen 
maahantuoja ja markkinoija Suomessa ja 
Seatin osalta myös Virossa ja Latviassa.  
VV-Auto toimii myös autojen vähittäiskaup-
piaana ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja 
omissa liikkeissään pääkaupunkiseudulla 
ja Turussa. 

Konekesko on rakennus-, materiaalinkä-
sittely-, ympäristö- ja maatalouskoneiden, 
kuorma- ja linja-autojen sekä vapaa-ajan-
koneiden maahantuontiin ja kauppaan eri-
koistunut palveluyritys. Konekesko toimii 
Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja 
Venäjällä.

VV-auto KaiKKien aiKojen 
myyntiennätyKseen
VV-Auton uusien henkilö- ja pakettiauto-
jen yhteenlaskettu markkinaosuus nousi 
uuteen ennätykseen ja oli 20,7 %. VV-Auton 
maahantuomien autojen rekisteröinnit oli-
vat noin 29 000, mikä oli myös kappalemää-
räisesti kaikkien aikojen korkein määrä.

Volkswagen-henkilöautoasiakkaita pal-
vellaan yhteensä 40 myynti- ja 58 huolto-

toimipaikassa. Volkswagen-hyötyautoilla 
on 41 myynti- ja 59 huoltotoimipaikkaa. 
Audi-jälleenmyyntiverkosto käsittää 21 
myynti- ja 25 huoltotoimipaikkaa. Seatia 
myydään 22 ja huolletaan 35 toimipai-
kassa Suomessa ja neljässä toimipaikassa 
Baltiassa.

Volkswagenin uusi korjaamokonsepti, 
Direct Express, tuotiin markkinoille loppu-
vuodesta 2011. Korjaamo on erikoistunut 
yli viisivuotiaille autoille tehtäviin nopei-
siin korjauksiin ja kulutusosien vaihtoon. 
Ensimmäinen Direct Express -huoltokor-
jaamo avasi ovensa Espoon Otaniemessä. 
Seuraavat huoltokorjaamot avataan Jyväs-
kylään ja Ouluun. 

Audi avasi kolmeksi kuukaudeksi uuden 
tyyppisen Audi Showroomin Kluuvin kaup-
pakeskukseen Helsingissä, mikä mahdol-
listi uusien automallien esittelyn ydin-
keskustassa. 

Vuoden 2010 aikana käynnistettyjen 
rakennushankkeiden, Espoon uuden Volks-
wagen Centerin ja Turun laajennetun ja 
peruskorjatun Volkswagen Centerin avajai-
sia vietetään keväällä 2012.

Auto- ja konekaupan  
muodostavat VV-Auto ja  
Konekesko tytäryhtiöineen. 
VV-Auto ja Konekesko 
edustavat johtavia merkke-
jä sekä vastaavat niiden 
myynnistä ja jälkimarkki-
noinnista. 
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co
2
-päästöt ovat laskeneet 

merkittävästi
Autovero muutettiin Suomessa hiilidioksidipäästöpohjaiseksi vuonna 2008. 
Henkilöautojen keskimääräiset CO

2
-päästöt ovat laskeneet vuoden 2007 

arvosta 177,3 g/km vuoden 2011 arvoon 143,9 g/km. Panostus vähäpääs-
töisiin malleihin näkyy myös esimerkiksi Volkswagen-henkilöautojen keski-
määräisissä CO

2
-päästöissä, jotka olivat 133,7 g/km vuonna 2011.

yamarin cross 
-veneille 
avainlippu
Vuonna 2010 markkinoille 
tuodulle alumiinirunkoiselle 
Yamarin Cross -venemallistol-
le myönnettiin tammikuussa 
2011 Suomalaisen työn liiton 
Avainlippu-alkuperämerkki. 
Merkki kertoo, että tuote on 
valmistettu tai palvelu tuotettu 
Suomessa.

toiMiaLat auto ja konekauppa

Volkswagen-mallisto täydentyi vuoden 
mittaan merkittävästi. Uusina malleina 
markkinoillemme tulivat uusi Jetta, uudis-
tunut Tiguan ja Golf GTI -juhlamalli. Volks-
wagenin DemoTour-kiertueella autoilijat 
saivat kokeilla uutta Golf Cabriolet -avo-
mallia sekä Beetleä. Volkswagen-hyötyau-
tot toi markkinoille uuden Amarok-pick-
upin ja uudistuneen Crafterin. Audi esitteli 
uudistuneen Audi A5:n ja A6-malliston 
sekä Audi Q3:n. Audi siirtyi loppuvuodesta 
myös hybridi-aikaan esittelemällä Audi Q5 
Hybridin. Seatin vuoden uutuus oli perhe-
auto Seat Alhambra. 

KoneKesKon monipuoliset 
ValiKoimat
Konekeskon vapaa-ajankonekauppa perus-
tuu tiiviiseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön 
Yamaha Motor Co. Ltd:n kanssa. Konekesko 
tuo maahan ja myy Yamaha-moottori pyöriä, 
-mopoja, -mönkijöitä, -moottorikelkkoja, 
-perämoottoreita, -generaattoreita ja -vesi-
jettejä Yamaha-jälleenmyyjäverkoston 
kautta. Konekeskon omia venemerkkejä 
ovat Yamarin, Yamarin Cross ja Suvi. Lisäksi 
Konekesko myy Linder-, Zodiac- ja kesästä 
2011 alkaen myös TG-veneitä. Yamarin- ja 
Suvi-veneet valmistetaan Suomessa ja niitä 
viedään useisiin Euroopan maihin ja Venä-
jälle. Kaudella 2011 Konekesko esitteli kah-
deksan uutta omaa venemallia. 

Konekeskon Muuli-perävaunuvalikoimaa 
täydentävät ammattikäyttöön tarkoitetut 
Saris-perävaunut, joiden myynti siirtyi 
Konekeskolle lokakuussa 2011.

Rakennus-, materiaalinkäsittely- ja ympä-
ristökoneita markkinoidaan Suomessa, 

traktorit sekä kattava valikoima maatalou-
den työkoneita, merkittävimpinä Claas, 
Lemken ja Hardi. Baltian leikkuupuimuri-
kaupassa Konekesko ja Claas ovat saavutta-
neet markkinajohtajan aseman.

Lisäksi Konekesko vastaa MAN-kuorma-
autojen sekä MAN- ja Neoplan-linja-autojen 
myynnistä ja jälkimarkkinoinnista Suo-
messa. 

huoltoKoulutuKsella 
huippupalVeluun
Konekesko on vuoden 2011 aikana panosta-
nut huoltoverkoston kattavuuteen ja huol-
tohenkilökunnan koulutukseen. 

Vuonna 2011 Konekesko järjesti yhdessä 
Työtehoseuran kanssa 6 kuukautta kestävän 
trainee-ohjelman, josta valmistui maata-
louskonemekaanikkoja sekä omiin huolto-
pisteisiin että huoltoyrittäjäverkostoon. 

Konekeskon Marine-huoltoyksikkö on 
kouluttanut asentajia maailmanlaajuisen 
YTA (Yamaha Technical Academy) -ohjel-
man mukaisesti jo neljä vuotta. Tutkinnon 
suorittaneita asentajia on Suomessa tällä 
hetkellä noin 160. 

Konekesko on laajentanut varaosa- ja 
huoltopäivystystään maatalouden sesongin 
aikana kaikilla toiminta-alueillaan. Vara-
osaverkostoon kuuluu 17 täyden palvelun 
K-varaosamyymälää ja lisäksi huolto- ja 
kulutusosissa palvelee 30 K-maatalouden 
toimipistettä. Ympäristö- ja rakennuskonei-
den varaosia on aiemman Vantaan Hakki-
laan keskitetyn palvelun lisäksi saatavissa 
nyt myös kaikista K-varaosamyymälöistä.

Konekesko laajensi sopimushuolto-
mallinsa Baltiaan, missä ensimmäiset 
Konekeskon ohjauksessa operoivat sopi-
mushuoltajat aloittivat toimintansa vuonna 
2011.

Baltiassa ja Pietarissa Konekeskon oman 
myyjäverkoston kautta. Tunnetuimpia 
Konekeskon edustamia merkkejä ovat New 
Holland, Case, Kubota, Manitou, Sennebo-
gen, Grove ja Still. Kaudella 2011 aloitettiin 
Weidemann-pyöräkuormaajien myynti. Bal-
tiassa Konekeskon edustukseen kuuluvat 
lisäksi Ponsse-metsäkoneet sekä Dynapac-
jyrät ja -asfalttikoneet. 

Konekeskon maatalouskonemyynnin 
päämerkit Suomessa ovat Claas-leikkuupui-
murit ja Massey Ferguson -traktorit. Baltian 
maissa valikoimaan kuuluvat lisäksi Claas-
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Vuoden 2011 tapahtumia
 ■ Volkswagen-henkilö- ja pakettiautot nousivat rekisteröintitilastojen  

ykkösiksi ja Audi jatkoi ykkösenä premiumluokassa. 
 ■ Palvelu 1 -tutkimuksessa arvioitiin ensimmäistä kertaa myös sähköisiä pal-

veluita. Volkswagen-liikkeet tarjosivat Auto Bild Suomi -lehden tutkimuk-
sen mukaan parasta Internet-palvelua.

 ■ VV-Auton koulutuskeskuksessa järjestetään vuosittain yli 5 000 henki-
lökoulutuspäivää. Panostus koulutukseen toi huoltoteknikko Jouni  
Gustafssonille Volkswagen-huoltoteknikkojen maailmanmestaruuden.

 ■ Seat aloitti yhteistyön Suomen Lumilautaliiton kanssa.
 ■ Yamaha vietti kilpailutoiminnan 50-vuotisjuhlavuotta. Konekesko oli  

Yamahan merkeissä tukemassa Sami Seliö Junior-tiimin toimintaa.

toiMiaLat auto ja konekauppa

KoneKesKo 10 Vuotta
Konekesko Oy täytti syksyllä 2011 itse-
näisenä yhtiönä 10 vuotta. Konekauppaa 
Keskolla on kuitenkin tehty jo vuodesta 
1945. Pitkäaikaisimmat Konekeskon tuote-
edustukset ovat Allison-vaihteistot ja 
Yamaha-perämoottorit.

halutuimmat brändit ja 
VahVa palVeluVerKosto
Auto- ja konekaupan vahvuuksia ovat kan-
sainvälisesti tunnetut brändit, laaja ja kor-
kealaatuinen tuotevalikoima sekä ammat-
titaitoinen henkilöstö. Muita vahvuuksia 
ovat monipuoliset palvelut, vahva myynti- ja 
jälkimarkkinointiverkosto, tehokas logis-
tiikka sekä autokaupassa oma vähittäis-
myyntiketju. 

Auto- ja konekaupan tavoitteena on vuo-
den 2012 aikana kasvattaa edustamiensa 
merkkien markkinaosuutta, kehittää edel-
leen jälleenmyynti- ja huoltoverkostoaan 
sekä vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja 
-uskollisuutta. Keskeisiä kehittämisalueita 
ovat tuote- ja palveluvalikoiman laajentami-
nen sekä sähköisen asiakaskommunikaa-
tion lisääminen.

auto- ja konekaupan  
markkinat 
Vuonna 2011 Suomessa ensirekisteröitiin 
126 123 henkilöautoa ja 14 491 pakettiautoa. 

Henkilöautomarkkinat kasvoivat edellis-
vuodesta 12,6 % ja pakettiautomarkkinat 
31,2 %. Volkswagen nousi sekä henkilö- 
että pakettiautojen rekisteröintitilastoissa 
eniten rekisteröidyksi automerkiksi.  
Audi jatkoi edelleen premium-merkkien 
ykkösenä. Seatin markkinaosuus nousi 
edellisvuodesta.

Vapaa-ajankoneiden kokonaismarkkinat 
olivat Suomessa noin 300 milj. euroa ja ne 
pysyivät kokonaisuutena edellisvuoden 
tasolla. Veneiden vientimarkkinat supistui-
vat. Rakennuskonemarkkinat olivat toi-
minta-alueella noin 800 milj. euroa ja ne 
kasvoivat 60 %. Suomen ja Baltian maata-
louskoneiden markkinat olivat yhteensä 
noin 630 milj. euroa ja ne kasvoivat 20 %. 
Kuorma-automarkkinat (yli 6 t paino-
luokka) olivat noin 590 milj. euroa ja kas-
voivat edellisvuodesta 17 %.

apupoika 
anteron 
kierrätyskesä
Volkswagen Hyötyautojen Kesä-
työpaikka vailla vertaa -kampanja 
järjestettiin toisen kerran kesällä 
2011. Kampanjan ideana on tar-
jota kahdelle suomalaiselle yri-
tykselle hyötyauto ja nuori työn-
tekijä palvelukseen kesän ajaksi. 
Apupoika Anteroksi ja Aputyttö 
Annukaksi haki lähes 800 nuor-
ta, ja yrityshakemuksiakin tuli 235 
kappaletta. Apupojaksi valittu 
18-vuotias Markus Uusitalo kul-
jetti Volkswagen Transporterilla 
pienelektroniikkaromua kierrätyk-
seen vantaalaisen Stena Techno-
world Oy:n palveluksessa tarjoten 
pääkaupunkiseudun yrityksille ja 
kotitalouksille sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden ilmaisen noudon. 

Vuoden 2012 aikana auto- ja konekaupan 
markkinoiden ennakoidaan kääntyvän las-
kuun, mihin osaltaan vaikuttaa autoveron 
nousu Suomessa 1.4.2012 alkaen.

lue lisää
Auto- ja konekaupan taloudellista kehi-
tystä esitellään viereisen sivun taulukossa 
sekä vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa 
sivulta 62 alkaen.
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K-ryhmän auto- ja konekauppa, 
kauppojen lukumäärät sekä vähittäis- ja 
yritysasiakasmyynti

      lukumäärä myynti, (alv 0 %), milj. €

2011 2010 2011 2010

VV-Auto, vähittäiskauppa 9 9 422 339

VV-Auto, maahantuonti 1 1 447 349

Konekesko, Suomi 2 2 217 193

suomi yhteensä 12 12 1 086 881

Konekesko, Viro 32 29

Konekesko, Latvia 42 40

Konekesko, Liettua 41 28

Konekesko, baltia yhteensä 114 97

auto- ja konekauppa yhteensä 12 12 1 200 978

auto- ja konekaupan avainluvut 2011 2010

Liikevaihto milj. € 1 174 955

Liikevoitto milj. € 51,9 33,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. € 51,8 33,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 4,4 3,5

Investoinnit milj. € 29,9 17,8

Sidotun pääoman* tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 32,8 19,6

Henkilökunta keskimäärin 1 206 1 138

* kumulatiivinen keskiarvo

auto- ja konekaupan liikevaihto 2011 milj. € muutos, %

VV-Auto 849 27,0

Konekesko, Suomi 219 13,3

Konekesko, Baltia 111 14,7

yhteensä 1 174 23,0

auto- ja konekaupan sidottu pääoma 31.12. milj. € 2011 2010

Pitkäaikaiset varat 94 84

Vaihto-omaisuus 223 165

Lyhytaikaiset saamiset 74 58

./. Koroton vieras pääoma -163 -130

./. Pakolliset varaukset -18 -14

sidottu pääoma** 210 163

** sidottu pääoma tilikauden lopussa

autoKaupan marKKinaosuudet 
suomessa

21 %

52 %

VV-auto (Volkswagen-, 
Audi- ja Seat-henkilöautot 
sekä Volkswagen-paketti-
autot yhteensä)

Veneet, markkinaosuus 18,9 % 
(Yamarin, Suvi, Linder, TG, Zodiac, Palta ja 
Capelli)

Moottoripyörät markkinaosuus 16,5 % 
(Yamaha)

Mopot, markkinaosuus 7,9 % (Yamaha)

traktorit, markkinaosuus 13,7 % 
(Massey Ferguson) 

Kuorma-autot, yli 6 t, markkinaosuus 
5,8 % (MAN) 

Perämoottorit 
(Yamaha, Selva)

toimintaympäristö

KoneKaupan marKKinaosuudet 
suomessa
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yhteiSet 
toiminnot

VaStuuLLiNeN 
tapa toimia
on osa jokapäiväistä työtämme. Osallistumme omalla toiminnallamme 
aktiivisesti ilmastonmuutoksen etenemisen hillitsemiseen. Autamme siinä 
myös kumppaneitamme ja asiakkaitamme.
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VaStuuLLiSuuS on 
yhteispeliä

Asiakkaamme voivat luot-
taa tuotteidemme laatuun 
ja turvallisuuteen. Jo tulles-
saan K-kauppaan he teke-
vät vastuullisen valinnan. 
Pitkäjänteistä ja sitoutunut-
ta toimintaamme ohjaavat 
Keskon yhteiskuntavastuun 
yleiset periaatteet, vastuul-
lisuusohjelma ja Vastuulliset 
toimintatapamme -opas.

VaiKutus yhteisKuntaan
Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä 
osakkeenomistajille, rahoittajille, henkilö-
kunnalle, tavaran- ja palveluntoimittajille 
ja heidän työntekijöilleen sekä kunnille ja 
valtioille.

Vuonna 2011 Keskon palkat ja muut edut 
henkilökunnalle olivat kaikissa toimin-
tamaissa yhteensä 473 miljoonaa euroa. 
Keskon tuloverot olivat 85 miljoonaa euroa 
ja eläkkeet ja henkilösivukulut 91 miljoonaa 
euroa.

pienistä ruokakaupoista 
kauppakeskuksiin
K-ruokakauppaverkosto on Suomen kat-
tavin, 964 K-ruokakauppaa 301 kunnassa 
vuonna 2011. Suomen väestöstä noin puo-
let asuu alle kilometrin päässä K-ruokakau-

pasta. Uusia K-kauppiaita aloitti vuoden 
aikana 78.

Keskolla on käynnissä merkittäviä kaup-
pakeskushankkeita. Marraskuussa 2011 
avattu kauppakeskus Karisma Lahdessa on 
yksi Keskon kaikkien aikojen suurimmista 
vähittäiskaupan hankkeista. Se on ensim-
mäinen kauppakeskus, jonka Kesko on 
suunnitellut ja rakennuttanut alusta läh-
tien. Vuoden 2012 loppupuolella avataan 
kauppakeskus Veturi Kouvolassa ja uudis-
tettu kauppakeskus Ruoholahti Helsingissä.

Kannustamme paikallisostoihin
Keskon toiminnan tuottamasta taloudelli-
sesta hyödystä pääosan, 85 % Keskon lii-
kevaihdosta, saavat tavaroiden toimittajat. 

Vuonna 2011 Keskon ostot tavarantoi-
mittajilta Suomesta olivat 5 436 miljoonaa 

Keskon toiminta vaikuttaa koko 
yhteiskuntaan. Kesko kehittää ja tarjoaa 

kaupan alan palveluita, työllistää suoraan ja 
välillisesti sekä valmistuttaa ja myy tuotteita.
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euroa ja muista maista 2  613  miljoonaa 
euroa. Kauppiaiden suorat ostot Suomen 
maakunnittain esitetään yhteiskuntavas-
tuun raportissa.

sponsorointia lasten, nuorten ja 
kestävän kehityksen hyväksi
Kesko ja sen tytäryhtiöt tukivat vuoden 
2011 aikana erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä 
yhteensä noin miljoonalla eurolla.

Kesko oli pääyhteistyökumppanina 
Vuoden 2011 urheilutapahtumassa, Your 
Move Suurtapahtumassa Helsingissä. Nuo-
ren Suomen järjestämä kuusipäiväinen, 
13–19-vuotiaille suunnattu liikuntatapah-
tuma keräsi yli 42 000 osallistujaa. Nuoret 
nikkaroivat Keskon tapahtumateltassa lin-
nunpönttöjä, jotka lahjoitettiin Helsingin 
puistoihin. Teltan säkki- ja aurinkotuolit 
lahjoitettiin Syöpäklinikalle. 

Vuonna 2011 jaettujen Keskon kestävän 
kehityksen palkintojen teemana oli mate-
riaalitehokkuus. Palkinnot saivat Dodo ry:n 

kaupunkiviljelijät, tavaroiden vaihtopalvelu 
Netcycler Oy, Yritetään yhdessä ry ja Pieni 
vihreä paja NY. Palkintojen yhteissumma 
oli 30 000 euroa.

henKilöstön hyVinVointi
Keskon työhyvinvointiohjelman tavoit-
teena on tukea henkilöstön hyvinvointia ja 
Keskon tavoitteiden toteutumista. 

Vuonna 2011 koko konsernissa otettiin 
käyttöön työhyvinvoinnin johtamismalli. 
Työhyvinvoinnin johtamismallia käsitel-
lään tarkemmin Henkilöstö-osiossa sivuilla 
38–39.

 Osana työhyvinvointiohjelmaa työter-
veyshuolto ja henkilöstöhallinto julkai-
sivat työhyvinvointioppaan käytettäväksi 
kaikissa toimintamaissa.

Työyhteisön hyvinvointia ja johtamisen 
laatua mitataan vuosittain henkilöstötut-
kimuksella, joka toteutetaan samansisäl-
töisenä Keskossa ja sen ketjujen kaupoissa. 
Henkilöstötutkimuksessa 2011 Kesko-

konsernin tulokset parantuivat edellis-
vuodesta. Esimiestyön ja tasa-arvon arviot 
paranivat eniten. Esimiestyön kokonaiskes-
kiarvo oli 3,90 ja tasa-arvon toteutuminen 
yhtiön toiminnassa 4,11 (asteikolla 1–5).

Vastuulliset toimintatapamme -opas 
varmistaa yhteisen näkemyksen
Vastuulliset toimintatapamme -opas ohjaa 
kaikkia K-ryhmässä työskenteleviä toimi-
maan yhteisten arvojen ja vastuullisten toi-
mintaperiaatteiden mukaisesti. 

Vuoden 2011 henkilöstötutkimuksessa 
väittämä ”Toimin Vastuulliset toimintata-
pamme -oppaan mukaisesti” sai arvion 4,23 
(asteikolla 1–5).

Päivitetty versio Vastuulliset toiminta-
tapamme -oppaasta julkaistaan vuonna 2012.

ilmastonmuutosVaiKutuKset
Ympäristövastuussa Kesko hillitsee ilmas-
tonmuutosta tehostamalla energiankulu-
tustaan ja lisäämällä jätteiden hyötykäyttöä.

opiskelijat valitsivat Keskon 
raportin suosikikseen
Kesko valittiin Suomen parhaaksi yhteiskuntavastuun ra-
portoijaksi Vastuullisuusraportointi-kilpailussa marras-
kuussa 2011. Myös opiskelijat valitsivat omassa arviossaan 
Keskon kilpailun parhaaksi raportoijaksi. Opiskelijoiden 
perusteluissa Keskon raporttia kuvattiin tasapainoiseksi, 
helppolukuiseksi ja käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi, 
jossa johdon näkemys ja sitoutuminen vastuullisuuteen 
ovat vahvasti läsnä.

Keskon 12. yhteiskuntavastuun raportti julkaistaan 
keväällä 2012.

Valoa ja energian-
säästöä

Lielahden Kodin Ykkönen Tampereelta sai kunnia-
maininnan Vuoden Valaistuskohde 2011 -kilpailus-
sa. Kaupan valaistuksen suunnittelussa on kiinni-
tetty erityistä huomiota tunnelmaan ja tuotteiden 
hyvään esilletuomiseen. Yleisvalaistusta on vähen-
netty, jolloin tuotteiden korostusvalaistus on voi-
tu toteuttaa pienitehoisemmilla kohdevalaisimilla. 
Sähkönkulutus on vähentynyt noin 35 % verrattuna 
aiempiin toteutuksiin. 
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ympäristöystävällisyys rakentamisen 
lähtökohtana
Uuden kauppapaikan tai kauppakeskuk-
sen suunnittelun lähtökohtana on kestävä 
kehitys, ympäristöystävällisyys ja energia-
tehokkuus.

Uusien kauppojen rakentamisessa ja 
vanhojen uudistuksissa otetaan käyttöön 
ratkaisuja, jotka vähentävät kiinteistöjen 
elinkaarenaikaista materiaalien ja energian 
kulutusta. Kiinteistöjen energiatehokkuutta 
parannetaan hyödyntämällä kaupan kylmä-
laitteiden lauhdelämpöä, kansittamalla 
pakastealtaita ja käyttämällä leditekniikkaa 
uusissa mainosvaloissa.

Kesko toimii kestävän rakentamisen 
puolesta ja on Green Building Council Fin-
landin (FIGBC:n) jäsen. Kesko on valinnut 
ympäristöluokitusjärjestelmäkseen kan-
sainvälisen, vähittäiskauppakiinteistöihin 
parhaiten soveltuvan BREEAMin (Building 
Research Establishment Environmental 
Assessment Methodin). BREEAM-järjestel-
mällä arvioidaan myös Kouvolaan raken-
nettavan Veturi-kauppakeskuksen ympä-
ristövaikutuksia. 

lisäämme energiatehokkuutta
Vuonna 2011 K-ryhmän yhteenlaskettu 
sähkön ja lämmön kulutus Suomessa oli 

1 071 GWh. Kesko osti K-ryhmän Suomessa 
sijaitsevien kiinteistöjen sähköstä keski-
tetysti 71  %, mikä oli kaikki hiilivapaata 
ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua sähköä.

Kesko on sitoutunut kaupan energiate-
hokkuussopimuksessa tehostamaan energi-
ankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 
65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun men-
nessä. Se vastaa vuositasolla 15 K-citymarke-
tin energiankulutusta.

Suurimmat säästöt saadaan kansittamalla 
pakastealtaita ja käyttämällä ledimainos-
valoja sekä säädettävällä ja kohdennettavalla 
myymälävalaistuksella.

Lauhdelämmön talteenoton ansiosta 
K-ruokakauppojen lämmityksessä tarvi-
taan kaukolämpöä vasta kovilla pakkas-
säillä. Noin puolet uusista K-ruokakaupoista 
käyttää kaupan kylmälaitteena teollisuuden 
prosesseista kerättyä hiilidioksidia. 

Vähennämme kuljetusten päästöjä
Vuonna 2011 Keslogin hoitamien kuljetus-
ten ajokilometrejä kertyi 37,9 miljoonaa. 
Keslogin tavoitteena on vähentää kuljetus-
ten hiilidioksidipäästöjä. 

K-ruokakauppojen kuljetuksissa otettiin 
syksyllä 2011 testikäyttöön Suomen ensim-
mäinen vähittäiskaupan jakelussa toimiva 

hidaskassa sai suosiota
K-citymarket Ison Omenan loppuvuodesta 2011 pilotoima Elä hättäile 
-kassa suunnattiin kaikille, jotka haluavat asioida ruokakaupassa rauhallises-
ti. Idea hidaskassasta syntyi vastaamaan espoolaisten kehitysvammaisten 
arjen tarpeisiin. Kassa saavutti laajan suosion myös vanhusten ja lapsiper-
heiden parissa ja sai paljon julkisuutta mediassa. K-citymarket kartoittaa 
muita kauppoja, joihin hidaskassan voisi sijoittaa.

tuotteen tie
Tuotteen alkuperä kiinnostaa asiakkaita yhä 
enemmän. Kesko havainnollistaa tuotteiden-
sa matkaa tilalta tai tehtaalta kauppaan Tuot-
teen tie -kartalla. Kesko.fi- ja pirkka.fi-sivuilla 
julkaistulta kartalta voi seurata esimerkik-
si Pirkka Reilun kaupan ruusujen matkaa  
Keniasta Suomeen.

kaksitasoinen perävaunu. Uudenlainen 
perävaunu auttaa pienentämään kuljetuk-
sesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kol-
masosan.

jätteiden hyötykäyttö
Kauppojen ja varastojen jätteiden ja hävikin 
vähentämisellä sekä hyötykäytöllä on mer-
kittävä ympäristövaikutus.

Ruokakeskon tavoitteena on jatkossa 
ohjata kaikki syntyvä jäte kierrätykseen tai 
energia- ja polttoainetuotantoon. Ruoka-
kesko kehitti K-ruokakauppojen jätehuol-
lon toimintamalleja vuoden 2011 aikana 
Keskon pääkaupunkiseudun ja Uuden-
maan alueilla. Kehitysprojektissa otettiin 
käyttöön uusia tekniikoita muun muassa 
biojätteen hyödyntämiseen ja keskitettiin 
kauppojen jätehuoltoraportointi. Vuoden 
2011 lopussa uudessa toimintamallissa ole-
vien K-ruokakauppojen hyötykäyttöasteet 
olivat lähes 90 %. 

Asiakkaille tarkoitettuja kierrätyspisteitä 
on K-ruokakauppojen yhteydessä yhteensä 
223 kpl. Vuonna 2011 K-ruokakauppoihin 
palautettiin tölkkejä 338 miljoonaa ja kier-
rätyspulloja 111 miljoonaa.

Anttilan uudella Keravan logistiikka-
keskuksella on ISO 14001 -ympäristöserti-
fikaatti. Logistiikkakeskuksen lämmitys-

lue lisää
www.kesko.fi/tuotteentie
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laati reseptipalveluun vuoden 2011 aikana 
670 uutta ruokaohjetta. 

Ruokakeskon kuluttajapalveluun tuli 
20 215 asiakaspalautetta vuonna 2011. Run-
saasti keskustelua ja kysymyksiä herättivät 
vuoden aikana erilaiset rasvat, lisäaineet, 
luomu, Reilun kaupan tuotteet, kotimaiset 
elintarvikkeet ja tuotteiden alkuperämaat.

KesKo muKana global 
CompaCt -aloitteessa
Kesko on mukana YK:n Global Compact 
-aloitteessa ja on sitoutunut toiminnassaan 
ja strategiassaan noudattamaan kymmentä 
ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja 
korruption vastaista toimintaa koskevaa 
periaatetta. 

KansainVälistä tunnustusta 
Vastuullisuudesta
Kesko on listattu tärkeimpiin kestävän kehi-
tyksen indekseihin ja on arvioitu yhdeksi 
maailman parhaista kestävän kehityksen 
periaatteita noudattavista yrityksistä.

Kesko on ollut Dow Jonesin kestävän 
kehityksen indekseissä yhdeksän perättäistä 
vuotta. Kaudelle 2011/12 Kesko hyväksyttiin 
DJSI World ja DJSI Europe -indekseihin. 

Kesko on listattu vastuullisen sijoitustoi-
minnan indekseihin FTSE4Good Global ja 
FTSE4Good Europe. 

Carbon Disclosure Project (CDP) on 
valinnut Keskon Nordic Carbon Disclosure 
Leadership -indeksiin. 
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Vastuullisuusohjelma 
toiminnan tukena
Keskon vastuullisuusohjelma 2008–2012 
asettaa tavoitteita ilmastonmuutoksen 
torjunnalle, energiatehokkuudelle, hen-
kilöstön hyvinvoinnille sekä vastuulliselle 
hankinnalle ja valikoimille. Vastuullisuus-
ohjelma päivitetään vuoden 2012 aikana.

lue lisää
Keskon sijoittuminen muissa indek-
seissä on esitetty osoitteessa 
www.kesko.fi/sijoittajat.

energian kulutus on vain noin kolmannes 
vanhaan Vantaan Hämeenkylän varastoon 
verrattuna. Uuden logistiikkakeskuksen 
hyötykäyttöastetta parannetaan edelleen 
lisäämällä käytettävien materiaalien kier-
rätettävyyttä.

Vastuullinen hanKinta ja 
myynti
Keskon ostotoiminnan periaatteet ohjaavat 
Keskon vastuullista hankintaa. Toiminnan 
tueksi on laadittu myös vastuullisuuslin-
jauksia, kuten kala- ja äyriäislinjaus, puu-, 
farkku- ja palmuöljylinjaus.

erityishuomio riskimaiden tehtaiden 
työoloihin
Tuotteiden hankinnassa Kesko kiinnittää 
erityistä huomiota hankintaketjunsa työn-
tekijöiden ihmisoikeuksiin ja työolosuh-
teisiin. Kesko keskittää seurantansa erityi-
sesti maihin, joissa riskit näiden oikeuksien 
loukkaamiselle ovat suurimmat.

Tavarantoimittajien arvioinnissa Kesko 
käyttää kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, 
BSCI-auditointia ja SA8000-sertifiointia. 
Tavoitteena on tehdä riskimaissa kauppaa 
vain auditoinnin läpäisseiden tavarantoi-
mittajien kanssa.

tuoteturvallisuus
Ruokakeskon tuotetutkimus tutkii elin-
tarvikkeiden ja käyttötavaroiden tuote-
näytteitä, kehittää uusia elintarvikkeita ja 
makuja sekä vastaa tuotteiden takaisinve-
doista. 

Tuotetutkimuksen laboratorio on ISO 
17025 -sertifioitu. Vuonna 2011 tuotetutki-
mus tutki 10 369 tuotenäytettä ja auditoi 32 
tavarantoimittajaa. Tuotteiden takaisinve-
toja oli vuoden aikana 87, joista suurin osa 
johtui laatu-, maku-, valmistus- tai pakkaus-
virheestä.

Kaikkiin pirkka.fi:n reseptipalvelun yli 
4  600 ruokaohjeeseen lisättiin vuoden 
aikana ravintoarvotiedot. Pirkka-koekeittiö 

Kesko on mukana STOXX Global ESG 
Leaders -indekseissä, joihin on listattuna 
maailman johtavia yrityksiä ympäristövas-
tuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen 
hallintotavan kriteereillä mitattuna.

Kesko on ollut vuodesta 2005 mukana 
maailman 100 vastuullisimman yrityksen 
listalla. Tammikuussa 2012 julkaistulla lis-
talla Keskon sijoitus on 43. Vuotta aiemmin 
sijoitus oli 26.

Sustainability Yearbook 2011 -kirjassa 
Keskon vastuullisuustyölle myönnettiin 
hopeasija (SAM Silver Class) päivittäistava-
rakaupan sarjassa. Sustainability Yearbook 
2012 -kirjassa Kesko valittiin samassa sar-
jassa johtavien kestävän kehityksen yritys-
ten joukkoon. Vuosikirjaan hyväksytään 
vain ne yritykset, jotka toimialoittain kuu-
luvat SAMin tekemän arviointityön perus-
teella maailman 15 %:n parhaimmistoon. 
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K-PLuSSaa yli 
miljoona 
keRtaa päiVässä

Asiakkaat hyödyntävät Suomen laajinta ja monipuolisinta 
kanta-asiakasohjelmaa yli miljoona kertaa päivässä. 
K-Plussan asiakkaat saavat etuja yli 3 000 ostospaikasta 
ja yli 40 yhteistyökumppanilta. Paikalliset K-kaup piaat ja 
K-ryhmän ketjut tarjoavat K-Plussa-asiakkailleen myös 
kohdistettuja erityisetuja ja palveluja.

Vuonna 2011 K-Plussa-kanta-asiakasohjel-
maan liittyi yli 150 000 uutta kanta-asia-
kasta. K-Plussan kanta-asiakasetuja hyödyn-
tää noin 2,2 miljoonaa taloutta, mikä vastaa 
noin 84 % Suomen talouksista. Asiakkaille 
on tarjolla joka kuukausi satoja ajankohtai-
sia K-Plussa-tarjouksia, joista saa kassalla 
aina vähintään 10 %:n edun. Keskittämällä 
ostoksia K-Plussa-verkostoon asiakas saa 
lisäksi K-Plussa-piste-etua jopa 5 %.

K-Plussa-etuja saa yli 3 000 ostopaikasta 
ja yli 40 yhteistyökumppanilta. Lokakuussa 
2011 Helsingin Energia ja K-Plussa tiivisti-
vät yhteistyötään, jonka tuloksena syntyi 
Plussa-sähkö. Plussa-sähkö on vesivoimalla 
tuotettua sähköä, jonka käytöstä K-Plussa-
asiakkaat saavat K-Plussa-pisteitä.

K-plussa-asiaKKaalle 
parempaa palVelua 
K-Kaupasta
K-Plussa-kanta-asiakasohjelman tietoa hyö-
dyntämällä K-kauppias pystyy palvelemaan 
juuri oman alueensa asiakkaita kaikkein 
parhaiten tarjoamalla näille kiinnostavim-
pia tuotteita ja palveluja. 

K-Plussa mahdollistaa myös kohdenne-
tun viestinnän kauppiaalta asiakkaalle, ja 
tätä mahdollisuutta hyödynnetään aktii-
visesti niin kauppa- kuin ketjutasollakin. 
Ketjutasolla asiakastietoa hyödynnetään 
esimerkiksi Kodin Ykkösen, Intersportin, 
K-raudan, Rautian ja K-ruokakauppojen 
kohdennetuissa toimenpiteissä. Myös 
massamarkkinointia kohdistetaan kaupan 
asiakkaiden tarpeisiin. Useat K-kauppiaat 
lähestyvät kauppansa asiakkaita myös koh-
dennetusti, tarjoten näille heitä kiinnosta-
via etuja ja palveluja esimerkiksi sesonkien 
yhteydessä. Asiakkaille suunnatuista eri-
tyiseduista ja -tapahtumista saadut tulokset 
ovat erittäin hyviä.

  Keskon vuosi 201136



Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

K-Plussa-edut 1.12 - 31.12.2011 
33,22 €

pisteseteleinä 

20,00 €

alennuksina 

13,22 €

K-Plussa-edut vuoden alusta 
657,55 €

pisteseteleinä 

240,00 €

alennuksina 

417,55 €

1234567

Assi Asiakas

Asiakkaanpolku 1

K-Plussa-kortilla saamasi edut 
1.12.2011 - 31.12.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit 

20 € 
240,00 €

Alennukset 

13,22 € 
417,55 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä) 

0,00 € 
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur 

33,22 € 
657,55 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja  

K-Plussa-yhteistyökumppaneilta

K-extra 

0,00 €

K-market 

97,15 €

K-supermarket 

328,24 €

K-citymarket 

75,37 €

A-lehdet ja Image-kustannus 
0,00 €

Europcar 

0,00 €

Helsingin Energia 

0,00 €

Instrumentarium 

0,00 €

K-Plussa-kylpylät 

0,00 €

Sonera 

0,00 €

Nesta Oil myymälä ja ravintola 
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola 
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 
0,00 €

HopLop 

0,00 €

Muu K-kauppa 

0,00 €

Yhteensä 

500,76 €

 

Ostot muista K-ryhmän kaupoista 

ja Pohjolasta

Anttila 

12,43 €

Kodin Ykkönen 

222,13 €

NetAnttila 

0,00 €

Asko 

0,00 €

Sotka 

0,00 €

Andiamo 

0,00 €

K-kenkä 

0,00 €

Kenkäexpertti 

0,00 €

Intersport / Kesport 
38,40 €

Budget Sport 

0,00 €

Musta Pörssi 

0,00 €

Konebox 

0,00 €

Neste Oil polttonesteet 
82,05 €

Teboil polttonesteet 
0,00 €

K-rauta 

0,00 €

Rautia 

0,00 €

K-maatalous 

0,00 €

VV-Auto 

0,00 €

Muu K-kauppa 

0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut 
0,00 €

Yhteensä 

355,01 €

Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €

24,25 €

163,18 €

100,00 €

63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut

1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market

311,99 €

K-supermarket

746,09 €

K-citymarket

250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus
0,00 €

Europcar

0,00 €

Helsingin Energia

0,00 €

Instrumentarium

0,00 €

K-Plussa-kylpylät

0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat
0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa

0,00 €

Yhteensä

1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen

0,00 €

NetAnttila

0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo

0,00 €

K-kenkä

0,00 €

Kenkäexpertti

0,00 €

Intersport / Kesport

0,00 €

Budget Sport

0,00 €

Musta Pörssi

0,00 €

Konebox

0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia

222,57 €

K-maatalous

0,00 €

VV-Auto

0,00 €

Muu K-kauppa

0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä

222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.

1000
1809132

Timo Jeskanen

Voimassa: 31.08.2012

1809132

Timo Jeskanen

Voimassa: 31.08.2012

T
ulostettu Itellassa

23
08P

01
5

1/6

Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus
0,00 €

Europcar

0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila

0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo

0,00 €

K-kenkä

0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox

0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia

222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.

1000 PLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSA
P

IST
E

IT
Ä

P
L
U

SSA
P

IST
E

IT
Ä

P
L

U
SSA

P
IST

EITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄP
L
U

SS
A

P
IS

T
E

IT
Ä

P
L
U

SS
A

P
IS

T
E

IT
Ä

P
L

U
SS

A

TUHAT
PISTETTÄ
TUSEN POÄNG

Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi
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1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus 0,00 €

Europcar
0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola 0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila
0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo
0,00 €

K-kenkä
0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox
0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia
222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen
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1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus
0,00 €

Europcar

0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila

0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo

0,00 €

K-kenkä

0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox

0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia

222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi
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K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra
0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus 0,00 €

Europcar
0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera
0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola 0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola 0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila
0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila
0,00 €

Asko
0,00 €

Sotka
0,00 €

Andiamo
0,00 €

K-kenkä
0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox
0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta
0,00 €

Rautia
222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132  07/11 *
K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)
0,00 €

0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra
0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus 0,00 €

Europcar
0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera
0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola 0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola 0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila
0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila
0,00 €

Asko
0,00 €

Sotka
0,00 €

Andiamo
0,00 €

K-kenkä
0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox
0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta
0,00 €

Rautia
222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut 0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 
suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 
suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €

24,25 €

163,18 €

100,00 €

63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut

1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market

311,99 €

K-supermarket

746,09 €

K-citymarket

250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus
0,00 €

Europcar

0,00 €

Helsingin Energia

0,00 €

Instrumentarium

0,00 €

K-Plussa-kylpylät

0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat
0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa

0,00 €

Yhteensä

1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen

0,00 €

NetAnttila

0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo

0,00 €

K-kenkä

0,00 €

Kenkäexpertti

0,00 €

Intersport / Kesport

0,00 €

Budget Sport

0,00 €

Musta Pörssi

0,00 €

Konebox

0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia

222,57 €

K-maatalous

0,00 €

VV-Auto

0,00 €

Muu K-kauppa

0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä

222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.

1000
1809132

Timo Jeskanen

Voimassa: 31.08.2012

1809132

Timo Jeskanen

Voimassa: 31.08.2012

T
ulostettu Itellassa

23
08P

01
5

1/6

Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus
0,00 €

Europcar

0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila

0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo

0,00 €

K-kenkä

0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox

0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia

222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €

1
0

0

PLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSA
P

IST
E

IT
Ä

P
L
U

SSA
P

IST
E

IT
Ä

P
L

U
SSA

P
IST

EITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄPLUSSAPISTEITÄP
L
U

SS
A

P
IS

T
E

IT
Ä

P
L
U

SS
A

P
IS

T
E

IT
Ä

P
L

U
SS

A

TUHAT
PISTETTÄ
TUSEN POÄNG

Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi
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Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus 0,00 €

Europcar
0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola 0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila
0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo
0,00 €

K-kenkä
0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox
0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia
222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi
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 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra

0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus
0,00 €

Europcar

0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera

0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola
0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola
0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila

0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila

0,00 €

Asko

0,00 €

Sotka

0,00 €

Andiamo

0,00 €

K-kenkä

0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox

0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta

0,00 €

Rautia

222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto

0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132
 07/11 *

K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)

0,00 €
0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra
0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus 0,00 €

Europcar
0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera
0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola 0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola 0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila
0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila
0,00 €

Asko
0,00 €

Sotka
0,00 €

Andiamo
0,00 €

K-kenkä
0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox
0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta
0,00 €

Rautia
222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut
0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 

suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Henkilökohtainen pistetiedotteesi 

Tarkemmat tiedot pisteistäsi: www.plussa.com

K-Plussa-etusi

Timo Jeskanen

Mäntytie 9 B 18

00270 HELSINKI

1809132  07/11 *
K-Plussa-edut 1.7. - 31.7.2011

pisteseteleinä

alennuksina

K-Plussa-edut vuoden alusta

pisteseteleinä

alennuksina

89,25 €

65,00 €
24,25 €

163,18 €

100,00 €
63,18 €

K-Plussa-kortilla saamasi edut
1.7.2011 - 31.7.2011 Vuoden 2011 alusta

K-Plussa-pistesetelit

65,00 €
100,00 €

Alennukset

24,25 €
63,18 €

HetiEtu (ei kerrytä Plussa-pisteitä)
0,00 €

0,00 €

K-Plussa-edut yhteensä eur

89,25 €
163,18 €

K-Plussa-tarjousten alennustiedot välittyvät tiedotteelle toistaiseksi vain osasta K-Plussa-verkostoa.

K-Plussa-ostoksesi 1.7.2011 - 31.7.2011

Ostot K-ruokakaupoista ja K-Plussa-

yhteistyökumppaneilta

K-extra
0,00 €

K-market
311,99 €

K-supermarket
746,09 €

K-citymarket
250,68 €

A-lehdet ja Image-kustannus 0,00 €

Europcar
0,00 €

Helsingin Energia
0,00 €

Instrumentarium
0,00 €

K-Plussa-kylpylät
0,00 €

Sonera
0,00 €

Neste Oil myymälä ja ravintola 0,00 €

Teboil myymälä ja ravintola 0,00 €

K-Plussa-hotellit ja -ravintolat 0,00 €

HopLop
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Yhteensä
1308,76 €

Ostot muista K-ryhmän kaupoista

ja Pohjolasta

Anttila
0,00 €

Kodin Ykkönen
0,00 €

NetAnttila
0,00 €

Asko
0,00 €

Sotka
0,00 €

Andiamo
0,00 €

K-kenkä
0,00 €

Kenkäexpertti
0,00 €

Intersport / Kesport
0,00 €

Budget Sport
0,00 €

Musta Pörssi
0,00 €

Konebox
0,00 €

Neste Oil polttonesteet
0,00 €

Teboil polttonesteet
0,00 €

K-rauta
0,00 €

Rautia
222,57 €

K-maatalous
0,00 €

VV-Auto
0,00 €

Muu K-kauppa
0,00 €

Pohjola vakuutusmaksut 0,00 €

Yhteensä
222,57 €
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 
suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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Tämä pisteseteli oikeuttaa 5 euron 
suuruiseen alennukseen 

K-Plussa-ohjelmaan kuuluvissa kaupoissa.

Denna poängsedel berättigar till en rabatt om 5 euro 

i de av affärer som deltar i K-Plussa-programmet.
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yhteiSet toiMiNNot kplussa

tehoKKaalla asiaKastiedon 
hyödyntämisellä tehoKasta 
liiKetoimintaa
Asiakastieto ja asiakasohjelmat ovat kes-
keisessä roolissa liiketoiminnan suunnit-
telussa. Asiakastietoa K-ryhmässä kerää ja 
analysoi K-Plus Oy. 

K-Plussa-kanta-asiakasohjelma toimii 
kolmella tasolla: asiakas saa kauppakoh-
taisia, ketjukohtaisia ja K-Plussa-verkoston 
yhteisiä etuja. K-Plussa-asiakasohjelman 
tarjoamaa tietoa käytetään muun muassa 
kauppakohtaisten valikoimien ja palve-
luiden suunnittelussa sekä kaupan mark-
kinointiviestinnän kohdistamisessa. 
K-Plussan kautta saatavaa asiakastietoa hyö-
dynnetään ketjutasolla muun muassa kaup-
paverkoston suunnittelussa, konseptien 
kehittämisessä sekä ketjujen valikoimien ja 
palvelujen rakentamisessa. K-Plussa-asiakas 
saa omiin tarpeisiinsa ja ostokäyttäytymi-
seensä perustuvia etuja ja palveluja.

asiaKKaalle etuja K-plussan 
sähKöisistä KanaVista
K-Plussa on edelläkävijä uusien kanta-asia-
kaspalveluiden kehittäjänä. Keväästä 2011 
alkaen asiakas on pystynyt uuden Mobiili-
kortti-palvelun avulla hyödyntämään 
K-Plussa-kanta-asiakkuuttaan myös mat-
kapuhelimensa välityksellä. Asiakas pystyy 
valitsemaan häntä kiinnostavat aihealueet 
ja K-ryhmän ketjut, joiden etuja hän haluaa 
puhelimellaan seurata.

Kohdistetun sähköisen viestinnän mer-
kitys kasvaa jatkuvasti. Asiakas voi valita, 
mistä ketjuista tai kiinnostusalueista hän 
haluaa saada sähköistä viestintää. K-ryhmän 
ketjut ja kaupat lähestyvät asiakkaitaan 

muun muassa henkilökohtaisilla tarjouk-
silla, jotka asiakkaat saavat sähköpostitse. 

Plussa.com on K-Plussan sivusto, josta 
asiakas pystyy kätevästi tarkastamaan vii-
koittain vaihtuvat valtakunnalliset K-Plussa-
tarjoukset sekä omat K-Plussa-pisteensä. 
Keväällä 2011 uudistettu Pirkka.fi -sivusto 
on kerännyt runsaasti aktiivisia vierailijoita. 
Sivustoilla asiakkaat ovat saaneet tiedot 
välittömästi muun muassa uusista resepti-
vinkeistä ja palveluista.

K-Plussa-pisteet on mahdollista tallettaa 
omalle pankkitilille missä tahansa pankissa. 
Asiakas voi liittää K-Plussa-ominaisuuden 
OP-Pohjolan pankki-, luotto- ja Visa Electron 
-korttiin sekä Nordean ja Sampo Pankin Visa 
Electron -korttiin. Yhteistyökortteja asiak-
kailla on 900 000 kappaletta. 

K-Plussa-asiakkaat pystyvät tilaamaan 
K-Plussa-pistetiedotteensa paperisen tiedot-
teen sijasta sähköisenä suoraan NetPostiin. 

Vuoden 2011 lopussa lanseerattiin uusi 
Matkailijan K-Plussa-kortti, jonka ansiosta 
Suomessa vierailevat matkailija-asiakkaat 
voivat myös hyödyntää K-Plussa-tarjoukset 
asioidessaan K-ryhmän liikkeissä.

Vuonna 2011 K-ryhmän asiakaslehti 
Pirkka vahvisti edelleen asemaansa Suomen 
luetuimpana aikakauslehtenä. Lehti sisäl-
tää muun muassa ruuanlaittoon, muotiin 
ja sisustukseen liittyviä juttuja sekä etuja 
ja tarjouksia K-Plussa-asiakkaille.

K-plussaa myös nuorille ja 
perheen pienimmille
Syksyllä 2011 toteutettiin menestyksekäs 
K-Plussan kampanja nuorille muuttajille, 
jossa nuorille annettiin mahdollisuus liit-
tyä veloituksetta K-Plussa-asiakkaaksi ja 
tarjottiin heitä kiinnostavia etuja. Kampan-
jasta saatu palaute oli erittäin positiivista ja 
toteutus koettiin nuorten keskuudessa hyö-
dylliseksi, koska esimerkiksi uudelle paik-
kakunnalle muuttaneet nuoret eivät aina 
olleet selvillä lähialueensa ruokakaupoista.

K-ruokakaupat järjestävät vuosittain 
useita kohdennettuja erikoiskampanjoita 
nuorille lapsiperheille. Näiden lisäksi 
K-Plussa-kanta-asiakkuudesta hyötyvät 
myös perheen pienimmät. Napero-kerho 
on tarkoitettu kaikille K-ryhmän K-Plussa-
asiak kaille, joiden perheissä on 0–7-vuoti-
aita lapsia. Kerholaisia on yli 140 000 ja talo-
uksia yli 116 000. Naperon Facebook-sivuilla 
lapsiperheet voivat ottaa kantaa heitä kiin-
nostaviin aiheisiin ja samalla heille on 
tarjolla tietoa uutuustuotteista, tarjouksia, 
kilpailuja ja viihdettä. Facebook-tykkääjiä 
on Napero-kerholla jo yli 10 000.

asiakkaalle 
monenlaisia 
etuja
K-Plussa-etujen seuraaminen 
on tehty asiakkaalle helpoksi. 
K-Plussa-asiakas näkee konkreet-
tisesti saamansa edut kirjeenä ko-
tiin tai sähköisesti postitettavasta 
piste tiedotteesta.

lue lisää
www.plussa.com
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yhteiSet toiMiNNot henkilÖstÖ

heNKiLöStö
Keskossa ja sen ketjujen 
kaupoissa voi luoda moni-
puolisen uran kaupan alan 
eri tehtävissä. Työtehtävät 
vaihtelevat kaupan tehtä-
vistä kauppiasyrittäjyyteen 
ja eri alojen asiantuntija- ja 
esimiestehtäviin. Erilaisia 
tehtävänimikkeitä Keskosta 
löytyy yli 600. K-ryhmä eli 
Kesko ja K-kauppiaat työllis-
tävät yhteensä noin 45 000 
henkilöä.

Keskossa työskentelee noin 19 000 henkilöä 
kahdeksassa maassa: Pohjoismaissa, Bal-
tiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Henki-
löstöstä 53 % on Suomessa ja 47 % muissa 
toimintamaissa. Henkilöstötyötä ohjaa 
kolme päämäärää, jotka ovat kaupan alan 
houkuttelevin työpaikka, osaavin ja innos-
tunein henkilöstö sekä paras henkilöstön 
työn tuottavuus.

hyVinVoiVa henKilöstö ja 
houKutteleVa työpaiKKa
Keskossa työhyvinvoinnin perustana on 
mahdollisuus tehdä mielekästä ja osaamista 
vastaavaa työtä turvallisessa, viihtyisässä ja 
työn tekemistä tukevassa työympäristössä. 
Työhyvinvointia johdetaan yksilön oman 
elämän hallinnan, työn ja osaamisen, työyh-
teisön sekä johtamisen ja esimiestoiminnan 
osa-alueilla. 

Varhaisen välittämisen toimintamalli 
otettiin käyttöön kaikissa yhtiöissä ja 500 
esimiestä valmennettiin johtamaan ja kehit-
tämään työyhteisön hyvinvointia. Henki-
löstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua 
henkilökohtaiseen elämäntapoja kartoit-

tavaan hyvinvointikartoitukseen ja toimi-
paikoissa järjestettiin työhyvinvointipäiviä 
sekä uudenlaisia kuntoremontteja. Koko 
henkilöstölle jaettiin työhyvinvointiopas, 
jossa on tietoa työhyvinvoinnin keskeisistä 
periaatteista. Hyvinvoiva henkilöstö ja toi-
miva työyhteisö ovat tuottavan työn perusta.

Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen 
tulokset valmistuivat marraskuussa ja 
ennestään hyvällä tasolla ollut työtyytyväi-
syys nousi merkittävästi. Parhaiten kehittyi 
esimiestyö, johon on panostettu monipuo-
lisesti valmentamalla esimiehiä ja tarjo-
amalla heille hyviä työkaluja ja apuvälineitä 
johtamisen tueksi. Henkilökunnan tyyty-
väisyyden lisäksi Keskon houkuttelevuus 
työnantajana parani kaupallisen alan nuor-
ten ammattilaisten mielissä. Universumin 
tutkimuksessa Kesko nousi sijalle 15. (27.)

Kaupan alan osaaVin ja 
innostunein henKilöKunta 
– asiaKasta Kuunnellen
Keskossa osaamisen kehittäminen on 
tavoitteellista, pitkäjänteistä ja monimuo-
toista. Oppiminen suunnitellaan osaksi 
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koulutukseen osallistui noin 15 900 opiske-
lijaa 12 linjalla. Koulutus toteutettiin myös 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatti-
korkeakouluissa, joissa koulutukseen osal-
listui noin 5 200 opiskelijaa. Mestarimyyjä-
koulutus on uudistettu kokonaisuudessaan 
ja muutettu sähköiseen muotoon. 

yhteiSet toiMiNNot henkilÖstÖ

työtehtäviä ja osaamisen kehittämiseen 
suhtaudutaan kannustavasti. Tehtäväkierto 
kotimaassa ja ulkomailla on tärkeä henki-
löstön kehittämisen keino valmennusoh-
jelmien lisäksi.

Esimiehen vastuulla on perehdyttää 
jokainen työntekijä Keskon arvoihin ja vas-
tuullisiin toimintatapoihin sekä varmis-
taa, että työntekijät tietävät tehtävänsä ja 
tavoitteensa. Esimies käy tavoite- ja kehi-
tyskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa 
vähintään kerran vuodessa ja vastaa omalla 
vastuualueellaan henkilöstön osaamisesta. 
Vuoden aikana henkilöstöasioiden rutiini-
tehtävät keskitettiin palvelukeskukseen, 
mikä vapautti henkilöstöammattilaisten 
aikaa esimiesten tukemiseen henkilöstö-
asioissa.

Johtamistaitoja sekä uralla etenemistä 
tuetaan keskolaisille ja kauppojen esimie-
hille suunnatuilla asiantuntija-, esimies- 
ja johtamisvalmennuksilla, jotka otettiin 
uudistettuina käyttöön vuoden alusta. 
K-instituutin valmennustarjonnassa on 
lähes 20 uudistettua valmennuskokonai-
suutta. Avainhenkilö- ja johtoresurssikartoi-
tusta kehitettiin vuoden aikana ja uudistettu 
malli otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta. 
Johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun 
vuosivalmennukseen ja seminaareihin osal-
listui yli 250 henkilöä.

monipuoliset 
Koulutusohjelmat
Asiakkaan tarpeet ja niihin vastaaminen 
luovat perustan ammatillisen osaamisen 
kehittämiselle Keskossa ja sen ketjujen 
kaupoissa. K-ruokakaupan tavoitteena on 
huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet 
ja odotukset entistäkin paremmin ja sitä 
kautta vahvistaa asiakkuuksia. K-ruokakau-
pan ylivoimaosastojen (hedelmä ja vihan-
nes, leipä, liha, kala sekä valmisateriat) 
henkilöstön osaamisen ja asiakaspalvelun 
kehittämiseksi valmennettiin yli 1 300 osas-
tovastaavaa ja kauppiasta. Vuosittaisesta 
K-ravintotaitaja-valmennuksesta valmistui 
260 ravitsemuksen ja erityisruokavalioi-
den osaajaa vastaamaan asiakkaiden yksi-
löllisiin erityistarpeisiin. Kaiken kaikkiaan 
K-ravintotaitaja-valmennuksesta on valmis-
tunut jo lähes 500 osaajaa. Pitkäjänteinen 
toiminnan ja henkilöstön kehittäminen 
näkyy asiakkaalle hyvänä palvelun laatuna. 

K-citymarketissa ja Anttilassa myyjien 
koulutusohjelman perustana on ollut asi-
akkaan tarpeen selvittäminen kysymällä ja 
kuuntelemalla. Sosiaalista mediaa on hyö-
dynnetty uutena kanavana, jonka avulla 
asiakkaat voivat esittää ajatuksiaan ja toi-
veitaan ja saada myös vastauksia kysymyk-
siinsä. K-citymarketien suuri tykkääjämäärä 
kuvastaa osaltaan myös tarvetta asiakkaan 
ja kaupan yhteydenpitoon.

Rautakaupan ketjuissa on valmistau-
duttu Energiaosaaja-konseptin käyttöön-

ottoon kouluttamalla henkilökuntaa asu-
misen energiatehokkuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Koulutuksia on järjestetty 
112 kaupassa ja niissä on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota asiakkaan kokonaistilan-
teen ymmärtämiseen ja tarvekartoituksiin. 
Energiaosaaja-palvelun tavoitteena on tehdä 
kodin energiatehokkuuden parantaminen 
helpoksi asiakkaalle.

Auto- ja konekaupassa on käynnistetty 
huollon asiakaspalvelun traineeohjelma 
autoalan ulkopuolelta tuleville alasta kiin-
nostuneille henkilöille. Ohjelmaan valittiin 
asiakaspalvelusuuntautuneita henkilöitä, 
joilla oli aiempaa kokemusta asiakaspalve-
lutehtävistä. Volkswagenin myynninkou-
lutuksia ohjaa asiakas ensin -ajatusmalli, 
jonka pääteemana on tuottaa asiakkaan tar-
peiden mukaisia autoiluratkaisuja.

Mestarimyyjäkoulutus on Suomen suu-
rin ammatillinen aikuiskoulutus, joka tukee 
kaupan alan ammattilaisten työssäoppi-
mista. Koulutus käsittelee myyntityötä eri 
näkökulmista ja tarjoaa ajankohtaista tuote-
tietoa asiakaspalvelun tueksi. Vuosittaiseen 

40 vuotta kaupan alalla 
Kaupan piirissä koko pitkän työuransa, 25 vuotta Tukossa ja 15 vuotta Keskossa 
tehnyt Rautakeskon pääluottamusmies Pekka Kankaanrinta siirtyi maaliskuus-
sa 2012 eläkkeelle. Keskon henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo onnittelemassa. 

lue lisää
Henkilöstöasioista  
www.kesko.fi/tyopaikat  
ja yhteiskuntavastuun raportista, 
www.kesko.fi/fi/vastuullisuus/
raportit
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yhteiSet toiMiNNot kkauppiasuRa

KiLPaiLuKyKyä sekä etua 
ketjutoiminnasta ja 
kkauppiasyRittäjyydestä
K-ryhmän pääasiallinen toimintamalli Suomessa on ketjuliiketoimintamalli, jossa itse-
näiset K-kauppiaat harjoittavat vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskauppaketjuissa. 
Vuoden 2011 lopussa Keskolla oli yhteistyökumppanina 1 102 K-ketjukauppiasyrittäjää 
ja lisäksi noin 130 muuta kauppiasyrittäjää.
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kauppias kasvatustyötä. Uusia K-kauppias-
urasta kiinnostuneita henkilöitä haetaan eri 
kanavien kautta. Yhteydenottoja on vuosit-
tain noin 600. Aloittavien kauppiaiden tarve 
ja määrä arvioidaan 1–3 vuoden päähän. 
Vuonna 2011 aloitti 78 uutta K-kauppiasta.

Tulevia K-kauppiasyrittäjiä koulutetaan 
Kauppiasvalmennus-ohjelmien avulla. 
Valmennus koostuu verkko-opinnoista, 
ohjatusta kauppiastyön harjoittelusta sekä 
alueel lisesta kokemustenvaihtotoimin-
nasta. Ohjelman sisältö ja kesto ovat jous-
tavasti ja tehokkaasti määriteltävissä kulle-
kin opiskelijalle henkilökohtaisesti. Tällöin 
otetaan huomioon opiskelijan kehitys-
potentiaali, työkokemus ja peruskoulutus. 
Valmennusmallin rakenne varmistaa osaa-
misen edistymisen seurannan luotettavasti.

K-KauppiaaKsi 
yrittäjäpolulta
Kauppiasyrittäjyyspolku (KYP) on Ruoka-
keskon ja ammattikorkeakoulujen yhteis-
työssä kehittämä systemaattinen väylä kou-
luttautua K-kauppiaaksi. Se on muokattu 
ammattikorkeakouluopintojen valinnai-
seksi opintokokonaisuudeksi. Yhteistyöso-
pimus on solmittu 17 ammattikorkeakoulun 
kanssa ja mallia laajennetaan edelleen. 

yhteiSet toiMiNNot kkauppiasuRa

lue lisää
www.kauppiasura.fi

k-kauppiaat palveluksessasi 
100 vuotta
K-kauppiasliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2012. K-kauppiaiden yhteistoimin-
ta alkoi jo 1800-luvun puolella, mutta virallisesti ensimmäinen kauppiaiden liit-
to perustettiin vuonna 1912. Asialla olivat maakauppiaat, jotka perustivat Suo-
men Maakauppiasliiton Tampereella pidetyssä kokouksessa. K-kauppiasliitto ry  
on K-kauppiaiden edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö, johon kuuluvat 
kaikki Suomen K-kauppiaat. K-kauppiasliiton tehtävänä on kehittää ja vah-
vistaa K-kauppiasyrittäjyyttä K-ryhmän kilpailuetuna sekä ajaa K-kauppiaiden 
yhteisiä etuja K-ryhmässä ja kaupan alan järjestöissä. Juhlavuosi näkyy  
K-kaupoissa erilaisin kampanjoin sekä printti- ja TV-mainontana.

K-kauppiaiden ja Keskon yhteistyö, ketju-
toiminta, perustuu tasavertaisuuteen, 
avoimuuteen ja haluun kehittää yhteistä 
toimintaa. Ketjutoiminnan tavoitteena on 
parempi kilpailukyky ja asiakastyytyväisyys 
sekä korkeampi, tasainen laatu ja alemmat 
kustannukset. 

K-kauppiaiden ja Keskon velvoitteet ja 
oikeudet on määritelty ketjusopimuksessa. 

Kilpailuetua saadaan yhdistämällä sys-
temaattinen ketjutoiminta ja yrittäjyyteen 
perustuva K-kauppiastoiminta. Kesko 
vastaa toimintamallin ja kauppakonsep-
tien jatkuvasta kehittämisestä, ketjutoi-
minnan ohjauk sesta sekä ketjuvalikoi-
miin kuuluvien tuotteiden hankinnasta. 
K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa asia-
kastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja 
liiketoiminnan tuloksellisuudesta. 

Kauppiasyrittäjän onnistumisen kan-
nalta on tärkeää, että aloittavan kauppiaan 
ammatilliset ja muut valmiudet kauppi-
asuran alkaessa ovat parhaat mahdolliset. 
K-ryhmässä kauppiasvaihtoja on vuosittain 
noin 200 kauppapaikassa. Uusia, uransa 
aloittavia K-kauppiasyrittäjiä tarvitaan 
vuosittain 50–100. Aloittavien K-kaup-
piaiden määrän ja ammattitaidon turvaa-
miseksi K-ryhmässä tehdään määrätietoista 

Kauppiasvalmennus-ohjelman aloitta-
neilla on usein taustanaan vankka vähittäis-
kaupan kokemus, mutta alaa vaihtavien ja 
suoraan opintieltä siirtyneiden määrä on 
kasvanut. 

Kauppiasvalmennus-ohjelmasta val-
mistuu vuosittain yli 100 henkilöä. Ohjel-
masta valmistuttuaan on kauppiasharjoit-
telijalla valmiudet aloittaa ura itsenäisenä 
K-kauppias yrittäjänä. 

K-ryhmä tarjoaa toimiville kauppiaille 
vahvan taustatuen sekä mahdollisuudet jat-
kokoulutukseen ja etenemiseen K-kauppias-
uralla.
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KauPPaPaiKKatoiMiNta
Kauppapaikkaverkosto on 
Keskon strateginen kilpailu-
tekijä, joka luo mahdolli-
suuksia liiketoiminnan ke-
hittämiselle sekä myynnin 
ja asiakastyytyväisyyden 
kasvattamiselle. Keskon 
toimialayhtiöt vastaavat 
omista kauppapaikoistaan 
koko niiden elinkaaren ajan. 
Ne hoitavat kauppapaikka-
verkostonsa suunnittelun 
sekä tekevät verkosto- ja 
liiketoimintasuunnitelmiin-
sa perustuvat investoinnit 
konsernin kiinteistöstrate-
gian mukaisesti. Toimi-
alayhtiöiden yhteistyö-
mahdollisuuksia haetaan  
ja hyödynnetään kauppa-
keskushankkeissa.

Kiinteistöomaisuuden 
hallinta 
Keskon kiinteistöomaisuuden ja -vastuiden 
hallintaa ohjataan luokittelemalla kauppa-
paikat ja muut kiinteistöt seuraavasti:

Strategiset kohteet ovat vähittäiskaupan 
suuryksiköitä. Niihin liittyy liiketoiminnan 
kannalta merkittäviä tilojen hallinnan jat-
kuvuuteen, muutosjoustavuuteen ja talou-
delliseen arvoon liittyviä intressejä, joiden 
vaalimiseksi Kesko haluaa pääsääntöisesti 
omistaa nämä kohteet. 

Peruskohteet ovat konsernin omistamia 
tiloja, jotka voidaan myydä ja vuokrata takai-
sin konsernin liiketoiminnan käyttöön. 

Realisointikohteet ovat tiloja, joille 
Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä. 

Kehityskohteet ovat kiinteistöjä, joiden 
suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistöke-
hitystoimintaa.

inVestoinnit
Keskon kiinteistöinvestointien tavoitteena 
on luoda edellytykset asiakkaiden arvosta-
mille kauppapalveluille ennakoimalla asia-
kaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön 
muutoksia sekä ylläpitämällä kiinteistöjen 
teknistä kuntoa. 

Kesko investoi vain tiloihin, joita tar-
vitaan sen omaan tai sitä tukevaan liike-
toimintaan. Keskon kansainvälistymisen 

myötä ulkomaille suuntautuvien investoin-
tien merkitys on kasvanut.

elinKaariedullinen ja 
eKotehoKas 
Kiinteistötoiminta
Keskon kiinteistötoiminnan lähtökoh-
tana on kauppapaikkojen elinkaariedulli-
suus ja ekotehokkuus. Tällä tarkoitetaan 
kauppapaikan koko elinkaaren aikaisten 
kustannusten ja ympäristökuormituksen 
optimointia. Tavoitteena ovat kaupan alan 
alhaisimmat elinkaarikustannukset.

Olemassa olevan kiinteistökannan ekote-
hokkuutta kehitetään hyödyntäen kattavaa 
energiankulutuksen seurantajärjestelmää 
ja taloautomaation kaukovalvontaa osana 
päivittäistä ylläpitoa.

Kiinteistöjen ylläpito
Keskon hallitsemien kiinteistöjen ylläpidon 
palvelutuotanto on ulkoistettu. Palvelun-
tuottajina toimivat YIT Kiinteistötekniikka 
Oy, ISS Palvelut Oy ja Ovenia Oy. Suunnitel-
mallista ja ennakoivaa ylläpitoa ohjataan 
keskitetyn toiminnanohjausjärjestelmän 
kautta. Kattava kiinteistötiedon hallinta 
mahdollistaa tehokkaan ylläpidon sekä 
oikea-aikaiset kunnossapitokorjaukset 
hyvien olosuhteiden ja energiatehokkuuden 
ylläpitämiseksi. Keskon omistama Kestra 
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omistuskohteet

pääomat*, milj. € 2011 2010

Suomi 887 759

Muut Pohjoismaat 96 84

Baltia ja Valko-Venäjä 34 38

Venäjä 202 125

yhteensä 1 219 1 005

pinta-ala, m2 2011 2010

Suomi 693 000 615 000

Muut Pohjoismaat 97 000 90 000

Baltia ja Valko-Venäjä 117 000 118 000

Venäjä 92 000 61 000

yhteensä 999 000 884 000

Vuokrakohteet

Vuokravastuu, milj. € 2011 2010

Suomi 2 055 2 059

Muut Pohjoismaat 93 109

Baltia ja Valko-Venäjä 125 147

Venäjä 40 23

yhteensä 2 313 2 338

pinta-ala, m2 2011 2010

Suomi 2 338 000 2 338 000

Muut Pohjoismaat 185 000 190 000

Baltia ja Valko-Venäjä 469 000 471 000

Venäjä 41 000 25 000

yhteensä 3 033 000 3 024 000

*Kirjanpitoarvot

oMiStuSKohteideN  
jaKauMa 2011

oMiStuSKohteideN  
jaKauMa 2010

 Strategiset kohteet 76 %
 Peruskohteet 20 %
 Realisointikohteet 0 %
 Kehityskohteet 4 %

 Strategiset kohteet 76 %
 Peruskohteet 20 %
 Realisointikohteet 0 %
 Kehityskohteet 4 %

Kiinteistöpalvelut Oy vastaa K-ryhmän säh-
könhankinnasta. 

KesKo seuraa Kiinteistöjen 
energianKulutusta 
Kiinteistöjen käyttämän sähkö- ja läm-
pöenergian tuotannossa syntyvät päästöt 
edustavat merkittävää osaa K-ryhmän ympä-
ristövaikutuksista. K-ryhmän ympäristöpo-
litiikka velvoittaa Keskon kiinteistötoimin-
taa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 

kehittämään kiinteistöjen uudisrakentami-
seen, korjaamiseen, konseptimuutoksiin, 
ylläpitoon ja käyttöön ratkaisuja, jotka 
vähentävät kiinteistöjen elinkaaren aikaista 
materiaalien ja energian kulutusta.

Keskon kiinteistöjen sähkön, lämmön ja 
veden kulutusta on seurattu tarkasti vuo-
desta 1995 alkaen. Vuodesta 1995 Keskon 
lämpöenergian ominaiskulutus on laske-
nut yli 60 % ja vastaavasti sähköenergian 
ominaiskulutus on laskenut yli 20 %. Tarkan 

energiaseurannan avulla pidetään kiinteis-
töjen tekniset järjestelmät kunnossa ja yllä-
pidetään kiinteistöjen arvoa.

lue lisää
kauppapaikkahankkeista ja energiaratkai-
suista vastuullisuusosiossa sivuilla 32–35.
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KeSKo 
paRhaiden 
coRpoRate 
goVeRnance 
RapoRtoijien 
joukossa
Kesko valittiin keväällä 2011 World Finance -lehden arvioinnissa Suomen 
parhaaksi hyvien hallinnointikäytäntöjen (Corporate Governance) kehittä-
jäksi ja raportoijaksi. Keväällä 2011 Suomessa järjestetyssä Paras Corporate 
Governance -raportointi 2010 -kilpailussa Kesko valittiin suurten pörssiyri-
tysten sarjan kolmen parhaan joukkoon. Keskon palkka- ja palkkioselvitys 
sai kilpailussa raadilta parhaat arviot. Myös Keskon riskienhallinnan, sisäi-
sen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kuvaus sai hyvät arviot selkeydestä, 
läpinäkyvyydestä ja ajantasaisuudesta.
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hallinnointi

KesKon 
hallinnointiperiaatteet

KesKon noudattamat 
säädöKset ja 
hallinnointiKoodi
Kesko Oyj (Kesko tai yhtiö) on suomalainen 
osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja 
velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien 
mukaisesti. Emoyhtiö Kesko ja sen tytäryh-
tiöt muodostavat Kesko-konsernin. 

Keskon päätöksentekoa ja hallinnointia 
ohjaavat Keskon arvot ja vastuulliset toimin-
tatavat. Päätöksenteossa ja hallinnoinnissa 
noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, jul-
kisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia sään-
nöksiä, Keskon yhtiöjärjestystä, Keskon hal-
lituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä 
ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja 
ohjeita. Yhtiö noudattaa Suomen listayhti-
öiden hallinnointikoodia 2010 (nähtävillä 
osoitteessa www.cgfinland.fi). 

Yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin nou-
data tai selitä -periaatteen mukaisesti hal-
linnointikoodin hallituksen jäsenen toi-

mikautta koskevasta suosituksesta. Yhtiön 
hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen 
mukainen toimikausi on kolme vuotta, kun 
Hallinnointikoodin suosituksessa nro 10 
suositellaan, että hallituksen jäsenet tulisi 
valita vuodeksi kerrallaan. Osakkeenomis-
taja, joka omistaa lähiyhteisöineen yli 10 % 
kaikkien Keskon osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, on ilmoittanut yhtiön hal-
litukselle pitävänsä yhtiön pitkäjänteisen 
kehittämisen kannalta kolmen vuoden toi-
mikautta hyvänä, eikä ole nähnyt tarvetta 
yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden 
lyhentämiseen.

Yhtiökokous
Keskon ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön 
osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouk-
sessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat 
varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön 
hallituksen ja tilintarkastajan. Yhtiöllä on  
ns. yksitasoinen hallintomalli.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuo-
sittain yhtiön hallituksen määräämänä 
ajankohtana kesäkuun loppuun men-
nessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen 
mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdo-
tukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiöllä 
voi tarvittaessa olla ylimääräisiä yhtiöko-
kouksia. 

Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön 
hallitus. Osakkeenomistajalla on oikeus 
osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiöko-
koukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiöko-
kouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan 
tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada 
asia yhtiökokouksen esityslistalle yhtiön 
internetsivuilla www.kesko.fi julkistetta-
vaan päivään mennessä noudattaen annet-
tuja ohjeita. Pääsääntöisesti yhtiökokous 
käsittelee yhtiön hallituksen yhtiökokouk-
selle esittämät asiat.

KesKo-Konsernin Corporate GovernanCe -raKenne

Kesko oyj

Yhtiökokous 
osakkeenomistajat

valitsee

valitsee 
ohjaa 

valvoo
raportoi

valitsee

tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

hallitus

antaa tilin
tarkastus

kertomuksen

sisäinen tarkastus Konsernijohtoryhmä

Pääjohtaja

tilintarkastaja

RuoKaKauPPa
KäYttö

taVaRaKauPPa
RautaKauPPa

auto ja  
KoneKauPPa
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MerkittäviMMät 
Yhtiökokouksen päätösvaltaan 
kuuluvat asiat 
Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätös-
valtaan kuuluvia asioita ovat hallituksen 
jäsenten lukumäärästä päättäminen ja 
valinta, hallituksen ja sen valiokuntien 
jäsenten palkkioista ja taloudellisista 
etuuksista päättäminen, tilintarkastajan 
valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päät-
täminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, 
hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 
vastuuvapaudesta päättäminen, yhtiöjär-
jestyksen muuttaminen sekä osakeanneista 
ja yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, 
päättäminen. 

Äänestettäessä yhtiökokouksen pää-
tökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti 
tavallisesti se esitys, jota on kannattanut 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä. 
Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita 
asioita, jolloin päätöksen syntyminen edel-
lyttää lain vaatimaa korotettua määräenem-
mistöä.

Yhtiökokouksen koolle 
kutsuMinen 
Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökoko-
ukseen vähintään kahdessa valtakunnalli-
sessa sanomalehdessä julkaistavalla yhtiö-
kokouskutsulla. Kokouskutsu toimitetaan 
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta 
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen 
osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää. Kokouskutsu ja yhtiön 
hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 
julkistetaan pörssitiedotteena. Samoin 
julkistetaan pörssitiedotteena sellaisten 
osakkeenomistajien ehdotukset hallituk-
sen jäsenten lukumääräksi, hallituksen 
jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi, 
jotka omistavat vähintään 10 % yhtiön osak-
keiden tuottamasta äänimäärästä. Asiakirjat 
julkistetaan myös osoitteessa www.kesko.fi.

osallistuMisoikeus 
Yhtiökokoukseen 
Kaikilla Keskon osakkeenomistajilla on 
oikeus osallistua Keskon yhtiökokouksiin 
noudattaen kunkin yhtiökokouksen kut-
sussa annettuja ohjeita. Osakkeenomis-
taja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. 
Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää 
yhtiökokouksessa yhtä avustajaa.

Yhtiökokouksen pöYtäkirja 
Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka 
asetetaan kokouksessa tehtyjä päätöksiä 
kuvaavine liitteineen osakkeenomistajien 
nähtäville osoitteessa www.kesko.fi kahden 
viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi 
yhtiökokouksen päätökset julkistetaan vii-
pymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitie-
dotteella.

hallintoelinten läsnäolo 
Yhtiökokouksessa 
Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Keskon hal-
lituksen jäsenet, pääjohtaja ja tilintarkastaja 
ovat läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa ovat läsnä 
yhtiön hallituksen puheenjohtaja, riittävä 
määrä hallituksen ja sen valiokuntien jäseniä 
sekä pääjohtaja. Hallituksen jäseneksi ensim-
mäistä kertaa ehdolla oleva henkilö on läsnä 
valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, 
jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

osakesarjat 
Yhtiöllä on A- ja B-osakesarjat, jotka eroavat 
toisistaan ainoastaan osakkeiden tuottaman 
äänimäärän suhteen. A-osake tuottaa yhtiö-
kokouksessa kymmenen ääntä ja B-osake 
yhden äänen. 

hallitus ja sen ValioKunnat 

hallituksen toiMikausi, 
kokoonpano ja riippuMattoMuus 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäse-
nen toimikausi on kolme vuotta siten, että 
toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiö-
kokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä.

Keskon hallitukseen kuuluu yhtiöjärjes-
tyksen mukaan vähintään viisi ja enintään 
kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan hallituksen koko toimikaudeksi. 

Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 
30.3.2009 valitsemaan hallitukseen kuuluu 
seitsemän jäsentä: 

 ■ kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki 
Takamäki (pj.)

 ■ vuorineuvos Seppo Paatelainen (vpj.)
 ■ kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä
 ■ vuorineuvos Ilpo Kokkila
 ■ kauppias Esa Kiiskinen
 ■ yliasiamies, kauppatieteiden tohtori 

Mikko Kosonen
 ■ kauppias Rauno Törrönen.

Heidän toimikautensa päättyy yhtiöjärjes-
tyksen mukaan vuonna 2012 pidettävän var-
sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Keskon kaikki hallituksen jäsenet ovat 
ulkopuolisia yhtiöön nähden (non-execu-
tive directors).

Hallitus arvioi jäsentensä riippumatto-
muutta säännöllisesti. Viimeisimmän riip-
pumattomuusarvioinnin 4.4.2011 perus-
teella hallitus on arvioinut kaikki jäsenet 
riippumattomiksi yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista ja jäsenten enemmis-
tön riippumattomaksi myös yhtiöstä. Hal-
lituksen jäsenistä Takamäki, Kiiskinen ja 
Törrönen ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, 
koska kunkin määräysvaltayhteisöllä on 
ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan 
yhtiön kanssa.

keskeiset tehtävät 
Keskon hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, 
toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjes-
tyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä 
asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksen-
tekomenettelystä. Hallitus käsittelee ja 
päättää konsernin kannalta taloudellisesti, 
liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti 
merkittävät asiat.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.
 ■ päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa 

toimialastrategiat
 ■ vahvistaa konsernin rullaava suunni-

telma, joka sisältää investointisuunni-
telman

 ■ hyväksyä konsernin rahoitus- ja 
sijoitus politiikka

 ■ vahvistaa konsernin riskienhallintapoli-
tiikka sekä käsitellä konsernin merkittä-
vimmät riskit ja epävarmuustekijät

 ■ käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpää-
tös, osavuosikatsaukset ja näitä koskevat 
pörssitiedotteet sekä toimintakertomus

 ■ päättää strategisesti tai taloudellisesti 
merkittävistä yksittäisistä investoin-
neista, yritysostoista, -myynneistä tai 
-järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista

 ■ päättää keskeisestä konsernirakenteesta 
ja -organisaatiosta

 ■ nimittää ja erottaa yhtiön pääjohtaja, 
hyväksyä hänen toimitusjohtajasopi-
muksensa ja päättää hänen palkkauk-
sestaan ja muista taloudellisista etuuk-
sistaan

 ■ päättää Keskon palkitsemisjärjestelmien 
periaatteista ja seurata palkitsemisjär-
jestelmien toteutumista

 ■ tehdä yhtiökokoukselle mahdolliset 
ehdotukset osake- tai osakeperusteisista 
palkitsemisjärjestelmistä ja päättää 
palkitsemisjärjestelmien osakkeiden tai 
optio-oikeuksien jaosta ja jaon ehdoista

 ■ laatia osinkopolitiikka ja vastata osakas-
arvon kehittymisestä

 ■ vahvistaa yhtiön arvot
 ■ käsitellä yhteiskuntavastuun raportti.

päätöksenteko, toiMinta ja 
kokoukset 
Keskon hallituksen tehtävänä on edistää 
Keskon ja sen kaikkien osakkeenomista-
jien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta 
yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. 
Hallituksen jäsen on esteellinen osallistu-
maan hallituksen jäsenen ja yhtiön välisen 
asian käsittelyyn. Äänestystilanteessa halli-
tuksen päätökseksi tulee enemmistön mie-
lipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se 
mielipide, jota puheenjohtaja on kannatta-
nut. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan 
ratkaistaan valinta arvalla.

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 10 kertaa. 
Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti hal-
lituksen kokouksissa oli 94,3 %. 
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Vuonna 2011 hallitus on strategiatyössään 
käsitellyt erityisesti ruokakaupan ja muun 
toiminnan laajentamista Venäjälle ja jatka-
nut sähköisen asiakaskommunikaation ja 
sähköisen kaupan käsittelyä. Hallitus on 
hyväksynyt ja uudistanut Kesko-konsernin 
johdon kannustinjärjestelmiä ottamalla 
käyttöön uuden osakepalkkiojärjestelmän. 
Se on myös hyväksynyt konsernin päivitetyn 
riskienhallintapolitiikan. Hallitus on käsi-
tellyt aiempien vuosien tapaan taloudelli-
set raportit ja seurannut konsernin rahoi-
tustilannetta, hyväksynyt merkittävimmät 
investoinnit, seurannut konsernitasoisten 
hankkeiden etenemistä sekä hyväksynyt 
osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen ennen 
niiden julkistamista. 

Hallituksen kokouksissa käsitellään 
säännönmukaisesti pääjohtajan esittämä 
katsaus ajankohtaisista keskeisistä asioista 
sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan ja 
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien 
raportit hallituksen kokousta edeltäneistä 
valiokuntien kokouksista. Tilintarkastaja 
esittelee säännönmukaisesti tarkastusha-
vaintonsa hallitukselle kerran vuodessa 
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa 
ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koske-
van itsearvioinnin kerran vuodessa. Viimeksi 
hallitus teki toimintaansa ja työskentelyta-
pojaan koskevan itsearvioinnin joulukuussa 
2011. Hallitus katsoi toimintaansa arvioides-
saan mm., että vuotuiset kaksi strategiako-
kousta ovat edistäneet Keskon kannalta mer-
kittävimpien asioiden käsittelyä.

hallituksen valiokunnat
Keskolla on hallituksen tarkastusvalio-
kunta ja palkitsemisvaliokunta, joihin 
kumpaankin kuuluu kolme hallituksen 
jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiö-
kokouksen päätyttyä valiokuntien puheen-
johtajat ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi 
kerrallaan.

Hallitus on vahvistanut valiokunnille 
kirjalliset työjärjestykset, jotka sisältävät 
valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimin-
taperiaatteet.

Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösval-
taa, vaan hallitus tekee päätökset asioista 
valiokuntien valmistelun pohjalta.

Valiokunnat arvioivat säännöllisesti toi-
mintaansa ja työskentelytapojaan ja tekevät 
niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuo-
dessa.

tarkastusvaliokunta ja sen toiminta
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maarit 
Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen (vpj) ja 
Mikko Kosonen. Tarkastusvaliokunnan 
kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä 
ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
Tarkastusvaliokunnan jäseniä valittaessa 
on otettu huomioon tarkastusvaliokunnan 
jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen 
mukaisia tehtäviä ovat mm. 

 ■ Kesko-konsernin taloudellisen tilan-
teen, rahoitustilanteen ja tilinpäätös-
raportoinnin prosessin seuranta

 ■ yhtiön taloudellisen raportointiproses-
sin valvonta

 ■ yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen 
tarkastuksen ja riskienhallintajärjestel-
mien tehokkuuden arviointi

 ■ yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmäs-
tään antaman selvityksen (Corporate 
Governance Statement) käsittely

 ■ yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminta-
ohjeen sekä vuotuisen tarkastussuun-
nitelman, budjetin ja resurssien hyväk-
syntä ja valiokunnalle toimitettujen 
raporttien käsittely

 ■ tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen lakisääteisen tilintarkastuksen 
seuranta

 ■ yhtiön tilintarkastusyhteisön riippu-
mattomuuden arviointi

 ■ yhtiön tilintarkastajan valintaa kos-
kevan päätösehdotuksen valmistelu ja 
yhteydenpito yhtiön tilintarkastajaan. 

Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta kokoontui 
viisi kertaa. Sen jäsenten läsnäoloprosentti 
valiokunnan kokouksissa oli 93,3 %. Valio-
kunnan kokouksissa konsernin talous- ja 
rahoitusjohtaja, talousjohtaja, tarkastusjoh-
taja ja lakiasiainjohtaja raportoivat sään-
nöllisesti vastuualueistaan valiokunnalle. 
Valiokunnalle raportoidaan myös Kesko-
konsernin rahoitustilanteesta, riskienhal-
linnasta ja vakuutuksista. Tilintarkastaja 
on läsnä valiokunnan kokouksissa ja  esittää 
tarkastussuunnitelmansa ja raporttinsa tar-
kastusvaliokunnalle.

Valiokunta käsitteli vuoden aikana 
konsernin taloudellista tilannetta kos-
kevat raportit ml. tilinpäätöstiedotteen 

hallituKsen ja sen ValioKuntien jäsenten osallistuminen KoKouKsiin 2011

hallituksessa 
vuodesta

osallistuminen

Valiokuntajäsenyys hallitus tarkastusvaliokunta palkitsemisvaliokunta

Heikki Takamäki (pj.) 2001 Palkitsemisvaliokunta (pj) 10/10 - 3/3

Seppo Paatelainen (vpj.)
2006 Tarkastusvaliokunta (vpj)  

Palkitsemisvaliokunta (vpj)
10/10 5/5 3/3

Esa Kiiskinen 2009 10/10 - -

Ilpo Kokkila 2006 Palkitsemisvaliokunta 9/10 - 3/3

Mikko Kosonen 2009 Tarkastusvaliokunta 10/10 5/5 -

Maarit Näkyvä 2001 Tarkastusvaliokunta (pj) 7/10 4/5 -

Rauno Törrönen 2009 10/10 - -

hallituKsen jäsenten riippumattomuus 2011* yhtiöstä riippumaton

merkittävästä 
osakkeenomistajasta 

riippumaton

Heikki Takamäki (pj.) Ei** Kyllä

Seppo Paatelainen (vpj.) Kyllä Kyllä

Esa Kiiskinen Ei** Kyllä 

Ilpo Kokkila Kyllä Kyllä 

Mikko Kosonen Kyllä Kyllä 

Maarit Näkyvä Kyllä Kyllä

Rauno Törrönen Ei** Kyllä 

* Riippumattomuusarvioinnin 4.4.2011 perusteella.
** Kiiskisen, Takamäen ja Törrösen kunkin määräysvaltayhtiöillä on ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.
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ja  osavuosikatsaukset ja esitti suosituk-
sen hallitukselle osavuosikatsausten ja 
tilinpäätöstiedotteen käsittelystä. Lisäksi 
valiokunta käsitteli konsernin ulkoisen 
tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja ris-
kienhallinnan raportit, konsernin sisäisen 
tarkastuksen ulkoisen laadunarvioinnin 
raportin sekä hyväksyi sisäisen tarkastuk-
sen toimintaohjeen ja tarkastussuunnitel-
man, budjetin ja resurssit vuodelle 2012. 
Valiokunta myös arvioi tilintarkastajan 
riippumattomuutta ja neuvontapalveluja 
konsernille. Tarkastusvaliokunta on valmis-
tellut ja tehnyt Keskon varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle ehdotuksen Keskolle valitta-
vasta tilintarkastajasta.

palkitsemisvaliokunta ja sen toiminta 
Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Heikki 
Takamäki (pj), Seppo Paatelainen (vpj) ja 
Ilpo Kokkila. Palkitsemisvaliokunnan kaikki 
jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkit-
tävästä osakkeenomistajasta ja sen enem-
mistö myös yhtiöstä.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen 
mukaisia tehtäviä ovat mm.

 ■ yhtiön pääjohtajan palkkauksen ja 
muiden taloudellisten etuuksien sekä 
toimitusjohtajasopimuksen valmistelu 
hallitukselle 

 ■ liiketoiminta-alueesta vastaavien kon-
sernijohtoryhmän jäsenten palkkauksen 
ja muiden taloudellisten etuuksien 
valmistelu 

 ■ pääjohtajan ja liiketoiminta-alueesta 
vastaavien konsernijohtoryhmän jäsen-
ten nimitysasioiden valmistelu ja hei-
dän seuraajiensa kartoittaminen

 ■ palkitsemisjärjestelmien kehittäminen 
ja valmistelu yhtiön hallitukselle

 ■ palkka- ja palkkioselvityksen käsittely.

Vuonna 2011 palkitsemisvaliokunta kokoon-
tui kolme kertaa. Sen jäsenten läsnäolo-
prosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunta 
valmisteli hallitukselle ehdotukset konser-
nin johdon ja avainhenkilöiden uudeksi 
pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi 

ja johdon tulospalkkiojärjestelmän peri-
aatteiksi. 

Katso Keskon hallituksen jäsenistä 
 tarkemmin sivuilta 56–57 tai osoitteesta 
www.kesko.fi.

yrityKsen johto

pääjohtaja 
Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään 
nimitystä pääjohtaja. Keskon pääjohtaja on 
vuorineuvos, kauppatieteiden maisteri, 
varatuomari Matti Halmesmäki. Hän on toi-
minut Keskon pääjohtajana 1.3.2005 alkaen.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön 
toimintaa yhtiön hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä 
informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan 
ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän 
vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon 
järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varain-
hoito on järjestetty luotettavasti. Pääjohtaja 
toimii myös konsernijohtoryhmän puheen-
johtajana, konsernin keskeisten tytäryhti-
öiden Ruokakesko Oy:n, Rautakesko Oy:n 
ja VV-Auto Group Oy:n hallitusten puheen-
johtajana ja käyttötavaratoimialan toimiala-
hallituksen puheenjohtajana.

Pääjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on 
päättänyt pääjohtajan toimisuhteen ehdot. 
Yhtiön ja pääjohtajan välillä on solmittu 
hallituksen hyväksymä kirjallinen toimi-
tusjohtajasopimus.

 Katso Keskon pääjohtajasta tarkemmin 
sivulta 58 tai osoitteesta www.kesko.fi. 

konsernijohtorYhMä 
Kesko-konsernissa on konsernijohtoryhmä, 
jonka puheenjohtajana on Keskon pääjoh-
taja. Konsernijohtoryhmällä ei ole lakiin tai 
yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. 
Konsernijohtoryhmän tehtävänä on kon-
sernilaajuisten kehityshankkeiden sekä 
konsernitasoisten periaatteiden ja menet-
telytapojen käsittely. Lisäksi konsernijoh-
toryhmässä käsitellään mm. konsernin ja 
toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitel-
mia, tuloskehitystä ja Keskon hallituksessa 

käsiteltäviä asioita, joiden valmisteluun 
se myös osallistuu. Konsernijohtoryhmä 
kokoontuu 8–10 kertaa vuodessa.

Katso Keskon konsernijohtoryhmästä 
tarkemmin sivuilta 58–59 tai osoitteesta 
www.kesko.fi.

palKitseminen

hallituksen ja sen valiokuntien 
palkitseMinen
Varsinainen yhtiökokous päättää Keskon 
hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten 
palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet 
vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien 
jäsenten palkkiot maksetaan yksinomaan 
rahakorvauksina.

pääjohtajan ja Muun johdon 
palkitseMinen
Pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän 
jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu 
kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), 
luontoiseduista (vapaa auto- ja matkapuhe-
linetu), vuosittain päätettävien tulospalkki-
okriteerien perusteella määräytyvästä tulos-
palkkiosta (tulospalkkion enimmäismäärä 
pääjohtajalla enintään kahdeksan kuukau-
den rahapalkkaa ja muilla konsernijohtoryh-
män jäsenillä enintään 4–5 kuukauden raha-
palkkaa vastaava määrä), osakepalkkio- ja 
optiojärjestelmistä ja johdon eläke-eduista.

Keskon hallitus päättää palkitsemisva-
liokunnan valmistelusta pääjohtajan ja 
liiketoiminta-alueista vastaavien konser-
nijohtoryhmän jäsenten henkilökohtai-
sesta palkkauksesta, muista taloudellisista 
etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän 
perusteista ja maksettavista tulospalkki-
oista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsen-
ten palkkauksesta ja muista taloudellisista 
etuuksista päättää pääjohtaja hallituksen 
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan 
antamissa rajoissa.

Katso Keskon johdon palkitsemisesta ja 
yhtiön osakepalkkio- ja optiojärjestelmistä 
tarkemmin sivuilta 50–51 ja 58–59 tai osoit-
teesta www.kesko.fi.

Konsernijohtoryhmän jäsenet ja 
Vastuualueet 2011

nimitetty konserni-
johtoryhmään Vastuualue

Matti Halmesmäki, pj. 1.1.2001 Keskon pääjohtaja

Terho Kalliokoski, Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja 17.3.2005 Ruokakauppa

Minna Kurunsaari, käyttötavarakaupan toimialajohtaja 1.12. 2011 Käyttötavarakauppa, sähköisen markkinoinnin ja 
palvelujen hankkeet

Arja Talma, Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja* 17.3.2005 Rautakauppa

Pekka Lahti, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja 1.3.2005 Auto- ja konekauppa

Riitta Laitasalo, Keskon henkilöstöjohtaja 1.1.2001 Henkilöstö, K-instituutti

Merja Haverinen, Keskon viestintäjohtaja 1.4.2011 Konsernin viestintä, yhteiskuntavastuu, brändit

Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO 1.11.2011 Talous ja rahoitus, tietohallinto-ohjaus, 
talouspalvelut

* Talma toimi 1.11.2011 asti Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO:na
Konsernijohtoryhmään ovat kuuluneet vuonna 2011 myös Keskon viestintäjohtajana 31.3.2011 asti toiminut Paavo Moilanen, Rautakesko Oy:n toimitusjohtajana 
9.6.2011 asti toiminut Jari Lind ja käyttötavarakaupan toimialajohtajana 30.11.2011 asti toiminut Matti Leminen.
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pääjohtaja matti halmesmäKi
palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2009–2011 (€)

2011 2010 2009

Kiinteä rahapalkka 642 900 605 100 569 300

Tulospalkkiot* 339 500 227 500 152 250

Luontoisedut 19 980 22 560 23 014

Yhteensä 1 002 380 855 160 744 564

* Maksettu tulospalkkio edellisen vuoden tuloksen perusteella.

annetut optio-oikeudet 2007–2011 (kpl)

optio-oikeus 
(tunnus) 2010–2011 2009 2008 2007

2007A kpl - 50 000

2007B kpl - 50 000

2007C kpl - 50 000

Yhteensä - 50 000 50 000 50 000

Pääjohtajalla oli 31.12.2011 hallussaan 50 000 2007A-, 30 000 2007B- ja 
50 000 2007C-optio-oikeutta.

osakepalkkio (kpl) 2011 2012

Enimmäismäärä 18 000 21 000*

Annetaan* 7 794

Sitouttamisjakso (asti) 31.12.2014 31.12.2015

* Hallituksen päätös helmikuussa 2012. Ansaintajaksolta 2011 annettavat 
osakkeet annetaan huhtikuun loppuun 2012 mennessä järjestelmän ehtojen 
mukaisesti. Ansaintajaksolta 2012 annettavien osakkeiden lukumäärä 
päätetään vuonna 2013.

sitouttamisjakso

Palkkiona annettaviin Kesko B-osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajak-
soa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, 
jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa.

hallituKsen jäsenille 2011 maKsetut Vuosi- ja KoKouspalKKiot hallitus- ja ValioKuntatyöstä (€)
Kokouspalkkiot

Vuosipalkkiot hallitus tarkastusvaliokunta palkitsemisvaliokunta yhteensä

Heikki Takamäki (pj.) 80 000 5 000 - 1 500 86 500

Seppo Paatelainen (vpj.) 50 000 5 000 2 500 1 500 59 000

Esa Kiiskinen 37 000 5 000 - - 42 000

Ilpo Kokkila 37 000 4 500 - 1 500 43 000

Mikko Kosonen 37 000 5 000 2 500 - 44 500

Maarit Näkyvä 37 000 3 500 4 000 - 44 500

Rauno Törrönen 37 000 5 000 - - 42 000

Yhteensä 315 000 33 000 9 000 4 500 361 500

palkkio/vuosi

Vuosipalkkio 2009–2011 2006–2008

Hallituksen puheenjohtaja 80 000 60 000*

Hallituksen varapuheenjohtaja 50 000 42 000*

Hallituksen jäsen 37 000 30 000*

* Vuosina 2006–2008 päätetyt kuukausipalkkiot on muutettu vuosipalkkioksi.

palkkio/kokous

Kokouspalkkiot 2009–2011 2006–2008

Palkkio hallituksen kokouksesta 500 500

Palkkio valiokuntien kokouksesta 500 500

Valiokunnan puheenjohtajan 
palkkio valiokunnan kokouksesta, 
jos hän ei ole myös hallituksen 
puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja 1 000 1 000

Varsinaisen yhtiöKoKouKsen päättämät hallituKsen Vuosi- ja  
KoKouspalKKiot Vuosina 2006–2011 (€)

irtisanomisaika ja -korvaus

Yhtiön irtisanoessa hänet pääjohtaja saa 12 kuukauden irtisanomis-
ajan palkan lisäksi erillisen kertakaikkisen irtisanomiskorvauksen, joka 
vastaa hänen 12 kuukauden rahapalkkaansa ja luontoisetuja (yhteensä  
24 x irtisanomiskuukauden rahapalkka + luontoisedut). Hänen itse 
irtisanoutuessa hän on oikeutettu 6 kuukauden irtisanomisajan 
palkkaan.

sitouttamisjakso* omistusvelvoite

4/2007–4/2010 Optio-oikeuksista saaduista 
myyntituloista 25 %:lla on 
hankittava yhtiön osakkeita 
pysyväisluonteiseen omistukseen.

4/2008–4/2011

4/2009–4/2012

* Jakso, jonka aikana optio- 
oikeuksia ei voi luovuttaa eikä 
käyttää osakkeiden merkintään.

Osakkeiden antaminen perustuu hallituksen kullekin ansaintajaksolle 
asettamien ansaintakriteerien täyttymiseen. Hallitus päättää kunkin 
ansaintajakson ansaintakriteerit ja osakepalkkion enimmäismäärät 
vuosittain ansaintajakson alussa. Ansaintakriteerien täyttymisen 
perusteella annettavien Keskon B-osakkeiden lopulliset määrät 
hallitus päättää ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa. Ansaintajak-
sojen 2011–2012 kriteerit yhtä suurin painotuksin ovat Keskon 
laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, 
Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitys ansaintajakson aikana 
ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen kokonaistuotto ylittää OMX 
Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin.

Lisäksi maksetaan rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia 
veroja ja veronluonteisia maksuja.

eläke-edut

Pääjohtaja on Keskon Eläkekassan A-osaston jäsen ja hänen eläke-etunsa määräytyvät osaston sääntöjen ja hänen toimitusjohtajasopimuksensa 
mukaisesti. Hänen toimitusjohtajasopimuksensa mukaista toimikauttaan jatkettiin vuonna 2011 siten, että hän jää vanhuuseläkkeelle täytettyään 
63 vuotta. Hänen eläke-etunsa on etuusperusteinen. Jäädessään eläkkeelle hän saa eläkettä 66 % eläkepalkastaan. Eläkepalkkaa määritettäessä 
otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 vuodelta.
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KONSERNIJOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKAT, TULOSPALKKIOT JA LUONTOISEDUT 2010–2011 (€)*
Kiinteä rahapalkka Tulospalkkiot Luontoisedut Yhteensä

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Matti Halmesmäki (pj.) 642 900 605 100 339 500 227 500 19 980 22 560 1 002 380 855 160

Konsernijohtoryhmä** 1 537 924 1 515 860 438 500 244 250 97 127 112 080 2 073 550 1 872 190

Yhteensä 2 180 824 2 120 960 778 000 471 750 117 107 134 640 3 075 930 2 727 350

* Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2010 ansainnan suoriteperusteella saa lisäämällä 2010 palkkoihin ja luontoisetuihin 
taulukossa vuonna 2011 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion. Vuodelta 2011 kertyvästä tulospalkkiosta päätetään keväällä 2012. 
** Poislukien pääjohtaja Halmesmäki. Konsernijohtoryhmän luvuissa on otettu huomioon jäsenistön muutokset 2011 ja niissä on mukana kunkin jäsenen palkat, 
tulospalkkiot ja luontoisedut jäsenyysajalta.

KONSERNIJOHTORYHMÄN JÄSENILLE ANNETUT OPTIO-OIKEUDET 2007–2011 (KPL)
Antovuosi 2010–2011 2009 2008 2007

Optio-oikeus (tunnus) (2007C) (2007B) (2007A)

Matti Halmesmäki, pj. - 50 000 50 000 50 000

Konsernijohtoryhmä* - 115 000 100 000 99 500

Yhteensä - 165 000 150 000 149 500

* Poislukien pääjohtaja Halmesmäki. Konsernijohtoryhmän luvussa on otettu huomioon jäsenistön muutokset 2011 ja niissä on mukana Kurunsaaren, Erlundin ja 
Haverisen optio-oikeuksien määrät heidän aloittaessaan konsernijohtoryhmän jäseninä vuonna 2011.

Konsernijohtoryhmän jäsenistä pääjohtaja Halmesmäellä oli 31.12.2011 hallussaan 50 000 2007A-, 30 000 2007B- ja 50 000 2007C-optio-oikeutta ja muilla 
konsernijohtoryhmän jäsenillä yhteensä 95 000 2007A-, 84 750 2007B- ja 115 000 2007C-optio-oikeutta eli kaikilla konsernijohtoryhmän jäsenillä yhteensä 
145 000 2007A-, 114 750 2007B- ja 165 000 2007C-optio-oikeutta.

Optio-oikeuksiin 2007A-2007C liittyy Keskon hallituksen optionsaajille asettama velvoite hankkia 25 %:lla optio-oikeuksista saaduista myyntituloista yhtiön 
osakkeita pysyväisluonteiseen omistukseen. Sitouttamisjaksot ( jakso, jonka aikana optio-oikeuksia ei voi luovuttaa eikä käyttää osakkeiden merkintään): 2007A: 
4/2007–4/2010; 2007B: 4/2008–4/2011; 2007C: 4/2009–4/2012.

KONSERNIJOHTORYHMÄN JÄSENTEN OSAKEPALKKIOT (KPL)
2011 2012

Enimmäismäärä Annetaan** Enimmäismäärä**

Matti Halmesmäki, pj. 18 000 7 794 21 000

Konsernijohtoryhmä* 33 300 14 419 40 500

Yhteensä 51 300 22 213 61 500

* Poislukien pääjohtaja Halmesmäki. Konsernijohtoryhmän luvussa on otettu huomioon jäsenistön muutokset 2011 ja tiedot on ilmoitettu vuoden 2011 lopun 
tilanteen mukaisena.
** Hallituksen päätös helmikuussa 2012. Ansaintajaksolta 2011 annettavat osakkeet annetaan huhtikuun loppuun 2012 mennessä järjestelmän ehtojen mukaisesti. 
Ansaintajaksolta 2012 annettavien osakkeiden lukumäärä päätetään vuonna 2013.
Osakkeiden antaminen perustuu hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamien ansaintakriteerien täyttymiseen. Hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansainta-
kriteerit ja osakepalkkion enimmäismäärät vuosittain ansaintajakson alussa. Ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annettavien Keskon B -osakkeiden lopulliset 
määrät hallitus päättää ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa. Ansaintajaksojen 2011–2012 kriteerit yhtä suurin painotuksin ovat Keskon laimentamaton 
osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitys ansaintajakson aikana ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen 
kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin.
Lisäksi maksetaan rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.
Palkkiona annettaviin Keskon B -osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei 
saa luovuttaa. Ansaintajaksolta 2011 annettavien osakkeiden sitouttamisjakso päättyy 31.12.2014.

KONSERNIJOHTORYHMÄN JÄSENTEN ELÄKE-EDUT SEKÄ IRTISANOMISAJAT JA -KORVAUKSET
Vanhuuseläkeikä 

(v.)
Eläke eläke-

palkasta (%)
Irtisanomis-

aika
Irtisanomis-

korvaus

Matti Halmesmäki, pj. 63 66 6*/12 kk 12 kk:n palkka Yhtiön irtisanoessa johtaja saa 6–12 
kuukauden irtisanomisajan palkan 
lisäksi erillisen kertakaikkisen irtisano-
miskorvauksen, joka vastaa hänen 6–12 
kuukauden kiinteää rahapalkkaansa ja 
luontoisetuja (yhteensä 12–24 x 
irtisanomiskuukauden rahapalkka + 
luontoisedut). Hänen itse irtisanoutues-
sa hän on oikeutettu irtisanomisajan 
palkkaan.

Terho Kalliokoski 62 66 6 kk 6 kk:n palkka

Minna Kurunsaari 62 66 6 kk 6 kk:n palkka

Arja Talma TyEL:n** mukainen TyEL:n** mukainen 6 kk 6 kk:n palkka

Pekka Lahti 62 66 6 kk 12 kk:n palkka

Riitta Laitasalo 60 66 6 kk 12 kk:n palkka

Merja Haverinen TyEL:n** mukainen TyEL:n** mukainen 6 kk 6 kk:n palkka

Jukka Erlund TyEL:n** mukainen TyEL:n** mukainen 6 kk 6 kk:n palkka

Muut johtajat kuin Erlund, Haverinen ja Talma ovat Keskon Eläkekassan A-osaston jäseniä. Heillä eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyy osaston sääntöjen ja heidän 
kunkin johtajasopimuksen perusteella. Heidän eläkkeensä on etuusperusteinen. 
*Pääjohtajan itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaan.
**Työntekijän eläkelaki (TyEL).
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risKienhallinta, sisäinen 
ValVonta ja sisäinen 
tarKastus

riskienhallinta

riskienhallinta on Keskossa 
olennainen osa johtamista
Riskienhallinta on Keskossa ennakoivaa, 
olennainen osa johtamista ja päivittäistä 
toimintaa. Riskienhallinnan päämääränä 
on varmistaa Kesko-konsernissa asiakaslu-
pausten täyttämistä, tuloskehitystä, osin-
gonmaksukykyä, osakasarvoa, vastuullisten 
toimintatapojen toteutumista ja liiketoi-
minnan jatkuvuutta. Hyvin toimiva riskien-
hallinta on Keskolle kilpailuetu.

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa 
Keskon hallituksen vahvistama riskien-
hallintapolitiikka. Tämä politiikka perus-
tuu COSO ERM -viitekehykseen ja SFS-ISO 
riskienhallintastandardiin. Politiikassa 
määritellään riskienhallinnan päämäärät, 
periaatteet, toimintatavat, organisointi ja 
vastuut. Riskit jaotellaan Keskossa strate-
gisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. 

Keskossa riski on määritelty tapahtu-
maksi tai olosuhteeksi, 

 ■ joka voi vaikeuttaa tai estää Keskon 
tavoitteiden saavuttamista tai 

 ■ jonka vuoksi liiketoimintamahdolli-
suuksia jää hyödyntämättä. 

Konsernissa on yhtenäinen riskien 
arviointi- ja raportointimalli
Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hal-
litaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonais-

valtaisesti. Tämä tarkoittaa, että keskeisiä 
riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, 
seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti 
osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, 
yhtiö- ja yksikkötasolla kaikissa toiminta-
maissa. Riskien tunnistamisella ja arvioin-
nilla on keskeinen rooli Keskon strategia-
työssä ja rullaavassa suunnittelussa. Lisäksi 
riskiarviointeja tehdään merkittävistä hank-
keista, jotka liittyvät investointeihin tai toi-
minnan muutoksiin.

Keskossa käytetään yhtenäistä riskien 
arviointi- ja raportointimallia. Liiketoimin-
tatavoitteet ja -mahdollisuudet sekä mää-
ritelty riskinottohalu ovat lähtökohtia ris-
kien tunnistamisessa. Riskit priorisoidaan 
riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla 
riskin toteutumisen vaikutuksia, todennä-
köisyyttä ja hallinnan tasoa. Kaikkia riskejä 
ei voi tai ei kannata hallita. Toteutumisen 
vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon 
taloudellisten vaikutusten lisäksi myös mm. 
vaikutukset maineelle, ihmisten hyvinvoin-
nille ja ympäristölle. Riskienhallintatoi-
menpiteille nimetään vastuuhenkilöt, jotka 
vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, 
toteutuksesta ja seurannasta. Määritellyt 
toimenpiteet liitetään toimintasuunnitel-
miin ja seurantoihin. 

Vakuuttaminen osa Keskon 
riskienhallintaa
Vakuuttaminen on osa Keskon riskien-
hallintaa ja Keskon hallituksen vahvista-
missa vakuutusperiaatteissa määritellään 
vakuuttamisen periaatteet. Vakuuttamisen 
tavoitteena on varmistaa, että konsernin 

haLLiNNoiNti

henkilöstö, omaisuus, liiketoiminta ja vas-
tuut on vakuutettu tarkoituksenmukaisella 
ja taloudellisella tavalla lainsäädäntö, kon-
sernin kulloisetkin riskit ja riskinkantokyky 
huomioon ottaen. Konsernin riskienhal-
linta vastaa konsernitasoisista vakuutus-
ohjelmista, niiden kilpailuttamisesta sekä 
meklaripalveluista osana konsernin vahin-
koriskien hallintaa.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa
Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta 
on liiketoimintajohdolla ja konsernitoi-
mintojen johdolla. Kullakin toimialalla on 
johtoryhmään kuuluva riskienhallinnan 
vastuuhenkilö, yleensä talousjohtaja, joka 
vastaa riskienhallinnan ja turvallisuuden 
koordinoinnista ja ohjeistamisesta toi-
mialalla ja riskienhallintatoimenpiteiden 
raportoinnista. Lisäksi toimialoilla on ris-
kienhallinta- ja turvallisuuspäälliköitä, 
jotka vastaavat riskienhallinnan ja turval-
lisuuden kehittämisestä ja ohjaamisesta 
toimialallaan yhteistyössä liiketoiminta-
johdon ja tukitoimintojen kanssa.

Keskossa toimii konsernitasoinen ris-
kienhallinnan ohjausryhmä, jossa konser-
nin pääjohtaja on puheenjohtaja ja jäsenet 
ovat toimialojen ja konsernitoimintojen 
johtoa. Konsernin riskienhallintatoiminto 
ohjaa ja koordinoi riskienhallinnan ja 
turvallisuuden yhteisten menettelyiden 
kehittämistä, parhaiden käytäntöjen käyt-
töönottoa konsernissa sekä vastaa riskira-
portoinnista konsernin johdolle. Konsernin 
riskienhallinta laatii neljännesvuosittain 
toimialojen ja konsernitoimintojen riski-

 Riskienhallinnan asiantuntijavastuu

Riskienhallinnan oRganisointi keskokonseRnissa

auto- ja Kone-
Kauppa

KäyttötaVara-
Kauppa

rautaKaupparuoKaKauppa

riskien-
hallinnan 

ohjausryhmäpääjohtaja

Kesko oyj:n hallitus 
tarkastusvaliokunta

toimialojen riskienhallinta- ja turvallisuuspäälliköt

Konsernitoiminnot

rahoitus it hr lakiasiattalous
sisäinen 

tarkastus
Viestintä ja 

yhteiskuntavastuu
riskien-
hallinta

toimialojen riskienhallintavastaavat
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analyysien perusteella konsernin riskikar-
tan merkittävimmistä riskeistä ja niiden 
hallinnasta. 

Konsernin riskikartta, merkittävimmät 
riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden 
muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoi-
daan Keskon hallituksen tarkastusvaliokun-
nalle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen 
käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokun-
nan puheenjohtaja raportoi riskienhallin-
nasta hallitukselle osana tarkastusvalio-
kuntaraporttia. Keskon hallitus käsittelee 
merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden 
hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan 
toimivuutta. Merkittävimmistä riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi 
markkinoille tilinpäätöksessä ja muutok-
sista niihin osavuosikatsauksissa.

Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan 
Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin 
rahoituspolitiikkaa. Konsernirahoitus vas-
taa keskitetysti rahoituksen hankinnasta, 
likviditeetin hallinnasta, rahoittajasuhteista 
ja rahoitusriskien hallinnasta.

riskienhallinnan toteuttaminen 2011
Keskon riskienhallintapoliitiikka päivitet-
tiin loppuvuonna 2011. Uudessa politiikassa 
on otettu huomioon SFS-ISO 31000 -standar-
din ”Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet” 
vaikutukset. Keskon riskienhallintaprosessi 
on vakiintunut eikä siinä ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia 2011 aikana. 

Riskienhallinta on ollut mukana tiiviisti 
uusien sirukorttimaksupäätteiden käyt-
töönottoprojektissa mm. käyttöönottopro-
jektin ja käytön riskien arvioimisessa sekä 
uusien toimintamallien määrittelyssä. 

Työturvallisuuden parantamiseksi on jat-
kettu vuonna 2009 tehdyn laajan arviointi-
kyselyn hyödyntämistä tunnistettujen vaa-
ratekijöiden arvioinnilla ja määrittämällä 
niille toimenpiteet toimipaikka- tai yksik-
kökohtaisesti. 

Vahinkovakuuttamiseen liittyen on 
yhteistyökumppaneiden kanssa etsitty ja 
otettu käyttöön uusia yhteistyön muotoja 
tavoitteena Keskon ennaltaehkäisevän 
riskienhallintatyön tukeminen. Vakuu-
tusmeklaripalvelut sekä Keskon Suomen 
henkilöstöä koskeva lakisääteinen tapatur-
mavakuutus kilpailutettiin.

riskienhallinnan painopisteitä 2012
Keskon laajentaessa liiketoimintaansa voi-
makkaasti Venäjällä riskienhallintaresurs-
seja siellä lisätään ja toimialojen yhteis-
työtä sekä konserniohjausta vahvistetaan. 
Keskon riskienhallinnassa jatketaan työtä 
vahinkojen ja väärinkäytösten ennaltaeh-
käisemiseksi, jatkuvuussuunnitelmien 
ylläpitämiseksi ja testaamiseksi sekä kus-
tannustehokkaiden vakuutuspalveluiden 
hankkimiseksi. Kesko-konsernin vahin-
kovakuutukset kilpailutetaan alkuvuoden 
aikana.

Riskienhallinta jatkaa tiivistä yhteistyötä 
muiden konsernitoimintojen, erityisesti 
sisäisen tarkastuksen, lakiasiain, henki-
löstö-, talous-, rahoitus- ja IT-toimintojen 
kanssa mm. vastuullisten toimintatapojen 
läpiviennin varmistamiseksi, henkilöstö-
turvallisuuden sekä tietoturvaan ja tieto-
suojaan liittyvien riskien hallinnan kehit-
tämiseksi.

merkittävimmät riskit ja ja niiden 
hallintatoimenpiteet 
Keskon liiketoimintaan vaikuttavista ris-
keistä, epävarmuustekijöistä ja niiden hal-
lintatoimenpiteistä sekä Keskon riskienhal-
linnan järjestämisestä ja periaatteista on 
kerrottu osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat 
ja hallituksen toimintakertomuksessa 
sivulla 62. 

Rahoitusriskejä (mm. vastapuoliriski, 
likviditeettiriski, ostotoimintaan liittyvä 
kurssiriski, korkoriski ja sähkötermiinei-
hin liittyvä hyödykeriski) kuvataan IFRS:n 
mukaisesti Keskon vuoden 2011 tilinpäätök-
sen liitteessä 39.

sisäinen valvonta
Sisäinen valvonta on osa Keskon johtamista, 
hallinnointia ja päivittäistä toimintaa. Vas-
tuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuu-
luu hallitukselle ja pääjohtajalle. Keskon 
hallituksen tarkastusvaliokunta on vah-
vistanut Keskon sisäisen valvonnan peri-
aatteet, jotka pohjautuvat kansainvälisesti 
laajasti hyväksyttyihin hyvän valvonnan 
periaatteisiin (COSO).

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaik-
kea ennaltaehkäisevää toimintaa, päivit-
täistä ja jälkikäteistä valvontaa, jonka tar-
koituksena on varmistaa liiketoiminnan 
tavoitteiden saavuttaminen. Keskon arvot 
ja toimintaperiaatteet sekä yhtiön strategia 
ja tavoitteet luovat perustan koko sisäiselle 
valvonnalle. Keskon toimintaperiaatteet on 
saatettu keskolaisten tietoon Vastuulliset 
toimintatapamme -oppaan ja sitä koske-
van konserninlaajuisen koulutusohjelman 
avulla. 

Päivittäistä valvontaa ovat työohjeet, jär-
jestelmä- ja manuaaliset kontrollit, kuten 
myös vastuiden ja valtuuksien määritys ja 
eriyttäminen, toimenkuvat, hyväksymisval-
tuudet ja varamiesmenettelyt sekä taloudel-
linen ja muu raportointi. Kesko-konsernin 
sisäinen tarkastus arvioi ja todentaa sisäisen 
valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä 
avustaa johtoa ja yhtiöitä sisäisen valvonta-
järjestelmän kehittämisessä.

Sisäisen valvonnan tavoitteena Kesko-
konsernissa on varmistaa toiminnan 
tuloksellisuus ja tehokkuus, toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen, taloudellisen ja 
toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, 
lakien ja sopimusten sekä Keskon arvojen ja 
toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä 
varallisuuden ja tiedon turvaaminen. 

sisäinen tarkastus
Keskon sisäinen tarkastus vastaa pörssiyh-
tiöltä edellytettävästä konsernin riippumat-
tomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, 
joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti 
riskienhallinnan, valvonnan sekä johtami-
sen ja hallinnoinnin tehokkuutta. Keskon 
hallituksen tarkastusvaliokunta on vahvis-
tanut Keskon sisäisen tarkastuksen toimin-
taohjeen.

sisäisen tarkastuksen organisointi ja 
toiminta
Sisäinen tarkastus toimii Keskon pääjohta-
jan ja tarkastusvaliokunnan alaisuudessa 
ja raportoi havainnoistaan ja suosituksis-
taan tarkastusvaliokunnalle, pääjohtajalle, 
tarkastuskohteen johdolle sekä tilintarkas-
tajalle. Toiminto kattaa kaikki Keskon toi-
mialat, yhtiöt ja toiminnot. 

Tarkastustoiminta perustuu riskiana-
lyyseihin ja konserni- ja toimialajohdon 
kanssa käytäviin riskienhallinta- ja valvon-
takeskusteluihin. Myös tilintarkastajan 
kanssa järjestetään säännöllisesti tapaami-
sia. Vuosittain laaditaan sisäisen tarkastuk-
sen tarkastussuunnitelma, jonka pääjohtaja 
ja tarkastusvaliokunta hyväksyvät. Tarkas-
tussuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa 
riskiperusteisesti. 

Sisäinen tarkastus hankkii tarvittaessa 
ulkoisia ostopalveluita lisäresursointia tai 
erityisosaamista vaativien tarkastustehtä-
vien suorittamiseen. Tarkastuksissa voidaan 
hyödyntää myös Kesko-konsernin muiden 
asiantuntijoiden osaamista ja työpanosta.

Sisäinen tarkastus toimii yhteistyössä 
konsernin riskienhallintatoiminnon kanssa 
ja osallistuu riskienhallinnan ohjausryh-
män työskentelyyn. Sisäinen tarkastus 
arvioi vuosittain Keskon riskienhallinta-
järjestelmän toimivuutta.

sisäisen tarkastuksen toimintaa 2011 
Sisäisen tarkastuksen painopistealueita 
olivat vuonna 2011 ulkomaantoimintojen 
tarkastus ja tietojärjestelmätarkastus. Ulko-
maantoimintojen tarkastuksessa keskityt-
tiin liiketoimintamuutosten läpivientiin, 
valikoimien hallintaan sekä ostotoimintaan 
ja muihin peruskontrolleihin. Tietojärjes-
telmätarkastuksessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota meneillään oleviin järjestelmä-
hankkeisiin, jatkuvuuteen ja tietoturvalli-
suuteen. Myös Keskon laskentaperiaattei-
den ja raportointiohjeiden noudattamista 
todennettiin ja arvioitiin eri tarkastuksissa. 
Tarkastuksissa hyödynnettiin tiedon lou-
hinta- ja analysointiohjelmistoa aikaisem-
paa laajemmin. Tarkastustyön kehittämi-
seksi toteutettiin sisäisen tarkastuksen 
ulkoinen laadunvarmistusarviointi. Yhteis-
työtä tilintarkastajan kanssa tiivistettiin 
entisestään.
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sisäisen tarkastuksen painopisteitä 
2012
Sisäisen tarkastuksen tarkastustoiminnan 
tärkeimmät painopisteet vuonna 2012 ovat 
liiketoiminnan laajentaminen Venäjällä ja 
siihen liittyvät riskit sekä merkittävät lii-
ketoiminta- ja IT-hankkeet. Muita paino-
pistealueita ovat oston kontrollit, väärin-
käytösriskit, HR governance, IT governance, 
tietoturva ja toiminnan jatkuvuus sekä pro-
sessien sähköistäminen. 

Konsernin taloudelliseen 
raportointiin liittyVien 
sisäisen ValVonnan ja 
risKienhallinnan 
järjestelmien pääpiirteet

keskon johtaMisMalli 
Keskon taloudellinen raportointi ja suun-
nittelu perustuvat Kesko-konsernin johta-
mismalliin. Konsernin yksiköiden taloudel-
liset tulokset raportoidaan ja analysoidaan 
konsernissa sisäisesti kuukausittain ja jul-
kistetaan osavuosikatsauksina vuosinel-
jänneksittäin. Taloudelliset suunnitelmat 
laaditaan vuosineljänneksittäin, minkä 
lisäksi merkittävät muutokset huomioi-
daan kuukausittain raportoitavassa tulos-
ennusteessa. Konsernin ja sen yksiköiden 
strategiat ja niihin liittyvät pitkän aikavälin 
taloussuunnitelmat päivitetään vuosittain.

roolit ja vastuut 
Kesko-konsernin taloudellinen raportointi 
ja sen valvonta on jaettu organisatorisesti 
kolmeen portaaseen. Tytäryhtiöt analysoi-
vat ja raportoivat lukunsa toimialalle, joka 
raportoi toimialakohtaiset luvut edelleen 
konsernitaloudelle. Kaikki kolme raportoin-
tiporrasta sisältävät analysointi- ja kontrol-
lipisteitä raportoinnin oikeellisuuden var-
mistamiseksi.

Raportoinnin oikeellisuuden varmistami-
seksi kaikilla raportointitasoilla on erilaisia 
automatisoituja ja manuaalisia kontrolleja. 
Lisäksi controllerit analysoivat tulosta ja 
tasetta tytäryhtiö-, toimiala- ja konsernita-
solla kuukausittain. Analysoinnin ja kont-
rollien toteuttamista valvotaan kuukausit-
taisen seurannan avulla yhtiö-, toimiala- ja 
konsernitasoisesti.

suunnittelu ja tulosraportointi
Konsernin taloudellista kehitystä ja talou-
dellisten tavoitteiden toteutumista seura-
taan koko konsernin kattavalla taloudel-
lisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen 
tulosraportointiin sisältyvät konserni-, 
toimiala- ja tytäryhtiökohtaiset toteuma-
tiedot, kehitys edelliseen vuoteen verrat-
tuna, vertailu taloussuunnitelmiin sekä 
ennusteet seuraavalle 12 kuukaudelle. 
Konsernin lyhyen aikavälin taloussuun-
nittelu perustuu vuosineljänneksittäin 

laadittaviin taloussuunnitelmiin, jotka 
ajallisesti ulottuvat seuraaville 15 kuukau-
delle. Talou dellisina avaintunnuslukuina 
käytetään kasvun osalta myynnin kehitystä 
ja kannattavuuden osalta taloudellisen lisä-
arvon kertymistä, jota seurataan kuukausit-
tain sisäisellä raportoinnilla. Taloudellisen 
lisäarvon laskennassa käytettävät pääoman 
tuottovaatimukset määritetään vuosittain 
markkinaehtoisesti, ja tuottovaatimuksissa 
on huomioitu riskeihin liittyvät toimiala- 
ja maakohtaiset erot. Konsernin taloudel-
lisesta tilanteesta tiedotetaan osavuosikat- 
sauksilla ja tilinpäätöstiedotteella. Kon-
sernin myynti julkistetaan kuukausittain 
pörssitiedotteella.

Taloudellinen suunnittelu toteutetaan 
tytäryhtiö-, toimiala- ja konsernitasolla 
rullaavana suunnitelmana. Rullaava suun-
nitelma käsittää 15 kuukauden ajanjakson. 
Suunnitelmat päivitetään vuosineljännek-
sittäin ja lisäksi merkittävät muutokset 
huomioidaan kuukausittain raportoita-
vassa tulosennusteessa. Poikkeamat suun-
nitelman ja toteuman välillä analysoidaan 
yhtiön, toimialan ja konsernitalouden toi-
mesta ja niiden syistä raportoidaan toimi-
alalle ja konsernitaloudelle kuukausittain. 

Konsernin ylimmän johdon tulosrapor-
tointi käsittää tytäryhtiöiden, toimialojen 
ja konsernin tulos- ja tasetietojen kuu-
kausittaisen raportoinnin. Taloudellisesta 
raportoinnista ja lukujen oikeellisuudesta 
vastaa ensisijaisesti tytäryhtiö. Toimialan 
talousjohto ja controlling-toiminnot ana-
lysoivat toimialaluvut ja konsernitalous 
koko konsernin luvut. Tuloslaskelma ja tase 
analysoidaan kuukausittain yhtiö-, toimi-
ala- ja konsernitasoisesti dokumentoidun 
työnjaon ja ennalta määritettyjen raporttien 
pohjalta. Taloudellisesta tilanteesta ollaan 
siten selvillä jatkuvasti ja mahdollisiin epä-
kohtiin voidaan reagoida ajantasaisesti. Joh-
don tulosraportointi sisältää lisäksi konser-
nitasoisen myynnin seurannan viikoittain, 
kuukausittain ja kvartaaleittain.

Julkinen tulosraportointi käsittää osavuo-
sikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen, vuositi-
linpäätöksen ja myynnin kuukausittaisen 
raportoinnin. Julkinen tulosraportointi 
toteutetaan samoilla periaatteilla ja siihen 
sovelletaan samoja kontrollimenetelmiä 
kuin kuukausittaiseen tulosraportointiin. 
Tarkastusvaliokunta käsittelee osavuosi-
katsauksen ja tilinpäätöksen ja suosittelee 
niiden hyväksymistä hallitukselle. Hallitus 
hyväksyy osavuosikatsauksen ja tilinpäätök-
sen ennen niiden julkistamista.

vuoden 2011 keskeisiä 
toiMenpiteitä
Kesko-konserni jatkoi taloushallinnon tie-
tojärjestelmien yhtenäistämisprojektia, joka 
palvelee sekä konserniyhtiöitä että K-ryh-
män vähittäiskauppiaita. Projektin tulok-
sena syntyvä taloushallinnon järjestelmä on kuva 1. kesko-konsernin jo
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osa konsernin talouden raportointijärjestel-
mää. Lisäksi K-ryhmän taloushallinnon pro-
sessit ja kontrolliympäristö yhtenäistyvät.

Aikaisemmin alkanutta yhteisen suun-
nittelujärjestelmän käyttöönottoa jatkettiin. 
Projekti yhdenmukaistaa konserniyhtiöiden 
suunnittelujärjestelmät ja liittää ne konser-
nin raportointijärjestelmään.

vuoden 2012 keskeisiä 
toiMenpiteitä
Vuoden 2012 aikana taloushallinto jatkaa 
K-ryhmää palvelevaa tietojärjestelmäprojek-
tia ja järjestelmän käyttöönottoa. 

laskentaperiaatteet ja 
taloushallinnon it-järjestelMät
Kesko-konserni noudattaa EU:ssa sovellet-
tavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilin-
päätösstandardeja (International Financial 
Reporting Standards, IFRS). Konsernissa 
sovellettavat laskentaperiaatteet on kerätty 
standardimuutosten myötä päivitettävään 
laskentamanuaaliin. Manuaali sisältää 
ohjeet erillisyhtiöille, emoyhtiölle sekä 
ohjeita konsernitilinpäätöksen laadintaan. 

Kesko-konsernin taloushallinnon tiedot 
tuotetaan toimialakohtaisista toiminnan-
ohjausjärjestelmistä keskitetyn ja valvotun 
yhteisen liittymän kautta konsernin keski-
tettyyn konsolidointijärjestelmään, josta 
tuotetaan konsernin keskeinen taloudelli-
nen raportointi. Taloustiedon tuottamisen 
kannalta keskeiset järjestelmät on varmen-
nettu ja turvattu varajärjestelmin ja niitä val-
votaan ja tarkastetaan säännöllisesti luotet-
tavuuden ja jatkuvuuden varmentamiseksi.

tilintarKastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan Keskolla on yksi 
tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskaup-
pakamarin hyväksymä tilintarkastusyh-
teisö. Tarkastusvaliokunta tekee ehdotuksen 
yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajaksi. 
Tarkastusvaliokunta myös arvioi tilintar-
kastajien toimintaa ja palveluja vuosittain. 
Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tili-
kausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy 
tilintarkastajan valintaa seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen päättyessä. Keskon 
yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan 
edustaman tilintarkastusyhteisön kanssa 

samaan ketjuun kuuluva tilintarkastusyhtiö 
toimii pääsääntöisesti konsernin ulkomais-
ten tytäryhtiöiden tilintarkastajana. 

Yhtiökokous 2011 valitsi yhtiön tilintar-
kastajaksi KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilin-
tarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. 
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan.

tilintarKastastajien palKKiot 2010–2011 (tuhatta €)
2011 2010

pwC muut yhteisöt yhteensä pwC muut yhteisöt yhteensä

Kesko oyj

muut 
konserni-

yhtiöt Kesko oyj

muut 
konserni-

yhtiöt Kesko oyj

muut 
konserni-

yhtiöt Kesko oyj

muut 
konserni-

yhtiöt

Tilintarkastus 76 758 - 59 892 106 828 - 59 993

Veroneuvonta 54 68 4 13 139 84 31 - 17 132

IFRS-neuvonta 11 - 4 - 15 3 - 2 - 5

Muut palvelut 96 269 30 57 452 59 64 54 28 205

Yhteensä 237 1 095 38 129 1 498 252 923 56 104 1 336

haLLiNNoiNti

muut tiedot
Kattavammat tiedot Keskon hallin-
nointiperiaatteista ja hallinnointi-
koodissa tarkoitetut erilliset selvi-
tykset, selvitys Keskon hallinto- ja 
ohjausjärjestelmistä (Corporate 
Governance Statement) sekä 
palkka- ja palkkioselvitys, ovat 
tutustuttavissa Sijoittajat-osiossa 
osoitteessa www.kesko.fi.
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eSa  
KiiSKiNeN

s. 1963, yo-merkonomi
Kotipaikka: Helsinki, Suomi.

Päätoimi: Kauppias, 
 K-supermarket Kontumarket, 
Helsinki.
Keskeinen työkokemus:  
Vuodesta 1990 K-ruokakauppias.
Keskeisimmät luottamustehtä-
vät: K-kauppiasliitto ry: hallituk-
sen puheenjohtaja 2008–, Vähit-
täiskaupan Ammatti kasvatus-
säätiö: hallituksen puheenjohtaja 
2008–, Vähittäiskaupan Tilipal-
velu VTP Oy: hallituksen jäsen 
2008–, Suomen Kaupan Liitto: 
hallituksen jäsen 2008–, Saija ja 
Esa Kiiskinen Oy: hallituksen 
puheenjohtaja 1995–.
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 30.3.2009.
Palkkiot vuonna 2011:  
42 000 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Omissa ja 
yhtiönsä nimissä yhteensä 
102 350 A-osaketta. Ei optio-
oikeuksia.
31.12.2011: Omissa ja yhtiönsä 
nimissä yhteensä 107 350 A-osa-
ketta. Ei optio-oikeuksia.

iLPo  
KoKKiLa

s. 1947, vuorineuvos, diplomi-
insinööri (palkitsemisvaliokun-
nan jäsen).
Kotipaikka: Helsinki, Suomi.

Päätoimi: SRV Yhtiöt Oyj: halli-
tuksen puheenjohtaja.
Keskeinen työkokemus: SRV 
Yhtiöt Oyj: hallituksen puheen-
johtaja 1987–, Pontos Oy: halli-
tuksen puheenjohtaja 2002–, 
Perusyhtymä Oy: johtaja 
1974 – 1987, A-Betoni Oy: suunnit-
telija 1972 – 1974.
Keskeisimmät luottamus-
tehtävät: Suomalais-Venäläinen 
kauppa kamari yhdistys SVKK ry: 
hallituksen varapuheenjohtaja 
2006–2011, puheenjohtaja 2012–, 
Johtamistaidon Opisto JTO: hal-
lituksen puheenjohtaja 1999–.
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 27.3.2006.
Palkkiot vuonna 2011:  
43 000 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Omissa 
nimissä yhteensä 16 100 B-osa-
ketta. Ei optio-oikeuksia.
31.12.2011: Omissa nimissä 
yhteensä 16 100 B-osaketta.  
Ei optio-oikeuksia.

heiKKi  
taKaMäKi

s. 1947, kauppaneuvos, 
diplomikauppias.
Kotipaikka: Tampere, Suomi.

Puheenjohtaja 
(palkitsemisvalio kunnan 
puheenjohtaja).
 
Päätoimi: Kauppias, K-rauta 
Rauta-Otra Nekala.
Keskeinen työkokemus: 
Vuodesta 1979 K-rauta-kauppias.
Kesport-Intersport-kauppias 
1995 – 1999.
Keskeisimmät luottamus-
tehtävät: -
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 1.1.2001.
Palkkiot vuonna 2011:  
86 500 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Omissa ja 
yhtiönsä nimissä yhteensä 
104 470 A-osaketta ja 68 120 
B-osaketta. Ei optio-oikeuksia.
31.12.2011: Omissa ja yhtiönsä 
nimissä yhteensä 104 470 A-osa-
ketta ja 68 120 B-osaketta.  
Ei optio-oikeuksia.

SePPo  
PaateLaiNeN

s. 1944, vuorineuvos, maatalous- 
ja metsätieteiden maisteri
Kotipaikka: Seinäjoki, Suomi. 

Varapuheenjohtaja (tarkastus-
valiokunnan ja palkitsemisvalio-
kunnan varapuheenjohtaja).

Päätoimi: -
Keskeinen työkokemus: Atria 
Yhtymä Oyj: toimitusjohtaja 
1991 – 2006, Itikka osuuskunta ja 
Itikka Lihabotnia Oy: toimitus-
johtaja 1988 – 1991, Luja-Yhtiöt: 
teollisuusosaston johtaja 
1973 – 1987, Itikka osuuskunta: 
tuotantojohtaja 1970 – 1973.
Keskeisimmät luottamus-
tehtävät: Seinäjoen seudun 
elinkeinokeskus: johtokunnan 
puheenjohtaja 2009–, Alma 
Media Oyj: hallituksen varapu-
heenjohtaja 2009–2010, puheen-
johtaja 2011–, Ilkka-Yhtymä Oyj: 
hallituksen puheenjohtaja 
2007–, hallituksen jäsen 
1994 – 2007, Finavia Oyj: hallituk-
sen puheenjohtaja 2010–6/2011. 
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 27.3.2006.
Palkkiot vuonna 2011:  
59 000 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Ei osakeomis-
tuksia. Ei optio-oikeuksia.
31.12.2011: Ei osakeomistuksia. 
Ei optio-oikeuksia.
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MiKKo  
KoSoNeN

s. 1957, kauppatieteiden tohtori 
(tarkastusvaliokunnan jäsen).
Kotipaikka: Espoo, Suomi.

Päätoimi: Suomen itsenäisyy-
den juhlarahasto Sitran yliasia-
mies.
Keskeinen työkokemus: Sitra: 
yliasiamies 2008– , asiamies 
2007–2008, Nokia Oyj: johdon 
neuvonantaja 2005 – 2007, kon-
sernin strategia- ja tietohallinto-
johtaja 1997 – 2005.
Keskeisimmät luottamus-
tehtävät: Liikesivistysrahasto: 
hallituksen jäsen 2011–, Kuntien 
Tiera Oy: hallituksen puheenjoh-
taja 2010–, Idexia Oy: hallituksen 
puheenjohtaja 2009–, Tekniikan 
Akatemia -säätiö: hallituksen 
jäsen 2009–, Fifth Element Oy: 
hallituksen jäsen 2008–.
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 30.3.2009.
Palkkiot vuonna 2011:  
44 500 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Ei osakeomis-
tuksia. Ei optio-oikeuksia.
31.12.2011: Omissa nimissä 
yhteensä 600 B-osaketta. Ei 
optio-oikeuksia.

MaaRit  
NäKyVä

s. 1953, kauppatieteiden maisteri 
(tarkastusvaliokunnan puheen-
johtaja).
Kotipaikka: Kirkkonummi, 
Suomi.

Päätoimi: -
Keskeinen työkokemus:  
Sampo Rahastoyhtiö Oy: halli-
tuksen jäsen 2007 – 2008, Sampo 
Pankki Oyj: hallituksen jäsen 
2001 – 2008, varatoimitusjohtaja 
2007 – 2008, Sampo Oyj: varatoi-
mitusjohtaja 2001 – 2006, Leonia 
Pankki Oyj: johtokunnan jäsen 
1998 – 2000, Merita Rahastoyhtiö 
Oy: toimitusjohtaja 1996 – 1997, 
Merita Pankki Oy: yksikönjoh-
taja 1995 – 1996, Suomen Yhdys-
pankki Oy: yksikönjohtaja 
1990 – 1995. 
Keskeisimmät luottamus-
tehtävät: -  
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 1.1.2001.
Palkkiot vuonna 2011:  
44 500 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Ei osakeomis-
tuksia. Ei optio-oikeuksia.
31.12.2011: Ei osakeomistuksia. 
Ei optio-oikeuksia.

RauNo  
töRRöNeN

s. 1958, hotelli- ja ravintola-alan 
työjohdollinen koulutus.
Kotipaikka: Joensuu, Suomi.

Päätoimi: Kauppias, K-citymarket 
Kauppakatu, Joensuu.
Keskeinen työkokemus:  
Vuodesta 1998 K-ruokakauppias.
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa: 
 johtoryhmän jäsen 1986 – 1998. 
Keskeisimmät luottamus-
tehtävät: Alepro Oy: hallituksen 
jäsen 2009–, Joensuun kauppa-
opetuksen tukisäätiö: hallituk-
sen jäsen 2009–, Kiihtelysvaaran 
Osuuspankki: hallintoneuvoston 
jäsen 2004–. 
Hallituksen jäsenyyden  
alkamisaika: 30.3.2009.
Palkkiot vuonna 2011:  
42 000 euroa.
Keskon osake- ja optio-oikeus-
omistus 1.1.2011: Omissa ja 
yhtiönsä nimissä yhteensä 
15 900 A-osaketta ja 14 600 
B-osaketta. Ei optio-oikeuksia.
31.12.2011: Omissa ja yhtiönsä 
nimissä yhteensä 15 900 A-osa-
ketta ja 14 600 B-osaketta.  
Ei optio-oikeuksia. 

haLLiNNoiNti

lue lisää:
www.kesko.fi-sivuilla on ajantasainen tieto keskeisistä 
luottamustehtävistä, samoin tieto päättyneistä luottamus-
tehtävistä. Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen 
toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.
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KoNSeRNijohtoRyhMä 
31.12.2011

teRho  
KaLLioKoSKi

s. 1961, kauppatieteiden mais-
teri. Ruokakesko Oy:n toimitus-
johtaja ja Keskon Venäjän kaup-
papaikkatoiminnot.
Kotipaikka: Kirkkonummi, 
Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: Päi-
vittäistavarakauppa ry: hallituk-
sen jäsen 2006–, varapuheenjoh-
taja 2006–2007, puheenjohtaja 
2008–2009, Mainostajien Liitto: 
hallituksen jäsen 2005–, Helsin-
gin seudun kauppakamari: halli-
tuksen jäsen 2009–, varapuheen-
johtaja 2012-, Suomen 4H-säätiö: 
hallintoneuvoston jäsen 2009–.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oy:n palveluksessa vuodesta 
1985. Ruokakesko Oy:n toimitus-
johtaja 1.5.2005 alkaen. 
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 17.3.2005.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.1.2011: 3 250 B-osa-
ketta, 25 000 A-optio-oikeutta, 
25 000 B-optio-oikeutta ja 30 000 
C-optio-oikeutta.
31.12.2011: 6 000 B-osaketta, 
25 000 A-optio-oikeutta, 9 750 
B-optio-oikeutta ja 30 000 
C-optio-oikeutta.

MiNNa  
KuRuNSaaRi

s. 1965, varatuomari. Toimiala-
johtaja, käyttötavarakauppa sekä 
Keskon sähköisen markkinoin-
nin ja palvelujen hankkeista 
vastaava johtaja.
Kotipaikka: Espoo, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: Pro 
Luomu ry: varapuheenjohtaja 
2011–, Ruokatieto Yhdistys ry: 
hallituksen jäsen 2008–2011,  
Päivittäistavarakauppa ry: han-
kinta- ja logistiikkaryhmän 
jäsen 2008–2011.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oy:n palveluksessa vuodesta 
1995. Käyttötavarakaupan toimi-
alajohtaja sekä Keskon sähköi-
sen markkinoinnin ja palvelujen 
hankkeista vastaava johtaja 
1.12.2011 alkaen. Ruokakeskon 
tavarakaupasta vastaava johtaja 
2008–2011.  
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 1.12.2011.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.12.2011: 10 800 
B-osaketta, 10 000 A-optio-
oikeutta, 10 000 B-optio-oikeutta 
ja 12 500 C-optio-oikeutta.
31.12.2011: 10 800 B-osaketta, 
10 000 A-optio-oikeutta, 10 000 
B-optio-oikeutta ja 12 500 
C-optio-oikeutta.

Matti  
haLMeSMäKi

s. 1952, vuorineuvos, kauppa-
tieteiden maisteri, varatuomari. 
Kesko Oyj:n pääjohtaja, konser-
nijohtoryhmän puheenjohtaja.
Kotipaikka: Helsinki, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: Elin-
keinoelämän keskusliitto EK: 
hallituksen jäsen 2005- ja vara-
puheenjohtaja 2005–2011, Suo-
men Messut: hallituksen jäsen 
2005–, Kaupan liitto: hallituksen 
jäsen 2005- ja puheenjohtaja 
2012–, Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen: hallituksen 
jäsen 2010–, Luottokunta: hal-
lintoneuvoston jäsen 2005– ja 
puheenjohtaja 2007–2010, Liike-
sivistysrahaston kannatusyhdis-
tys ry: hallituksen jäsen 2005–, 
EVA: valtuuskunnan jäsen 
2005–, Maanpuolustuksen Tuki 
ry: valtuuskunnan jäsen 2005–, 
Savonlinnan Oopperajuhlien 
Kannatusyhdistys ry: valtuuston 
jäsen 2006–, East Office of  
Finnish Industries Oy: hallituk-
sen jäsen 2008–.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oy:n palveluksessa vuodesta 
1980. Kesko Oyj:n toimitusjoh-
taja ja Kesko-konsernin pääjoh-
taja 1.3.2005 alkaen.  
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 1.1.2001.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.1.2011: 2 000 A-osa-
ketta, 7 000 B-osaketta, 50 000 
A-optio-oikeutta, 50 000 
B-optio-oikeutta ja 50 000 
C-optio-oikeutta. 
31.12.2011: 2 000 A-osaketta, 
10 000 B-osaketta, 50 000 
A-optio-oikeutta, 30 000 
B-optio-oikeutta ja 50 000 
C-optio-oikeutta.

aRja  
taLMa

s. 1962, kauppatieteiden mais-
teri, eMBA. Rautakesko Oy:n 
toimitusjohtaja.
Kotipaikka: Helsinki, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: VR-
Yhtymä Oy: hallituksen jäsen 
2006– ja tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja 2006–, Sponda 
Oyj: hallituksen jäsen 2007– ja 
tarkastusvaliokunnan puheen-
johtaja 2007–, Luottokunta: 
hallituksen jäsen 2008–, Partio-
säätiö: hallintoneuvoston jäsen 
2010–.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oyj:n palveluksessa vuodesta 
2004. Rautakesko Oy:n toimitus-
johtaja 1.11.2011 alkaen. Kesko 
Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, 
CFO 2005–2011. Oy Radiolinja Ab: 
johtaja, vastuualueenaan talous 
ja hallinto 2001–2003. KPMG 
Wideri Oy Ab: KHT-tilintarkas-
taja 1992–2001, partner 2000–
2001.
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 17.3.2005.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.1.2011: 2 000 B-osa-
ketta, 25 000 A-optio-oikeutta, 
25 000 B-optio-oikeutta ja 25 000 
C-optio-oikeutta.
31.12.2011: 2 000 B-osaketta, 
25 000 A-optio-oikeutta, 25 000 
B-optio-oikeutta ja 25 000 
C-optio-oikeutta.

haLLiNNoiNti
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PeKKa  
Lahti

s. 1955, agronomi.
VV-Auto Group Oy:n toimitus-
johtaja.
Kotipaikka: Vantaa, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: Auto-
tuojat ry: hallituksen jäsen 
2007–, puheenjohtaja 2010–, 
Suomen Autokierrätys Oy: halli-
tuksen jäsen 2007–, Tieliiken-
teen tietokeskus TT Oy: hallituk-
sen jäsen 2009–, puheenjohtaja 
2010–, Kaupan Liitto: hallituk-
sen jäsen 2010–.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oy:n palveluksessa vuodesta 
1981. VV-Auto Group Oy:n toimi-
tusjohtaja 1.2.2006 alkaen. 
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 1.3.2005.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.1.2011: 20 000 
A-optio-oikeutta, 20 000 
B-optio-oikeutta ja 20 000 
C-optio-oikeutta. 
 31.12.2011: 20 000 A-optio-
oikeutta, 20 000 B-optio-
oikeutta ja 20 000 C-optio-
oikeutta.

Riitta  
LaitaSaLo

s. 1955, kauppatieteiden mais-
teri. Henkilöstöjohtaja.
Kotipaikka: Espoo, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: 
Senaatti-kiinteistöt: hallituksen 
jäsen 2012–, Sosiaali- ja terveys-
ministeriön Työttömyysvakuu-
tusrahasto: hallintoneuvoston 
jäsen 2010–, Kansainvälisen 
Kaupan Koulutussäätiö, Fintra: 
hallituksen jäsen 2005–, Johta-
mistaidon opisto JTO ry: halli-
tuksen jäsen 2005–, Edita Oyj: 
hallituksen jäsen 2005–, tarkas-
tusvaliokunnan puheenjohtaja 
2005–, Vähittäiskaupan ammat-
tikasvatussäätiö: hallituksen 
jäsen 1998–, Keskon Sairaus-
kassa: hallituksen puheenjoh-
taja 1995–97, 2005–, Keskon 
Eläkekassa: hallituksen jäsen 
1996–97, hallituksen puheen-
johtaja 1998–.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oy:n palveluksessa vuodesta 
1979. Henkilöstöjohtaja 
30.3.2005 alkaen. 
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 1.1.2001.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.1.2011: 11 000 B-osa-
ketta, 15 000 A-optio-oikeutta, 
15 000 B-optio-oikeutta ja 15 000 
C-optio-oikeutta.  
31.12.2011: 11 000 B-osaketta, 
15 000 A-optio-oikeutta, 15 000 
B-optio-oikeutta ja 15 000 
C-optio-oikeutta.

juKKa  
eRLuNd

s. 1974, kauppatieteiden mais-
teri, eMBA.
Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO.
Kotipaikka: Helsinki, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: Elin-
keinoelämän keskusliitto EK: 
Talous- ja verovaliokunnan 
jäsen 2012–, Kaupan liitto: vero- 
ja talouspoliittisen valiokunnan 
puheenjohtaja 2011–.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oyj:n palveluksessa vuodesta 
2004. Talous- ja rahoitusjohtaja, 
CFO 1.11.2011 alkaen. Ruoka-
kesko Oy:n talousjohtaja 2010–
2011. 
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 1.11.2011.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.11.2011: 580 B-osa-
ketta, 2 000 B-optio-oikeutta ja 
8 000 C-optio-oikeutta.
31.12.2011: 580 B-osaketta, 2 000 
B-optio-oikeutta ja 8 000 
C-optio-oikeutta.

MeRja  
haVeRiNeN

s. 1962, valtiotieteiden maisteri.
Viestintäjohtaja.
Kotipaikka: Helsinki, Suomi.

Muut keskeiset tehtävät: Suo-
malaisen Työn Liitto: johtokun-
nan jäsen 2011–, Keski-Suomen 
Osuuspankki: hallintoneuvoston 
varapuheenjohtaja 2008–, Jyväs-
kylän yliopisto: hallituksen 
varapuheenjohtaja 2010–, Etelä-
Savon kauppakamari: hallituk-
sen jäsen 2009–, Kuntopolku Oy: 
hallituksen jäsen 2010–, Tahko 
Golf Club Oy: hallituksen jäsen 
2011–, Keski-Suomen kauppaka-
mari: hallituksen jäsen 2010–
2011, Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK: Keski-Suomen 
aluejohtokunnan jäsen 2008–
2011.
Keskeinen työkokemus: Kesko 
Oyj:n palveluksessa vuodesta 
2008. Kesko-konsernin viestin-
täjohtaja 1.4.2011 alkaen. Keskon 
Järvi-Suomen aluejohtaja (Jyväs-
kylä) 2008–2011. TeliaSonera 
Finland Oyj: 1996–2007, 
Ulkoasiain ministeriö 1995–1996,  
Helsinki Mediat Oy 1984–1995.
Nimitetty konserni-
johtoryhmään: 1.4.2011.
Keskon osakkeet ja optio-
oikeudet 1.4.2011: 4 500 
A-optio-oikeutta, 3 000 B-optio-
oikeutta ja 4 500 C-optio-
oikeutta. 
31.12.2011: 3 000 B-optio-
oikeutta ja 4 500 C-optio-
oikeutta.

haLLiNNoiNti

Muutoksia konsernijohtoryhmässä vuonna 2011:
 ■ Paavo Moilanen toimi konsernin viestintäjohtajana 31.3.2011 

saakka.
 ■ Jari Lind toimi rautakaupasta vastaavana johtajana 9.6.2011 

saakka.
 ■ Matti Leminen toimi käyttötavarakaupasta vastaavana johtajana 

30.11.2011 saakka.

lue lisää
www.kesko.fi/fi/kesko-yrityksena/hallinto-ja-johto -sivuilla 
on ajantasainen tieto keskeisistä luottamustehtävistä, 
samoin tieto päättyneistä luottamustehtävistä sekä tar-
kempi tieto keskeisesta työkokemuksesta.
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tiLiNPäätöS

KeSKoN  
kasVu VahVistui 
Vuoden 2011 taloudellinen kehitys lyhyesti: 

 ■ Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 7,8 %. 
 ■ Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 278,9 milj. 

euroa, joka oli 10,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän (268,1 milj. euroa). 
 ■ Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,20 euroa osakkeelta.
 ■ Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kah-

dentoista kuukauden aikana. Talouskehitykseen ja kulutuskysyntään 
liittyvästä epävarmuudesta sekä kauppapaikkaverkoston ja Venäjän 
liiketoimintojen laajentamiskustannuksista johtuen varaudutaan, että 
vuoden 2012 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä alittaa vuoden 2011 
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä.
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HalliTuksen  
ToiminTakerTomus
talouDellinen kehitYs

Liikevaihto ja tuLos 2011
Konsernin liikevaihto oli 9 460 milj. euroa, mikä on 7,8 % enemmän 
kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (8 777 milj. euroa). Suo-
messa liikevaihto kasvoi 7,3 % ja muissa maissa 10,1 %. Kansainvä-
lisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,1 % (16,7 %). Liikevaihdon 
kasvu jatkui vakaana ruokakaupassa, rautakaupassa sekä auto- ja 
konekaupassa.

1–12/2011
Liikevaihto 

M€
kehitys,  

%

Liikevoitto 
ilman 

kerta
luonteisia 

eriä M€
Muutos 

M€

ruokakauppa 4 182 +7,3 172,2 +12,1

käyttötavarakauppa 1 564 -0,3 36,6 -29,4

rautakauppa 2 716 +7,8 26,6 +2,6

auto- ja konekauppa 1 174 +23,0 51,8 +18,7

Yhteiset toiminnot ja 
eliminoinnit -176 +8,2 -8,3 +6,7

Yhteensä 9 460 +7,8 278,9 +10,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 278,9 milj. euroa (268,1 
milj. euroa). Se oli 2,9 % liikevaihdosta (3,1 %). Kannattavuus parani 
auto- ja konekaupassa, ruokakaupassa ja rautakaupassa. Vuoden 
2010 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransi eläkevakuutus-
ten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 8 milj. euroa. Keskon  
Eläkekassan etuuspohjaiseen lisäeläkevastuuseen liittyvän ylikat-
teen kohdistamisperiaatetta toimialoille on muutettu vuoden alusta 
vastaamaan eläkevastuiden jakautumista. Muutoksen vaikutus 2011 
liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on ruokakaupassa -1,7 milj. 
euroa ja käyttötavarakaupassa -4,0 milj. euroa. 

Liikevoitto oli 280,6 milj. euroa (306,7 milj. euroa). Liikevoittoon 
sisältyy kertaluonteisia eriä 1,7 milj. euroa. Vertailukauteen sisältyy 
kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja sekä Ruokakeskon tytä-
ryhtiön Pikoil Oy:n liikenneasematoiminnan uudelleenjärjestelyyn 
liittyviä varauksia nettomääräisesti yhteensä 38,6 milj. euroa. Kon-
sernin tulos ennen veroja oli 282,1 milj. euroa (312,4 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,84 euroa (2,06 euroa). Kon-
sernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,20 euroa (21,81 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakas-
myynti (alv 0 %) oli 11 767 milj. euroa ja se kasvoi 7,2 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kas-
voi 5,9 % (alv 0 %). K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava 
veroton myynti oli 5 699 milj. euroa ja se kasvoi 4,5 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 88 736 
uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli vuoden 2011 lopussa 
2 154 717 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,7 miljoonaa.

Rahoitus 
Liiketoiminnan rahavirta oli 215,7 milj. euroa (438,2 milj. euroa). 
Vertailukauden kassavirtaan sisältyi 151,6 milj. euroa eläkesaamis-
ten palautusta. Investointien rahavirta oli -441,1 milj. euroa (-239,6 
milj. euroa). Siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 
8,2 milj. euroa (123,6 milj. euroa).

Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät erinomaisella 
tasolla suuresta investointiohjelmasta huolimatta. Likvidejä varoja 
oli kauden lopussa 367 milj. euroa (847 milj. euroa). Korolliset velat 
olivat vuoden 2011 lopussa 400 milj. euroa (477 milj. euroa) ja korol-
liset nettovelat 33 milj. euroa (-370 milj. euroa). Omavaraisuusaste 
oli kauden lopussa 53,9 % (53,5 %). Kesko Oyj kasvatti konsernin 
rahoitusreservejä allekirjoittamalla marraskuussa kaksi 50 milj. 
euron 5 vuoden lainalimiittiä. 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,8 milj. euroa (6,0 milj. 
euroa). 

veRot
Konsernin verot olivat 85,2 milj. euroa (96,7 milj. euroa). Efektiivinen 
veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tap-
piollisuus, oli 30,2 % (31,0 %).

investoinnit
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 425,4 milj. euroa (325,3 milj. 
euroa) eli 4,5 % (3,7 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit 
olivat 361,8 milj. euroa (209,2 milj. euroa), yrityshankinnat 21,8 milj. 
euroa ja muut investoinnit 41,8 milj. euroa (116,0 milj. euroa). Inves-
toinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 31,7 % (13,1 %) kokonaisin-
vestoinneista.

henkiLökunta 
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli kokoaikaisiksi työnteki-
jöiksi muutettuna keskimäärin 18 960 (18 215) henkilöä. Suomessa 
keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 141 henkilöä ja Suomen 
ulkopuolella 604 henkilöä. 

Vuoden 2011 lopussa henkilömäärä oli 23 375 (22 124), joista Suo-
messa työskenteli 13 124 (12 720) ja Suomen ulkopuolella 10 251 
(9 404) henkilöä. Henkilömäärän lisäys 2010 loppuun verrattuna oli 
Suomessa 404 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 847 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 570,5 milj. euroa ja ne kasvoivat 
9,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauden henkilöstöku-
luja pienensi eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutu-
nut 8,0 milj. euroa.
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seGMentit
Toiminnan kausiluonTeisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. 
Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry 
tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin seg-
mentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1–12/2011 1–12/2010 

liikevaihto, milj. e 4 182 3 896

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 172,2 160,1

liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,1 4,1

investoinnit, milj. e 221,5 117,2

Liikevaihto, milj. e 1–12/2011 kehitys, %

myynti k-ruokakaupoille 3 251 +8,4

kespro 740 +7,5

muut 191 -8,6

Yhteensä 4 182 +7,3

Ruokakaupan liikevaihto oli 4 182 milj. euroa (3 896 milj. euroa) ja 
se kasvoi 7,3 %. Pirkka-tuotteiden myynti K-ruokakaupoille kehittyi 
erinomaisesti +32,3 % (alv 0 %). K-ruokakauppojen päivittäistava-
ramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 5,9 % (alv 0 %). Myynti kehit-
tyi erityisen hyvin K-citymarketin ja K-supermarketin osalta. Suo-
men päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvi-
oidaan kasvaneen noin 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon 
oma arvio). Päivittäistavaramarkkinoilla hintojen muutoksen arvi-
oidaan olleen noin +4 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, 
Keskon oma arvio).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 172,2 milj. 
euroa (160,1 milj. euroa), eli 12,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. 
Kannattavuutta paransi K-ruokakauppojen ja Kespron hyvä myynnin 
kehitys sekä kustannusten hallinta. Liikevoitto oli 173,7 milj. euroa 
(158,4 milj. euroa). Vertailukauden kertaluonteiset erät olivat 
yhteensä -1,7 milj. euroa, johon sisältyy merkittävimpinä erinä kiin-
teistöjen myyntivoittoja sekä Ruokakeskon tytäryhtiön Pikoil Oy:n 
liikenneasematoiminnan uudelleenjärjestelyvaraukset.

Ruokakaupan investoinnit olivat 221,5 milj. euroa (117,2 milj. 
euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 211,3 milj. euroa (102,4 
milj. euroa). 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymar-
ketit Hyvinkäälle, Kauhajoelle, Kokkolaan, Kouvolaan ja Valkeakos-
kelle. K-supermarketit Lieksassa, Loimaalla ja Mäntsälässä laajen-
netaan K-citymarketeiksi ja K-citymarket Imatraa laajennetaan. 
Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Helsingin Kaisaniemeen, 
Lahteen, Kiiminkiin, Nurmijärvelle, Pihtiputaalle, Poriin, Sotka-
moon sekä Vantaalle Hämeenkylään, Louhelaan ja Nikinmäkeen. 
K-market Pälkäneellä laajennetaan K-supermarketiksi.

käyTTöTavaRakauppa

1–12/2011 1–12/2010 

liikevaihto, milj. e 1 564 1 569

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 36,6 66,0

liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 2,3 4,2

investoinnit, milj. e 61,8 45,3

Liikevaihto, milj. e 1–12/2011 kehitys, %

k-citymarket käyttötavara 642 +3,5

anttila 474 -6,0

intersport suomi 170 -2,0

intersport Venäjä 7 -

indoor 178 +15,3

musta pörssi 74 -23,2

kenkäkesko 23 -0,1

Yhteensä 1 564 0,3

Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 1 564 milj. euroa (1 569 milj. 
euroa) ja se laski 0,3 %. K-citymarketin käyttötavarakauppa sekä 
Asko ja Sotka kasvattivat myyntiään. Anttilan myynti laski. Helmi-
kuun alussa suljettiin Tikkurilan Anttila-tavaratalo vuokrasopimuk-
sen päättymisen vuoksi. Hämeenlinnan Anttila-tavaratalo muutet-
tiin K-citymarketiksi, joka avattiin syyskuussa 2011. Huhtikuussa 
avattiin K-citymarketit Vantaan Tammistoon sekä Jyväskylän Palok-
kaan. Toukokuussa avattiin K-citymarket Seinäjoen Päivölään. Mar-
raskuussa avattiin K-citymarketit Lahden Karismaan sekä Äänekos-
kelle. Lokakuussa avattiin Kodin Ykkönen Kuopioon. Asko ja Sotka 
avasivat marraskuussa uudet myymälät Porvoossa. Verkoston ter-
vehdyttämisen seurauksena Musta Pörssi -kauppoja oli vuoden 
lopussa 14 vähemmän edellisvuoteen verrattuna. 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 36,6 
milj. euroa (66,0 milj. euroa), mikä on 29,4 milj. euroa vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kannattavuutta heikensi Anttilan myynnin 
laskun lisäksi Anttilan uuden logistiikkakeskuksen käyttöönotto, 
K-citymarketin ja Anttilan ostotoiminnan uudistaminen ja myymä-
läverkoston laajentaminen. Venäjän Intersport-toiminnan liiketap-
pio elo-joulukuussa oli 6 milj. euroa, mihin vaikuttivat käynnistys-
kulut. Liikevoitto oli 37,0 milj. euroa (103,4 milj. euroa). Vertailu-
kauden liikevoittoon sisältyi 37,4 milj. euroa kiinteistöjen 
myyntivoittoja.

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 61,8 milj. euroa (45,3 milj. 
euroa). 

Venäjän Intersport-toimintojen haltuunotto eteni suunnitelman 
mukaisesti. 31.12.2011 mennessä Keskon tytäryhtiölle oli siirtynyt 
36 kauppaa. Jatkossa tavoitteena on kaksinkertaistaa Venäjän Inter-
sport-kauppapaikkaverkosto vuoden 2015 loppuun mennessä.
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RauTakauppa

1–12/2011 1–12/2010 

liikevaihto, milj. e 2 716 2 519

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 26,6 24,0

liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,0 1,0

investoinnit, milj. e 109,8 78,2

Liikevaihto, milj. e 1–12/2011 kehitys, %

rautakesko suomi 1 233 +6,0

k-rauta ruotsi 215 +3,3

Byggmakker norja 592 +8,2

rautakesko Viro 59 +13,6

rautakesko latvia 53 +11,1

senukai liettua 249 +9,8

stroymaster Venäjä 237 +16,4

oma Valko-Venäjä 80 +9,2

Yhteensä 2 716 +7,8

Rautakaupan liikevaihto oli 2 716 milj. euroa (2 519 milj. euroa) ja se 
kasvoi 7,8 %. Myynnin kehitys ja rakenne vaihtelevat maittain ja 
asiakasryhmittäin. Myös tuotelinjakohtaisissa myynninkehityksissä 
on olennaisia vaihteluita, vahvinta kasvu on ollut rakennustarvik-
keissa. 

Suomessa liikevaihto oli 1 233 milj. euroa (1 163 milj. euroa) ja se 
kasvoi 6,0 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuo-
telinjojen osuus oli 892 milj. euroa ja se kasvoi 5,9 %. Maataloustar-
vikekaupan osuus liikevaihdosta oli 341 milj. euroa, jossa oli kasvua 
6,4 %. 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 1 483 milj. 
euroa (1 357 milj. euroa) ja se kasvoi 9,3 %. Ulkomaan toimintojen 
liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa laskettuna 12,6 %. Ruot-
sissa kruunumääräinen liikevaihto laski 2,2 %. Norjassa liikevaihto 
kasvoi kruunuissa 5,3 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 18,2 %. 
Valko-Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 101,6 % korkeasta inflaa-
tiosta johtuen. Rautakaupan liikevaihdosta 54,6 % tuli ulkomaan 
toiminnoista. 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 26,6 milj. 
euroa (24,0 milj. euroa) ja se kasvoi 2,6 milj. euroa edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tuloskehitykseen vaikuttivat myynnin kasvun painot-
tuminen matalakatteisiin perusrakennustarvikkeisiin, myymälä-
verkoston laajentaminen sekä kansainvälisen toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönotto- ja kehityskulut. Liikevoitto oli 26,3 milj. 
euroa (23,9 milj. euroa). 

Rautakaupan investoinnit olivat yhteensä 109,8 milj. euroa (78,2 
milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 85,8  % 
(54,4 %). Investoinneista 89,3 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Suomessa avattiin vuoden aikana uusi K-rauta Kuopiossa ja raken-
teilla on K-raudat Kouvolassa ja Ylivieskassa. Oulussa avattiin uusi 
Rautia sekä Turussa ja Suonenjoella uudet Rautia-K-maataloudet. 
Ruotsissa avattiin K-rauta Haaparannassa, rakenteilla on K-raudat 
Uppsalassa ja Linköpingissä. Venäjällä avattiin Pietarissa ja Mosko-
vassa uudet K-raudat. Moskovassa on rakenteilla yksi K-rauta ja 
lisäksi hankittuna kaksi tonttia uusia K-rautoja varten. Lisäksi toteu-
tettiin useita konseptiuudistuksia ja laajennuksia eri maissa.

K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 6,6 % 
ja oli 1 075 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti yritysasiak-
kaille kasvoi 13,9 %. Kokonaisuutena Rautakeskon rakennustarvi-
kekaupan arvioidaan edelleen kasvaneen Suomessa markkinoita 
nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 417 milj. euroa 
(alv 0 %) ja se kasvoi 10,2 %.

auTo- ja konekauppa

1–12/2011 1–12/2010 

liikevaihto, milj. e 1 174 955

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 51,8 33,1

liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,4 3,5

investoinnit, milj. e 29,9 17,8

Liikevaihto, milj. e 1–12/2011 kehitys, %

VV-auto 849 +27,0

konekesko 326 +13,6

Yhteensä 1 174 +23,0

Auto- ja konekaupan liikevaihto oli 1 174 milj. euroa (955 milj. euroa) 
ja se kasvoi 23,0 %. Auto- ja konekaupan vertailukelpoinen liike-
vaihto kasvoi 26,0 %. Vertailukelpoisesta liikevaihdosta on elimi-
noitu Baltian lopetettu vilja- ja tuotantotarvikekauppa. 

VV-Auton liikevaihto oli 849 milj. euroa (668 milj. euroa) ja se 
kasvoi 27,0 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoi-
vat 12,6  % ja pakettiautojen 31,2  % edellisvuoteen verrattuna.  
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu 
markkinaosuus oli 20,7 % (19,3 %). Volkswagen oli Suomen myydyin 
henkilö- ja pakettiautomerkki.

Konekeskon liikevaihto oli 326 milj. euroa (287 milj. euroa) ja se 
kasvoi 13,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekeskon vertailu-
kelpoinen liikevaihto, josta on eliminoitu Baltian lopetettu vilja- ja 
tuotantotarvikekauppa, kasvoi 23,5 %. Liikevaihto Suomessa oli 219 
milj. euroa ja se kasvoi 13,3 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen 
liikevaihto oli 111 milj. euroa ja se kasvoi 14,7 %. Konekeskon vertai-
lukelpoisen liikevaihdon kasvuun vaikutti maatalouskonekaupan 
hyvä kehitys Baltiassa.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 51,8 
milj. euroa (33,1 milj. euroa) ja se kasvoi 18,7 milj. euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vahva tulos oli erinomaisen myynnin kehityk-
sen ansiota. Liikevoitto oli 51,9 milj. euroa (33,9 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit olivat 29,9 milj. euroa (17,8 milj. 
euroa).

Muutokset konseRnin Rakenteessa
Kesko perusti Venäjän Intersport-toimintaa varten Venäjälle tytär-
yhtiön, josta Kesko Oyj omistaa 80 % ja Melovest Ltd 20 %. Venäjän 
Intersport-toimintojen kauppa toteutui 24.8.2011. Keskon tytäryh-
tiölle oli 31.12.2011 mennessä siirtynyt 36 kauppaa. 

vaRsinaisen Yhtiökokouksen 2011 ja 
haLLituksen jäRjestäYtYMiskokouksen 
päätöksiä
4.4.2011 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuo-
den 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osin-
koa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osakkeelta eli 
yhteensä 128 233 679,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 14.4.2011. 
Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän 
ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilin-
tarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdo-
tukset hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 1 000 000 
yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enin-
tään 1  000  000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous 
hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää 
vuonna 2011 yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoi-
tuksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymis-
kokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan 
ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.
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Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskoko-
uksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2011.

osake, osakeMaRkkinat ja haLLituksen 
vaLtuudet 
Kesko Oyj:ssä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 98 645 042 osaketta, 
joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 908 035 eli 67,8 % 
B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.12.2011 oli 700 000 omaa B-osa-
ketta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen 
B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla 
yhtiö ei voi äänestää. Kesko Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2011 
lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden luku-
määrää on lisätty kaksi kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perus-
tuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisä-
ykset on tehty 31.5.2011 (2 750 B-osaketta) ja 1.8.2011 (1 000 B-osa-
ketta) ja niistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksilla. Mer-
kityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden 
kanssa 1.6.2011 ja 2.8.2011. Yhtiön osakkeista yhteensä saamat mer-
kintähinnat 87 637,50 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä oli 
vuoden 2010 lopussa 34,70 euroa ja vuoden 2011 lopussa 24,82 euroa, 
missä oli laskua 28,5 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 
2010 lopussa 34,93 euroa ja vuoden 2011 lopussa 25,96 euroa, missä 
oli puolestaan laskua 25,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli vuonna 2011 
36,00 euroa ja alin 22,35 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 35,97 euroa 
ja alin 22,21 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi 
laski vuoden 2011 aikana 30,1 % ja painotettu OMX Helsinki CAP 
-indeksi laski 28,0 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi laski vastaa-
vasti 24,3 %. 

Vuoden 2011 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 788 milj. 
euroa ja B-osakkeiden 1 719 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön 
hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-
arvo oli 2 506 milj. euroa ja se laski vuoden 2010 lopusta 932 milj. 
euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin vuoden 2011 
aikana 2,1 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 62 milj. euroa. B-osakkeita vaih-
dettiin 63,3 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 1 856 milj. euroa. Helsingin 
Pörssin osuus Keskon osakkeiden kaupankäynnista vuonna 2011 oli 
79 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisessä 
kaupankäynnissä. Merkittävimmät näistä olivat Chi-X 12 %, BATS 
5 % ja Turquoise 3 %. (lähde: Nasdaq OMX)

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suun-
nattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuk-
sista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010–
30.4.2012, 2007B optio-oikeuksien 1.4.2011–30.4.2013 ja 2007C optio-
oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2012 ja päättyy 
30.4.2014. 2007A ja 2007B optio-oikeudet on myös listattu Helsingin 
Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 
2007A optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 221  662 kpl 
184 113 euron arvosta. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsaus-
kaudella 102 410 kpl 1 081 731 euron arvosta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 
30.9.2012 asti voimassa oleva valtuutus enintään 1 000 000 yhtiön 
oman B-osakkeen hankkimisesta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous 
antoi hallitukselle 30.6.2014 asti voimassaolevan valtuutuksen päät-
tää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen 
luovuttamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen aiemmin 30.3.2009 
myöntämä valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 
maksua tai muuta vastiketta vastaan 30.3.2012 mennessä on edelleen 
voimassa. Valtuutta ei ole käytetty. Osakkeiden hankkimisvaltuu-
tuksen perusteella on katsauskauden aikana hankittu Helsingin 
Pörssistä yhteensä 700 000 yhtiön omaa B-osaketta. Hankinnan 
aloittamisesta tiedotettiin 28.4.2011 pörssitiedotteella. Hankinnan 
etenemisestä on tiedotettu aina kunkin hankintapäivän pörssi-
ilmoituksella. Osakeantivaltuutusten perusteella ei ole annettu 

yhtiön osakkeita. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista 
löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli vuoden 2011 lopussa 41 215. Se on 
2 957 enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Ulkomaisten osakkeen-
omistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli vuoden 2011 lopussa 
20 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista 
oli vuoden 2011 lopussa 29 %. 

LiputusiLMoitukset 
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella. 

tiLikauden keskeisiä tapahtuMia
Kesko Oyj:n viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 
nimitettiin 1.4.2011 alkaen VTM Merja Haverinen. Viestintäjohtaja, 
kauppaneuvos Paavo Moilanen jäi johtajasopimuksensa mukaisesti 
eläkkeelle 1.4.2011. (Pörssitiedote 4.2.2011)

Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2011. 
Pääjohtaja Matti Halmesmäki kertoi katsauksessaan, että Ruoka-
kesko avaa Venäjälle vuosina 2012–2013 neljä suurta päivittäistava-
rakauppaa. Ruokakeskon tavoitteena on saavuttaa Venäjällä vuoteen 
2015 mennessä 500 miljoonan euron liikevaihto ja positiivinen 
liiketulos. Investoinnit ovat arviolta 300 miljoonaa euroa vuosina 
2011–2015. Uusperustannan rinnalla Ruokakesko jatkaa yritysosto-
selvityksiä sekä Pietarissa että Moskovassa. (Pörssitiedote 4.4.2011)

Keskon hallitus päätti 4.4.2011 ottaa käyttöön uuden, noin 150:lle 
Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle 
suunnatun osakepalkkiojärjestelmän, jossa kohderyhmään kuulu-
ville voidaan antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 
600 000 yhtiön hallussa olevaa Keskon B-osaketta. Osakepalkkio-
järjestelmän tarkoituksena ovat Keskon liiketoiminnan edistäminen 
ja yhtiön arvon lisääminen yhdistämällä osakkeenomistajien ja 
johtoon kuuluvien henkilöiden tavoitteet. Järjestelmä sitouttaa hen-
kilöt Kesko-konserniin ja antaa heille mahdollisuuden yhtiön osak-
keiden saamiseen osakepalkkiojärjestelmässä asetettujen tavoittei-
den täyttyessä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajak-
soa: kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Palkkiona annettaviin 
osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraava kolmen kalen-
terivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei 
saa luovuttaa. (Pörssitiedote 4.4.2011) 

Kesko Oyj:n hallitus sopi Kesko Oyj:n toimitusjohtajan ja Kesko-
konsernin pääjohtajan Matti Halmesmäen toimikauden jatkami-
sesta vuoden 2015 toukokuun loppuun, jolloin Halmesmäki täyttää 
63 vuotta. Aiemman sopimuksen mukaan Halmesmäen toimikausi 
olisi päättynyt toukokuussa 2012. (Pörssitiedote 25.5.2011)

Kesko allekirjoitti Intersport Internationalin ja Intersport CIS:n 
kanssa sopimukset Venäjän Intersport-lisenssin siirtymisestä  
Keskolle. Samassa yhteydessä solmitun aiesopimuksen mukaan 
Kesko perusti Venäjän Intersport-toimintaa varten yhdessä  
Intersport CIS:n omistajan Melovestin kanssa uuden yhtiön. 
Melovest tuli osakkaaksi uuteen yritykseen 20 %:n omistusosuu-
della. Venäjän Intersport-toimintojen kauppa toteutui ja toimintaa 
varten perustetun tytär yhtiön toiminta käynnistyi elokuussa 2011. 
(Pörssitiedotteet 3.6.2011 ja 24.08.2011) 

Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja ja Keskon konsernijohtoryhmän 
jäsen Jari Lind irtisanoutui tehtävästään 9.6.2011. Uuden toimitus-
johtajan hakuprosessin ajan Rautakeskon toimitusjohtajan tehtäviä 
hoiti oman toimensa ohella Rautakeskon tavarakaupan johtaja Antti 
Ollila. Irtisanoutumisen myötä Lindin jäsenyys Keskon konserni-
johtoryhmässä päättyi. (Pörssitiedote 9.6.2011)

Keskon konsernijohtoryhmä uudistui. KTM, eMBA Arja Talma (49) 
nimitettiin 1.11.2011 alkaen Rautakesko Oy:n toimitusjohtajaksi ja 
Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi. 
Varatuomari Minna Kurunsaari (46) nimitettiin 1.12.2011 alkaen 
Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan käyttöta-
varakauppa. Minna Kurunsaaren vastuulla ovat myös Keskon säh-
köisen markkinoinnin ja palvelujen hankkeet. KTM, eMBA Jukka 
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Erlund (37) nimitettiin 1.11.2011 alkaen Kesko Oyj:n talous- ja rahoi-
tusjohtajaksi (CFO) ja Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi. (Pörs-
sitiedote 26.10.2011)

vastuuLLisuus 
Kesko valittiin seitsemännen kerran maailman 100 vastuullisimman 
yrityksen listalle (The Global 100 Most Sustainable Corporations). 
Vuonna 2011 Kesko oli 26. sijalla, kun sijoitus vuonna 2010 oli 33.

SAM (Sustainable Asset Management) arvioi Keskon vastuulli-
suustyön Sustainability Yearbook 2011:n päivittäistavarakaupan 
sektorin hopeasijalle. Päivittäistavarakaupan vastuullisuustyön 
arvioinnissa otettiin huomioon muun muassa yritysten terveys- ja 
ravitsemustyö, ympäristöjärjestelmät, toiminnan ekotehokkuus ja 
tavarantoimittajavaatimukset.

Kesko valittiin syyskuussa yhdeksännen kerran Dow Jonesin kes-
tävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Kesko sai 
toimialansa korkeimmat pisteet asiakkuuksien johtamisesta sekä 
vastuullisista toimintatavoista, raportoinnin oikeellisuudesta ja 
toimintatavoista korruption ja lahjonnan estämiseksi.

Kesko valittiin syyskuussa kolmannen kerran mukaan arvostet-
tuun vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good-indeksiin. Keskon työ 
ilmastomuutoksen hillitsemiseksi sai arviossa 5 pistettä asteikolla 
0-5. 

Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2010 valittiin Suomen par-
haaksi vastuullisuusraportiksi sekä opiskelijoiden suosikiksi Vas-
tuullisuusraportointi-kilpailussa marraskuussa. 

Kesko jakoi yhtiökokouksen hallitukselle myöntämistä lahjoitus-
varoista yhteensä 30 000 euroa kestävän kehityksen palkintoja kes-
tävän kehityksen edelläkävijöille. Lahjoitusvaroista jaettiin myös  
1 000 euron suuruisia stipendejä 42 lahjakkaalle nuorelle urheilijalle 
ja taideaineiden opiskelijalle.

Kesko oli pääyhteistyökumppanina Your Move Suurtapahtumassa 
Helsingissä 27.5. – 1.6.2011. Tapahtumaan osallistui yli 42 000 
13–19-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

K-ruokakauppojen kuljetuksissa otettiin syyskuussa testikäyttöön 
uudenlainen kaksitasoinen perävaunu, joka auttaa pienentämään 
kuljetuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kolmasosan.

Anttilan uusi logistiikkakeskus sai ISO 14001 -ympäristösertifi-
kaatin marraskuussa.

tiLinpäätöksen Liitetiedoissa esitetYt tiedot
Konsernin henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty liitetiedossa 8.
Tiedot optio-oikeuksista ja niiden nojalla saatavista osakkeista ja 
ääniosuuksista on esitetty liitetiedossa 35.
Lähipiiritapahtumat on esitetty liitetiedossa 40.
Kesko-konsernilla ei ole merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Kesko julkaisee toukokuussa 2012 erillisen yhteiskuntavastuun 
raportin, jossa esitellään tuloksia taloudellisen, sosiaalisen ja ympä-
ristövastuun alueella. Yhteiskuntavastuun raportti varmennetaan 
ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.

RiskienhaLLinta
Riskienhallinta on Keskossa ennakoivaa ja olennainen osa johta-
mista ja päivittäistä toimintaa. Riskienhallinnan päämääränä on 
varmistaa Kesko-konsernissa asiakaslupausten täyttämistä, tulos-
kehitystä, osingonmaksukykyä, osakasarvoa, vastuullisten toimin-
tatapojen toteutumista ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen 
hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään 
Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, orga-
nisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa 
noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoitus-
politiikkaa. Vastuu riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta on 
liiketoiminta- ja konsernijohdolla.

Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoiminta-
lähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä 

riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan 
järjestelmällisesti konserni-, toimiala, yhtiö- ja yksikkötasolla kai-
kissa toimintamaissa. 

Keskossa käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointi-
mallia. Liiketoimintatavoitteet ja -mahdollisuudet sekä määritelty 
riskinottohalu ovat lähtökohtia riskien tunnistamisessa. Riskit pri-
orisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteu-
tumisen vaikutuksia, todennäköisyyttä ja riskin hallinnan tasoa. 
Toteutumisen vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon taloudel-
listen vaikutusten lisäksi myös mm. vaikutukset maineelle, ihmis-
ten hyvinvoinnille ja ympäristölle. 

Strategiaprosessin yhteydessä toimialat arvioivat strategiakauden 
riskejä ja mahdollisuuksia. Lähiajan riskit tunnistetaan ja arvioidaan 
rullaavan suunnittelun aikataulun mukaisesti. Riskiarviointi kattaa 
myös toimialan tytäryhtiöiden sekä merkittävien hankkeiden riskit. 

Toimialan riskiarviointi, joka sisältää riskienhallintatoimenpi-
teet, vastuuhenkilöt ja aikataulut, käsitellään toimialan johtoryh-
mässä tai toimialayhtiön hallituksessa vuosineljänneksittäin ennen 
osavuosikatsauksen julkistamista. Konsernitoiminnot arvioivat 
oman vastuualueensa riskit vähintään kerran vuodessa.

Riskeistä ja hallintatoimenpiteistä raportoidaan Keskon rapor-
tointivastuiden mukaisesti. Toimialat raportoivat riskit ja niissä 
tapahtuneet muutokset konsernin riskienhallintaan neljännesvuo-
sittain. Riskit käsitellään riskiraportointiryhmässä, jossa on toimi-
alojen ja konsernitoimintojen edustus. Tämän perusteella konsernin 
riskienhallinta laatii konsernin riskikartan merkittävimmistä ris-
keistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta. 

Konsernin riskikartta raportoidaan Keskon hallituksen tarkastus-
valiokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten ja tilinpää-
töksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokun-
taraporttia. Keskon hallitus käsittelee Kesko-konsernin merkittä-
vimmät riskit ja epävarmuustekijät, toimenpiteet niiden hallitse-
miseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta 
vähintään kerran vuodessa. Merkittävimmistä riskeistä ja epävar-
muustekijöistä hallitus raportoi markkinoille tilinpäätöksessä ja 
olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa.

Seuraavassa on kuvattu merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävar-
muustekijöitä.

MeRkittäviä Riskejä ja epävaRMuustekijöitä
Rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen ja jatkuva epävarmuus euro-
alueella, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat verojen ja 
julkisten maksujen korotukset sekä työttömyyden kasvu heikentä-
vät ostovoimaa ja investointihalukkuutta sekä vaikuttavat kieltei-
sesti kuluttajaluottamukseen ja kysyntään erityisesti käyttötavara-, 
rauta- sekä auto- ja konekaupassa. 

Venäjällä Kesko laajentaa voimakkaasti liiketoimintaansa rauta- 
ja urheilukaupassa sekä avaa ensimmäiset ruokakauppansa. Laa-
jentumisen kannalta on keskeistä onnistua hyvien kauppapaikkojen 
hankinnassa ja rakentamisessa, kauppakonseptien kehittämisessä, 
ostotoiminnassa ja logistiikassa sekä avainhenkilöstön rekrytoin-
neissa. Venäjän maariskit kuten korruptio, viranomaistoiminnan 
ennakoimattomuus ja nopeat muutokset laeissa ja niiden sovelta-
misessa sekä yllättävät muutokset toimintaympäristössä voivat 
hidastaa laajentumista ja vaikeuttaa liiketoimintaa.

Verkkokauppa kasvattaa suosiotaan, kansainvälinen verkko-
kauppa lisää kuluttajien vaihtoehtoja ja ostopäätökset syntyvät 
entistä useammin verkossa olevan tiedon perusteella. Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää asiakkaita kiinnostavia sekä perinteisen 
että verkkokaupan konsepteja, monikanavaisuuden hyödyntämistä 
ja tätä tukevaa asiakaskommunikaatiota. 

Liiketoimintamuutosten toteuttaminen edellyttää entistä kehitty-
neempiä ohjaus- ja tietojärjestelmiä. Epäonnistuminen muutosten 
määrittelyssä, teknologiavalinnoissa, muutosprojektien johtamisessa 
ja käyttöönotossa hidastaisi liiketoimintamuutosten toteuttamista. 

keskon vuosi 2011  67

 HalliTuksen ToiminTakerTomus



Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistumi-
nen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, 
tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöt tietojär-
jestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat 
aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden 
heikkenemistä.

Markkinaosuuden kasvattamisen kannalta hyvät kauppapaikat 
ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat 
hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja 
hinta. Kauppakiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuok-
ravastuita vuosiksi. Markkinatilanteen muuttuessa riskinä on, että 
kauppapaikka muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy 
pitkäaikaisten vastuiden säilyessä.

Kaupan kilpailuedellytyksiä rajoittava säätely on lisääntymässä 
myös Euroopan unionin tasolta. Toteutuessaan tällainen kehitys 
heikentää kaupan mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja toimia 
tehokkaasti.

Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusket-
jun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tap-
pioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa 
tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti 
riippuvaisilla toimialoilla kuten auto- ja konekaupassa voivat omis-
tusjärjestelyt sekä päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuu-
tokset tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukana-
varatkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin 
vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä.

Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja 
rikollisuus on muuttumassa ammattimaisemmaksi. Epäonnistu-
minen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaami-
sessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja 
maineen vaarantumisen. Riskinä on, että kontrollit eivät ole riittä-
viä tällaista rikollisuutta vastaan. 

Vastuullisuusnäkökulmien merkitys asiakkaille on entistä koros-
tuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteutta-
misessa heikentävät Keskon mainetta. Keskon vastuullisuustyön 
haasteita ovat vastuullisuusperiaatteiden viestintä tavarantoimit-
tajille, kauppiaille ja asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun 
vastuullisuuden varmistaminen.

Lakien ja sopimusten noudattamatta jättämisestä voi seurata sak-
koja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä 
luottamuksen ja maineen menetystä. 

Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-
aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi 
tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi 
olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettämi-
nen ja mahdolliset sanktiot. 

Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheu-
tua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä 
ennalta ehkäisemään. 

Tuloskehitykseen liittyvät muut riskit ja epävarmuustekijät on 
kuvattu konsernin tulevaisuuden näkymissä.

tuLevaisuuden näkYMät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon 
ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seu-
raavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2012–12/2012) verrattuna kat-
sauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2011–12/2011).

Euroopan valtiontalouksien ja rahoitusmarkkinoiden ongelmien 
seurauksena kokonaistuotannon kehitys ja kuluttajien luottamus 
ovat heikentyneet, mistä johtuen kulutuskysynnän kehitysnäkymiin 
liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi julkisen talouden kustan-
nusleikkaukset ja verotuksen kiristyminen voivat vaikuttaa nega-
tiivisesti ostovoiman ja kulutuskysynnän kehitykseen.

Päivittäistavarakaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan vakaana. 
Käyttötavarakaupan ja rautakaupan kasvun ennakoidaan tasaantu-
van yleisen kulutuskysynnän mukaisesti. Auto- ja konekaupassa 
markkinoiden ennakoidaan kääntyvän laskuun, mihin osaltaan 
vaikuttaa autoveron nousu Suomessa 1.4.2012 alkaen.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan 
kahdentoista kuukauden aikana. Talouskehitykseen ja kulutusky-
syntään liittyvästä epävarmuudesta sekä kauppapaikkaverkoston ja 
Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista johtuen varau-
dutaan, että vuoden 2012 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä alit-
taa vuoden 2011 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä.

voitonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 101 552 277,88 euroa, 
joista tilikauden voitto on 100 553 189,98 euroa.

Hallitus ehdottaa 16.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökoko-
ukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa 
omistuksessa oleville osakkeille 1,20 euroa osaketta kohden. Osin-
gonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osak-
keille ei makseta osinkoa. 

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 1.2.2012 yhtiön ulkopuolisessa 
omistuksessa oli 97 945 042 osaketta, jota vastaava osingon koko-
naismäärä on 117 534 050,40 euroa.

vaRsinainen Yhtiökokous
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 
klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskukseen. Kesko Oyj julkistaa 
yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana.

seLvitYs haLLinto- ja ohjausjäRjesteLMästä
Kesko julkistaa erillisen selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä (Corporate Governance Statement) viikolla 12 internet-
sivuillaan osoitteessa www.kesko.fi.
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konseRnin tunnusLuvut

jatkuvat toiminnot 2008 2009 2010 2011

tuloslaskelma

liikevaihto milj.€ 9 591 8 447 8 777 9 460

liikevaihdon muutos % 3,3 -11,9 3,9 7,8

henkilöstökulut milj.€ 578 535 521 571

henkilöstökulut liikevaihdosta % 6,0 6,3 5,9 6,0

poistot ja arvonalentumiset milj.€ 178 131 121 125

liikevoitto milj.€ 286 232 307 281

liikevoitto liikevaihdosta % 3,0 2,8 3,5 3,0

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.€ 217 155 268 279

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 2,3 1,8 3,1 2,9

rahoitustuotot ja -kulut milj.€ 1 -16 6 1

osuus osakkuusyritysten tuloksista milj.€ 2 0 0 1

tulos ennen veroja milj.€ 289 217 312 282

tulos ennen veroja liikevaihdosta % 3,0 2,6 3,6 3,0

tuloverot milj.€ 90 82 97 85

tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista milj. € 178 125 205 182

tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista milj.€ 42 0 0 0

investoinnit milj. € 338 198 325 425

investoinnit liikevaihdosta % 3,5 2,3 3,7 4,5

henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 21 327 19 200 18 215 18 960

henkilökunta, 31.12. 24 668 22 207 22 124 23 375

tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu € 1,81 1,27 2,06 1,84

tulos/osake, laimentamaton € 1,82 1,28 2,08 1,85
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koko konserni 2008 2009 2010 2011

tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) milj.€ 240 134 216 197

tilikauden tulos liikevaihdosta % 2,5 1,6 2,5 2,1

emoyhtiön omistajille milj.€ 220 125 205 182

määräysvallattomille omistajille milj.€ 21 9 11 15

liiketoiminnan rahavirta milj. € 131 379 438 216

investointien rahavirta milj. € -46 31 -240 -441

kannattavuus

oman pääoman tuotto % 12,0 6,6 10,1 8,9

oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 8,1 3,8 8,7 8,8

sidotun päoman tuotto % 15,3 11,0 16,0 13,2

sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 10,2 7,4 14,0 13,1

korolliset nettovelat/käyttökate 0,1 -0,7 -0,9 0,1

Rahoitus ja taloudellinen asema

korollinen nettovelka milj. € 47,4 -258,5 -370,5 32,8

nettovelkaantumisaste % 2,3 -12,5 -16,8 1,5

omavaraisuusaste % 52,5 54,2 53,5 53,9

Muut tunnusluvut

investoinnit milj.€ 340 198 325 425

investoinnit liikevaihdosta % 3,5 2,3 3,7 4,5

henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 21 529 19 200 18 215 18 960

henkilökunta, 31.12. 24 668 22 207 22 124 23 375

osakekohtaiset tunnusluvut

tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu € 2,23 1,27 2,06 1,84

tulos/osake, laimentamaton € 2,24 1,28 2,08 1,85

tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton € 1,44 0,71 1,78 1,84

oma pääoma/osake € 20,10 20,39 21,81 22,20

osinko/osake € 1,00 0,90 1,30 1,20*

osinko tuloksesta % 44,5 70,5 62,6 64,9*

osinko tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä % 69,3 126,9 72,9 65,3*

liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu € 1,34 3,86 4,45 2,20

hinta/voitto-suhde (p/e), a-osake, oikaistu 9,85 18,55 16,82 13,55

hinta/voitto-suhde (p/e), B-osake, oikaistu 7,97 18,14 16,93 14,14

efektiivinen osinkotuotto, a-osake % 4,5 3,8 3,7 4,8*

efektiivinen osinkotuotto, B-osake % 5,6 3,9 3,7 4,6*

osakkeen kurssi 31.12.

a-osake € 22,00 23,60 34,70 24,82

B-osake € 17,80 23,08 34,93 25,96

osakkeen keskikurssi

a-osake € 28,30 21,92 30,42 29,20

B-osake € 23,51 19,18 29,83 29,36

osakekannan markkina-arvo 31.12., a-osake milj. € 698 749 1 101 788

osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake milj. € 1 176 1 537 2 337 1 719

pörssivaihto

a-osake milj. kpl 1 1 4 2

B-osake milj. kpl 121 78 53 63

suhteellinen vaihto

a-osake % 4,5 3,1 13,8 6,6

B-osake % 183,3 117,4 78,8 94,6

osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä 31.12. 1 000 kpl 98 256 98 382 99 121 98 919

a-osakkeen tuotto viideltä viimeeksi kuluneelta tilikaudelta % 10,9 9,2 11,9 -4,6

B-osakkeen tuotto

Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 12,9 10,3 12,6 -4,3

kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 11,7 14,9 20,6 16,9

* ehdotus yhtiökokoukselle

keskon vuosi 2011  71

 HalliTuksen ToiminTakerTomus



Liikevaihto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2011 1–12/2010 Muutos%

ruokakauppa suomi 4 182 3 896 7,3

ruokakauppa muut maat* - - -

Ruokakauppa yhteensä 4 182 3 896 7,3

- josta segmenttien välistä 168 162 4,1

käyttötavarakauppa suomi 1 541 1 553 -0,8

käyttötavarakauppa muut maat* 23 15 50,3

käyttötavarakauppa yhteensä 1 564 1 569 0,3

- josta segmenttien välistä 20 23 -15,8

rautakauppa suomi 1 233 1 163 6,0

rautakauppa muut maat* 1 483 1 357 9,3

Rautakauppa yhteensä 2 716 2 519 7,8

- josta segmenttien välistä 12 0 (..)

auto- ja konekauppa suomi 1 064 859 23,8

auto- ja konekauppa muut maat* 110 96 15,4

auto ja konekauppa yhteensä 1 174 955 23,0

- josta segmenttien välistä 1 0 (..)

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -176 -162 8,2

suomi yhteensä 7 844 7 309 7,3

Muut maat yhteensä* 1 616 1 468 10,1

konserni yhteensä 9 460 8 777 7,8

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
(..) Muutos yli 100 %

Liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2011 1–12/2010 Muutos 

ruokakauppa 173,7 158,4 15,4

käyttötavarakauppa 37,0 103,4 -66,4

rautakauppa 26,3 23,9 2,4

auto- ja konekauppa 51,9 33,9 18,0

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,3 -12,8 4,4

konserni yhteensä 280,6 306,7 -26,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Milj. € 1–12/2011 1–12/2010 Muutos 

ruokakauppa 172,2 160,1 12,1

käyttötavarakauppa 36,6 66,0 -29,4

rautakauppa 26,6 24,0 2,6

auto- ja konekauppa 51,8 33,1 18,7

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,3 -15,0 6,7

konserni yhteensä 278,9 268,1 10,8
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konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
1–3/ 
2010

4–6/ 
2010

7–9/ 
2010

10–12/ 
2010

1–3/ 
2011

4–6/ 
2011

7–9/ 
2011

10–12/ 
2011

liikevaihto, milj. e 1 958 2 279 2 231 2 310 2 103 2 472 2 404 2 481

liikevaihdon muutos, % -3,0 6,4 4,6 7,3 7,4 8,5 7,8 7,4

liikevoitto, milj. e 20,9 79,0 123,9 82,8 35,7 83,9 88,2 72,8

liikevoitto, % 1,1 3,5 5,6 3,6 1,7 3,4 3,7 2,9

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 20,9 78,1 88,7 80,5 34,9 83,3 89,2 71,5

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 1,1 3,4 4,0 3,5 1,7 3,4 3,7 2,9

rahoitustuotot/kulut, milj. e 0,8 -0,2 0,8 4,6 -0,6 0,3 0,3 0,8

tulos ennen veroja, milj. e 21,9 78,7 124,5 87,3 36,1 84,0 88,0 74,0

tulos ennen veroja, % 1,1 3,5 5,6 3,8 1,7 3,4 3,7 3,0

sidotun pääoman tuotto, % 4,4 16,1 26,4 17,5 7,2 16,0 16,4 12,8

sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,4 15,9 18,9 17,0 7,0 15,9 16,6 12,5

oman pääoman tuotto, % 2,9 10,6 16,1 11,5 4,5 10,6 10,9 10,0

oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 2,9 10,5 11,1 11,2 4,4 10,6 11,1 9,8

omavaraisuusaste, % 51,3 51,4 53,4 53,5 54,4 52,1 54,0 53,9

investoinnit, milj. e 42,0 45,7 35,9 201,6 64,1 130,5 126,3 104,5

tulos/osake, laimennettu, e 0,15 0,51 0,81 0,59 0,25 0,55 0,53 0,51

oma pääoma/osake, e 19,69 20,30 21,11 21,81 22,04 21,21 21,66 22,20

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. €
1–3/ 
2010

4–6/ 
2010

7–9/ 
2010

10–12/ 
2010

1–3/ 
2011

4–6/ 
2011

7–9/ 
2011

10–12/ 
2011

ruokakauppa 912 976 986 1 022 948 1 077 1 049 1 108

käyttötavarakauppa 355 334 378 501 348 339 376 501

rautakauppa 495 712 687 625 570 757 731 657

auto- ja konekauppa 236 298 218 203 279 342 290 263

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -40 -41 -39 -42 -42 -43 -42 -48

konserni yhteensä 1 958 2 279 2 231 2 310 2 103 2 472 2 404 2 481

Liikevoitto segmenteittäin

Milj. €
1–3/ 
2010

4–6/ 
2010

7–9/ 
2010

10–12/ 
2010

1–3/ 
2011

4–6/ 
2011

7–9/ 
2011

10–12/ 
2011

ruokakauppa 31,7 42,2 47,3 37,2 42,1 45,9 45,7 40,0

käyttötavarakauppa 0,1 7,0 50,6 45,6 -7,4 2,8 8,7 32,9

rautakauppa -13,8 17,9 19,9 -0,2 -9,1 18,8 21,0 -4,5

auto- ja konekauppa 6,4 15,0 8,6 3,9 12,2 19,7 13,0 7,0

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,4 -3,2 -2,5 -3,7 -2,2 -3,3 -0,2 -2,6

konserni yhteensä 20,9 79,0 123,9 82,8 35,7 83,9 88,2 72,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin

Milj. €
1–3/ 
2010

4–6/ 
2010

7–9/ 
2010

10–12/ 
2010

1–3/ 
2011

4–6/ 
2011

7–9/ 
2011

10–12/ 
2011

ruokakauppa 31,7 42,1 49,5 36,8 41,4 45,8 46,4 38,6

käyttötavarakauppa 0,1 7,0 13,2 45,7 -7,4 2,4 8,7 32,9

rautakauppa -13,8 17,9 20,0 -0,2 -9,1 18,8 21,3 -4,4

auto- ja konekauppa 6,4 14,1 8,7 3,9 12,2 19,6 13,0 7,0

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,4 -3,1 -2,8 -5,7 -2,2 -3,3 -0,2 -2,6

konserni yhteensä 20,9 78,1 88,7 80,5 34,9 83,3 89,2 71,5
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tunnusLukujen Laskentakaavat

kannattavuus

oman pääoman tuotto, % =
(Voitto/tappio ennen veroja – tuloverot)

x 100
oma pääoma

oman pääoman tuotto  
ilman kertaluonteisia eriä, %

=

(Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja – tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien 
verovaikutuksella)

x 100
oma pääoma

sidotun pääoman tuotto, %
=

liikevoitto
x 100

(pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + saamiset + muut lyhytaikaiset varat – korottomat velat) keskimäärin 
12 kuukaudelta

sidotun pääoman tuotto  
ilman kertaluonteisia eriä, %

=
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

x 100
(pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + saamiset + muut lyhytaikaiset varat – korottomat velat) keskimäärin 
12 kuukaudelta

käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Rahoitus ja taloudellinen asema

omavaraisuusaste, % =
oma pääoma

x 100
(taseen loppusumma – saadut ennakot)

nettovelkaantumisaste, % =
korolliset nettovelat

x 100
oma pääoma

korolliset nettovelat/käyttökate =
korolliset nettovelat 

käyttökate

osakekohtaiset tunnusluvut

tulos/osake, laimennettu =
tulos – määräysvallattomien omistajien osuus

keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä

tulos/osake, laimentamaton =
tulos – määräysvallattomien omistajien osuus

keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, 
laimentamaton

=
tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä – määräysvallattomien omistajien osuus
keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

oma pääoma/osake =
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

osinko tuloksesta, % =
(osinko/osake)

x 100
(tulos/osake)

hinta/voitto-suhde (p/e) =
tilinpäätöspäivän osakekurssi

(tulos/osake)

efektiivinen osinkotuotto-% =
(osinko/osake)

x 100
tilinpäätöspäivän kurssi

osakekannan markkina-arvo = tilinpäätöspäivän kurssi x osakkeiden lukumäärä

liiketoiminnan rahavirta/osake =
liiketoiminnan rahavirta

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

a-osakkeen ja B-osakkeen tuotto = osakkeen kurssimuutos + osinkotuotot vuosituottona
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osakeoMistuksen jakautuMinen

osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2011

kaikki osakkeet
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus kaikista  

osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt 28 785 760 29,18

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 238 693 5,31

julkisyhteisöt* 10 085 573 10,22

kotitaloudet 28 439 926 28,83

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 6 478 763 6,57

ulkomaiset 961 666 0,97

hallintarekisteröidyt 18 654 661 18,91

Yhteensä 98 645 042 100,00

10 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella 31.12.2011
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus  

osakkeista, % äänimäärä
osuus  

äänimäärästä, %

1. keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 3 573 257 3,62 6 182 915 1,61

2. k-kauppiasliitto ry 3 514 958 3,56 34 781 930 9,05

3. Vähittäiskaupan takaus oy 3 491 771 3,54 27 148 568 7,06

4. kruunuvuoren satama oy 2 635 046 2,67 26 350 460 6,86

5. Valluga-sijoitus oy 1 340 439 1,36 13 404 390 3,49

6. keskon eläkekassa 1 288 839 1,31 8 523 390 2,22

7. keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 130 986 1,15 1 130 986 0,29

8. keskinäinen eläkevakuutusyhtiö tapiola 1 100 000 1,12 1 100 000 0,29

9. oy the english tearoom ab 1 008 400 1,02 1 008 400 0,26

10. Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö 975 547 0,99 8 384 518 2,18

10 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella 31.12.2011
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus  

osakkeista, % äänimäärä
osuus  

äänimäärästä, %

1. k-kauppiasliitto ry 3 514 958 3,56 34 781 930 9,05

2. Vähittäiskaupan takaus oy 3 491 771 3,54 27 148 568 7,06

3. kruunuvuoren satama oy 2 635 046 2,67 26 350 460 6,86

4. Valluga-sijoitus oy 1 340 439 1,36 13 404 390 3,49

5. keskon eläkekassa 1 288 839 1,31 8 523 390 2,22

6. Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö 975 547 0,99 8 384 518 2,18

7. keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 3 573 257 3,62 6 182 915 1,61

8. Food paradise oy 389 541 0,39 3 895 410 1,01

9. k-ruokakauppiasyhdistys ry 384 617 0,39 3 846 170 1,00

10. heimo Välinen oy 362 000 0,37 3 431 000 0,89

* Julkisyhteisöt esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitos ja sosiaaliturvarahastot.
** Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset.

johdon osakeomisTus
Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen 
määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2011 lopussa 
229 720 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 109 420 Kesko Oyj:n B-osaketta, 
eli yhteensä 339 140 kpl, mikä edustaa 0,34 % yhtiön koko osake-
kannasta ja 0,63 % äänistä.

Pääjohtajalla oli 31.12.2011 Kesko Oyj:n A-osakkeita 2 000 kappa-
letta ja Kesko Oyj:n B-osakkeita 10 000 kappaletta, mitkä edustavat 

0,01 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,01 % äänistä. Lisäksi pää-
johtajalla on optio-oikeuksia 130 000 kappaletta.

Jos pääjohtajan optio-oikeuksilla merkittäisiin osakkeita, ne vas-
taisivat 0,13 %:n osuutta osakkeista ja 0,03 %:n osuutta kaikista 
äänistä.
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konsernin Tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.31.12.2011 % 1.1.31.12.2010 %

Liikevaihto 2 9 460,4 100,0 8 776,8 100,0

myytyjen suoritteiden hankintameno -8 163,2 -86,3 -7 546,7 -86,0

Bruttokate 1 297,2 13,7 1 230,1 14,0

liiketoiminnan muut tuotot 5, 7 704,9 7,5 698,8 8,0

henkilöstökulut 8, 35 -570,5 -6,0 -520,6 -5,9

poistot ja arvonalentumiset 13, 14 -124,7 -1,3 -120,9 -1,4

liiketoiminnan muut kulut 6, 7 -1 026,3 -10,8 -980,7 -11,2

Liikevoitto 280,6 3,0 306,7 3,5

korkotuotot ja muut rahoitustuotot 9 22,2 0,2 22,7 0,3

korkokulut ja muut rahoituskulut 9 -18,0 -0,2 -15,4 0,2

Valuuttakurssierot 9 -3,5 0,0 -1,4 0,0

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 0,8 0,0 6,0 0,1

osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,7 0,0 -0,3 0,0

tulos ennen veroja 282,1 3,0 312,4 3,6

tuloverot 10 -85,2 -0,9 -96,7 -1,1

tilikauden tulos 196,9 2,1 215,7 2,5

tilikauden tuloksen jakautuminen

emoyhtiön omistajille 181,5 204,5

määräysvallattomille omistajille 15,4 11,2

emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta  
laskettu osakekohtainen tulos

laimentamaton € 12 1,85 2,08

laimennusvaikutuksella oikaistu € 12 1,84 2,06

konseRnin Laaja tuLosLaskeLMa 

tilikauden tulos 196,9 215,7

Muut laajan tuloksen erät

 ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 11 -17,3 4,9

 hyperinflaatio-oikaisu 11 6,3 -

 rahavirran suojauksen arvonmuutos 11 -15,0 20,8

 myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 11 0,1 1,2

 muut erät 11 -0,1 -0,7

 muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 11 3,9 -5,7

tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 22,1 20,4

tilikauden laaja tulos 174,8 236,1

tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

emoyhtiön omistajille 170,4 224,4

määräysvallattomille omistajille 4,4 11,7

konserniTilinpääTös (iFrs)
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konserniTase
Milj. € Liite 31.12.2011 % 31.12.2010 %

vaRat

pitkäaikaiset varat

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 1 490,5 1 261,0

aineettomat hyödykkeet 14 189,4 179,8

osuudet osakkuusyrityksissä 15, 45 58,1 53,5

myytävissä olevat rahoitusvarat 16, 28, 39 10,6 7,6

pitkäaikaiset saamiset 17, 18, 28 78,0 68,9

laskennalliset verosaamiset 19 2,0 2,9

eläkesaamiset 20 200,1 185,8

pitkäaikaiset varat yhteensä 2 028,8 48,4 1 759,4 42,2

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 21 867,5 756,9

korolliset saamiset 22, 28 59,7 21,0

myyntisaamiset 22, 28, 39 700,0 619,6

Verosaamiset 22, 28 33,7 29,0

muut korottomat saamiset 22, 28 125,0 132,6

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 23, 28, 39 97,8 242,1

myytävissä olevat rahoitusvarat 24, 28, 39 185,5 549,0

rahavarat 25 84,0 56,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 153,2 51,4 2 406,3 57,7

myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 4, 26 8,0 0,0 1,3 0,0

varat yhteensä 4 190,0 100,0 4 167,1 100,0

oMa pääoMa ja veLat

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

osakepääoma 27 197,3 197,3

Ylikurssirahasto 27 197,8 197,8

muut rahastot 27 242,8 242,8

muuntoerot 27 -3,4 -2,7

arvonmuutosrahasto 27 2,6 13,6

kertyneet voittovarat 1 537,5 1 503,1

2 174,7 51,9 2 151,8 51,6

Määräysvallattomien omistajien osuus 58,3 1,4 58,5 1,4

oma pääoma yhteensä 2 233,0 53,3 2 210,3 53,0

pitkäaikaiset velat

korolliset pitkäaikaiset velat 28, 29, 39 210,4 235,3

korottomat pitkäaikaiset velat 28, 29, 39 18,4 4,6

laskennalliset verovelat 19 91,1 87,1

eläkevelvoitteet 20 1,7 1,7

Varaukset 30 10,4 11,7

pitkäaikaiset velat yhteensä 332,0 7,9 340,3 8,2

Lyhytaikaiset velat

lyhytaikaiset korolliset velat 189,7 241,5

ostovelat 28, 31 885,8 838,3

muut korottomat velat 28, 31 225,3 196,3

Verovelat 28, 31 37,5 64,2

siirtovelat 28, 31 262,8 246,9

Varaukset 30 23,8 29,3

Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 624,9 38,8 1 616,5 38,8

velat yhteensä 1 956,9 46,7 1 956,8 47,0

oma pääoma ja velat yhteensä 4 190,0 100,0 4 167,1 100,0
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Milj. € Liite 2011 2010

Liiketoiminnan rahavirta

tulos ennen veroja 282,1 312,4

oikaisut:

suunnitelman mukaiset poistot 124,8 116,3

rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -6,0

muut oikaisut 37 -6,5 96,8

117,6 207,1

käyttöpääoman muutos

lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -89,0 -15,4

Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -118,9 -82,4

lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 126,7 152,7

-81,2 54,8

maksetut korot ja muut rahoituskulut -16,0 -19,5

saadut korot 22,0 15,6

saadut osingot 0,1 0,1

maksetut verot -109,0 -132,3

Liiketoiminnan nettorahavirta 215,7 438,1

investointien rahavirta

tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -20,7 -

osakkuusyrityksen hankinta 0,0 -33,9

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -427,1 -328,4

investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -1,1 -4,7

tytäryrityksen myynti vähennettynä luovutushetken rahavaroilla - 1,9

luovutustulot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,0 0,5

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 8,2 121,1

pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -0,4 -

pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys - 3,9

investointien nettorahavirta 441,1 239,6

Rahoituksen rahavirta

korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -55,5 39,9

rahoitusleasingvelkojen maksut -2,7 -0,4

lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -37,3 11,0

maksetut osingot -132,9 -106,2

osakeannista saadut maksut 0,1 4,2

omien osakkeiden hankinta -22,9 -

lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-)/vähennys (+) 199,4 -114,2

muut erät 0,5 -15,3

Rahoituksen nettorahavirta 51,2 181,0

Rahavarojen ja lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos 276,6 17,5

rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 1.1. 38 509,4 491,4

muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -2,0 0,4

Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12. 38 230,8 509,4

konsernin raHavirTalaskelma
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emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. €
osake

pääoma
Ylikurssi

rahasto
Muut 

rahastot
Muunto 

erot

arvon
muutos
rahasto

kertyneet 
voitto varat Yhteensä

Määräys
vallattomien 

omistajien 
osuus

oma  
pääoma 

yhteensä

oma pääoma 1.1.2011 197,3 197,8 242,8 2,7 13,6 1 503,1 2 151,8 58,5 2 210,3

optioilla merkityt osakkeet 0,1 0,1 0,1

osakeperusteiset maksut 3,4 3,4 3,4

omat osakkeet -22,9 -22,9 -22,9

osingonjako -128,2 -128,2 -4,5 -132,7

hankittujen yhtiöiden vähemmistöt -3,7 -3,7 -0,1 -3,8

muut muutokset 3,9 3,9 3,9

tilikauden tulos 181,5 181,5 15,4 196,9

muut laajan tuloksen erät

ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot -0,6 -0,6 -16,7 -17,3

hyperinflaatio-oikaisut 0,6 0,6 5,7 6,3

rahavirran suojauksen arvonmuutos -15,0 -15,0 -15,0

myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvonmuutos 0,1 0,1 0,1

muut erät -0,1 -0,1 -0,1

muihin laajan tuloksen eriin liittyvät 
verot 3,9 3,9 3,9

muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,6 -11,0 0,4 -11,1 -11,0 -22,1

tilikauden laaja tulos 0,0 -0,6 -11,0 182,0 170,4 4,4 174,8

oma pääoma 31.12.2011 197,3 197,8 242,8 3,4 2,6 1 537,5 2 174,7 58,3 2 233,0

oma pääoma 1.1.2010 196,6 194,2 242,8 7,1 2,7 1 381,4 2 005,3 64,5 2 069,7

optioilla merkityt osakkeet 0,6 3,6 4,2 4,2

osakeperusteiset maksut 5,0 5,0 0,0 5,0

osingonjako -88,5 -88,5 -17,6 -106,2

muut muutokset 1,4 1,4 1,4

tilikauden tulos 204,5 204,5 11,2 215,7

muut laajan tuloksen erät

ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot 4,4 4,4 0,5 4,9

rahavirran suojauksen arvonmuutos 20,8 20,8 20,8

myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvonmuutos 1,2 1,2 1,2

muut erät -0,7 -0,7 -0,7

muihin laajan tuloksen eriin liittyvät 
verot -5,7 -5,7 -5,7

muut laajan tuloksen erät yhteensä 4,4 16,3 -0,7 19,9 0,5 20,4

tilikauden laaja tulos 4,4 16,3 203,8 224,4 11,7 236,1

oma pääoma 31.12.2010 197,3 197,8 242,8 2,7 13,6 1 503,1 2 151,8 58,5 2 210,3

Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 27 ja optio-ohjelmista liitetiedossa 35.

laskelma konsernin oman pääoman 
muuToksisTa
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 ■ IAS 32 Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (muutos)
 ■ IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman 

ehtoisilla instrumenteilla
 ■ IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimuk-

seen perustuvat maksut

IASB julkaisi lisäksi heinäkuussa 2010 parannuksia seitsemään stan-
dardiin osana vuosittaisia parannuksia standardeihin (Improve-
ments to IFRSs). Näillä parannuksilla ei ollut vaikutusta konserni- 
tilinpäätökseen.

keskeiset kiRjanpidoLLiset aRviot ja oLetukset
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisten tilinpäätöskäy-
täntöjen mukaisesti joudutaan tekemään tulevaisuuteen liittyviä 
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat omaisuus- ja velkaerien, vas-
tuiden sekä tuottojen ja kulujen määriin. Toteumat voivat poiketa 
tehdyistä arvioista ja olettamuksista. Merkittävimmät tilanteet, 
joissa arvioita on käytetty, on kuvattu alla.

hankinTamenon kohdisTus
Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut varat ja velat arvostetaan 
hankintahetkellä käypään arvoon. Hankintamenon kohdistuksen 
perusteena olevat käyvät arvot määritetään mahdollisuuksien 
mukaan saatavilla olevien markkina-arvojen mukaisesti. Jos mark-
kina-arvoja ei ole saatavilla, arvostus perustuu omaisuuserän arvi-
oituun tulontuottamiskykyyn ja sen tulevaan käyttötarkoitukseen 
Keskon liiketoiminnassa. Erityisesti aineettomien hyödykkeiden 
arvostaminen perustuu tulevien kassavirtojen nykyarvoihin ja edel-
lyttää johdon arvioita tulevista kassavirroista sekä omaisuuserien 
käytöstä.

aRvonalenTumisTesTaus
Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät 
on määritelty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näissä 
laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin 
taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat 3 vuoden ajanjakson. 
(Liitetieto 14) 

Työsuhde-eTuudeT
Konsernilla on sekä maksu- että etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. 
Työsuhde-etuuksiin liittyvien erien laskennassa käytetään useita 
harkintaa vaativia tekijöitä. IAS 19 mukainen etuuspohjainen elä-
kelaskenta perustuu muun muassa seuraaviin johdon arvioita vaa-
tiviin tekijöihin (Liitetieto 20):

 ■ järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto
 ■ tilikauden eläkekulun ja eläkevelvoitteen laskemisessa käytet-

tävä diskonttauskorko
 ■ tuleva palkkatasokehitys
 ■ henkilöstön palvelusajan pituus

Muutokset näissä olettamissa voivat merkittävästi vaikuttaa eläke-
vastuun ja tulevien eläkekulujen määriin. Lisäksi merkittävä osa 
eläkejärjestelyjen varoista on sijoitettu kiinteistöihin ja osakkeisiin, 
joiden arvonmuutokset vaikuttavat myös vastuiden ja eläkekulun 
määrään.

konserniTilinpääTöksen liiTeTiedoT

Liite 1  
konsernitilinpäätöksen 
laaDintaperiaatteet

YRitYksen peRustiedot
Kesko on johtava kaupan alan palveluyritys ja arvostettu pörssiyhtiö. 
Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Pohjoismaissa, 
Baltiassa, Venäjällä sekä Valko-Venäjällä. 

Kesko-konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin 
toimialoista, joita ovat ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rauta-
kauppa sekä auto- ja konekauppa.

Konsernin emoyhtiö Kesko Oyj on suomalainen, Suomen lakien 
mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 
0109862–8. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite 
on Satamakatu 3, 00016 KESKO. Kesko Oyj:n ja konsernitilinpäätök-
sen jäljennös on saatavissa Kesko Oyj:stä, Satamakatu 3, Helsinki 
sekä Internet -osoitteesta www.kesko.fi.

Keskon hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistetta-
vaksi 1.2.2012.

YLeistä
Keskon konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväk-
syttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa 
on noudatettu 31.12.2011 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja 
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandar-
deilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menet-
telyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja 
niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksessä ei ole sovel-
lettu vapaaehtoisesti tilinpäätösstandardeja ennen niiden voimaan-
tuloa. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot sisältävät myös suomalai-
sen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaisia vaatimuksia.

Konsernitilinpäätös esitetään miljoonina euroina ja se on laadittu 
alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta jäl-
jempänä mainittuja, standardien edellyttämällä tavalla käypään 
arvoon arvostettuja eriä.

konseRni on soveLtanut 1.1.2011 aLkaen 
seuRaavia uusia ja uudistettuja standaRdeja:

ias 24 lähipiiRiä koskevaT TiedoT TilinpääTöksessä 
(uudisTeTTu)
Uudistetussa standardissa on selkeytetty ja yksinkertaistettu lähi-
piirin määritelmää. Julkiseen valtaan yhteydessä olevilta yhteisöiltä 
on poistettu vaatimus kaikkien julkisen vallan tai muiden julkiseen 
valtaan yhteydessä olevien yhteisöjen kanssa toteutuneiden liike-
toimien yksityiskohtien esittämisestä. Konserni soveltaa uudistet-
tua standardia määräysvallattomien omistajien kanssa toteutunei-
siin liiketoimiin 1.1.2011 alkaen. Uudistettu standardi ei ole vaikut-
tanut konsernitilinpäätökseen. 

Seuraavilla uudistuksilla, muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen:

  keskon vuosi 201180

konserniTilinpääTös



vaihTo-omaisuuden aRvosTaminen
Konserni tarkastelee säännöllisesti vaihto-omaisuuden epäkurant-
tiutta ja kiertonopeutta sekä markkina-arvojen mahdollista pienen-
tymistä alle hankintamenon ja kirjaa tarvittaessa epäkuranttiuskir-
jauksia. Nämä tarkastelut edellyttävät arvioita tuotteiden tulevasta 
kysynnästä. Mahdolliset muutokset näissä arvioissa voivat aiheut-
taa muutoksia vaihto-omaisuuden arvostukseen tulevina kausina.

myynTisaamiseT
Konserniyhtiöt noudattavat yhtenäistä menettelyä erääntyneiden 
saamisten arvostamisessa. Mahdolliset muutokset asiakkaiden mak-
sukyvyssä voivat aiheuttaa muutoksia myyntisaamisten arvostuk-
seen tulevina kausina.

keskeiset haRkintaan peRustuvat Ratkaisut 
tiLinpäätöksen LaatiMispeRiaatteita 
soveLLettaessa
Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka kos-
kevat tilinpäätöksessä laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden sovel-
tamista. Johto on käyttänyt harkintaa tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteiden soveltamisessa mm. saamisten arvostuksessa ja vuokra-
sopimusten luokittelussa. 

konsoLidointipeRiaatteet
TyTäRyhTiöT
Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty Kesko Oyj:n lisäksi tytäryh-
tiöt, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun 
konserni omistaa yli puolet tytäryhtiön äänivallasta tai sillä muutoin 
on määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yri-
tyksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi 
sen toiminnasta. Hankitut tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilin-
päätökseen siitä ajankohdasta lähtien, jona konserni on saanut 
määräysvallan ja siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Poten-
tiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan 
syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen mää-
räysvaltaan oikeuttavat instrumentit ovat toteutettavissa tarkaste-
luajankohtana. Tytäryhtiöt on lueteltu liitteessä 42.

Keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenome-
netelmää käyttäen. Hankintameno perustuu hankittujen varojen 
hankintahetken käypään arvoon, liikkeeseen laskettuihin oman 
pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja velkoihin, jotka ovat synty-
neet tai otettu vastattavaksi kaupan toteutumisajankohtana. 1.1.2010 
asti hankintamenoon on sisällytetty hankintaan liittyvät välittömät 
menot. Hankinnan kohteen yksilöitävissä olevat varat, velat ja ehdol-
liset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon, josta 
ei ole vähennetty määräysvallattomien omistajien osuutta.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, realisoitu-
mattomat voitot ja sisäinen voitonjako on eliminoitu konserniti-
linpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida, 
mikäli tappio aiheutuu omaisuuserän arvonalentumisesta. Määrä-
ysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta esitetään 
tuloslaskelman yhteydessä ja määräysvallattomille omistajille kuu-
luva osuus omasta pääomasta esitetään omana eränään taseessa 
oman pääoman osana.

Konserni käsittelee hankkimansa kiinteistöyhtiöt omaisuuserien 
hankintana.

osakkuusyRiTykseT
Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yritykset, joissa konsernilla on huo-
mattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Kesko-konsernissa 
huomattava vaikutusvalta perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa 
20–50 % äänivallasta. Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset käsi-
tellään pääomaosuusmenetelmällä, ja alun perin ne kirjataan han-
kintamenon määräisinä.

Konsernin osuus osakkuusyritysten hankinnan jälkeisistä voi-
toista ja tappioista merkitään tuloslaskelmaan. Sijoituksen kirjan-

pitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeen kertyneillä muutoksilla. Jos 
konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta on yhtä suuri tai 
suurempi kuin sen osuus osakkuusyrityksestä, konserni ei kirjaa 
lisää tappiota.

Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyritysten välillä 
eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaavasti. Myös realisoi-
tumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä 
omaisuuserän arvon alentumisesta. Osakkuusyrityksiltä saatu osinko 
vähennetään konsernin tuloksesta ja osakkeiden hankintamenosta. 
Osakkuusyrityssijoitus sisältää hankinnasta syntyneen liikearvon. 
Liikearvoa ei poisteta. Osakkuusyritykset on lueteltu liitteessä 42.

keskinäiseT kiinTeisTöyhTiöT
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt on yhdistelty yhteisessä määräysval-
lassa olevina omaisuuserinä omistusosuuden mukaan suhteellisesti 
rivi riviltä. Yhdistelyssä huomioidaan erikseen konsernin osuus 
keskinäisten kiinteistöyhtiöiden lainoista ja oman pääoman rahas-
toista. Rivi riviltä yhdistellyt yhteisessä määräysvallassa olevat kes-
kinäiset kiinteistöyhtiöt on eritelty liitteessä 42.

uLkoMaanRahan MääRäiset eRät
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyh-
tiön toimintaympäristön valuutta ja esittämisvaluutta. Euroalueen 
ulkopuolisten konserniyritysten tulosta ja taloudellista asemaa 
koskevat luvut on käsitelty alun perin kunkin yrityksen toimintaym-
päristön valuutassa. Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa toimivien 
kiinteistöyhtiöiden toimintavaluutta on määritetty euroksi, minkä 
vuoksi näiden yhtiöiden taseista ei realisoidu konsernille merkit-
täviä kurssieroja.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi 
käyttäen tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaan rahan määräiset saa-
miset ja velat on muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän 
kurssia. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista sekä saa-
misista ja veloista syntyneet kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu 
tuloslaskelmaan lukuun ottamatta niitä lainojen kurssimuutoksia, 
jotka on määritetty suojaamaan ulkomaista nettoinvestointia ja ovat 
siinä tehokkaita. Nämä kurssierot on kirjattu suojauslaskennan 
sääntöjen mukaisesti omaan pääomaan ja niiden muutokset esite-
tään muina laajan tuloksen erinä. Liiketoiminnan kurssivoitot ja 
-tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoi-
tuksellisia tapahtumia suojaavien valuuttatermiinien ja -optioiden 
sekä valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Euroalueen ulkopuolisten konserniyritysten tuloslaskelmat on 
muunnettu euroiksi raportointikauden keskikurssiin ja taseet tilin-
päätöspäivän kurssiin. Eri muuntokurssien käytöstä syntyvä kurs-
siero sekä euroalueen ulkopuolisten tytäryritysten hankintamenon 
eliminoinnista syntyvät muuntoerot ja näihin tehtyjen nettosijoi-
tusten suojaustulos kirjataan omaan pääomaan ja muutokset esite-
tään muissa laajan tuloksen erissä. Tytäryrityksen myynnin yhtey-
dessä muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa 
tai -tappiota.

Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntynyt liikearvo ja kyseis-
ten ulkomaisten yksikköjen hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen 
ja velkojen käyvän arvon oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten 
yksiköiden varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätös-
päivän kurssiin.

Hyperinflaatiomaissa toimivien yksiköiden taseen varat ja velat 
on muutettu vastaamaan muuttunutta ostovoimaa ennen valuutta-
kurssimuuntoa. 

RahoitusvaRat
Konserni luokittelee rahoitusvarat seuraaviin ryhmiin: 

 ■ käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
 ■ myytävissä olevat rahoitusvarat 
 ■ lainat ja muut saamiset
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Ryhmä valitaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä sen mukaan, 
mihin tarkoitukseen kyseinen rahoitusvara on hankittu. 

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit huomioidaan kirjanpidossa 
selvityspäiväkäytännön mukaisesti. Rahoitusvarat luokitellaan pit-
käaikaisiksi varoiksi, jos niiden eräpäivä on yli 12 kuukautta tilin-
päätöspäivän jälkeen. Mikäli rahoitusvarat on tarkoitus pitää alle 12 
kuukautta, ne luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat luokitellaan lyhytaikai-
siksi varoiksi. 

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeus rahoitusvaran 
kassavirtaan on erääntynyt tai siirtynyt pois konsernilta ja kun 
rahoitusvaran omistukseen liittyvät riskit ja hyödyt ovat siirtyneet 
pois konsernista.

Konserni arvioi rahoitusvarojen arvonalentumista jokaisena tilin-
päätöspäivänä. Jos arvonalentumisesta on viitteitä, arvioidaan rahoi-
tusvaroista kerrytettävissä oleva rahamäärä, joka on markkinahin-
taan tai kassavirtojen nykyarvomenetelmiin perustuva käypä arvo. 
Rahoitusvarojen käypä arvo perustuu juoksuajan mukaiseen kor-
konoteeraukseen. Arvonalentumistappio kirjataan, jos rahoitusva-
rojen kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin.

käypään aRvoon TulosvaikuTTeisesTi kiRjaTTavaT 
RahoiTusvaRaT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 
luokitellaan instrumentit, jotka on määritelty alkuperäisen luokit-
telun yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi 
(käyvän arvon option soveltaminen). Näitä instrumentteja hallin-
noidaan käypään arvoon perustuen ja niihin kuuluvat konsernin 
rahoituspolitiikan mukaan määritellyt sijoitukset korkorahastoihin 
sekä muihin yli kolmen kuukauden korkopapereihin tehdyt sijoi-
tukset. Näiden rahoitusvarojen korkotuotot ja käyvän arvon muu-
tokset sekä rahastojen mahdolliset palkkionpalautukset on esitetty 
tuloslaskelmassa kyseisen luokan korkotuotoissa nettona. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 
kuuluvat lisäksi kaikki johdannaiset, jotka eivät täytä IAS 39 suojaus-
laskennan kriteerejä. Johdannaiset arvostetaan käypään arvoon 
käyttäen toimivilla markkinoilla käytettyjä hintanoteerauksia. 
Ostoja ja myyntejä suojaavien johdannaisten tulos kirjataan liike-
toiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Rahoituseriä suojaavien 
johdannaisten tulos kirjataan rahoituseriin, ellei johdannainen ole 
nimenomaan määritelty suojauslaskennan mukaiseksi suojaus-
instrumentiksi.

myyTävissä olevaT RahoiTusvaRaT
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaissopimuksiin kuu-
lumattomia varoja, jotka on alkuperäisen hankinnan yhteydessä 
nimenomaisesti määritelty tähän ryhmään. Myytävissä olevat rahoi-
tusvarat arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä ja niiden 
käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan ja käyvän arvon 
muutos esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevien rahoitusvarojen käypä arvo määräytyy 
niiden markkina-arvon perusteella. Julkisesti noteeraamattomat 
rahoitusvarat arvostetaan hankintamenoon, jos niiden käypiä arvoja 
ei voida luotettavasti määrittää. 

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvien oman pääoman 
ehtoisten sijoitusten osingot kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen korkotuotot kirjataan kyseisen 
luokan mukaan rahoituseriin. Kun myytävissä oleviksi luokiteltu 
rahoitusvara myydään, omaan pääomaan kirjatut kertyneet käyvän 
arvon muutokset sisällytetään tuloslaskelmaan riville ”Muut 
rahoitustuotot/-kulut”. 

lainaT ja muuT saamiseT
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia 
varoja, joiden maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita 

ei noteerata toimivilla markkinoilla. Lainoihin ja muihin saamisiin 
sisältyvät myös myyntisaamiset ja muut saamiset. Nämä kirjataan 
jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyt-
täen.

RahavaRat
Rahavarat sisältävät käteisen rahan ja pankkitalletukset. Konserni-
taseen rahavarat sisältävät myös toimialayhtiöiden harjoittamaan 
vähittäiskauppatoimintaan liittyviä rahoja, jotka ovat myymälöiden 
pohjakassoina tai matkalla tilitettäviksi yhtiöille.

RahoitusveLat
Rahoitusvelat on kirjattu alun perin kirjanpitoon merkittäessä käy-
pään arvoon transaktiomenoilla vähennettynä. Tilinpäätöksessä 
rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Rahoituslimiittien järjestelypalk-
kiot jaksotetaan limiitin voimassaoloajalle. Rahoitusvelat luokitel-
laan pitkäaikaisiksi veloiksi, jos niiden eräpäivä on yli 12 kuukautta 
tilikauden päättymisen jälkeen ja jos ne erääntyvät alle 12 kuukau-
den kuluessa tilinpäätöksestä, ne luokitellaan lyhytaikaisiksi 
veloiksi.

johdannaissopiMukset ja suojausLaskenta
Johdannaissopimukset merkitään hankintahetkellä taseeseen käy-
pään arvoon ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Johdan-
naisten arvonmuutosten kirjauksiin vaikuttaa se, kuuluuko johdan-
naissopimus suojauslaskennan piiriin vai ei, sekä se, mitä johdan-
naisella on suojattu. Kun johdannaissopimuksia solmitaan, ne 
käsitellään joko saamisten tai velkojen käyvän arvon suojauksina, 
koron ja sähkön hintariskin osalta rahavirran suojauksina, itsenäi-
seen ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina 
tai johdannaissopimuksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan kri-
teerejä. Jos suojauslaskennan kriteerit eivät täyty, kaupallista valuut-
tariskiä suojattaessa suojausinstrumenttien tulos kirjataan tulos-
vaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Rahoi-
tustapahtumia suojaavat johdannaiset esitetään tuloslaskelmaan 
kirjattavalta osin rahoituserissä.

Suojauslaskentaa aloitettaessa dokumentoidaan suojattavan koh-
teen ja suojausinstrumentin välinen suhde sekä konsernin riskien-
hallinnan tavoitteet. Suojaussuhteen tehokkuutta testataan sään-
nöllisesti ja tehokas osuus kirjataan suojauskohteen mukaisesti 
suojattavan kohteen arvonmuutosta vastaan oman pääoman muun-
toeroihin tai arvonmuutosrahastoon. Tehoton osuus kirjataan luon-
teensa mukaisesti joko rahoituseriin tai muihin liiketoiminnan 
tuottoihin tai kuluihin. Rahavirran suojaukseen, kuten pitkäaikai-
seen luottojärjestelyyn, liittyvien suojausinstrumenttien arvon-
muutos kirjataan tehokkaalta osaltaan arvonmuutosrahastoon. 
Luottojärjestelyyn liittyvien valuuttajohdannaisten arvonmuutos 
kirjataan lainoihin ja korkojohdannaisten arvonmuutos muihin 
korottomiin saamisiin tai velkoihin.

Suojauslaskenta lopetetaan kun suojausinstrumentti erääntyy tai 
myydään, sopimus puretaan tai toteutetaan. Tällöin suojausinstru-
menteista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti 
kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu.

aRvosTuspeRiaaTTeeT
Korkotermiinien käypä arvo määritellään käyttäen tilinpäätöspäivän 
markkinahintoja. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan 
tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätös-
päivän markkinahintoja. Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan 
arvostamalla termiinisopimukset tilinpäätöspäivän termiinikurs-
siin. Valuuttaoptioiden arvostamisessa käytetään vastapuolen hin-
tanoteerausta, mutta konserni laatii myös oman tarkistusarvostuk-
sen Black&Scholes -menetelmää käyttäen. Sähköjohdannaiset 
arvostetaan käypään arvoon käyttäen tilinpäätöspäivän markkina-
noteerauksia.
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iTsenäiseen ulkomaiseen yksikköön Tehdyn 
neTTosijoiTuksen suojaus
Konserni soveltaa IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa 
ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen valuuttamääräisten nettosijoitus-
ten suojaukseen. Suojausinstrumentteina käytetään valuuttater-
miinejä tai valuuttamääräisiä lainoja. Valuuttatermiinien spot-
hinnan muutos kirjataan oman pääoman muuntoeroihin ja esite-
tään laajan tuloslaskelman erissä. Termiinien korkoerot kirjataan 
tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Valuuttamääräisten lainojen kurs-
siero kirjataan oman pääoman muuntoeroihin. Suojausinstrument-
tien kertynyt voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan, kun ulko-
maisesta yksiköstä luovutaan osittain tai kokonaan tai se puretaan.

kyTkeTyT johdannaiseT
Konserni on laatinut menetelmäkuvaukset kytkettyjen johdannais-
ten tunnistamiseksi ja soveltaa niihin käyvän arvon laskentaa. Kyt-
kettyjä johdannaisia sisältyy Kesko-konsernissa sellaisiin sitoviin 
kaupallisiin sopimuksiin, jotka on määritelty valuutassa, joka ei ole 
kummankaan osapuolen toimintavaluutta ja jota ei yleisesti käytetä 
siinä taloudellisessa ympäristössä, jossa liiketoimi toteutuu. Kyt-
kettyjen johdannaisten käyvän arvon määrityksessä käytetään arvos-
tushetken markkinahintoja ja arvonmuutos kirjataan tuloslaskel-
maan. 

aineeLLiset käYttöoMaisuushYödYkkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat pääosin maa-
alueista, rakennuksista sekä koneista ja kalustosta. Aineelliset käyt-
töomaisuushyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen han-
kintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla 
sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Hankittujen tytäryhtiöiden 
aineelliset hyödykkeet arvostetaan hankintahetkellä käypään 
arvoon.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myöhemmin syntyvät 
menot sisällytetään hyödykkeen kirjanpitoarvoon tai kirjataan eril-
liseksi omaisuuseräksi vain, kun on todennäköistä, että konsernille 
koituu hyödykkeestä taloudellista hyötyä tulevaisuudessa ja hyö-
dykkeen hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. Uudella 
osalla korvatun hyödykkeen osan kirjanpitoarvo kirjataan pois 
taseesta. Rakennusten koneita ja laitteita käsitellään erillisinä hyö-
dykkeinä ja näiden uusimiseen liittyvät merkittävät menot aktivoi-
daan. Kaikki muut aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kor-
jaus-, huolto- ja ylläpitomenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan 
sillä kaudella, jonka aikana ne toteutuvat. 

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot 
niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Tavallisimmat arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat 10–33 vuotta
Rakennusten osat 8–10 vuotta
Koneet ja kalusto 3–8 vuotta
Autot ja kuljetuskalusto 5 vuotta

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvo, taloudel-
linen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokai-
sen tilikauden lopussa. Mikäli arvioissa taloudellisesta vaikutus-
ajasta tai taloudellisen hyödyn jakautumisesta on tapahtunut muu-
toksia aikaisempiin arvioihin verrattuna, otetaan arvion muutoksen 
vaikutus huomioon IAS 8 -standardin mukaisesti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot lopetetaan 
silloin, kun hyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 -stan-
dardin mukaisesti. Maa-alueista ei tehdä poistoja.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynneistä ja luovu-
tuksista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja esi-
tetään liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina.

aineettoMat hYödYkkeet
liikeaRvo ja TavaRameRkiT
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin 
osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta 
hankintahetkellä. Ennen 1.1.2004 tapahtuneiden liiketoimintojen 
yhdistämisistä syntynyt liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnor-
miston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena 
oletushankintamenona. 

Liikearvoja ei poisteta, vaan ne testataan arvonalentumisen 
varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta. Lii-
kearvojen arvonalentumisen testaamista varten liikearvot on koh-
distettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvot arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon ja ennen 1.1.2004 hankituilta osin 
oletushankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Mahdol-
linen negatiivinen liikearvo tuloutetaan välittömästi IFRS 3 -stan-
dardin edellyttämällä tavalla.

Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika, ei kirjata poistoja. Ne testataan arvonalentumisen 
varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä mahdollisesta arvonalen-
tumisesta. Näihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy yrityshan-
kintojen yhteydessä aktivoituja tavaramerkkejä.

muuT aineeTTomaT hyödykkeeT
Määriteltävissä olevan taloudellisen vaikutusajan omaavien aineet-
tomien hyödykkeiden hankintamenot merkitään taseeseen ja kir-
jataan kuluksi niiden taloudellisena vaikutusaikana. Tällaisia 
aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistolisenssit, asiakassuhteet 
ja lisenssit, joille yritysostojen yhteydessä on kohdistettu hankin-
tamenoa sekä vuokraoikeudet, jotka poistetaan niiden todennäköi-
sen vuokrakauden aikana. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat:

ATK-ohjelmistot ja -lisenssit 3–5 vuotta
Asiakas- ja toimittajasuhteet 10 vuotta
Lisenssit 20 vuotta

TuTkimus- ja kehiTTämismenoT
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot on kirjattu kuluksi 
tuloslaskelmaan niiden syntymishetkellä, sillä konsernilla ei ole 
aktivointikelpoisia kehittämismenoja. Aiemmin kuluksi kirjattuja 
kehittämismenoja ei aktivoida myöhemmillä kausilla.

TieTokoneohjelmisToT
Uusien tietokoneohjelmistojen kehitysprojekteihin osallistuvien 
konsernin palveluksessa olevien henkilöiden palkkamenot ja muut 
välittömät menot aktivoidaan osaksi ohjelmistojen hankintamenoa. 
Tietokoneohjelmistot sisältyvät taseessa aineettomiin hyödykkei-
siin ja niiden hankintameno poistetaan ohjelmistojen taloudellisena 
vaikutusaikana. Ohjelmistojen ylläpitomenot kirjataan kuluksi syn-
tymishetkellä.

RahoitusvaRoihin kuuLuMattoMien 
oMaisuuseRien aRvonaLentuMiset
Konsernissa arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa 
viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on saattanut alentua. 
Mikäli tällaisia viitteitä ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerry-
tettävissä oleva rahamäärä. Liikearvosta sekä rajoittamattoman talo-
udellisen vaikutusajan omaavista aineettomista hyödykkeistä ker-
rytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan vuosittain riippumatta siitä, 
onko viitteitä arvonalentumisista olemassa. Lisäksi arvonalentu-
mistesti tehdään aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.

Kerrytettävissä olevalla rahamäärällä tarkoitetaan omaisuuserän 
käypää arvoa luovutuksesta aiheutuvilla menoilla vähennettynä tai 
sitä korkeampaa käyttöarvoa. Kerrytettävissä olevaa rahamäärää ei 
useinkaan voida arvioida omaisuuseräkohtaisesti. Tällöin, kuten 
myös liikearvon osalta, kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään 
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sille rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon liikearvo tai muu omai-
suuserä kuuluu.

Arvonalennustappio kirjataan, mikäli omaisuuserän kirjanpito-
arvo ylittää omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
Arvonalennustappio kirjataan tuloslaskelmaan. Omaisuuserästä 
aikaisemmin kirjattu arvonalennustappio peruutetaan, jos uudel-
leen arvioitaessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on kasvanut. Omai-
suuserän arvonalennustappiota ei kuitenkaan peruuteta enempää, 
kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ollut ennen arvonalen-
nustappion kirjaamista. Liikearvosta tehtyä arvonalennustappiota 
ei peruuteta missään tilanteessa.

vuokRasopiMukset
Konserni toimii sekä vuokralle antajana että vuokralle ottajana kiin-
teistöjen ja koneiden osalta. Vuokrasopimukset, joissa omistami-
selle ominaiset riskit ja edut eivät siirry vuokralaiselle, luokitellaan 
muiksi vuokrasopimuksiksi. Näihin liittyvät vuokrat kirjataan 
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Sellaiset vuokrasopimukset, joissa konsernille on siirtynyt olen-
nainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitel-
laan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella 
vuokrattu hyödyke merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajan-
kohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimusten vuok-
ravelvoitteet merkitään taseen korollisiin velkoihin. Maksettavat 
vuokrat jaetaan rahoituskuluksi ja velan vähennykseksi. Rahoitus-
leasinghyödykkeistä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen 
vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa.

Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistamiselle 
ominaiset riskit ja edut ovat olennaisilta osin siirtyneet vuokralle 
ottajalle, luokitellaan vastaavasti rahoitusleasingsopimuksiksi. Täl-
laisin sopimuksin vuokratut hyödykkeet kirjataan taseeseen saami-
sena. Saaminen kirjataan nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimusten 
rahoitustuotto määritetään siten, että jäljellä oleva nettosijoitus 
tuottaa saman tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa.

Myynti- ja takaisinvuokraustilanteissa myyntihinta ja tuleva 
vuokrameno ovat yleensä sidoksissa toisiinsa. Mikäli myynti- ja 
takaisinvuokraussopimuksen tuloksena syntyy rahoitusleasingso-
pimus, kirjanpitoarvon ylittävää myyntituloa ei tulouteta välittö-
mästi, vaan se merkitään velaksi taseeseen ja tuloutetaan vuokra-
ajan kuluessa. Mikäli myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen 
tuloksena syntyy muu vuokrasopimus ja myynti on tehty käypään 
arvoon, mahdollinen voitto tai tappio kirjataan välittömästi.

Jos myyntihinta alittaa käyvän arvon, voitto tai tappio kirjataan 
välittömästi, elleivät vastaiset markkinahintaa pienemmät vuokrat 
kompensoi tappiota, jolloin tappio aktivoidaan ja kirjataan tulos-
vaikutteisesti hyödykkeen odotetun käyttöajan kuluessa. Jos myyn-
tihinta ylittää käyvän arvon, käyvän arvon ylittävä osuus merkitään 
taseeseen velaksi ja kirjataan tulosvaikutteisesti hyödykkeen odo-
tetun käyttöajan kuluessa. Mikäli käypä arvo myynnin ja takaisin-
vuokrauksen tapahtumahetkellä alittaa hyödykkeen kirjanpitoar-
von, kirjataan kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksen suuruinen 
tappio välittömästi.

vaihto-oMaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvolla tarkoitetaan tavan-
omaisessa liiketoiminnassa saatavaa arvioitua myyntihintaa, josta 
on vähennetty arvioidut myynnistä aiheutuvat välttämättömät 
menot. Hankintameno määritetään pääsääntöisesti painotetun kes-
kihankintahinnan mukaan. Eräiden vaihto-omaisuusryhmien han-
kintameno määritetään FIFO-menetelmällä. Valmiina hankittujen 
tuotteiden hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot hankinta-
rahteineen. Itse valmistettujen tuotteiden hankintamenoon luetaan 
kaikki valmistusmenot sisältäen välittömät menot ja osuudet val-
mistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista. 

MYYntisaaMiset
Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon alkuperäisen myynnin 
määräisenä. Arvonalentuminen kirjataan, kun on objektiivista näyt-
töä siitä, että arvonalentumistappio on syntynyt. Myyntisaamisten 
arvonalentuminen on konsernissa määritelty yhtenäisin perustein 
saamisten erääntymisen perusteella. Lisäksi arvonalentuminen 
kirjataan, jos on muutoin näyttöä velallisen maksukyvyttömyydestä, 
konkurssista tai selvitystilasta. Luottotappiot on kirjattu kuluksi 
tuloslaskelmaan erään ”Muut liiketoiminnan kulut”.

MYYtävänä oLevat pitkäaikaiset 
oMaisuuseRät ja Lopetetut toiMinnot
Omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) ja lopetettuihin toi-
mintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävinä 
oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään 
pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Myy-
tävänä olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun 
myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä (tai luovutettavien 
erien ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan 
yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin 
ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien 
erien ryhmään kuuluvat omaisuuserät) ja lopetettavaan toimintoon 
liittyvät omaisuuserät ja niihin liittyvät velat arvostetaan kirjanpi-
toarvoon tai sitä alempaan käypään arvoon arvioiduilla myynnistä 
syntyvillä menoilla vähennettynä. Kun omaisuuserä on luokiteltu 
myytävänä olevaksi omaisuuseräksi tai kuuluu luovutettavien erien 
ryhmään, siitä ei tehdä poistoja. Mikäli luokittelukriteeri ei täyty, 
perutaan luokittelu ja omaisuuserä arvostetaan luokittelua edeltä-
neeseen tasearvoon vähennettynä poistoilla ja arvonalennuksilla 
tai sitä alempaan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Myytävänä 
olevaksi luokiteltu pitkäaikainen omaisuuserä sekä myytävänä ole-
vaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omai-
suuserät esitetään taseessa erillään muista omaisuuseristä. Samoin 
velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuun luovutetta-
vien erien ryhmään, esitetään taseessa erillään muista veloista. 
Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmassa omalla 
rivillään.

Tuloslaskelman vertailutietoja oikaistaan niiden toimintojen 
osalta, jotka on luokiteltu lopetetuiksi viimeisimmän esitettävän 
tilinpäätöskauden aikana. Lopetettujen toimintojen tulos siirretään 
siten omalle rivilleen myös vertailutietojen osalta. Tilikausilla 2011 
ja 2010 konsernissa ei ollut lopetettuja toimintoja.

vaRaukset
Varaus kirjataan, kun konsernille on syntynyt aikaisemman tapah-
tuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on 
todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista 
suoritusta ja että velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. 
Varausten määriä arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden 
määriä muutetaan vastaamaan parasta arviota tarkasteluhetkellä. 
Varausten muutokset kirjataan tuloslaskelmaan samaan erään, 
mihin varaus alun perin on kirjattu. Konsernin varaukset liittyvät 
merkittävimmiltä osin konsernin myymien tuotteiden osalta annet-
tuihin takuusitoumuksiin sekä tappiollisiin vuokrasopimuksiin.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdot täyttävä tuote myydään. 
Varauksen määrä perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumeno-
jen toteutumisesta. Vuokrasopimuksista muodostuu tappiollisia, 
mikäli vuokratila jää tyhjäksi tai se vuokrataan edelleen maksettua 
vuokraa alemmalla vuokralla. Tyhjien vuokratilojen arvioidusta 
tappiosta jäljellä olevalta vuokrakaudelta sekä edelleen vuokratuista 
tiloista syntyvistä tappioista kirjataan varaus. 
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tYösuhde-etuudet
eläkejäRjesTelyT
Konsernilla on sekä maksu- että etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. 
Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan 
kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, jota veloitus koskee. Mak-
supohjaisissa järjestelyissä konsernilla ei ole oikeudellista eikä 
tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli mak-
sujen saajataho ei pysty suoriutumaan eläke-etuuksien maksami-
sesta.

Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä konsernille voi jäädä järjes-
telystä velvoitteita tai varoja tilikauden maksun suorittamisen jäl-
keen. Eläkevelvoite kuvaa tulevien maksettavista etuuksista johtu-
vien kassavirtojen nykyarvoa. Eläkevelvoitteiden nykyarvo on las-
kettu ennakoituun etuusyksikköön perustuvaa menetelmää  
(The Projected Unit Credit Method) käyttäen. Eläkemenot kirjataan 
kuluksi työntekijöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusma-
temaatikkojen laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa 
laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen-
laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkina-
tuottoa. Näiden maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan 
eläkevastuun maturiteettia. Eläkejärjestelyn eläkevelvoitetta vas-
taavat varat on arvostettu tilinpäätöshetkellä käypiin arvoihin. 
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan 
järjestelyyn osallistuvien työntekijöiden keskimääräisen jäljellä 
olevan työajan aikana siltä osin kuin ne ylittävät 10 prosenttia jär-
jestelyn etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä 
suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta. 

Suomalaisen TyEL-järjestelmän rahastoitu osuus ja työkyvyttö-
myysosuus on käsitelty etuuspohjaisena järjestelynä Keskon omassa 
Eläkekassassa hoidettavien järjestelyjen osalta. Lisäksi konsernilla 
on Norjassa eläkejärjestely, joka käsitellään etuuspohjaisena eläke-
järjestelynä. Järjestely ei ole konsernin kannalta merkittävä. Muut 
konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.

osakepeRusTeiseT maksuT
optiot
Osakeoptiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä 
ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden sitoutta-
misajanjakson aikana. Kulukirjauksen vastaerä on kirjattu voitto-
varoihin. Optioiden myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu 
konsernin arvioon siitä optioiden määrästä, joihin oletetaan synty-
vän oikeus sitouttamisajanjakson lopussa. Konserni päivittää ole-
tuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäi-
vänä. Arvioiden muutokset merkitään tuloslaskelmaan. Optioiden 
käypä arvo on laskettu Black & Scholes -optiohinnoittelumallilla. 

Kun optio-oikeuksia käytetään, kirjataan osakemerkintöjen perus-
teella saadut rahasuoritukset omaan pääomaan oikaistuna mahdol-
lisilla transaktiomenoilla. Ennen uuden osakeyhtiölain voimaan-
tuloa (1.9.2006) myönnettyihin optioihin perustuvista osakemer-
kinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu järjestelyjen ehtojen 
mukaisesti osakepääomaan ja ylikurssirahastoon. Uuden osakeyh-
tiölain voimaantulon jälkeen päätetyissä optiojärjestelyissä osake-
merkinnöistä saadut varat kirjataan järjestelyn ehtojen mukaisesti 
osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

osakepalkkiot
Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulut kirjataan tuloslaskel-
maan, ja taseeseen kirjataan vastaava velka rahana selvitettävien 
osakeperusteisten maksujen osalta. Taseen velka arvostetaan käy-
pään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Osakkeina selvitettävien 
osakeperusteisten maksujen osalta kirjataan tuloslaskelman kulu-
kirjausta vastaava oman pääoman lisäys.

tuLoutuspeRiaatteet
Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluiden sekä energian 
myynti. Palveluiden ja energian myynnin osuus liikevaihdosta ei 
ole merkittävä. 

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan välillisillä 
veroilla, myynnin oikaisuerillä sekä valuuttamääräisen myynnin 
kurssieroilla. Myynnin oikaisueriin kirjataan K-Plussa -kanta-asia-
kasjärjestelmään liittyvät asiakashyvitykset. Hyvitykset kirjataan 
osana myyntitapahtumaa käyvin arvoin. Kanta-asiakashyvitykset 
vaikuttavat niiden segmenttien liikevaihtoon, jotka myöntävät 
K-Plussa -kanta-asiakashyvityksiä ja harjoittavat vähittäiskauppa-
toimintaa.

Konserni myy tuotteita kauppiaille ja muille vähittäismyyjille 
sekä harjoittaa omaa vähittäismyyntiä. Tuotot tavaroiden myynnistä 
tuloutetaan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät ris-
kit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle ja on todennäköistä, 
että myyntiin liittyvä taloudellinen hyöty koituu konsernille. Pää-
sääntöisesti tavaroiden myynti on tuloutettavissa tavaran luovutus-
hetkellä. Myynti kauppiaille ja muille jälleenmyyjille on laskutus-
myyntiä. Vähittäismyynti on pääosin käteis- tai luottokorttimyyntiä.

Tuotot palveluista tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu ja talou-
dellisen hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä. 

Korot kirjataan tuotoiksi ajan kulumisen perusteella efektiivisen 
koron menetelmää käyttäen. Osingot tuloutetaan, kun oikeus mak-
sun saamiseen on syntynyt.

LiiketoiMinnan Muut tuotot ja kuLut
Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään muut kuin varsinaiseen 
suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten vuokratuotot, kauppapaikka- 
ja ketjumaksut sekä muut erilaiset palvelukorvaukset ja provisiot. 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä ja luovutuk-
sesta syntyvät voitot ja tappiot esitetään liiketoiminnan muissa 
tuotoissa ja kuluissa. Liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa 
esitetään myös kaupallisten valuuttariskien suojaukseen käytettyjen 
johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot.

vieRaan pääoMan Menot
Konserni ei ole aktivoinut korkomenoja osaksi hyödykkeiden han-
kintamenoja, koska konsernilla ei ole ehdot täyttäviä omaisuuseriä. 

Lainojen hankinnasta välittömästi johtuvat transaktiomenot, 
jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, sisällytetään lainan alku-
peräiseen jaksotettuun hankintamenoon ja jaksotetaan korkoku-
luksi efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

tuLoveRot
Konsernin tuloslaskelman veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden 
tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien 
tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset. 
Konserniyhtiöiden verot on laskettu perustuen kunkin yhtiön pai-
kallisen verolainsäädännön mukaan määräytyvään verotettavaan 
tuloon.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikai-
sista eroista varojen ja velkojen verotuksellisten arvojen ja kirjan-
pitoarvojen välillä. Liikearvoista ei ole laskettu laskennallista vero-
velkaa siltä osin, kun liikearvot eivät ole verotuksessa vähennyskel-
poisia. Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei kirjata 
laskennallista veroa, ellei voitonjako ole todennäköinen ja aiheuta 
siten veroseuraamuksia.

Laskennallinen vero on laskettu tilinpäätöspäivänä voimassa 
olevilla verokannoilla ja verokantojen muuttuessa tiedossa olevalla 
uudella verokannalla. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen 
määrään saakka, kuin on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää 
tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Samaa veron-
saajaa koskevat konsernin laskennalliset verosaamiset ja -velat on 
netotettu.
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Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät etuuspohjaisista elä-
kejärjestelyistä, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä (poisto-
ero, rahoitusleasing) sekä yrityshankintojen yhteydessä suorite-
tuista tase-erien käypiin arvoihin arvostuksista.

osinGonjako
Hallituksen yhtiökokoukselle esittämää osinkoa ei ole vähennetty 
omasta pääomasta, vaan osingot kirjataan yhtiökokouksen päätök-
sen perusteella.

uudet iFRs-standaRdit ja iFRiC-tuLkinnat sekä 
Muutokset oLeMassa oLeviin standaRdeihin ja 
tuLkintoihin
Niiden standardien ja tulkintojen lisäksi, jotka on esitetty vuoden 
2011 tilinpäätöksessä, konserni ottaa käyttöön seuraavat julkaistut 
standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin 
ja tulkintoihin vuoden 2012 tilinpäätöksessään. 

iFRs 7 RahoiTusinsTRumenTiT: TilinpääTöksessä 
esiTeTTäväT TiedoT – TaseesTa pois kiRjaaminen 
(muuTos) 
Muutos tuo lisää läpinäkyvyyttä rahoitusinstrumenttien luovutuk-
sia koskevien liiketoimien esittämiseen ja parantaa käyttäjien saa-
maa kuvaa rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä 
ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, 
erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. 
Muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernitilin-
päätökseen. 

ias 12 laskennalliseT veRoT (muuTos)
Nykyinen standardi sisältää vaatimuksen, että omaisuuserään  
liittyvän laskennallisen veron määrittäminen riippuu siitä, odote-
taanko omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaava rahamäärä kerrytet-
tävän käyttämällä omaisuuserää vai myymällä se. Muutos tuo poik-
keuksen, joka koskee käypään arvoon arvostettavaan sijoituskiin-
teistöön liittyvien laskennallisten verosaamisten tai -velkojen 
määrittämistä. Muutoksella ei tule olemaan vaikutusta konserni-
tilinpäätökseen. 

Konserni ottaa käyttöön vuonna 2013 tai myöhemmin seuraavat 
standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin:

iFRs 10 konseRniTilinpääTös
IFRS 10 sisältää konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistä 
koskevat periaatteet, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai 
useammassa muussa yhteisössä. Standardissa määritellään 
määräys valtaan liittyvät periaatteet. Määräysvalta on konsernitilin-
päätökseen yhdistelemisen peruste. Standardissa ohjeistetaan 
määräys vallan käsitteen soveltamista selvitettäessä, onko sijoitta-
jalla määräysvalta ja onko sen siis yhdisteltävä sijoituskohde kon-
sernitilinpäätökseen. Standardi sisältää myös konsernitilinpäätök-
sen laatimista koskevat vaatimukset. Konsernin johto arvioi, että 
muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernitilin-
päätökseen. 

iFRs 11 yhTeisjäRjesTelyT
IFRS 11 sisältää ohjeistusta siitä kuinka yhteisjärjestelyjä käsitellään. 
Käsittely pohjautuu järjestelystä johtuviin oikeuksiin ja velvoittei-
siin eikä sen oikeudelliseen muotoon. Yhteisjärjestelyjä on kahden-
tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisen toiminnon 
osapuolilla on järjestelyn varoihin liittyviä oikeuksia ja järjestelyä 
koskevia velvoitteita, ja siten se käsittelee kirjanpidossaan osuu-
tensa varoista, veloista, tuotoista ja kuluista. Yhteisyrityksessä osa-
puolilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen, ja ne käsitte-
levät osuuttaan pääomaosuusmenetelmällä. Yhteisyritysten suh-

teellinen yhdistely ei ole enää sallittua. Konsernin johto arvioi, että 
muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernitilin-
päätökseen. 

iFRs 12 TilinpääTöksessä esiTeTTäväT TiedoT 
osuuksisTa muissa yhTeisöissä
Standardi sisältää kaiken tyyppisiä osuuksia koskevat liitetietovaa-
timukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä 
tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen ulkopuo-
lisia välineitä. Konsernin johto arvioi, että muutos vaikuttaa liite-
tiedoissa esitettäviin tietoihin. 

iFRs 13 käyvän aRvon määRiTTäminen
Standardin tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää 
monimutkaisuutta. Standardi sisältää täsmällisen käyvän arvon 
määritelmän sekä käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koske-
vat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. Käyvän 
arvon käyttöä ei laajenneta. Konsernin johto arvioi, että muutoksella 
ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

ias 27 eRillisTilinpääTös (uudisTeTTu)
Uudistettu standardi sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimuk-
set, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat 
on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Konsernin johto arvioi, että muu-
toksella ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

ias 28 osuudeT osakkuus- ja yhTeisyRiTyksissä 
(uudisTeTTu)
Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että 
yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11:n 
julkaisemisen seurauksena. Konsernin johto arvioi, että muutok-
sella ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

ias 1 TilinpääTöksen esiTTäminen (muuTos)
Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryh-
mittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti tulevai-
suudessa tulosvaikutteisiksi (luokittelun muutoksista johtuvat 
oikaisut). Muutos ei koske sitä, mitä eriä muissa laajan tuloksen 
erissä esitetään. Johto arvioi, että muutos vaikuttaa laajan tuloksen 
erien esittämistapaan. 

ias 19 - Työsuhde-eTuudeT (muuTos)
Muutos poistaa ”putkimenetelmän” soveltamisen mahdollisuuden. 
Rahastoitujen etuuspohjaisten järjestelyjen varojen arvioidun tuo-
ton määrittely muuttuu. Rahoitusmeno määritetään (velvoitteen ja 
järjestelyyn kuuluvien varojen) nettoerälle. Lisäksi liitetietojen 
määrä tulee kasvamaan. Johto arvioi, että muutoksella on vaikutusta 
konsernin tulokseen, omaan pääomaan sekä esitettäviin liitetietoi-
hin. Muutokset eivät ole olennaisia. 

iFRs 9 RahoiTusinsTRumenTiT
Standardi käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvos-
tamista ja kirjaamista. Standardin kaksi osaa on julkaistu vuosina 
2009 ja 2010, ja ne korvaavat rahoitusinstrumenttien luokittelua ja 
arvostamista koskevat osuudet IAS 39:stä. IFRS 9:n mukaan rahoi-
tusvarat on luokiteltava kahteen arvostusryhmään: käypään arvoon 
kirjattavat ja jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat. Ryhmä mää-
räytyy alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Luokittelu riippuu 
liiketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan, 
sekä instrumentin rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvelkojen 
osalta standardi vastaa useimpia IAS 39:n mukaisia vaatimuksia. 
Tärkein muutos on, että jos rahoitusvelkoihin on sovellettu käyvän 
arvon optiota, yhteisön omasta luottoriskistä johtuva käyvän arvon 
muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, ei siis tuloslaskel-
maan, paitsi jos tämä johtaa kirjanpidolliseen epäsymmetriaan. 
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Konsernin johto arvioi, että uusi standardi vaikuttaa konsernin 
myytävissä olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvarojen 
kirjan pitokäsittelyyn. 

ias 32 RahoiTusvaRoihin kuuluvan eRän ja 
RahoiTusvelan vähenTäminen ToisisTaan (muuTos)
Muutos koskee epäjohdonmukaisuutta nykykäytännössä sovellet-
taessa ohjeistusta siitä milloin rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää 
taseessa nettomääräisesti. Johto arvioi, että muutoksella ei ole olen-
naista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

iFRs 7 RahoiTusinsTRumenTiT: TilinpääTöksessä 
esiTeTTäväT TiedoT – RahoiTusvaRoihin kuuluvan 
eRän ja RahoiTusvelan vähenTäminen ToisisTaan 
(muuTos)
Muutos laajentaa nykyisiä liitetietovaatimuksia niin, että yhteisöjen 
tulee antaa numeerista tietoa taseessa nettomääräisesti esitetyistä 
rahoitusinstrumenteista sekä niistä rahoitusinstrumenteista, jotka 
ovat ’master netting’ tai vastaavanlaisen sopimusjärjestelyn alaisia 
huolimatta siitä, vaikka ne on esitetty taseessa bruttomääräisinä. 
Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konser-
nitilinpäätökseen. 

Liite 2  
segmentti-inFormaatio

Konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimi-
aloista, jotka ovat ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rautakauppa 
sekä auto- ja konekauppa. 

Segmentti-informaatio raportoidaan ylimmälle operatiiviselle 
päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa 
yhdenmukaisella tavalla. Ylimpänä operatiivisena päätöksenteki-
jänä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille, 
toimii konsernijohtoryhmä. Raportoitavien toimintasegmenttien 
liikevaihto muodostuu ruokakaupasta, käyttötavarakaupasta, rau-
takaupasta sekä auto- ja konekaupasta. Segmenttien välinen myynti 
tapahtuu markkinahintaan.

Konsernijohtoryhmä arvioi segmenttien tulosta liikevoiton, ker-
taluonteisilla erillä oikaistun liikevoiton ja sidotun pääoman tuoton 
perusteella. Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuu-
lumattomat tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on 
kohdistettu segmenteille. Konsernissa luokitellaan kertaluonteisiksi 
eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syn-
tyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävien 
liiketoimintojen lopettamiskulut. Myyntivoitot on esitetty tuloslas-
kelmassa muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa 
kuluissa. Muilta osin johtoryhmän tulosseuranta vastaa kaikilta osin 
IFRS-raportointia. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmen-
teille, sillä konsernirahoitus hallinnoi konsernin rahavaroja. Kon-
sernin sisäisinä kauppoina tehtyjen valuuttatermiinien käypien 
arvojen muutokset raportoidaan osana liiketoiminnan muita tuot-
toja ja kuluja niiltä osin, kun ne suojaavat segmenttien operatiivista 
valuuttariskiä. 

Segmentin sidotun pääoman varat ja velat ovat sellaisia liiketoi-
minnan eriä, jotka voidaan perustellusti kohdistaa segmenteille. 
Sidotun pääoman varat sisältävät aineelliset ja aineettomat käyttö-
omaisuushyödykkeet, osuudet osakkuusyrityksissä, eläkesaamiset, 
vaihto-omaisuuden, myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset, 
konsernin ulkopuoliset korolliset saamiset sekä myytävissä olevat 
varat. Sidotun pääoman velat sisältävät ostovelat, muut korottomat 
velat ja varaukset. Konsernin kiinteistövarat ja niistä aiheutuvat 
tuotot ja kulut on kohdistettu segmenteille.

Sidottuun pääomaan eivät sisälly laskennalliset verosaamiset ja 
-velat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
valuuttatermiinien taseeseen merkittyä käypää arvoa lukuun otta-
matta, myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat eivätkä korolliset 
velat. 

Ruokakauppa sisältää Ruokakeskon K-kauppias-liiketoiminta-
mallilla harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespron päivittäistavaroi-
den tukkukaupan. Ruokakesko toimii päivittäistavarakaupassa 
Suomessa. Vähittäiskaupassa on lähes 1 000 K-kauppias-liiketoi-
mintamallilla toimivaa K-ruokakauppaa, joista muodostuvat ruo-
kakaupan vähittäiskauppaketjut K-citymarket, K-supermarket, 
K-market ja K-extra. Ruokakesko johtaa kaupoista muodostuvien 
ketjujen toimintaa. Ketjutoiminnalla varmistetaan parempi kilpai-
lukyky ja K-kauppiaille vahvat edellytykset tavaroiden hankintaan, 
valikoiman muodostamiseen, markkinointiin ja hintakilpailuun. 
Ruokakeskon tytäryhtiö Kespro Oy harjoittaa hotelli-, ravintola- ja 
catering -toimialan (HoReCa) tukkukauppaa Suomessa. 

käYttötavaRakauppa sisältää Anttilan, K-citymarketin käyttö-
tavarakaupan ja muut käyttötavarayhtiöt, jotka ovat Intersport, 
Indoor, Musta Pörssi ja Kenkäkesko. Anttila harjoittaa käyttötavaran 
vähittäismyyntiä. Asiakkaita palvellaan Anttila-tavarataloissa, Kodin 
Ykkönen -sisustustavarataloissa sekä etäkaupan NetAnttilassa. 
K-citymarket, käyttötavara vastaa K-citymarket-ketjun tavaratalojen 
käyttötavara- ja kodintarvikekaupasta. Intersport harjoittaa urhei-
luvälinekauppaa Suomessa ja Venäjällä ja sen vähittäismyyntiketjuja 
ovat Intersport, Budget Sport ja Kesport. Indoor on Suomessa ja 
Baltiassa toimiva huonekalu- ja kodinsisustusalan vähittäiskaup-
payritys. Sen kauppaketjut ovat Asko ja Sotka. Musta Pörssi tarjoaa 
kodintekniikkatuotteita ja -palveluja Musta Pörssi -ketjun ja Kone-
box.fi -verkkokaupan muodossa. Kenkäkesko harjoittaa kenkäkaup-
paa ja sen vähittäiskauppaketjuja ovat Kookenkä, K-kenkä ja 
Andiamo. 

Rautakauppa sisältää Rautakeskon rauta- ja maatalouskaupan 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venä-
jällä. Rautakeskon toiminta perustuu vahvoihin ketjukonsepteihin, 
tehokkaaseen hankintaan ja kansainvälisesti monistettuihin par-
haisiin käytäntöhin. Rautakesko vastaa ketjujen konsepteista, mark-
kinoinnista, hankinta- ja logistiikkapalveluista, kauppapaikka-
verkostosta ja kauppiasresursseista Suomessa. Rautakesko toimii 
itse vähittäiskauppiaana Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä  
ja Valko-Venäjällä. Vähittäiskauppaketjut ovat K-rauta, Rautia, 
K-Maatalous, Byggmakker (Norja), Senukai (Liettua) ja OMA (Valko-
Venäjä). Rautakeskon rauta- ja sisustuskaupat palvelevat sekä kulut-
taja- että ammattiasiakkaita. 

auto ja konekauppa sisältää VV-Auton ja Konekeskon liiketoi-
minnot. VV-Auto toimii Volkswagen-, Audi- ja Seat-henkilöautojen 
sekä Volkswagen-hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana 
Suomessa. VV-Auto harjoittaa myös autojen vähittäiskauppaa ja 
tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa vähittäiskauppaliikkeis-
sään. Konekesko on maarakennus-, ympäristö- ja maatalouskonei-
den, kuorma- ja linja-autojen sekä vapaa-ajankoneiden maahan-
tuontiin ja kauppaan erikoistunut palveluyritys. Se toimii Suomessa, 
Baltiassa ja Venäjällä.

Yhteiset toiMinnot sisältävät konsernille yhteisiä tukitoimintoja.
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seGMentti-inFoRMaatio 2011

tulos

Milj. € Ruoka kauppa
käyttö tavara

kauppa Rauta kauppa
auto ja 

kone kauppa
Yhteiset 

toiminnot elimi noinnit Yhteensä

segmentin liikevaihto 4 181,9 1 564,3 2 715,7 1 174,1 146,1 9 782,2

josta sisäistä -168,3 -19,7 -11,6 -1,1 -121,0 -321,7

Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 4 013,5 1 544,6 2 704,1 1 173,1 25,1 9 460,4

segmentin muut tuotot 587,9 77,1 112,4 3,1 10,1 790,7

josta sisäistä -75,2 -6,9 -3,9 -0,3 0,5 -85,8

Liiketoiminnan muut tuotot konsernin 
ulkopuolelta 512,7 70,2 108,5 2,9 10,6 704,9

poistot -44,6 -24,0 -44,0 -8,7 -3,8 0,3 -124,8

Liikevoitto 173,7 37,0 26,3 51,9 8,3 280,6

kertaluonteiset erät 1,5 0,4 -0,3 0,2 1,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 172,2 36,6 26,6 51,8 8,3 278,9

rahoitustuotot ja -kulut 0,8

osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,7

tulos ennen veroja 282,1

varat ja velat

aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 655,0 281,7 551,3 90,0 76,4 25,5 1 679,9

osuudet osakkuusyrityksissä ja muut 
sijoitukset 2,3 0,1 0,2 60,8 5,2 68,6

eläkesaamiset 43,4 50,7 9,6 4,5 92,0 200,1

Vaihto-omaisuus 104,9 263,2 277,5 223,1 -1,1 867,5

myyntisaamiset 295,4 147,2 202,6 67,8 15,4 -28,1 700,3

muut korottomat saamiset 33,4 32,9 60,8 6,1 45,0 -14,6 163,5

korolliset saamiset konsernin ulkopuolelta 93,2 0,2 0,5 41,6 -3,1 132,6

myytävänä olevat omaisuuserät 6,9 0,2 0,9 8,0

sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 234,4 775,9 1 102,7 391,6 332,2 16,2 3 820,6

kohdistamattomat erät

laskennalliset verosaamiset 2,0

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 97,8

myytävissä olevat rahoitusvarat 185,5

rahavarat 84,0

varat yhteensä 1 234,4 775,9 1 102,7 391,6 332,2 16,2 4 189,9

ostovelat 422,2 146,8 263,0 69,4 5,5 -26,0 881,0

muut korottomat velat 165,7 153,0 100,1 94,0 50,8 -13,0 550,7

Varaukset 9,4 3,7 1,9 18,1 1,1 34,2

sidottuun pääomaan sisältyvät velat 597,3 303,6 364,9 181,5 57,4 39,0 1 465,8

kohdistamattomat erät

korolliset velat 400,0

laskennalliset verovelat 91,1

velat yhteensä 597,3 303,6 364,9 181,5 57,4 39,0 1 956,9

sidottu pääoma yhteensä 31.12. 637,0 472,3 737,8 210,1 274,8 22,8 2 354,8

sidottu pääoma keskimäärin 601,4 437,4 696,1 157,7 214,9 21,3 2 128,8

sidotun pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä, % 28,6 8,4 3,8 32,8 13,1

investoinnit 221,5 61,8 109,8 29,9 3,2 0,8 425,4

henkilöstön lukumäärä 31.12. 2 984 8 765 9 895 1 250 481 23 375

henkilöstön lukumäärä keskimäärin 2 706 5 754 8 874 1 206 420 18 960
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seGMentti-inFoRMaatio 2010

tulos

Milj. € Ruoka kauppa
käyttö tavara

kauppa Rauta kauppa
auto ja 

kone kauppa
Yhteiset 

toiminnot elimi noinnit Yhteensä

segmentin liikevaihto 3 896,3 1 568,5 2 519,4 954,8 136,5 9 075,6

josta sisäistä -161,7 -23,4 -0,5 -0,3 -112,9 -298,8

Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 3 734,7 1 545,1 2 519,0 954,5 23,6 8 776,8

segmentin muut tuotot 544,3 116,4 101,5 2,3 16,6 781,1

josta sisäistä -73,7 -6,2 -1,4 -0,1 -0,8 -82,3

Liiketoiminnan muut tuotot konsernin 
ulkopuolelta 470,6 110,1 100,1 2,2 15,8 698,8

poistot -42,6 -22,9 -40,7 -8,2 -2,3 0,3 -116,3

arvonalentumiset -4,6 0,0 -4,6

Liikevoitto 158,4 103,4 23,9 33,9 12,9 0,1 306,7

kertaluonteiset erät -1,7 37,4 -0,1 0,8 2,3 38,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 160,1 66,0 24,0 33,1 15,2 0,1 268,1

rahoitustuotot ja -kulut 6,0

osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3

tulos ennen veroja 312,4

varat ja velat

aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 526,2 248,6 488,5 73,4 78,7 25,3 1 440,8

osuudet osakkuusyrityksissä ja muut 
sijoitukset 1,3 0,1 0,2 0,0 60,1 -0,6 61,1

eläkesaamiset 73,5 66,8 16,5 10,9 18,0 185,8

Vaihto-omaisuus 107,6 230,7 254,4 165,0 -0,9 756,9

myyntisaamiset 265,0 132,6 188,3 52,3 14,1 -32,6 619,7

muut korottomat saamiset 56,1 27,5 56,0 5,3 44,1 -18,7 170,3

korolliset saamiset konsernin ulkopuolelta 78,7 1,9 1,0 0,4 2,0 -2,8 81,1

myytävänä olevat omaisuuserät 0,4 0,9 1,3

sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 108,4 708,1 1 005,3 307,4 217,9 30,3 3 317,0

kohdistamattomat erät

laskennalliset verosaamiset 2,9

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 242,1

myytävissä olevat rahoitusvarat 549,0

rahavarat 56,1

varat yhteensä 1 108,4 708,1 1 005,3 307,4 217,9 30,3 4 167,1

ostovelat 393,5 152,2 264,0 51,6 4,2 -31,8 833,5

muut korottomat velat 163,6 138,9 101,2 78,1 55,9 -19,3 518,4

Varaukset 12,5 9,1 2,0 14,5 2,7 40,9

sidottuun pääomaan sisältyvät velat 569,6 300,2 367,2 144,2 62,8 51,1 1 392,9

kohdistamattomat erät

korolliset velat 476,8

laskennalliset verovelat 87,1

velat yhteensä 569,6 300,2 367,2 144,2 62,8 51,1 1 956,8

sidottu pääoma yhteensä 31.12. 538,9 407,9 638,1 163,2 155,1 20,8 1 924,1

sidottu pääoma keskimäärin 590,2 431,3 626,9 168,3 80,4 20,7 1 917,8

sidotun pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä, % 27,1 15,3 3,8 19,6 14,0

investoinnit 117,2 45,3 78,2 17,8 67,0 0,2 325,3

henkilöstön lukumäärä 31.12. 3 106 7 887 9 493 1 205 433 22 124

henkilöstön lukumäärä keskimäärin 2 881 5 418 8 379 1 138 399 18 215
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konseRninLaajuiset tiedot
Konserni toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venä-
jällä. Ruokakauppa ja käyttötavarakauppa toimivat lähinnä Suo-
messa, Auto- ja konekauppa Suomessa ja Baltiassa ja Rautakauppa 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venä-
jällä.

Liikevaihto, varat, investoinnit ja henkilöstö on esitetty sijainnin 
mukaan jaoteltuna.

2011

Milj. € suomi
Muut  

pohjoismaat Baltian maat
venäjä ja  

valkovenäjä eliminoinnit Yhteensä

liikevaihto 7 861,3 806,7 487,1 324,9 -19,6 9 460,4

Varat 3 009,4 310,3 178,7 270,8 51,5 3 820,6

investoinnit 290,6 22,4 2,2 110,2 425,4

henkilöstö 1.1.–31.12. keskimäärin 10 056 1 602 4 174 3 128 18 960

2010

Milj. € suomi
Muut  

pohjoismaat Baltian maat
venäjä ja  

valkovenäjä eliminoinnit Yhteensä

liikevaihto 7 323,0 755,1 437,8 277,7 -16,8 8 776,8

Varat 2 658,2 290,7 156,3 171,3 40,5 3 317,0

investoinnit 283,0 19,1 3,2 19,9 0,0 325,3

henkilöstö 1.1.–31.12. keskimäärin 9 914 1 544 4 015 2 741 18 215

Liikevaihto muodostuu lähes kokonaisuudessaan tavaroiden myyn-
nistä. Palvelujen myynnin määrä on epäolennainen. 

Kesko-konsernilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joilta saadun tuo-
ton määrä ylittäisi 10 % koko Kesko-konsernin tuotoista.

Liite 3  
YritYshankinnat

YRitYshankinnat vuonna 2011
Kesko Oyj allekirjoitti 3.6.2011 Intersport International Corporatio-
nin ja OOO Intersport CIS:n kanssa sopimuksen Venäjän Intersport-
lisenssin siirtymisestä Keskolle. Kesko perusti Venäjän Intersport-
toimintaa varten Venäjälle tytäryhtiön OOO Johastonin, josta Kesko 
Oyj omistaa 80 % ja Melovest Ltd 20 %. Venäjän Intersport-toimin-
tojen kauppa toteutui 24.8.2011 ja vuoden 2011 loppuun mennessä 
OOO Johastonille oli siirtynyt 36 urheilukauppaa. Kauppahinta oli 
yhteensä 21,8 miljoonaa euroa.

OOO Johaston kerrytti neljän kuukauden ajalta Kesko-konsernille 
liikevaihtoa 7 milj. euroa ja liiketappiota 6 milj. euroa. Arviota OOO 
Johastonin vaikutuksesta konsernin koko tilikauden liikevaihtoon 
ja liikevoittoon ei pystytä luotettavasti määrittämään, koska OOO 
Johastonin liiketoimintakokonaisuus on muodostunut vasta yritys-
kaupan seurauksena.

vastikkeen muodostuminen 
Milj. €

rahana maksettava 21,8

hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 21,8

hankitun nettovarallisuuden erittely
Milj. € käypä arvo

aineettomat oikeudet 7,2

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,4

Vaihto-omaisuus 4,5

laskennalliset verot (netto) -1,4

hankittu nettovarallisuus 21,8

rahana maksettava 21,8

maksamatta oleva kauppahinta 1,2

hankinnan rahavirta 20,7

YRitYshankinnat vuonna 2010
Vuonna 2010 Kesko-konsernilla ei ollut liiketoimintojen yhdistä-
misinä käsiteltäviä yrityshankintoja.

Liite 4  
mYYDYt omaisuuserät

MYYdYt oMaisuuseRät vuonna 2011
Vuonna 2011 Kesko-konsernilla ei ollut merkittäviä omaisuuserien 
myyntejä.

MYYdYt oMaisuuseRät vuonna 2010
Heinäkuussa 2010 Kesko-konserni myi kymmenen kiinteistöä Kes-
kinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle sekä Ilmarisen, Keskon 
Eläkekassan ja Kesko Oyj:n perustamalle yritykselle Kruunuvuoren 
Satama Oy:lle. Kiinteistökauppojen velaton kauppahinta oli 
yhteensä 107,5 milj. euroa ja siitä syntyi yhteensä 47,4 milj. euron 
myyntivoitto. Myyntivoitto on esitetty liiketoiminnan muissa tuo-
toissa kertaluonteisena eränä.
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Liite 5  
liiketoiminnan muut tuotot
Milj. € 2011 2010

palvelukorvaukset 564,8 517,2

Vuokratuotot 39,0 36,4

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
myyntivoitot 1,2 53,8

johdannaissopimusten realisoituneet voitot 
ja käyvän arvon muutokset (* 2,4 4,5

muut 97,5 86,9

Yhteensä 704,9 698,8

*) Sisältää kytkettyjen johdannaisten arvonmuutoksia.

Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja 
kauppapaikkamaksuja.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia myyn-
tivoittoja 0,4 milj. euroa (53,0 milj. euroa).

Liite 6  
liiketoiminnan muut kulut
Milj. € 2011 2010

Vuokrakulut -398,1 -405,0

markkinointikulut -267,6 -245,5

kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito -124,5 -117,4

tietoliikennekulut -87,4 -80,6

muut liikekulut -143,9 -126,4

aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot -1,0 -1,4

johdannaissopimusten realisoituneet tappiot 
ja käyvän arvon muutokset (* -3,8 -4,4

Yhteensä -1 026,3 -980,7

*) Sisältää kytkettyjen johdannaisten arvonmuutoksia.

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy kertaluonteisia myynti-
tappioita yhteensä 0,8 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2011 2010

khtyhteisö pricewaterhouseCoopers

tilintarkastuspalkkiot 0,8 0,9

Veroneuvonta 0,1 0,1

muut palvelut 0,4 0,1

Yhteensä 1,3 1,2

Muut tilintarkastustoimistot 0,2 0,2

Liite 7  
kertaluonteiset erät
Milj. € 2011 2010

kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 0,4 53,0

kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitappiot -0,8 -1,2

arvonalentumistappiot 0,1 -4,6

muut 2,0 -8,6

Yhteensä 1,7 38,6

Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat 
tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on kohdistettu 
segmenteille. Konsernissa luokitellaan kertaluonteisiksi eriksi kiin-
teistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet 
myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävien liike-
toimintojen lopettamiskulut. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskel-
massa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoi-
minnan muissa kuluissa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskel-
massa rivillä poistot ja arvonalentumiset.

Erä ”Muut” sisältää uudelleenjärjestelyihin liittyvien varausten 
nettomuutoksen tilikauden aikana.

aRvonaLentuMistappiot
Vertailukauden aikana kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi kiinteis-
töjen arvonalennuksia 4,6 milj. euroa.
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Liite 8  
henkilöstökulut, henkilöstön 
määrä ja johDon palkat
Milj. € 2011 2010

palkat ja palkkiot -473,2 -451,0

sosiaalikulut -45,7 -41,0

eläkkeet -45,4 -23,5

etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 14,5 32,0

maksupohjaiset eläkejärjestelyt -59,9 -55,5

osakeperusteiset maksut -6,3 -5,0

Yhteensä -570,5 -520,6

Tilikauden 2010 aikana osa Kesko-konsernissa työskentelevien hen-
kilöiden lakisääteisen eläketurvan hoidosta ja siihen liittyvästä 
vakuutuskannasta siirrettiin Keskon Eläkekassalta työeläkevakuu-
tusyhtiöön. Eläkkeistä on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 20.

Tiedot konsernin johtohenkilöiden työsuhde-etuuksista ja muista 
lähipiiritapahtumista esitetään liitetiedossa 40 ja osakepalkitsemi-
seen liittyvät tiedot liitetiedossa 35.

konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot
Milj. € 2011 2010

toimitusjohtajien palkat (luontoisetuineen) 6,2 5,5

hallitusten jäsenten palkkiot 0,5 0,4

Yhteensä 6,7 5,9

konsernin henkilökunta keskimäärin
2011 2010

ruokakauppa 2 706 2 881

käyttötavarakauppa 5 754 5 418

rautakauppa 8 874 8 379

auto- ja konekauppa 1 206 1 138

muut 420 399

Yhteensä 18 960 18 215

Liite 9  
rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2011 2010

korkotuotot ja muut rahoitustuotot

korkotuotot lainoista ja muista saamisista 12,8 13,3

korkotuotot käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista 
rahoitusvaroista 2,9 3,5

korkotuotot myytävissä olevista 
rahoitusvaroista 5,9 4,9

myyntivoitot myytävissä olevista 
rahoitusvaroista 0,4 0,7

muut rahoitustuotot 0,1 0,3

korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 22,2 22,7

korkokulut ja muut rahoituskulut

korkokulut jaksotettuun hankintamenoon 
kirjatuista rahoitusveloista -15,9 -14,3

myyntitappiot myytävissä olevista 
rahoitusvaroista -0,2 -0,1

muut rahoituskulut -1,9 -0,9

korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -18,0 -15,4

valuuttakurssierot

kurssierot ja käypien arvojen muutokset 
johdannaisista, valuuttamääräisistä lainoista 
ja pankkitileistä, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa -3,5 -1,4

Valuuttakurssierot yhteensä -3,5 -1,4

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 0,8 6,0

Korkokuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden 
kuluksi kirjattuja korkoja 3,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Korkotuot-
toihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden tuotoiksi 
kirjattuja korkoja 2,3 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn realisoitu-
neiden korkojohdannaisten suojaustulos kirjataan nettona korko-
kuluihin yhdessä lainan korkojen kanssa.

tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot
Milj. € 2011 2010

myynti 0,0 0,1

muut tuotot 2,4 4,1

ostot -7,6 1,5

muut kulut -2,6 -4,4

rahoitustuotot ja -kulut -3,5 -1,4

Yhteensä -11,3 -0,2
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Liite 10  
tuloVerot
Milj. € 2011 2010

tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verot -77,3 -133,0

edellisten tilikausien verot -2,3 0,7

laskennalliset verot -5,6 35,6

Yhteensä -85,2 -96,7

tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla laskettujen 
verojen välinen täsmäytyslaskelma

tulos ennen veroja 282,1 312,4

Verot emoyhtiön verokannan (26 %) mukaan -73,4 -81,2

ulkomaisten tytäryhtiöiden erilaisten 
verokantojen vaikutus 3,2 3,3

Verovapaiden tulojen vaikutus 1,1 1,2

Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -9,9 -7,5

Verotuksellisten tappioiden vaikutus -9,3 -11,7

konserniyhdistelyn vaikutus 0,2 -3,5

edellisten tilikausien verot -2,3 0,7

edellisiin tilikausiin perustuva laskennallisten 
verojen oikaisu -0,2 0,2

Verokantamuutoksen vaikutus 4,7 -

muut -0,7 1,9

Verot tuloslaskelmassa -85,2 -96,7

1.1.2012 Suomessa ja Valko-Venäjällä voimaan astuvan yritysvero-
kantamuutoksen vaikutus veroihin on 4,7 milj. euroa.

Liite 11  
muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät ja niihin liittyvät verot 2011

ennen 
veroja

vero
vaikutus

verojen 
jälkeen

ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot -17,3 -17,3

hyperinflaatio-oikaisut 6,3 6,3

rahavirran suojauksen arvonmuutos -15,0 3,9 -11,1

myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvonmuutos 0,1 0,0 0,1

muut erät -0,1 -0,1

Yhteensä -26,0 3,9 -22,1

Muut laajan tuloksen erät ja niihin liittyvät verot 2010

ennen 
veroja

vero
vaikutus

verojen 
jälkeen

ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot 4,9 4,9

rahavirran suojauksen arvonmuutos 20,8 -5,4 15,4

myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvonmuutos 1,2 -0,3 0,9

muut erät -0,7 -0,7

Yhteensä 26,1 -5,7 20,4

hYpeRinFLaatio
Valko-Venäjä luokiteltiin joulukuussa 2011 hyperinflaatiomaaksi, 
johon tulee soveltaa IAS 29 mukaista hyperinflaatiolaskentaa. Kesko-
konserni on soveltanyt hyperinflaatiolaskentaa 31.12.2011 taseen 
arvostamisessa. Hyperinflaatiolaskenta vaatii esittämään tilin-
päätöksen raportointikauden päättymispäivän mukaisessa mitta-
yksikössä riippumatta siitä, perustuuko tilinpäätös alkuperäisiin 

hankintamenoihin vai jälleenhankinta-arvoihin. Taseeseen merki-
tyt erät on oikaistu yleistä hintaindeksiä käyttäen. Varojen arvojen 
oikaisujen johdosta omaan pääomaan on kirjattu 6,3 milj. euroa 
veroineen, josta konsernin osuus on 0,6 milj. euroa ja määräysval-
lattomien omistajien osuus 5,7 milj. euroa. Arvonmuutokset on 
tehty käyttäen Valko-Venäjän kuluttajahintaindeksiä.

Liite 12  
osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyh-
tiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. 
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta lasketta-
essa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan 
huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osak-
keiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Konsernilla on 
laimentavana osakkeiden määrää lisäävänä instrumenttina osake-
optioita. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden 
merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennusvai-
kutukseksi tulee se määrä osakkeita, jotka joudutaan laskemaan 
liikkeelle vastikkeettomana, koska optioiden käytöstä saatavilla 
varoilla konserni ei voisi laskea liikkeelle samaa määrää osakkeita 
käypään arvoon. Osakkeen käypä arvo perustuu osakkeiden tilikau-
den keskimääräiseen hintaan.

2011 2010

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 
tulos 181,5 204,5

osakkeiden lukumäärä 

ulkona olevien osakkeiden painotettu 
keskiarvo 98 233 241 98 525 906

liikkeeseen laskettujen optioiden vaikutus 685 732 595 548

laimennettu ulkona olevien osakkeiden 
painotettu keskiarvo 98 918 972 99 121 454

emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

laimentamaton € 1,85 2,08

laimennusvaikutuksella oikaistu € 1,84 2,06
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Liite 13  
aineelliset käYttöomaisuushYöDYkkeet

Milj. €
Maa ja  

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
koneet ja  

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet

ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä 2011

hankintameno

hankintameno 1.1.2011 312,4 1 112,8 537,7 57,9 62,6 2 083,5

muuntoerot -5,1 -2,3 -0,6 -0,7 -8,7

lisäykset 46,8 144,0 70,2 7,9 131,2 400,1

Vähennykset -0,4 -31,2 -42,4 -0,8 -42,1 -116,9

siirrot erien välillä -6,5 35,0 2,9 1,0 -43,6 -11,1

hankintameno 31.12.2011 352,3 1 255,7 566,1 65,5 107,5 2 347,0

kertyneet poistot ja arvonalennukset

kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2011 -3,5 -421,6 -373,4 -24,0 -822,5

muuntoerot 0,5 1,3 0,1 1,9

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1,2 32,8 37,0 0,7 69,3

tilikauden poisto -49,3 -51,3 -4,6 -105,3

arvonalennukset 0,1 0,1

kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2011 -4,8 -437,6 -386,4 -27,8 -856,6

kirjanpitoarvo 1.1.2011 308,9 691,3 164,3 34,0 62,6 1 261,0

kirjanpitoarvo 31.12.2011 347,6 818,0 179,7 37,7 107,5 1 490,5

Milj. €
Maa ja  

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
koneet ja  

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet

ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä 2010

hankintameno

hankintameno 1.1.2010 272,8 997,1 510,8 44,5 60,3 1 885,4

muuntoerot 3,3 6,5 5,5 1,3 2,6 19,2

lisäykset 55,3 141,4 63,1 7,2 51,6 318,6

Vähennykset -19,2 -74,0 -44,8 -1,8 -1,0 -140,8

siirrot erien välillä 0,2 41,7 3,2 6,7 -50,9 0,9

hankintameno 31.12.2010 312,4 1 112,8 537,7 57,9 62,6 2 083,3

kertyneet poistot ja arvonalennukset

kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2010 -2,7 -397,2 -358,1 -17,0 -774,8

muuntoerot -1,5 -3,3 -0,6 -5,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,1 16,1 37,0 -2,3 50,7

tilikauden poisto -37,2 -48,9 -4,1 -90,2

arvonalennukset -0,7 -1,8 -0,1 -2,6

kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2010 -3,5 -421,6 -373,4 -24,0 -822,3

kirjanpitoarvo 1.1.2010 270,1 599,9 152,7 27,5 60,3 1 110,5

kirjanpitoarvo 31.12.2010 308,9 691,3 164,3 33,9 62,6 1 261,0
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aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

Milj. € Maaalueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
koneet ja  

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

2011

hankintameno 2,7 38,7 38,2 0,1 79,6

kertyneet poistot -25,5 -33,0 -0,1 -58,6

kirjanpitoarvo 2,7 13,1 5,1 0,0 21,0

2010

hankintameno 2,7 38,7 38,1 0,1 79,5

kertyneet poistot -25,0 -32,2 -0,1 -57,3

kirjanpitoarvo 2,7 13,6 5,9 0,0 22,2

Liite 14  
aineettomat hYöDYkkeet

Milj. € Liikearvo tavaramerkit

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet ennakko maksut Yhteensä 2011

hankintameno

hankintameno 1.1.2011 151,9 78,3 170,6 2,7 403,5

muuntoerot 0,3 0,2 0,0 0,5

lisäykset 27,0 2,4 29,4

Vähennykset -17,4 -0,5 -17,8

siirrot erien välillä 4,5 -1,1 3,3

hankintameno 31.12.2011 152,2 78,5 184,7 3,5 419,0

kertyneet poistot ja arvonalennukset

kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2011 -88,0 -30,3 -105,4 -223,7

muuntoerot -0,3 -0,1 -0,1 -0,5

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 14,2 14,2

tilikauden poisto -19,5 -19,5

arvonalennukset

kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2011 -88,3 -30,4 -110,9 -229,5

kirjanpitoarvo 1.1.2011 63,9 48,0 65,2 2,7 179,8

kirjanpitoarvo 31.12.2011 63,9 48,1 73,8 3,5 189,4

muut aineettomat hyödykkeet sisältää muita pitkävaikutteisia menoja, joista 32,5 milj. euroa (43,7 milj. euroa) on ohjelmistoja ja lisenssejä.

Milj. € Liikearvo tavaramerkit

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet ennakko maksut Yhteensä 2010

hankintameno

hankintameno 1.1.2010 149,1 75,9 157,4 10,0 392,4

muuntoerot 2,9 2,4 3,1 8,3

lisäykset 29,3 -0,4 28,9

Vähennykset -19,9 -19,9

siirrot erien välillä 0,6 -6,8 -6,2

hankintameno 31.12.2010 151,9 78,3 170,6 2,7 403,5

kertyneet poistot ja arvonalennukset

kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2010 -85,0 -29,8 -102,2 -217,0

muuntoerot -2,9 -0,5 -1,2 -4,7

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,1 26,2 26,1

tilikauden poisto -26,1 -26,1

arvonalennukset -2,0 -2,0

kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2010 -88,0 -30,3 -105,4 -223,6

kirjanpitoarvo 1.1.2010 64,1 46,1 55,2 10,0 175,4

kirjanpitoarvo 31.12.2010 63,9 48,0 65,2 2,7 179,8
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Liikearvot ja aineettomat oikeudet segmenteittäin

Milj. €
tavaramerkit * 

2011
Liikearvo 

2011

diskonttaus
korko  

(WaCC) ** 
2011

tavaramerkit * 
2010

Liikearvo  
2010

diskonttaus
korko  

(WaCC) **  
2010

rautakauppa

Byggmakker, norja 30,3 7,0 % 30,2 7,5 %

rautakesko, Viro 1,1 9,0 % 1,1 10,4 %

senukai, liettua 17,2 11,5 % 17,2 13,0 %

stroymaster, Venäjä 14,1 13,0 % 14,1 15,0 %

käyttötavarakauppa

anttila, suomi 23,4 6,0 % 23,4 6,0 %

indoor, suomi 17,8 4,1 6,0 % 17,8 4,1 6,0 %

auto- ja konekauppa

konekauppa 3,8 7,0 % 3,8 7,5 %

muut 0,2 0,2

Yhteensä 48,1 63,9 48,0 63,9

* Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika
** Verojen jälkeen, korkoa käytetty arvonalentumistestauksessa

Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty raportoitavia segmenttejä 
alhaisemmalle tasolle. Yksiköt on määritelty ketju-/maatasolle ja 
ne ovat pääsääntöisesti juridisia yhtiöitä.

Taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi aineet-
tomiin hyödykkeisiin sisältyvien tavaramerkkien (brändit) osalta, 
koska niiden on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen kerryttämiseen 
määrittelemättömän ajan. Arvio perustuu siihen, että ei ole enna-
koitavissa rajaa sille ajanjaksolle, jona aikana nämä tavaramerkit 
kerryttävät rahavirtaa konsernille. Tavaramerkit sisältyvät yritys-
hankintojen yhteydessä hankittuihin omaisuuseriin.

Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika, testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen 
varalta ja aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.

LiikeaRvojen ja aineettoMien hYödYkkeiden 
aRvonaLennustestaus
Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva 
rahamäärä perustuu arvonalennustestauksessa käyttöarvolaskel-
miin. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon 
hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat 3 vuoden 
ajanjakson. Suunnitelmien tärkeimmät olettamukset ovat kokonais-
markkinoiden kasvu- ja kannattavuuskehitys, kauppapaikkaverkos-
ton muutokset, tuote- ja palveluvalikoima, hinnoittelu sekä liike-
toiminnan kustannusten kehitys. Tämän ajanjakson jälkeiset raha-
virrat on arvioitu 2,0–4,0 %:n (1,5–4,0 %) kasvuennusteen mukaan 
maakohtaiset erot huomioden. 

Diskonttauskorkona on käytetty segmenteittäin ja maittain mää-
ritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota 
oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella. Tuottovaati-
muksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, mark-
kinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääoma-
rakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. Diskonttaus-
korot laskivat edellisvuoteen verrattuna Pohjoismaissa, Venäjällä, 
Baltiassa ja Suomessa markkinakorkojen yleisen laskun seurauk-
sena.

aRvonaLentuMistappiot
Tilikausien 2011 ja 2010 aikana liikearvoihin ja aineettomiin oikeuk-
siin ei ole kohdistunut arvonalennuksia.

heRkkYYsanaLYYsi
Keskeiset muuttujat arvonalennustestauksessa ovat käyttökatepro-
sentti ja diskonttauskorko.

Diskonttauskoron yhden prosenttiyksikön nousu ei aiheuttaisi 
missään rahavirtaa tuottavassa yksikössä arvonalentumistilannetta.

Kaikkein herkin oletuksissa tapahtuville muutoksille on Rauta-
kesko Viron liiketoimintaan liittyvä liikearvo. Yli 0,6 % -yksikön 
aleneminen sen käyttökatteen residuaalissa aiheuttaisi arvonalen-
nustilanteen. Arvioitaessa muita rahavirtaa tuottavia yksiköitä joh-
don arvioiden mukaan minkään keskeisen muuttujan ennakoita-
vissa oleva muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa yksikön kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon. 
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Liite 15  
osuuDet osakkuusYritYksissä
Milj. € 2011 2010

kirjanpitoarvo 1.1. 53,5 33,0

osuus tilikauden tuloksesta 0,7 -0,3

lisäykset 3,9 34,1

myyntivoiton oikaisu - -13,3

kirjanpitoarvo 31.12. 58,1 53,5

Vuonna 2010 Kesko Oyj teki Kruunuvuoren Satama Oy:öön noin 33 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen investoinnin. Kesko- konsernin 
omistus- ja ääniosuus Kruunuvuoren Satama Oy:ssa on 49 %. Yhtiö on sisällytetty Kesko-konsernin taloudelliseen raportointiin osakkuus-
yrityksenä 1.7.2010 lukien. Kesko-konserni myi kiinteistöjä Kruunuvuoren Satama Oy:lle. Kruunuvuoren Sataman kirjanpitoarvosta on 
vähennetty Kesko-konsernille syntynyt myyntivoitto omistusosuuden suhteessa.

Osakkuusyritysosakkeille ei ole julkistettuja hintanoteerauksia.

tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä konsernin omistusosuus niiden yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta/tappiosta:
Milj. € varat velat Liikevaihto voitto/tappio omistusosuus %

2011

kruunuvuoren satama oy, helsinki 261,7 192,3 12,1 0,0 49,0

Valluga-sijoitus oy, helsinki 36,3 0,1 0,0 -1,6 39,0

Vähittäiskaupan takaus oy, helsinki 62,9 0,2 1,2 4,1 34,4

Vähittäiskaupan tilipalvelu Vtp oy, helsinki 5,8 1,9 10,8 0,3 30,0

muut 5,3 3,7 2,0 0,0

Yhteensä 372,0 198,2 26,1 2,8

2010

kruunuvuoren satama oy, helsinki 265,6 199,1 5,9 -8,6 49,0

Valluga-sijoitus oy, helsinki 34,6 0,0 0,0 1,1 39,0

Vähittäiskaupan takaus oy, helsinki 58,8 0,3 1,2 2,7 34,4

Vähittäiskaupan tilipalvelu Vtp oy, helsinki 6,1 2,5 10,9 2,3 30,0

muut 5,3 3,7 2,0 0,0

Yhteensä 370,5 205,6 20,0 -2,5

Liite 16  
pitkäaikaiset mYYtäVissä oleVat rahoitusVarat
Milj. € 2011 2010

kirjanpitoarvo 1.1. 7,6 3,0

lisäykset 2,2 4,7

Vähennykset -0,2 -0,1

käyvän arvon muutokset -0,9 -

kirjanpitoarvo 31.12. 10,6 7,6

Myytävissä olevat pitkäaikaiset rahoitusvarat sisältävät pääomarahastoja ja noteeraamattomia osakkeita. Pääomarahastojen arvostuksesta 
on kerrottu tarkemmin liitteellä 39. Noteeraamattomat osakkeet on pääsääntöisesti arvostettu hankintamenoon, koska niiden käypiä arvoja 
ei voida luotettavasti määrittää.
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Liite 17  
pitkäaikaiset saamiset
Milj. € 2011 2010

korottomat pitkäaikaiset saamiset 5,0 8,8

rahoitusleasingsaamiset 71,1 58,5

lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,5 1,5

muut pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,0

Yhteensä 78,0 68,9

Korottomat pitkäaikaiset saamiset sisältävät 4,1 milj. euroa (8,0 milj. euroa) johdannaisten arvonmuutoksia ja näiden tasearvo vastaa 
käypää arvoa. Rahoitusleasingsaamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.

pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2011
Milj. € 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä

korottomat pitkäaikaiset saamiset 0,2 1,3 0,1 1,4 2,0 5,0

rahoitusleasingsaamiset 14,0 14,0 14,0 14,0 15,1 71,1

lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,5 1,5

muut pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,4

Yhteensä 14,6 15,3 14,1 15,4 18,6 78,0

pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2010
Milj. € 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä

korottomat pitkäaikaiset saamiset 3,2 1,1 1,8 0,0 2,6 8,8

rahoitusleasingsaamiset 11,6 11,6 11,6 11,6 12,0 58,5

lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,5 1,5

Yhteensä 14,9 12,7 13,4 11,7 16,2 68,9

Liite 18  
rahoitusleasingsaamiset
Milj. € 2011 2010

rahoitusleasingsaamiset erääntyvät seuraavasti:

Yhden vuoden kuluessa 21,5 19,6

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 62,0 51,9

Yli viiden vuoden kuluttua 15,7 12,4

Bruttosijoitus rahoitusleasingsopimuksiin 99,2 83,8

Vähimmäisvuokrasaamisten nykyarvo:

Yhden vuoden kuluessa 17,9 16,6

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 56,0 46,5

Yli viiden vuoden kuluttua 15,1 12,0

Rahoitusleasingsaaminen 89,0 75,1

kertymätön rahoitustuotto 10,3 8,7

Rahoitusleasingsaamiset koostuvat Ruokakesko Oy:n omistamista ketjuyrityksille edelleenvuokratuista myymäläkalusteista. Vuokrakau-
den aikana vuokrakohde toimii vakuutena ja varsinaisen vuokrakauden jälkeen vuokralleottajalla on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta 
edullisilla jatkokausilla. Vuokra-ajat ovat 3–8 vuotta. 
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Liite 19  
laskennalliset Verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana:

Milj. € 31.12.2010
kirjattu tulos

laskelmaan
kirjattu omaan 

pääomaan kurssierot
ostetut/myydyt 

tytäryhtiöt 31.12.2011

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 1,1 0,1 1,1

rahoitusleasinghyödykkeet 0,2 -0,1 0,1

Varaukset 9,2 -1,4 7,8

eläkkeet 0,5 -0,1 0,4

Vahvistetut tappiot 3,2 0,3 3,6

muut 13,7 0,3 0,2 -0,9 13,3

Yhteensä 27,9 -1,0 0,2 -0,9 26,2

Laskennalliset verovelat

kertyneet poistoerot 36,3 1,6 37,9

kohdistettu konserniaktiiva 13,9 -0,4 0,1 1,3 14,9

eläkkeet 47,2 1,9 49,1

muut 14,8 1,6 -3,7 -0,5 13,4

Yhteensä 112,2 4,7 -3,7 -0,4 1,3 115,3

laskennallinen nettoverovelka 84,3 89,0

nettoverovelka jakautuu taseessa:
Milj. € 2011 2010

laskennallisiin verosaamisiin 2,0 2,9

laskennallisiin verovelkoihin 91,1 87,1

Yhteensä 89,0 84,3

Laskennallisten verosaamisten Muut -ryhmä sisältää konsernin laskentaperiaatteiden noudattamisesta aiheutuvaa laskennallista verosaa-
mista 0,8 milj. euroa ja paikallisten kirjanpitojen ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvaa laskennallista verosaamista 6,1 milj. euroa.

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana:

Milj. € 31.12.2009
kirjattu tulos

laskelmaan
kirjattu omaan 

pääomaan kurssierot
ostetut/myydyt 

tytäryhtiöt 31.12.2010

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,9 0,1 1,1

rahoitusleasinghyödykkeet 0,1 0,1 0,2

Varaukset 8,9 0,4 9,2

eläkkeet 0,5 -0,1 0,5

Vahvistetut tappiot 3,8 -0,9 0,3 3,2

muut 17,0 -2,1 -1,4 0,2 13,7

Yhteensä 31,2 -2,4 -1,4 0,5 27,9

Laskennalliset verovelat

kertyneet poistoerot 39,3 -2,4 -0,6 36,3

konsernirakenteen muutos 15,0 -1,7 0,7 -0,1 13,9

eläkkeet 83,0 -35,8 47,2

muut 8,6 1,9 4,3 14,8

Yhteensä 145,9 -38,0 4,3 0,7 -0,7 112,2

laskennallinen nettoverovelka 114,6 84,3

vahvistetut tappiot
Konsernilla oli 31.12.2011 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita 158,8 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska 
konsernille ei todennäköisesti kerry vastaavaa verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. 

vahvistetut tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista, erääntyvät seuraavasti:
Milj. € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä

2,3 0,0 0,0 0,5 7,2 148,8 158,8

Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska tytäryhtiöiden voi-
tonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.
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Vuoden 2010 aikana tehdystä eläkevakuutusten kannansiirrosta 
syntyi 8 milj. euron tuotto. Keskon Eläkekassan sijoitusomaisuuden 
käypä arvo on ylittänyt eläkevastuiden määrän ja näiden erotus 
sisältyy saamisena konsernitaseeseen. Kannansiirtoon liittyen 
Eläke kassa palautti eläkesaamista työnantajayhtiöille. Kesko- 
konsernissa toteutunut rahavirtavaikutus saamisen palautuksesta 
korkoineen oli 151,6 milj. euroa.

Ulkomaisista tytäryhtiöistä Norjassa on eläkejärjestely, joka luo-
kitellaan etuuspohjaiseksi eläkejärjestelyksi. Norjan etuuspohjai-
seen järjestelyyn liittyvän nettovelan määrä 31.12.2011 on 0,4 milj. 
euroa (0,3 milj. euroa). 

Muissa ulkomaissa tytäryhtiöissä olevat eläkejärjestelyt hoidetaan 
paikallisten määräysten ja käytännön mukaan.

taseen etuuspohjainen eläkesaaminen määräytyy keskon eläkekassan osalta seuraavasti:
Milj. € 2011 2010

rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo -292,4 -285,8

Varojen käypä arvo 502,7 528,7

ali/ylijäämä 210,3 242,9

kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+) -10,3 -57,1

nettomääräinen saaminen (+)/velka () taseessa 200,1 185,8

Velvoitteen nykyarvon muutokset ovat seuraavat:

järjestelystä johtuva velvoite 1.1. 285,8 525,1

tilikauden työsuoritukseen perustuva meno 7,2 10,5

korkomenot 14,8 23,1

maksetut etuudet -16,4 -23,9

Vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+) -5,4 3,8

Vakuutuskannan siirto -252,8

muut muutokset 6,4

järjestelyistä johtuva velvoite 31.12. 292,4 285,8

järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset ovat seuraavat:

järjestelyyn kuuluvat varat 1.1. 528,7 871,6

järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 32,7 53,4

suoritukset järjestelyyn -0,9 -38,0

maksetut etuudet -16,4 -23,9

Vakuutusmatemaattiset voitot (+)/tappiot (-) -53,2 58,6

Vakuutuskannan siirto -269,5

eläkesaamisen palautus -123,5

muut 11,8

järjestelyyn kuuluvat varat 31.12. 502,7 528,7

tuloslaskelmaan merkityt kulut:

tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot -7,2 -10,5

korkomenot -14,8 -23,1

järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 32,7 53,4

muut muutokset 3,8 4,0

kannansiirron vaikutus 8,3

tuloslaskelmaan kirjattu yhteensä 14,5 32,0

taseen nettomääräisen saamisen muutos:

tilikauden alussa 185,8 315,2

tuloslaskelmaan kirjatut tuotot/kulut 14,5 32,0

suoritukset järjestelyyn -0,9 -38,0

eläkesaamisen palautus -123,5

muut muutokset 0,7

tilikauden lopussa 200,1 185,8

Liite 20 
eläkesaamiset

Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä. Suomessa henkilökunnan 
eläketurva on järjestetty osittain eläkevakuutusyhtiöiden kautta ja 
osittain Keskon Eläkekassan kautta. Eläkekassan B-osasto hoitaa 
lakisääteistä eläketurvaa ja A-osasto lisäeläketurvaa. A-osasto on 
suljettu 9.5.1998. Keskon Eläkekassan hoitamat eläkejärjestelyt luo-
kitellaan etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. 

Tilikauden 2010 aikana noin 3 100 Kesko-konsernissa työskente-
levän henkilön lakisääteisen eläketurvan hoito ja siihen liittyvä 
vakuutuskanta siirrettiin Keskon Eläkekassalta Keskinäinen Eläke-
vakuutusyhtiö Ilmariselle. Tilikaudella toteutettu siirto on osa 
30.12.2009 julkistettua suunnitelmaa siirtää Keskon lakisääteisen 
eläketurvan hoito ja vakuutuskanta kahdessa vaiheessa Keskon  
Eläkekassalta Ilmariselle. Siirron toisen vaiheen ennakoidaan toteu-
tuvan vuoden 2012 aikana. 
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keskon eläkekassassa hoidetut eläkkeet 2011 2010 2009 2008 2007

järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvo -292,4 -285,8 -525,1 -530,4 -560,6

järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 502,7 528,7 871,6 819,5 897,0

Yli-/alijäämä 210,3 242,9 346,5 289,1 336,4

kokemusperäiset tarkistukset järjestelyihin kuuluviin varoihin -83,6 58,5 18,2 -130,9 11,5

kokemusperäiset tarkistukset järjestelyihin kuuluviin velkoihin -5,4 -2,7 4,3 -15,6 23,2

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli -20,6 milj. euroa (112,0 milj. euroa). 
Vuonna 2012 konserni ennakoi maksavansa kannatusmaksuja etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 0,0 milj. euroa.

järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin, % järjestelyyn kuuluvien varojen 
käyvistä arvoista 2011 2010

kiinteistöt 39,0 % 45,2 %

osakkeet 31,2 % 31,8 %

pitkät korkosijoitukset 6,1 % 5,6 %

lyhyet korkosijoitukset 20,6 % 14,8 %

muut sijoitukset 3,1 % 2,6 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 %

järjestelyyn kuuluvat varat, milj. €

käypään arvoon sisältyy kesko oyj:n osakkeita 32,5 45,3

käypään arvoon sisältyy kesko-konsernin vuokraamia kiinteistöjä 210,6 209,2

keskeiset vakuutusmatemaattiset olettamukset: 2011 2010

Diskonttauskorko 5,00–5,25 % 5,00–5,25 %

Varojen odotettu tuotto 6,30 % 6,30 %

palkankorotusolettamus 3,50 % 3,50 %

inflaatio 2,00 % 2,00 %

odotettu keskimääräinen jäljellä oleva työssäoloaika 14–26 14–26

Laskettaessa Keskon Eläkekassan B-osaston eläkevelvoitetta, täydennyskertoimena on käytetty 1,5 % vuosina 2012–2013, 2,1 % vuosina 
2014–2016 ja tämän jälkeen 2,7 %.

Eläkekassan odotustuottoa laskettaessa sijoitusomaisuus on jaettu viiteen omaisuusluokkaan. Sijoitussalkun kokonaistuotto-odotus, 
6,3 %, muodostuu näiden omaisuuslajien yhdistelmätuotosta. Eri omaisuuslajien tuotto-odotukset perustuvat työeläkejärjestelmässä 
laajasti käytössä olevan sijoitussalkkuanalyysimallin parametreihin, jotka on laskettu pitkän aikavälin historiatiedoista. Merkittävin 
kokonaistuottoon vaikuttava omaisuuslaji on osakkeet.

keskon vuosi 2011  101

 konserniTilinpääTös



Liite 21  
Vaihto-omaisuus
Milj. € 2011 2010

tavarat 863,2 752,6

ennakkomaksut 4,3 4,2

Yhteensä 867,5 756,9

Vaihto-omaisuuden arvoa on tilikauden 
päättyessä alennettu vastaamaan sen 
nettorealisointiarvoa 38,6 35,5

Liite 22  
mYYntisaamiset ja muut 
lYhYtaikaiset saamiset
Milj. € 2011 2010

korolliset saamiset

rahoitusleasingsaamiset 17,9 16,6

korolliset laina- ja muut saamiset 41,9 4,4

korolliset saamiset yhteensä 59,7 21,0

myyntisaamiset 700,0 619,6

Verosaamiset 33,7 29,0

muut korottomat saamiset

korottomat laina- ja muut saamiset 29,7 30,4

siirtosaamiset 95,3 102,1

muut korottomat saamiset yhteensä 125,0 132,6

Yhteensä 918,4 802,3

Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan 
yhteensä 4,8 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu 
tarkemmin liitteessä 39.

Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa markkinointituottojen, 
alennusten ja henkilöstökulujen jaksotuksista.

Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten 
korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan lähes kir-
janpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta. 

Liite 23  
käYpään arVoon 
tulosVaikutteisesti kirjattaVat 
rahoitusVarat
Milj. € 2011 2010

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 97,8 242,1

Yhteensä 97,8 242,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisäl-
tävät yritystodistuksia, pankkien sijoitustodistuksia ja muita raha-
markkinasijoituksia. Erän jakautumista on kuvattu tarkemmin 
liitteessä 39.

Liite 24  
lYhYtaikaiset mYYtäVissä oleVat 
rahoitusVarat
Milj. € 2011 2010

kirjanpitoarvo 1.1. 549,0 427,7

muutokset -362,7 120,1

käyvän arvon muutokset -0,8 1,2

kirjanpitoarvo 31.12. 185,5 549,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät lyhytaikaisia sijoituksia 
yritystodistuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin, muihin kor-
koinstrumentteihin sekä Suomen valtion joukkovelkakirjalainoihin. 
Erän jakautumista on kuvattu tarkemmin liitteessä 39.

Liite 25  
rahaVarat
Milj. € 2011 2010

käteinen raha ja pankkitalletukset 84,0 56,1

Yhteensä 84,0 56,1

Liite 26  
mYYtäVänä oleViksi luokitellut 
pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
niihin liittYVät Velat
Myytävänä olevat omaisuuserät
Milj. € 2011 2010

maa-alueet 7,2 0,5

rakennukset ja kiinteistöosakkeet 0,7 0,8

Yhteensä 8,0 1,3

Myytävänä oleviksi luokiteltavien erien ryhmään ei sisälly velkoja 
31.12.2011 (31.12.2010).
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Liite 27  
omaa pääomaa koskeVat liitetieDot
osakepääoman muutokset

osakkeiden lukumäärä osakepääoma svop Ylikurssi rahasto Yhteensä
osakepääoma a B Yhteensä Milj. € Milj. € Milj. € Milj. €

1.1.2010 31 737 007 66 584 522 98 321 529 196,6 194,2 390,8

osakeoptioiden käyttö - 319 763 319 763 0,6 3,6 4,2

31.12.2010 31 737 007 66 904 285 98 641 292 197,3 197,8 395,1

osakeoptioiden käyttö 3 750 3 750 0,1 0,1

omien osakkeiden hankinta -700 000 -700 000 -

31.12.2011 31 737 007 66 208 035 97 945 042 197,3 0,1 197,8 395,1

äänimäärä 317 370 070 66 208 035 383 578 105

Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kaksi 
kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla 
tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 31.5.2011 
(2 750 B-osaketta, 64 267 euroa) ja 1.8.2011 (1 000 B-osaketta, 23 370 
euroa) ja niistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksilla. Mer-
kityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsin-
gin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 
1.6.2011 ja 2.8.2011. Yhtiön osakkeista yhteensä saamat merkintä-
hinnat 87 638 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon.

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräi-
sesti. A-osakkeiden lukumäärä on enintään 250 miljoonaa kappa-
letta ja B-osakkeiden lukumäärä on samoin enintään 250 miljoonaa 
kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä enintään 400 miljoonaa 
kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa 10 ääntä ja jokainen B-osake 
1 äänen.

Tiedot osakeperusteisista maksuista on esitetty liitteessä 35.

oMat osakkeet
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2011 myönsi yhtiön halli-
tukselle valtuutuksen yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseen. 
Hallituksen tekemän päätöksen perusteella yhtiö on hankkinut 
yhteensä 700 000 omaa B-osaketta, mikä vastaa 0,7 % kaikista osak-
keista. Osakkeista maksettu kokonaishinta oli 23,7 milj. euroa, joka 
on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä voittovaroista. Osak-
keet ovat yhtiön hallussa ”omina osakkeina” ja yhtiön hallituksella 
on oikeus luovuttaa niitä.

osinGot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 
1,20 euroa/osake. Vuoden 2010 tuloksesta osinkoa jaettiin 1,30 euroa/
osake.

oMa pääoMa ja oMan pääoMan Rahastot
Oma pääoma muodostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, 
muista rahastoista, arvonmuutosrahastosta, muuntoeroista ja ker-
tyneistä voittovaroista. Lisäksi omaan pääomaan sisällytetään ker-
tyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista laskennallisilla 
veroveloilla vähennetty osuus.

YLikuRssiRahasto
Ylikurssirahastoon kirjataan osakemerkinnän yhteydessä yhtiölle 
tuleva osakkeen nimellisarvon ylittävä määrä niissä tapauksissa, 
joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain 
(29.9.1978/734) aikana.

sijoitetun vapaan oMan pääoMan Rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pää-
oman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä 
osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osake-
pääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon 
jälkeen (1.9.2006) päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä 
osakemerkinnöistä saadut maksut merkitään kokonaisuudessaan 
SVOP-rahastoon. 

Muut Rahastot
Muut rahastot ovat lähinnä yhtiökokouksen päätöksin perustettuja 
ja kartutettuja rahastoja. Pääosa muista rahastoista muodostuu käyt-
törahastoista.

MuuntoeRot
Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muun-
tamisesta syntyneet muuntoerot. Myös itsenäisiin ulkomaisiin 
yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja 
tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan 
edellytykset ovat täyttyneet. Rahaston muutos esitetään laajan tulok-
sen erissä. 

aRvonMuutosRahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusinstru-
menttien käyvän arvon muutoksen ja rahavirran suojauksena käsi-
teltävien johdannaisten käyvän arvon muutoksen tehokkaan osuu-
den. Rahavirran suojauksena käsitellään sähköjohdannaiset sekä 
Private Placement-lainan korkoa suojaavat korkojohdannaiset. 
Rahaston muutos esitetään laajan tuloksen erissä.

RahaviRRan suojausTulos
Sähkön hintariskin suojaukseen sovelletaan suojauslaskentaa. Suo-
jauslaskennan tuloksena omasta pääomasta on kirjattu tuloslaskel-
man ostokulujen oikaisuksi 2,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja vas-
taavasti -13,0 milj. euroa (19,1 milj. euroa) on kirjattu omaan pää-
omaan. Näiden yhteisvaikutus arvonmuutosrahastoon oli 
tilikaudella -15,4 milj. euroa (17,8 milj. euroa) ennen laskennallisten 
verojen huomiointia.

USD-määräisen Private Placement -järjestelyn osalta arvonmuu-
tosrahastoon on kirjattu käyvän arvon muutosta 0,4 milj. euroa  
(3,0 milj. euroa) ennen laskennallisten verojen huomiointia. 
Tuloslaskelmaan on kirjattu näistä korkojohdannaisista korko-
kulujen oikaisua lisäksi 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
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Liite 28  
rahoitusVarojen ja -Velkojen kirjanpitoarVot arVostusrYhmittäin 
arvot 31.12.2011

taseerä, milj. €

käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat  
rahoitusvarat/ 

velat

Lainat ja 
 muut  

saamiset

Myytävissä 
olevat  

rahoitusvarat

jaksotettuun 
hankinta

menoon 
kirjattavat 

rahoitusvelat

suojaus
laskennan 

alaiset  
johdannaiset

taseerien 
kirjanpito

arvot käypä arvo

pitkäaikaiset rahoitusvarat

myytävissä olevat rahoitusvarat 10,6 10,6 10,6

pitkäaikaiset korottomat saamiset 0,9

- johdannaiset 4,1 5,0 5,0

pitkäaikaiset korolliset saamiset 73,0 73,0 73,0

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 856,9

- johdannaiset 1,8 858,7 858,7

korolliset saamiset 59,7 59,7 59,7

käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat 97,8 97,8 97,8

myytävissä olevat rahoitusvarat 185,5 185,5 185,5

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 99,6 990,5 196,1 4,1 1 290,3 1 290,3

pitkäaikaiset rahoitusvelat

korolliset pitkäaikaiset velat 202,7 202,7 222,2

- johdannaiset 7,7 7,7 7,7

korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 210,4 229,9

korottomat pitkäaikaiset velat 17,4 17,4 17,4

- johdannaiset 1,0 1,0 1,0

korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 18,4 18,4

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

lyhyaikaiset korolliset velat 189,7 189,7 189,6

ostovelat 885,8 885,8 885,8

muut korottomat velat 222,6 222,6 222,6

- johdannaiset 2,4 2,4 2,4

muut korottomat velat yhteensä 225,0 225,0

siirtovelat 295,0 295,0 295,0

- johdannaiset 5,3 5,3 5,3

siirtovelat yhteensä 300,3 300,3

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 5,3 1 813,2 11,1 1 829,6 1 849,0
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arvot 31.12.2010

taseerä, milj. €

käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat  
rahoitusvarat/ 

velat

Lainat ja 
 muut  

saamiset

Myytävissä 
olevat  

rahoitusvarat

jaksotettuun 
hankinta

menoon 
kirjattavat 

rahoitusvelat

suojaus
laskennan 

alaiset  
johdannaiset

taseerien 
kirjanpito

arvot käypä arvo

pitkäaikaiset rahoitusvarat

myytävissä olevat rahoitusvarat 7,6 7,6 7,6

pitkäaikaiset korottomat saamiset 0,8

- johdannaiset 8,0 8,8 8,8

pitkäaikaiset korolliset saamiset 60,1 60,1 60,1

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 770,9

- johdannaiset 1,4 9,0 781,2 781,2

korolliset saamiset 21,0 21,0 21,0

käypään arvoon tulosvaik. kirj.rah.varat 242,1 242,1 242,1

myytävissä olevat rahoitusvarat 549,0 549,0 549,0

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 243,5 852,7 556,6 17,0 1 669,9 1 669,9

pitkäaikaiset rahoitusvelat

korolliset pitkäaikaiset velat 224,6 224,6 232,7

- johdannaiset 10,6 10,6 10,6

korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 235,3 243,3

korottomat pitkäaikaiset velat 4,5 4,5 4,5

- johdannaiset 0,1 0,1 0,1

korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 4,6 4,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

lyhyaikaiset korolliset velat 241,5 241,5 241,5

ostovelat 838,3 838,3 838,3

muut korottomat velat 196,3 196,3 196,3

siirtovelat 305,5 305,5 305,5

- johdannaiset 5,6 5,6 5,6

siirtovelat yhteensä 311,1 311,1

kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 5,6 1 810,7 10,7 1 827,1 1 835,1

Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,7 %–3,7 %. 
Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa.
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 17 ja pitkäaikaisten lainojen liitteessä 39.
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Liite 29  
rahoitusleasingVelat
Milj. € 2011 2010

rahoitusleasingvuokrat erääntyvät seuraavasti:

Yhden vuoden kuluessa 14,4 17,7

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 44,6 45,0

Yli viiden vuoden kuluttua 0,3 13,6

vähimmäisvuokrat yhteensä 59,4 76,4

Vähimmäisvuokrien nykyarvo:

Yhden vuoden kuluessa 11,6 14,6

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 39,9 38,1

Yli viiden vuoden kuluessa 0,3 13,4

Rahoitusleasingvelat yhteensä 51,8 66,1

kertyvät rahoituskulut 7,6 10,3

tilikaudella kirjatut muuttuvat vuokrat 0,2 0,3

jälleenvuokrasopimuksista odotetut vuokrat 32,1 44,1

Rahoitusleasingvelat muodostuvat pääosin Ruokakesko Oy:n rahoitusyhtiöltä vuokraamista ja ketjuyrityksille edelleen vuokratuista myy-
mäläkalusteista. Lisäksi rahoitusleasingsopimuksiin sisältyy kiinteistöjen vuokrasopimuksia, joiden vuokrat ovat korkosidonnaisia.

Liite 30  
Varaukset

Milj. €
tappiolliset  

vuokrasopimukset takuuvaraukset Muut varaukset Yhteensä

Varaukset 1.1.2011 21,6 12,5 6,8 40,9

Valuuttakurssivaikutukset 0,0 0,0 0,0 0,0

Varausten lisäykset 1,9 5,1 3,3 10,3

Varausten peruutukset -9,4 -0,7 -2,3 -12,4

kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan 14,1 16,9 7,8 38,8

käytetyt varaukset -3,3 -0,9 -0,5 -4,7

Varaukset 31.12.2011 10,7 16,1 7,3 34,2

varausten jakautuminen

pitkäaikainen 10,4

lyhytaikainen 23,8

Tappiollisia vuokrasopimuksia koskevina varauksina on käsitelty konsernin harjoittaman liiketoiminnan käytöstä poistuneiden tyhjillään 
olevien vuokratilojen vuokravastuut sekä edelleen vuokrattujen vuokratilojen nettovuokratappiot. Konserniyhtiöiden myymiin ajoneu-
voihin ja koneisiin liittyvistä takuista on kirjattu takuuvaraus. Varauksen määrä perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin toteutuneista 
takuuvelvoitteista.

  keskon vuosi 2011106

konserniTilinpääTös



Liite 31  
ostoVelat ja muut lYhYtaikaiset 
korottomat Velat
Milj. € 2011 2010

ostovelat 885,8 838,3

muut korottomat velat 225,3 196,3

Verovelat 37,5 64,2

siirtovelat 262,8 246,9

lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 1 411,5 1 345,7

Siirtovelat muodostuvat lähinnä ostojen ja henkilöstökulujen jak-
sotuksista.

Liite 32  
Yhteisessä määräYsVallassa 
oleVat omaisuuserät

Yhteisessä MääRäYsvaLLassa oLevat 
oMaisuuseRät (keskinäiset kiinteistöYhtiöt)
Seuraavat luvut vastaavat konsernin osuutta yhteisessä määräysval-
lassa olevista omaisuus- ja velkaeristä sekä tuotoista ja tuloksesta, 
jotka sisältyvät konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan.

Milj. € 2011 2010

pitkäaikaiset varat 69,1 70,9

lyhytaikaiset varat 0,4 0,6

69,5 71,5

pitkäaikaiset velat 8,1 8,7

lyhytaikaiset velat 15,4 17,6

23,5 26,3

nettovarallisuus 46,0 45,2

tuotot 4,2 2,8

kulut 3,5 1,9

tulos 0,7 0,9

Liite 33  
Vastuusitoumukset

vastuut

Milj. € 2011 2010

omasta puolesta annetut vakuudet

pantit 74,4 91,3

kiinnitykset 20,7 85,1

takaukset 25,8 28,6

muut vastuut ja vastuusitoumukset 61,1 70,9

muiden puolesta annetut vakuudet

takaukset 0,3 0,4

muut vastuut ja vastuusitoumukset 7,6 6,1

Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät erään, 
joka on esitetty velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liit-
teessä 34.

Liite 34  
muut Vuokrasopimukset

konseRni vuokRaLLeottajana

ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella 
maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2011 2010

Yhden vuoden kuluessa 366,5 348,2

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluessa 1 086,9 1 071,1

Yli viiden vuoden kuluessa 876,1 925,0

Yhteensä 2 329,5 2 344,3

ei purettavissa olevista jälleenvuokraus-
sopimuksista odotettavissa olevien vastaisten 
vähimmäisvuokrien määrä 44,1 50,5

tilikaudella kirjatut vuokrat ja 
jälleenvuokrausmaksut:

Vähimmäisvuokrakulut 360,2 360,6

muuttuvat vuokrakulut -0,3 0,0

jälleenvuokratuotot 27,4 26,7

Vuoden 2011 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten 
perusteella suoritettuja kiinteistöjen pääoma- ja hoitovuokria sekä 
muita vuokria 398,1 milj. euroa (405,0 milj. euroa). Hoitovuokrat 
eivät sisälly vähimmäisvuokrakuluihin.

Kesko vuokraa liiketoimintaansa varten vähittäiskaupan ja sitä 
palvelevan logistiikan tarvitsemia tiloja. Vuokrasopimukset ovat 
pääosin indeksisidonnaisia ja paikallisen markkinakäytännön 
mukaisia.

konseRni vuokRaLLeantajana

ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat 
vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2011 2010

Yhden vuoden kuluessa 15,6 8,5

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluessa 33,7 17,0

Yli viiden vuoden kuluessa 10,3 5,8

Yhteensä 59,7 31,3

tuloutetut muuttuvien vuokrien 
kokonaismäärät 0,9 -

Kesko vuokraa tiloja muille yrittäjille kuin K-kauppiaille muodos-
taakseen kauppapaikkaan kokonaisansaintaansa tukevan palvelu-
kokonaisuuden. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti suuryksiköiden 
yhteydessä toimivat ns. etumyymälät.
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Liite 35  
osakeperusteiset maksut

optiot
Osana johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää konsernilla on 
osakeoptiojärjestelyjä. Optio-oikeus antaa oikeuden merkitä yhden 
Kesko Oyj:n B-osakkeen optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan 
ja optioehdoissa määrättynä aikana. Optio-oikeudet menetetään 
henkilön lähtiessä yrityksestä ennen optioihin liittyvän sitouttavan 
ajan päättymistä ellei hallitus yksittäistapauksessa päätä, että optio-
oikeuden saaja voi pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat 
optio-oikeutensa tai osan niistä.

vuoden 2007 optio-ohjeLMa
Varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2007 antaa vastikkeetta 
yhteensä 3 000 000 optio-oikeutta Kesko-konsernin johtoon kuu-
luville ja muille avainhenkilöille ja Kesko Oyj:n kokonaan omista-
malle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu 
osaksi Keskon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Yksi optio-
oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Kesko Oyj:n B-osak-
keen. Lisäksi ohjelmaan liittyy Keskon hallituksen optionsaajille 
asettama velvoite hankkia 25  %:lla optio-oikeuksista saaduista 
myyntituloista yhtiön osakkeita pysyväisluonteiseen omistukseen. 
Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C siten, 
että kussakin merkityssä erässä on 1 000 000 optio-oikeutta.

Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeudella:
 ■ 2007A 1.4.2010–30.4.2012
 ■ 2007B 1.4.2011–30.4.2013
 ■ 2007C 1.4.2012–30.4.2014

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2007A 
on Kesko Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsin-
gin Pörssissä ajanjaksolla 1.4.–30.4.2007 (45,82 euroa), optio-oikeu-
della 2007B ajanjaksolla 1.4.–30.4.2008 (26,57 euroa) ja optio-oikeu-
della 2007C ajanjaksolla 1.4.–30.4.2009 (16,84 euroa). Optio-oikeuk-
silla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan 
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen 
osakemerkintää päätettävien voiton- ja muun varojenjakojen mää-
rällä kunkin varojenjaon täsmäytyspäivänä.

Vuoden 2010 osingonjaon jälkeen B-osakkeen merkintähinta 
optio-oikeudella 2007A oli vuoden 2011 lopussa 41,02 euroa, optio-
oikeudella 2007B 23,37 euroa ja optio-oikeudella 2007C 14,64 euroa. 
Optio-ohjelman piirissä on noin 130 henkilöä. 

Liikkeeseen Laskettujen optio-oikeuksien 
osuudet osakkeista ja äänistä
Jos kaikilla toteutettavissa olevilla optioilla merkittäisiin osakkeita, 
olisi kaikkien vuoden 2007 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden 
osuus 2,95 % kaikista osakkeista ja 0,77 % kaikista äänistä. Yhtiön 
osakkeiden lukumäärä voi nousta optio-oikeuksilla tehtävien mer-
kintöjen seurauksena 101 641 292 osakkeeseen. Merkintöjen seu-
rauksena kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä voi nousta 
387 274 355 ääneen.

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeu-
det alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kauppare-
kisteriin.

optiooikeudet tilikaudella 1.1.  31.12.2011

järjestelyjen keskeiset ehdot optiooikeudet 2007

liikkeeseenlasku pvm 26.3.2007
instrumentti optio-oikeus
kohderyhmä johto, muut avainhenkilöt

2007a 2007B 2007C

optioita alun perin, kpl 1 000 000 1 000 000 1 000 000

merkittäviä osakkeita per optio, kpl 1 1 1

alkuperäinen merkintähinta 45,82 € 26,57 € 16,84 €

osinko-oikaisu kyllä kyllä kyllä

merkintähinta 31.12.2007 45,82 € - -

merkintähinta 31.12.2008 44,22 € 26,57 € -

merkintähinta 31.12.2009 43,22 € 25,57 € 16,84 €

merkintähinta 31.12.2010 42,32 € 24,67 € 15,94 €

merkintähinta 31.12.2011 41,02 € 23,37 € 14,64 €

myöntämispäivän käypä arvo

17.7.2007: 2007a 50,25 €

19.9.2007: 2007a 45,02 €

12.12.2007: 2007a 39,42 €

13.9.2010: 2007a 32,57 €

29.5.2008: 2007B 26,47 €

13.9.2010: 2007B 32,57 €

27.5.2009: 2007C 20,12 €

13.9.2010: 2007C 32,57 €

Vapautuminen, pvm 1.4.2010 1.4.2011 1.4.2012

raukeaminen, pvm 30.4.2012 30.4.2013 30.4.2014

jäljellä oleva juoksuaika, vuotta 0,3 1,3 2,3

henkilöitä tilikauden päättyessä 114 115 119
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Muutokset optioiden määrissä ja vastaavat merkintähinnat 2011
optiooikeudet 2007

2011 2007a 2007B 2007C

painotettu 
keskim.  

merkintähinta

ulkona olevat optiot tilikauden alussa 728 700 700 200 752 700 27,55 €

optioita varastossa tilikauden alussa 271 300 299 800 247 300 27,88 €

tilikauden aikana myönnetyt optiot - - - -

tilikauden aikana menetetyt optiot 1 000 32 500 14,90 €

tilikauden aikana toteutetut optiot 3 750 23,37 €

tilikauden aikana rauenneet optiot

ulkona olevat optiot tilikauden lopussa 728 700 695 450 720 200 26,44 €

toteutettavissa olevat optiot tilikauden lopussa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 26,34 €

merkitsemispäivän vaihdolla painotettu keskikurssi * 32,48 €

keskon B-osakkeen hinta myöntämisvuoden lopussa

2007 37,72 €

2008 17,80 €

2009 23,08 €

2010 34,93 € 34,93 € 34,93 €

* 2007B: B-osakkeen painotettu keskikurssi huhti-joulukuussa vuonna 2011, 2007A-optioita ei ole merkitty tilikauden aikana

Muutokset optioiden määrissä ja vastaavat merkintähinnat 2010
optiooikeudet 2007

2010 2007a 2007B 2007C

painotettu 
keskim.  

merkintähinta

ulkona olevat optiot tilikauden alussa 737 500 745 500 782 500 28,30 €

optioita varastossa tilikauden alussa 262 500 254 500 217 500 29,29 €

tilikauden aikana myönnetyt optiot 1 700 1 700 1 700 27,64 €

tilikauden aikana menetetyt optiot 10 500 47 000 31 500 23,66 €

tilikauden aikana toteutetut optiot

tilikauden aikana rauenneet optiot

ulkona olevat optiot tilikauden lopussa 728 700 700 200 752 700 27,55 €

toteutettavissa olevat optiot tilikauden lopussa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 27,64 €

keskon B-osakkeen hinta myöntämisvuoden lopussa

2007 37,72 €

2008 17,80 €

2009 23,08 €

2010 34,93 € 34,93 € 34,93 €

käYvän aRvon MääRittäMinen
Optioiden käyvän arvon määrittämisessä Kesko Oyj on käyttänyt 
asiantuntijana Evli Alexander Management Oy:tä. Optioiden käypä 
arvo on määritetty Black & Scholes -optiohinnoittelumallilla. Op-

tioille niiden myöntämishetkelle määritelty käypä arvo on kirjattu 
kuluksi niiden sitouttamisajalle. 

Tilikaudella 1.1.-31.12.2011 optioiden vaikutus konsernin tulok-
seen oli 2,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa).

Black & scholes mallissa käytetyt oletukset
2010 jaetut 2009 jaetut 2008 jaetut 2007 jaetut kaikki optiot

optioita jaettu, kpl 5 100 785 500 776 000 789 000 2 355 600

B-osakkeen keskimääräinen (painotettu) kurssi 32,57 € 20,12 € 26,47 € 49,37 € 32,03 €

keskimääräinen (painotettu) merkintähinta 29,74 € 16,84 € 26,57 € 45,82 € 29,78 €

odotettu keskimääräinen (painotettu) volatiliteetti 34,7 % 32,0 % 27,4 % 21,7 % 27,0 %

keskimääräinen (painotettu) juoksuaika 2,6 v 4,9 v 4,9 v 4,8 v 4,9 v

keskimääräinen (painotettu) riskitön korko 1,1 % 3,0 % 4,4 % 4,5 % 4,0 %

palautuvat optiot (painotettu keskiarvo) 0,0 % 4,4 % 10,0 % 6,1 % 6,7 %

käypä arvo yhteensä, € 51 173 6 065 836 6 002 804 11 697 744 24 424 787

Keskon B-osakkeen tuleva volatiliteetti on arvioitu osakkeen histo-
riallisesta kurssivaihtelusta käyttäen viikottaisia havaintoja option 
juoksuaikaa vastaavalta ajalta. Riskittömänä korkona on käytetty 

mittauspäivän valtion nolla-kuponkisen viitelainan korkoa, jonka 
maturiteetti vastaa option juoksuaikaa.
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osakepaLkkiojäRjesteLMä
Keskolla on yhtiön hallituksen päättämä konsernin johtoon kuulu-
ville ja nimetyille muille avainhenkilöille suunnattu osakepalkki-
ojärjestelmä 2011–2013. Osakepalkkiojärjestelmässä voidaan antaa 
kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa 
olevaa omaa B-osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenteri-
vuodet 2011, 2012 ja 2013. Keskon hallitus päättää kunkin ansainta-
jakson kohderyhmän ja ansaintakriteerit erikseen palkitsemisva-
liokunnan esityksestä ja kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen 
mahdollisesti maksettava palkkio perustuu hallituksen ansainta-
jaksolle päättämien ansaintakriteerien täyttymiseen. Ansaintajak-
son 2011 kriteerit ovat Keskon laimentamaton osakekohtainen tulos 
(EPS) ilman kertaluonteisia eriä, Kesko-konsernin verottoman 
myynnin kehitys vuonna 2011 ja se, kuinka paljon Keskon B-osak-
keen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuotto-
indeksin.

Ansaintajaksolta mahdollisesti maksettava palkkio suoritetaan 
osin Keskon B-osakkeina ja osin rahana. Rahana maksettavalla osuu-
della katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia mak-
suja.

Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa 
seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, 
jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. Jos henkilön työ- tai toimi-
suhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on 
palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta  
Keskolle tai sen määräämälle.

Järjestelmän perusteella ei ole 31.12.2011 mennessä luovutettu 
osakkeita.

Osakepalkkiojärjestelmän kirjanpitokirjauksissa käytetyt oletta-
mukset on kerrottu seuraavissa taulukoissa:

osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot tilikaudella 2011 2011

myöntämispäivät 16.2. 27.4. 16.5.

osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 31,70 32,25 35,20

osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 32,40 32,25 35,20

osakepalkkiojärjestelmän kesto

ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2011

ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2011

sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2014

osakepalkkion käyvän arvon laskennassa käytetyt olettamukset

myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden alussa, enimmäispalkkio -

tilikaudella myönnettyjen osakepalkkioiden määrä, enimmäispalkkio 239 000

muutokset myönnettyjen osakepalkkioiden määrään -11 900

myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden lopussa, enimmäispalkkio 227 100

järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä kauden lopussa 129

osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa 25,96

ansaintakriteerien toteumaolettama, % 53,3 %

arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen rajoitusjakson päättymistä, % 5 %

tuloslaskelmaan kirjattu kulu, milj. € 3,9

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä taseeseen kirjattu velka oli 3,0 milj. euroa. Tilikausilla 2012–2014 realisoituvan kulukirjauksen arvioi-
daan 31.12.2011 olevan 2,7 milj. euroa. Todellinen määrä voi poiketa arvioidusta.
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Liite 36  
ei-kassaVirtaVaikutteiset 
inVestoinnit
Milj. € 2011 2010

käyttöomaisuushankinnat yhteensä, 425,4 325,3

joista kassastamaksuilla rahoitetut 441,9 310,7

maksut aikaisempien tilikausien 
investoinneista -9,8 -5,2

sijoitus osakkuusyhtiöosakkeisiin -32,7

investoinnit asiakkaille vuokrattuihin 
hyödykkeisiin -29,6 -17,2

rahoitusleasingillä tai muulla velalla 
rahoitetut investoinnit 22,9 69,7

Liite 37  
liiketoiminnan rahaVirtojen 
oikaisut
Milj. € 2011 2010

oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity 
maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään 
muualla rahavirtalaskelmassa:

Varausten muutos -6,8 3,8

osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,7 0,3

arvonalentumiset 0,3 4,6

luottotappiot 4,8 3,6

kertaluonteiset käyttöomaisuuden 
myyntivoitot -1,4 -52,9

kertaluonteiset käyttöomaisuuden 
myyntitappiot 1,0 1,4

optiokulut 2,4 5,0

etuuspohjaiset eläkkeet -18,9 137,5

muut 12,9 -6,6

Yhteensä -6,5 96,8

Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisujen ryhmä Muut sisältää ostojen 
ja myyntien toteutumattomien kurssivoittojen ja -tappioiden oikai-
sun sekä muiden ei-maksuperusteisten IFRS-kirjausten oikaisun.

Liite 38  
rahaVirtalaskelman rahaVarat
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:
Milj. € 2011 2010

myytävissä olevat rahoitusvarat  
(maturiteetti alle 3 kk) 146,8 453,3

rahavarat 84,0 56,1

Yhteensä 230,8 509,4

Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen 
lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät 
alle kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien. 
Taseen myytävissä oleviin rahoitusvaroihin (185,5 milj. euroa) sisäl-
tyy lisäksi 38,8 milj. euroa joukkovelkakirjasijoituksia, joiden matu-
riteetti on pidempi.
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Liite 39  
rahoitusriskien hallinta

RahoitusRiskien haLLinta
Rahoitusriskien hallinnassa konsernissa noudatetaan yhtenäistä 
rahoituspolitiikkaa, joka on yhtiön hallituksen hyväksymä. Sen 
noudattamista ja konsernin rahoitustilanteen kehitystä seuraa hal-
lituksen tarkastusvaliokunta. Konsernirahoitus vastaa keskitetysti 
konsernin rahoituksen hankinnasta, likviditeetin hallinnasta, 
rahoittajasuhteista ja rahoitusriskien hallinnasta. Pääsääntöisesti 
konsernin rahoitus on hankittu emoyhtiön kautta ja konsernirahoi-
tus järjestää tytäryhtiöiden rahoituksen kunkin yhtiön toiminnal-
lisessa valuutassa. Yhtiöissä, joissa on merkittävää ulkopuolista 
omistusta, konserni on antanut takauksia rahoitusvastuista vain 
konsernin omistusosuuden suhteessa.

vaLuuttaRiskit
Kesko-konserni harjoittaa liiketoimintaa kahdeksassa maassa, 
minkä lisäksi sillä on ostotoimintaa lukuisista eri maista. Näiden 
seurauksena konserni altistuu erilaisille valuuttariskeille. Valuut-
tariskejä aiheutuu ulkomaisiin yksiköihin tehdyistä nettosijoituk-
sista (translaatioriskit) sekä ulkomaanrahan määräisistä varoista, 
veloista ja ennakoiduista liiketapahtumista (transaktioriskit).

Konserniyhtiöiden rahoitus on järjestetty kunkin yhtiön toimin-
nallisessa valuutassa. Emoyhtiö kantaa rahoittamisesta syntyvän 
valuuttariskin ja suojaa sitä johdannaisilla tai valuuttamääräisellä 
lainanotolla. Valko-Venäjän valuutta BYR ei ole vapaasti vaihdettava 
valuutta eikä siihen liittyvää valuuttariskiä ole mahdollista suojata. 

tRansLaatioRiskit
Konserni altistuu taseen muuntoriskeille euroalueen ulkopuolisiin 
tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten osalta. Tätä taseriskiä ei ole 
suojattu. Suojaus aktivoidaan, jos omaa pääomaa ollaan kotiutta-
massa tai valuuttaan uskotaan kohdistuvan merkittävä devalvaati-
oriski. Merkittävimmät translaatiopositiot ovat Venäjän ruplassa, 
Liettuan litissä, Norjan ja Ruotsin kruunuissa ja Latvian latissa. 
Positio ei sisällä määräysvallattomien omistajien osuutta omasta 
pääomasta. Muuntoriski on konsernin toiminnan volyymiin ja 
taseen kokoon suhteutettuna pieni. 

Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa toimivien kiinteistöyhtiöiden 
toimintavaluutaksi on määritetty euro, minkä vuoksi näihin yhti-
öihin tehdyt nettosijoitukset eivät ole muuntoriskille alttiita eikä 
niitä siten huomioda myöskään translaatiopositiossa.

tRansaktioRiskit
Kansainvälinen ostotoiminta sekä emoyhtiön tytäryhtiöille antama 
valuuttamääräinen rahoitus altistavat konsernin useiden eri valuut-
tojen transaktioriskeille. Valuuttakohtainen transaktioriski koostuu 
taseen valuuttamääräisistä saamisista ja veloista, ulkomaanrahan 

konsernin translaatiopositio 31.12.2011
Milj. € LvL nok sek RuB LtL BYR

nettosijoitus 15,5 26,2 22,8 50,5 39,7 1,3

konsernin translaatiopositio 31.12.2010
Milj. € eek LvL nok sek RuB LtL BYR

nettosijoitus 61,4 7,3 24,9 17,7 29,2 37,2 2,0

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten konserniyhtiöiden toimintavaluuttojen 10 %:n muutos vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan. 

herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2011
Milj. € LvL nok sek RuB LtL BYR

muutos +/-10 % 1,6 2,6 2,3 5,1 4,0 0,1

herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2010
Milj. € eek LvL nok sek RuB LtL BYR

muutos +/-10 % 6,1 0,7 2,5 1,8 2,9 3,7 0,2
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määräisistä ennustetuista kassavirroista sekä ulkomaan tytäryhti-
öiden veloista ja saamisista emoyhtiölle. Riskiä hallitaan kaupalli-
sesti esim. siirtämällä kurssimuutokset myyntihintoihin tai vaih-
tamalla tavarantoimittajaa. Jäljelle jäävät avoimet positiot suojataan 
valuuttajohdannaisilla. Kaupallisten riskien suojausasteesta päät-
tävät asianomaiset tytäryhtiöt dokumentoitujen suojauspolitiikko-
jen rajoissa. Tytäryhtiöt raportoivat omat valuuttapositionsa kon-
sernirahoitukselle kuukausittain.

Tytäryhtiöt toteuttavat suojauksensa pääsääntöisesti konsernira-
hoituksen kanssa, joka puolestaan suojaa riskipositiot markkina-
kaupoin vahvistettujen limiittien puitteissa. Sisäiset johdannaisso-
pimukset kohdistetaan segmenteille segmenttiraportoinnissa.

Konserni ei noudata IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa ostoihin 
ja myynteihin liittyvän transaktioriskin suojaamisessa. Johdannais-
instrumentit kirjataan alunperin hankinta-arvoonsa ja arvostetaan 
myöhemmin käypään arvoon. Ostoja ja myyntejä suojaavien valuut-
tajohdannaisten arvonmuutos kirjataan liiketoiminnan muihin 
tuottoihin tai kuluihin.

Konserni seuraa transaktioriskiä taseessa olevien sekä ennustet-
tujen kassavirtojen osalta. Oheisessa taulukossa on esitetty transak-
tiopositio ilman tulevia kassavirtoja. Tämä ei kuvaa konsernin todel-
lista valuuttariskiä suojausten jälkeen. Kun ennustetut erät laske-
taan mukaan transaktiopositioon, merkittävimmät erot alla olevaan 
taulukkoon ovat USD- ja LTL-positioissa. Avoin USD-riski 31.12.2011 
on 6,3 milj. euroa ja LTL-riski 6,9 milj. euroa. 

lainojen koRkoRiski ja heRkkyysanalyysi
Korkotason muutokset vaikuttavat konsernin korkokuluihin. Kor-
koriskin suojauspolitiikalla pyritään tasoittamaan korkotason muu-
tosten vaikutusta eri tilikausien tuloksiin.

Korkoriskiä hallitaan keskitetysti konsernin rahoitusyksikössä, 
joka muokkaa lainojen korkosidonnaisuusaikaa käyttämällä korko-
johdannaissopimuksia. Tavoiteduraatio on kolme vuotta ja sen sal-
litaan vaihdella puolentoista ja neljän vuoden välillä. Toteutunut 
korkosidonnaisuusaika oli tilikauden aikana keskimäärin 2,9 vuotta 
(3,5 vuotta). 

Kesko Oyj laski 10.6.2004 liikkeelle Yhdysvalloissa 120 milj. USD:n 
arvosta suunnattuja velkakirjalainoja (USD Private Placement). Jär-
jestely käsittää kolme kertalyhenteistä lainaerää: 10 vuotta (60 milj. 
USD), 12 vuotta (36 milj. USD) ja 15 vuotta (24 milj. USD). Kesko Oyj:n 
USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn suojauksessa 
sovelletaan suojauslaskentaa sekä valuutta- että korkoriskin osalta. 
Suojauksissa on käytetty valuutan- ja koronvaihtosopimuksia, joi-
den määrä ja maturiteetti on sama kuin lainalla. Siten kyseisen 
lainan valuutta- ja korkoriski on kokonaan suojattu. Tilikauden 
aikana ei ole kirjattu tehottomuutta tuloslaskelmaan kyseisen luot-
tojärjestelyn suojauksesta.

Herkkyysanalyysin laskennassa on käytetty yritystodistusvelkojen 
osalta tilikauden aikana toteutuneita keskimääräisiä saldoja. Tilin-
päätöstilanteessa 31.12.2011 vaihtuvakorkoisten velkojen vaikutus 
tulokseen ennen veroja olisi ollut -/+ 2,2 milj. euroa (-/+ 2,6 milj. 
euroa), jos korkotaso olisi noussut tai laskenut 1 % -yksikön. 

konsernin transaktiopositio 31.12.2011
Milj. € usd sek nok LvL LtL RuB BYR

konsernin transaktioriski -4,7 130,2 60,5 11,8 0,3 53,2 0,0

suojaavat johdannaiset 33,2 -127,5 -19,3 -2,6 -8,7 -52,4 0,0

suojaavat lainat 0,0 0,0 -25,8 -7,1 0,0 0,0 0,0

avoin positio 28,5 2,7 15,4 2,1 -8,4 0,8 0,0

konsernin transaktiopositio 31.12.2010
Milj. € eek usd sek nok LvL LtL RuB BYR

konsernin transaktioriski -32,9 -0,7 104,9 59,8 21,8 -4,6 38,5 0,1

suojaavat johdannaiset 0,0 26,2 -87,7 -25,6 -11,4 -8,7 -31,7 0,0

suojaavat lainat 0,0 0,0 0,0 -25,6 -7,0 0,0 0,0 0,0

avoin positio -32,9 25,5 17,2 8,5 3,4 -13,3 6,8 0,1

Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten ja velkojen sekä suojaa-
vien valuuttajohdannaisten ja -lainojen tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %. 

herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 
31.12.2011
Milj. € usd sek nok LvL LtL RuB BYR

muutos +/-10 % 2,9 0,3 1,5 0,2 -0,8 0,1 0,0

herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 
31.12.2010
Milj. € eek usd sek nok LvL LtL RuB BYR

muutos +/-10 % 3,3 2,6 1,7 0,9 0,3 1,3 0,7 0,0
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MaksuvaLMiusRiski ja koRoLListen saaMisten 
heRkkYYsanaLYYsi
Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena on riittävien likvidien 
varojen ja luottolimiittien ylläpitäminen, jotta konsernin liiketoi-
minnan rahoituksen jokahetkinen riittävyys on turvattu. 

Tavoitteena on sijoittaa rahoitusvaroista koostuvaa likviditeettiä 
rahamarkkinoille tehokkaalla tuoton ja riskin yhdistelmällä. Kon-
sernin johto hyväksyy säännöllisin väliajoin konsernirahoituksen 
analysoimien sijoituskohteiden joukosta sijoituskohteiksi hyväk-
syttävät instrumentit ja niille kohdekohtaiset limiitit. Sijoitusten 
riskiä ja toteutunutta tuottoa seurataan säännöllisesti. 

Vaihtuvakorkoisten saamisten herkkyysanalyysin laskennassa on 
käytetty sijoitettujen varojen osalta vuoden keskimääräisiä saldoja. 
Mukana ovat asiakasrahoitussaamiset, rahoitusleasingsaamiset, 
muut korolliset saamiset ja sijoituksista yritystodistussijoitukset ja 
korkorahastot. Korkorahastojen herkkyys on määritelty duraation 

avulla. Näiden erien tulosvaikutus ennen veroja olisi ollut +/- 5,5 
milj. euroa (+/- 6,5 milj. euroa) ja vaikutus omaan pääomaan +/- 1,5 
(+/- 2,2) milj. euroa tilinpäätöspäivänä, jos korkotaso olisi muuttu-
nut +/- 1 % -yksikön. 

Pitkäaikaisia sitovia luottolimiittejä oli tilinpäätöshetkellä nos-
tettavissa 100,0 miljoonan euron vasta-arvosta (151,5 milj. euroa) ja 
lyhytaikaisia luottolimiittejä, josta oli nostettavissa 158,6 milj. euroa. 
Lisäksi konsernin ei-sitovaan rahoitusreserviin kuuluu euromää-
räisiä yritystodistusohjelmia 359 milj. euron (359 milj. euron) vasta-
arvosta.

Private Placement-luottojärjestelyn ja sitovien limiittien ehdoissa 
on käytössä tavanomaisia kovenantteja. Näiden kovenanttien vaa-
timukset on pystytty täyttämään. Lainaehtoihin sisältyy taloudelli-
nen kovenantti nettovelan ja käyttökatteen maksimisuhteesta, jonka 
raja-arvo on ollut kaukana koko tilikauden.

Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen diskonttaamattomat kassavirrat 31.12.2011

Milj. € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta 8,6 1,2 1,0 26,7 0,6 2,7 40,8

rahoituskulut 1,5 1,3 1,3 1,3 0,1 0,2 5,6

suunnatut velkakirjalainat (usd) 46,4 27,8 18,5 92,7

rahoituskulut 5,8 5,8 4,3 2,9 2,1 3,0 23,9

eläkelainat 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 14,6 43,8

rahoituskulut 1,7 1,4 1,2 1,0 0,7 0,8 6,9

Rahoitusleasingvelat 11,6 7,5 10,1 6,5 15,7 0,3 51,8

rahoituskulut 2,9 1,5 1,4 1,1 0,6 0,0 7,6

velat kkauppiaille 117,6 117,6

rahoituskulut 0,1 0,1

Muut korolliset velat 45,7 45,7

rahoituskulut 0,1 0,1

pitkäaikaiset korottomat velat 2,5 4,2 1,2 0,1 0,0 0,0 8,0

Lyhytaikaiset korottomat velat

ostovelat 885,8 885,8

siirtovelat 261,4 261,4

Muut korottomat velat 181,7 181,7

Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen diskonttaamattomat kassavirrat 31.12.2010

Milj. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta 3,3 10,7 0,9 0,7 26,3 1,7 43,5

rahoituskulut 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 0,1 6,6

suunnatut velkakirjalainat (usd) 44,9 44,9 89,8

rahoituskulut 5,6 5,6 5,6 4,2 2,8 4,9 28,7

eläkelainat 2,9 5,8 5,8 5,8 5,8 20,4 46,7

rahoituskulut 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 1,6 8,8

Rahoitusleasingvelat 14,6 9,3 9,0 11,7 8,2 13,4 66,1

rahoituskulut 3,2 1,9 1,8 1,7 1,5 0,2 10,3

velat kkauppiaille 128,9 128,9

rahoituskulut 0,2 0,2

Muut korolliset velat 90,9 90,9

rahoituskulut 0,6 0,6

pitkäaikaiset korottomat velat 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0 2,5

Lyhytaikaiset korottomat velat

ostovelat 838,3 838,3

siirtovelat 245,4 245,4

Muut korottomat velat 162,2 162,2

Suunnatut velkakirjat ja osa rahoituslaitoslainoista, yhteensä 169,6 milj. euroa, ovat kiinteäkorkoisia ja niiden efektiivinen korkokustan-
nus oli 4,8 %. Vaihtuvakorkoisten rahoituslaitoslainojen, kauppiasvelkojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko oli 1,3 % tilikauden 
päättyessä. Lainoista osa on euromääräisiä, suunnatut velkakirjat ovat USD-määräisiä ja rahoituslaitoslainoissa on 25,8 milj. euron vasta-
arvosta NOK-määräisiä (25,6 milj. euroa) ja 7,1 milj.euron vasta-arvosta LVL-määräisiä (7,0 milj. euroa).
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johdannaisten diskonttaamattomat kassavirrat 31.12.2011

Milj. € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä

velat

Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa 354,1 354,1

nettona selvitettävät velat

korkojohdannaiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4

sähköjohdannaiset 2,2 0,8 0,3 0,1 0,0 3,4

suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät 
johdannaiset*

Valuuttajohdannaiset 0,5 0,5 4,2 0,2 2,5 1,8 9,7

saamiset

Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa 350,7 350,7

nettona selvitettävät saamiset

suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät 
johdannaiset*

korkojohdannaiset 0,9 0,9 0,7 0,4 0,3 0,5 3,7

* Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella.

johdannaisten diskonttaamattomat kassavirrat 31.12.2010

Milj. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä

velat

Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa 222,9 222,9

nettona selvitettävät velat

korkojohdannaiset 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2

sähköjohdannaiset 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät 
johdannaiset*

Valuuttajohdannaiset 0,7 0,7 0,7 5,8 0,3 5,9 14,0

saamiset

Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa 218,7 218,7

nettona selvitettävät saamiset

korkojohdannaiset

sähköjohdannaiset 9,0 3,2 1,1 0,2 0,0 13,5

suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät 
johdannaiset*

korkojohdannaiset 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,8 4,5

* Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella.
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velkojen maturiteettijakauma 2011

Milj. € 31.12.2011 käytettävissä Yhteensä 2012 2013 2014 2015
2016 ja  

myöhemmin

lainat rahoituslaitoksilta 40,8 40,8 8,6 1,2 1,0 26,7 3,3

suunnatut velkakirjalainat 100,2 100,2 50,1 50,1

eläkelainat 43,5 43,5 5,8 5,8 5,8 5,8 20,3

rahoitusleasingvelat 51,8 51,8 11,6 7,5 10,1 6,5 16,1

Velat k-kauppiaille 117,6 117,6 117,6

muut korolliset velat 45,7 45,7 45,7

ostovelat 885,8 885,8 885,8

siirtovelat 261,4 261,4 261,4

muut korottomat velat 181,7 181,7 181,7

sitovat luottolimiitit * 258,6 265,9 165,9 100,0

Yritystodistusohjelmat 359,0 0,0

takaukset 25,8 25,8 20,4 4,5 0,9

Yhteensä 1 754,4 617,6 2 020,3 1 704,5 14,5 71,5 39,0 190,7

* Sitovista luottolimiiteistä nostettu määrä sisältyy lainoihin rahoituslaitoksilta

velkojen maturiteettijakauma 2010

Milj. € 31.12.2010 käytettävissä Yhteensä 2011 2012 2013 2014
2015 ja  

myöhemmin

lainat rahoituslaitoksilta 43,4 43,4 3,3 10,7 0,9 0,7 27,8

suunnatut velkakirjalainat 100,1 100,1 50,1 50,1

eläkelainat 46,4 46,4 2,9 5,8 5,8 5,8 26,0

rahoitusleasingvelat 66,1 66,1 14,6 9,3 9,0 11,7 21,6

Velat k-kauppiaille 128,9 128,9 128,9

muut korolliset velat 91,8 91,8 91,8

ostovelat 838,4 838,4 838,3 0,1

siirtovelat 311,1 311,1 311,1

muut korottomat velat 200,8 200,8 196,3 3,1 1,4 0,0

sitovat luottolimiitit * 151,5 153,6 151,5

Yritystodistusohjelmat 359,0 359,0

takaukset 28,6 28,6 17,2 1,5 9,8

Yhteensä 1 855,6 510,5 2 368,2 1 604,4 182,0 17,1 68,3 135,2

* Sitovista luottolimiiteistä nostettu määrä sisältyy lainoihin rahoituslaitoksilta

Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät konsernitaseessa esitettyyn velkaan tai vuokravastuisiin, jotka on eritelty 
liittessä 34.

Velat K-kauppiaille sisältävät kahdenlaisia Keskon korollisia velkoja K-kauppiaille: kauppiaan ennakkomaksuja Keskolle ja Keskon 
ketjuhyvitevelkoja kauppiaille. Ketjuhyvitteet ovat kauppiaille jälkikäteen myönnettyjä alennuksia, joiden ehdot vaihtelevat ketjuttain. 
Suunnatuissa velkakirjalainoissa on mukana valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutos.

käYpään aRvoon kiRjattavat  
RahoitusvaRat ja -veLat
Konsernin likvidejä varoja on sijoitettu pääosin suurten suomalais-
ten yritysten velkainstrumentteihin, Keskon markkina-alueella 
toimivien pankkien sijoitustodistuksiin sekä talletuksiin ja Suomen 
Valtion sekä valikoitujen yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Näi-
den sijoitusten tuotto vuodelta 2011 oli 1,6 % (1,5 %). Maksimiluot-
toriski on näiden sijoitusten seuraavan sivun taulukossa esitetty 
käypä arvo taseessa tilinpäätöspäivänä.

Luotto- ja vastapuoLiRiski
Asiakassaamisiin liittyvän luottoriskin hallinnasta vastaavat toimi-
alojen liiketoimintayhtiöt. Konsernilla on luottopolitiikka, jonka 
toteutumista valvotaan. Saamiset pyritään varmistamaan asiakkai-
den luottokelpoisuuden huolellisella arvioinnilla, tarkentamalla 
asiakasluototuksen ehtoja ja vakuusvaateita sekä tehokkaalla luo-
tonvalvonnalla ja lisäksi soveltuvin osin luottovakuuttamalla. Suo-
messa konsernin liiketoiminnan keskeinen osa tapahtuu yhteis-
työssä kauppiaiden kanssa. Kauppiassopimukset edellyttävät, että 
kauppias asettaa Keskon kyseiselle tytäryhtiölle tililuottovakuuden 
ostovelkojensa vakuudeksi. 

Konserniyhtiöt noudattavat yhtenäistä menettelyä erääntyneiden 
saamisten arvostamisessa. Saaminen kirjataan alas silloin, kun on 

objektiivista näyttöä siitä, että saamisen arvo on alentunut. Myyn-
tisaamisten ikäjakauma 31.12. oli seuraava:

Myyntisaamisten ikäjakauma
Milj. € 2011 2010

erääntymättömät myyntisaamiset 655,5 579,1

1–7 päivää erääntyneet myyntisaamiset 12,1 12,3

8–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset 15,4 12,3

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset 4,6 3,6

yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset 12,4 12,4

Yhteensä 700,0 619,6

Edellä esitettyyn ikäjakaumaan sisältyy sellaisia saamisia, joihin 
kohdistuu arvonalennusta, yhteensä 24,3 milj. euroa (27,0 milj. 
euroa).

Myyntisaamisista 376,2 milj. euroa (346,5 milj. euroa) oli ketju-
kauppiassaamisia ja luottokorttisaamisia 37,5 milj. euroa (24,3 milj.
euroa). Ketjukauppiassaamisten vakuutena on Keskon osakkuus-
yhtiön Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama tililuottovakuus, jonka 
enimmäismäärä on aina rajoitettu Vähittäiskaupan Takauksen 
K-kauppiasyritykseltä ja -yrittäjältä saaman vastavakuuden reali-
sointiarvoon. Vastavakuuksien yhteisarvo oli tilikauden päättyessä 
157,4 milj. euroa (224,3 milj. euroa). Lisäksi saamisten vakuutena on 
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Seuraavassa taulukossa esitetään käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit arvostusmenetelmän mukaan jaoteltuna.

käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
käypä arvo 31.12.2011

Milj. € taso 1 taso 2 taso 3 Yhteensä

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Yritystodistukset 77,8 77,8

pankkien sijoitustodistukset ja talletukset 19,9 19,9

Yhteensä 97,7 97,7

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset

johdannaissaamiset 5,9 5,9

johdannaisvelat 8,7 8,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

pääomarahastot 5,9 5,9

Yritystodistukset (maturiteetti alle 3 kk) 59,3 59,3

pankkien sijoitustodistukset ja talletukset (maturiteetti alle 3 kk) 87,5 87,5

joukkovelkakirjalainat 38,8 38,8

Yhteensä 38,8 146,8 5,9 191,5

käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
käypä arvo 31.12.2010

Milj. € taso 1 taso 2 taso 3 Yhteensä

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Yritystodistukset 15,8 15,8

pankkien sijoitustodistukset ja talletukset 215,9 215,9

korkorahastot 10,4 10,4

Yhteensä 10,4 231,7 242,1

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset

johdannaissaamiset 18,4 18,4

johdannaisvelat 16,4 16,4

Myytävissä olevat rahoitusvarat

pääomarahastot 4,4 4,4

Yritystodistukset (maturiteetti alle 3 kk) 172,0 172,0

pankkien sijoitustodistukset ja talletukset (maturiteetti alle 3 kk) 281,3 281,3

joukkovelkakirjalainat 95,7 95,7

Yhteensä 95,7 453,3 4,4 553,4

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. 
Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa 
olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot).

seuraavassa taulukossa esitetään tasolle 3 kuuluvien instrumenttien muutokset 1.1.–31.12.2011:
Milj. € pääoma rahastot

alkusaldo 1.1.2011 4,4

ostot 0,6

tulosvaikutteisesti kirjatut voitot ja tappiot -

käyvän arvon muutokset 0,9

Yhteensä 5,9

seuraavassa taulukossa esitetään tasolle 3 kuuluvien instrumenttien muutokset 1.1.–31.12.2010:
Milj. € pääoma rahastot

alkusaldo 1.1.2010 0,0

ostot 4,4

tulosvaikutteisesti kirjatut voitot ja tappiot -

Yhteensä 4,4

Pääomarahastot on luokiteltu pitkäaikaisiin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Pääomarahastot arvostetaan rahastoyhtiöiltä saatujen 
arvostuslaskelmien perusteella. Pääomarahastoista ei ole kirjattu tulosvaikutteisia voittoja tai tappioita tilikaudelle 2011.

muita vakuuksia kuten yrityskiinnityksiä ja muuta pantattua omai-
suutta.

Myyntisaamisiin sisältyy erillisellä vähennystilillä seurattavaa 
arvonalennusta yhteensä 13,5 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Tilikau-

den tulokseen on kirjattu luottotappioita ja arvonalennuksia 
yhteensä 4,8 milj. euroa (3,6 milj. euroa). 

Sellaisia saamisia, joiden maksuehdoista on neuvoteltu uudel-
leen, oli 31.12.2011 yhteensä 3,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa).
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RahoitukseLLinen LuottoRiski
Rahoitusinstrumentteihin sisältyy riski siitä, että vastapuoli ei pysty 
täyttämään velvoitettaan. Kesko tekee valuutta- ja muita johdannai-
sia vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien pankkien kanssa. Lik-
videjä varoja sijoitetaan vuosittain vastapuolikohtaisesti vahvistet-
tavien limiittien rajoissa instrumentteihin, joiden luottokelpoisuus 
on hyvä. Korkosijoitusten sallitut sijoituslimiitit määritetään euro-
määräisesti ja aikasidonnaisesti yritys- ja pankkikohtaisesti. Näitä 
limiittejä tarkistetaan vuoden aikana aina markkinatilanteen 
mukaisesti.

LainasopiMukset MääRäYsvaLLan (YLi 50 %) 
MuutostiLanteissa
Kesko Oyj:n USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn 
ehtojen mukaan määräysvallan muutostilanteissa Keskolla on vel-
vollisuus tarjota takaisin maksettavaksi koko lainapääoma kaikille 
velkakirjan haltijoille. Velkakirjan haltijoilla on oikeus hyväksyä tai 
hylätä takaisinmaksu.

Kesko Oyj:llä olevan syndikoidun lainalimiitin ja muiden lainali-
miittien ehtojen mukaan lainannantajilla on oikeus irtisanoa lai-
nalimiitti ja mahdollisesti nostetut lainaerät.

Määräysvallan muutokseksi ei kummankaan lainasopimuksen 
ehtojen mukaan lueta omistuksen muutosta kauppiaille tai kaup-
piaiden muodostamalle yhdistykselle.

LuottoLuokitukset
Kesko Oyj ei toistaiseksi ole hankkinut luottokelpoisuusluokitusta, 
koska sitä ei ole yhtiön nykyisessä rahoitustilanteessa pidetty koko-
naistaloudellisena.

hYödYkeRiskit ja niiden heRkkYYsanaLYYsi
Konserni käyttää sähköjohdannaisia energiakustannusten tasaami-
seen. Sähkön hintariskiä tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä. 
Tilikauden aikana toimitetun sähkön hintaa suojaavien johdannais-
ten osalta arvonmuutokset sisältyvät ostojen oikaisueriin. Tulevai-
suuden ostoja suojaavien sopimusten osalta noudatetaan suojaus-
laskentaa. Suojauslaskennan kriteerit täyttävien johdannaisten 
tehokas osuus kirjataan oman pääoman arvonmuutosrahastoon ja 
tehoton osuus tuloslaskelmaan, liiketoiminnan muihin tuottoihin 
tai kuluihin. Omaan pääomaan kirjattavan arvonmuutosrahaston 
muutos esitetään laajan tuloslaskelman erässä Rahavirran suojauk-
sen arvonmuutos.

Suojauslaskennan tehoton osuus oli vuoden lopussa -1,1 milj. 
euroa (0,0 milj. euroa). 

Sähköjohdannaisilla oli tilinpäätöspäivänä ostettu sähköä 
yhteensä 798 200 MWH (1 131 120 MWH) ja suojausaste 1–12 kuukau-
dessa oli 78 % (79,5 %), 13–24 kuukaudessa 46 % (67,0 %), 25–36 
kuukaudessa 14 % (39,7 %), 37–48 kuukaudessa 3 % (5,8 %) ja 49–60 
kuukaudessa 0 % (0,0 %).

Herkkyysanalyysin laskennassa sähköjohdannaisten osalta on 
oletettu, että alle 12 kuukauden kuluttua erääntyvien johdannaisten 
vaikutus tulisi tulokseen. Jos sähköjohdannaisten markkinahinta 
muuttuisi tilinpäätöspäivän 31.12.2011 tasosta +/- 20 %, olisi vaiku-
tus vuoden 2012 tulokseen -/+ 3,3 milj. euroa (-/+ 6,0 milj. euroa) ja 
omaan pääomaan -/+ 2,9 milj. euroa (-/+ 6,4 milj. euroa). Vaikutuk-
set on laskettu ennen veroja.

johdannaissopimusten käyvät arvot

Milj. €

31.12.2011
positiivinen käypä arvo 

(tasearvo) 

31.12.2011
negatiivinen käypä 

arvo (tasearvo) 

31.12.2010
positiivinen käypä 

arvo (tasearvo) 

31.12.2010
negatiivinen käypä 

arvo (tasearvo) 

korkojohdannaiset 4,1 * 0,0 3,7 -0,1

Valuuttajohdannaiset 1,8 -12,9 * 1,4 -16,2

sähköjohdannaiset 0,0 -3,4 13,3 -0,1

johdannaissopimusten nimellismäärät

Milj. €
31.12.2011

nimellismäärä
31.12.2010

nimellismäärä

korkojohdannaiset 207,7 * 205,4

Valuuttajohdannaiset 458,1 * 324,8

sähköjohdannaiset 31,5 63,2

*) Johdannaissopimuksiin sisältyy valuuttamääräiseen lainajärjestelyyn liittyviä koronvaihtosopimuksia, joiden nimellisarvo on bruttomääräisenä 200,8 milj. euroa ja 
käypä arvo 4,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa) sekä valuutanvaihtosopimuksia, joiden nimellisarvo on 100,4 milj. euroa ja käypä arvo on -7,7 milj. euroa (-10,6 milj 
euroa).

Johdannaisten maksimiluottoriski on tilinpäätöspäivän taseen käypä arvo.
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pääoMaRakenteen haLLinta
Kesko-konsernin pääoman hallintaa koskevat tavoitteet käsittävät 
konsernin vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät tavoitteet. 
Konsernin pääomarakennetta (oman ja vieraan pääoman suhdetta) 
optimoidaan konsernitasolla. Konsernin vakavaraisuudelle ja mak-
suvalmiudelle asetettujen tavoitteiden tarkoituksena on turvata 
konsernin likviditeetti kaikissa markkinatilanteissa, mahdollistaa 
konsernin strategian mukaisten investointiohjelmien toteuttami-
nen ja omistaja-arvon säilyttäminen. Tavoitteet on asetettu tunnus-
luvuille omavaraisuusaste sekä korolliset nettovelat/käyttökate. 
Konsernin korollisten velkojen osalta on tietyiltä osin käytössä 
kovenantteja, joiden mukaiset ehdot on huomioitu edellä maini-
tuissa tavoitetasoissa. Konsernilla ei ole käytössä ulkoisen luotto-
luokituslaitoksen antamaa julkista luottoluokitusta.

Kesko-konsernin tunnuslukujen tavoitetasot hyväksytään kon-
sernin hallituksessa. Halllitus on 4. helmikuuta 2009 hyväksynyt 
osana konsernin taloudellisia keskipitkän aikavälin tavoitteita seu-
raavat arvot tunnusluvuille omavaraisuusaste ja korolliset nettove-
lat/käyttökate:

tavoitetaso toteuma 2011 toteuma 2010

omavaraisuusaste 40–50 % 53,9 % 53,5 %

korolliset nettovelat/
käyttökate < 3 0,1 -0,9

Milj. € 2011 2010

oma pääoma 2 233,0 2 209,9

taseen loppusumma 4 190,0 4 176,5

 -saadut ennakot 44,0 35,0

Yhteensä 4 146,0 4 141,5

omavaraisuusaste 53,9 % 53,5 %

korolliset velat 400,0 476,8

rahoitusomaisuus 367,3 847,2

korolliset nettovelat 32,8 -370,5

käyttökate 405,4 427,6

korolliset nettovelat/
käyttökate 0,1 0,9

Liite 40  
lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, 
toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyri-
tykset ja Keskon Eläkekassa. Tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset on 
lueteltu erillisessä liitteessä (liite 42).

Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin 
kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyllä osakkuusyrityksellä, 
Kruunuvuoren Satama Oy:llä on kiinteistöjä, jotka on vuokrattu 
konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan 
Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähit-
täiskauppayrityksille. Muut osakkuusyritykset ovat lähinnä liike-
kiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan huoneistoja 
ja kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyritykset, jotka 
ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, on yhdistelty konsernitilinpää-
tökseen omistusosuuden mukaisesti.

Keskon Eläkekassa on itsenäinen juridinen yksikkö, joka hallinnoi 
osaa konsernin Suomen henkilöstön eläkevaroista. Eläkevaroihin 
sisältyy Kesko Oyj:n osakkeita 32,5 milj. euron arvosta (45,3 milj. 
euroa). Eläkekassan omistamia kiinteistöjä ja huoneistoja on vuok-
rattu Kesko-konsernille.

Tilikaudella 2011 Kesko-konserni maksoi Eläkekassalle kannatus-
maksuja yhteensä 26,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Tilikauden 2010 aikana osa Kesko-konsernissa työskentelevien 
henkilöiden lakisääteisen eläketurvan hoidosta ja siihen liittyvästä 
vakuutuskannasta siirrettiin Keskon Eläkekassalta työeläkevakuu-
tusyhtiöön. Kannansiirtoon liittyen Eläkekassa palautti eläkesaa-
mista työnantajayhtiöille. Kesko-konsernissa toteutunut rahavirta-
vaikutus saamisen palautuksesta korkoineen oli 151,6 milj. euroa. 
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

tavaroiden ja palvelujen myynti
Milj. € 2011 2010

tavaroiden myynti

hallitus ja johto 37,3 35,9

Yhteensä 37,3 35,9

Milj. € 2011 2010

palvelujen myynti

osakkuusyritykset 2,2 1,5

hallitus ja johto 4,6 4,4

keskon eläkekassa 0,5 1,1

Yhteensä 7,3 7,0

Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Konserniyhtiöt 
myyvät tavaroita ja palveluita heidän kontrolloimilleen yrityksille. 

Tilikauden aikana Kesko-konserni myi yhden kiinteistöyhtiön 
Eläkekassalle. Kesko-konsernilla on kiinteistöyhtiöltä 39,7 milj. 
euron lainasaaminen. Lainan korko on kolmen kuukauden Euribor 
+ marginaali 0,5 % ja laina maksetaan takaisin vuoden 2012 aikana. 
Lainalla on kiinnitysvakuus.

Vuonna 2010 Kesko-konserni myi kahdeksan kiinteistöä konser-
nin osakkuusyritykselle Kruunuvuoren Satama Oy:lle. Kiinteistö-
kauppojen kauppahinta oli yhteensä 59,9 miljoonaa euroa. Kesko-
konsernin yhtiöt vuokrasivat kiinteistöt Kesko-konsernin yhtiöiden 
käyttöön pääosin 15 vuoden vuokrasopimuksilla jatko-optioin. 
Konsernille syntynyt myyntivoitto 13,8 milj. euroa esitettiin kerta-
luonteisena eränä liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Tavaroiden ja palvelujen myynnit lähipiirille ovat toteutuneet 
yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.

tavaroiden ja palvelujen ostot
Milj. € 2011 2010

tavaroiden ostot

hallitus ja johto 2,5 2,1

eläkekassa - 1,6

Yhteensä 2,5 3,7

Milj. € 2011 2010

palvelujen ostot

osakkuusyritykset 4,7 2,9

hallitus ja johto 0,1 0,1

Yhteensä 4,8 3,0

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy Kesko-konsernin maksa-
mia vuokrakuluja Keskon Eläkekassalle 16,2 milj. euroa (32,2 milj. 
euroa) ja osakkuusyrityksille 9,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Vuonna 2010 Kesko-konserni osti kolmen kiinteistöyhtiön osa-
kekannan ja yhden kiinteistön Keskon Eläkekassalta. Velaton kaup-
pahinta oli 125,5 milj. euroa, kun kiinteistöyhtiöiden velat Keskon 
Eläkekassalle siirtyivät Kesko-konsernin vastattavaksi.
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Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. € 2011 2010

osakkuusyritykset 0,0 0,1

hallitus ja johto 1,3 0,9

eläkekassa 0,1 0,0

Yhteensä 1,5 0,9

Liiketoiminnan muut kulut
Milj. € 2011 2010

osakkuusyritykset 9,9 4,4

eläkekassa 16,2 32,2

muu lähipiiriläinen 1,1 0,9

Yhteensä 27,2 37,5

Rahoituskulut
Milj. € 2011 2010

osakkuusyritykset 0,4 0,3

eläkekassa 0,6 0,0

Yhteensä 1,0 0,3

Lyhytaikaiset saamiset
Milj. € 2011 2010

osakkuusyritykset 0,1 0,0

hallitus ja johto 3,7 2,6

eläkekassa - 0,1

Yhteensä 3,9 2,7

Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Keskon myynnistä 
heidän kontrolloimilleen yrityksille syntyneet saamiset olivat tilin-
päätöspäivänä 3,7 milj.euroa (2,6 milj.euroa). Saamisten vakuutena 
on Keskon osakkuusyhtiön Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama 
tililuottovakuus, jonka enimmäismäärä on aina rajoitettu Vähittäis-
kaupan Takauksen K-kauppiasyritykseltä ja -yrittäjältä saaman vas-
tavakuuden realisointiarvoon. Vastavakuuden arvo oli tilikauden 
päättyessä 3,4 milj. euroa (4,8 milj. euroa).

Muut lyhytaikaiset velat
Milj. € 2011 2010

osakkuusyritykset 35,5 34,4

hallitus ja johto 1,2 0,9

eläkekassa 8,2 49,3

Yhteensä 44,9 84,6

Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy mm. ketjuhyvitysvelkoja 
K-kauppiaina toimivien kolmen Keskon hallituksen jäsenen kont-
rolloimille yrityksille. Ketjuhyvitystä maksetaan jälkikäteen toteu-
tuneiden vuosiostojen ja toiminnan laatuun liittyvien kriteerien 
perusteella.

Lisäksi Keskolla on pitkäaikaista saamista kiinteistöosakkuus-
yhtiöltä 1,5 milj. euroa.

johdon tYösuhde-etuudet

hallituksen palkkiot
tuhat € 2011 2010

heikki takamäki, puheenjohtaja 86,5 87,0

seppo paatelainen, varapuheenjohtaja 59,0 59,0

esa kiiskinen 42,0 42,0

ilpo kokkila 43,0 44,0

mikko kosonen 44,5 44,0

maarit näkyvä 44,5 46,0

rauno törrönen 42,0 42,0

pääjohtajan ja konsernijohtoryhmän palkat ja palkkiot
tuhat € 2011 2010

matti halmesmäki, pääjohtaja 1 002,4 855,2

konsernijohtoryhmä (muut jäsenet) 2 073,6 1 872,2

osakkeisiin peRusTuvaT suoRiTukseT
Pääjohtajalla oli 31.12.2011 optio-oikeuksia 130 000 kappaletta. Jos 
pääjohtajan optio-oikeuksilla merkittäisiin osakkeita, olisi optio-
osuuksien osuus 0,13 % osakkeista ja 0,03 % kaikista äänistä. Kon-
sernijohtoryhmän muilla jäsenillä oli 31.12.2011 myönnettyjä optio-
oikeuksia yhteensä 294 750 kappaletta. Konsernijohtoryhmän jäsen-
ten optio-oikeuksilla on samanlaiset ehdot ja vapaakirjautumisajat 
kuin muilla johdon optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla.

eläke-eTuudeT
Pääjohtaja ja muut konsernijohtoryhmän jäsenet ovat kolmea (3) 
jäsentä lukuun ottamatta Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun 
A-osaston jäseniä ja heidän eläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen 
ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän eläkkeensä 
on etuusperusteinen. Kolme jäsenistä on tullut Keskoon vuoden 
1998 jälkeen ja heidän eläkkeensä määräytyy yleisten työntekijän 
eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti.

iRTisanomisen yhTeydessä suoRiTeTTavaT eTuudeT
Pääjohtajalla ja muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on yhtiön 
irtisanoessa oikeus irtisanomisajan rahapalkkaan ja luontoisetuihin 
sekä erilliseen kertakaikkiseen irtisanomiskorvaukseen, joka mää-
räytyy johtajan irtisanomiskuukauden rahapalkan ja luontoisetujen 
perusteella. Irtisanomiskorvaus samoin kuin annetut optio-oikeu-
det tai niiden perusteella saadut tulot eivät ole osa johtajan palkkaa 
eikä niitä oteta huomioon irtisanomisajan palkan, irtisanomiskor-
vauksen tai eläkkeelle siirryttäessä eläkepalkan määrittämisessä. 
Johtajan itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu ainoastaan irtisa-
nomisajan palkkaan luontoisetuineen. Toimisuhteen päättyessä 
eläkkeelle siirtymiseen johtaja saa sopimuksensa mukaista eläkettä, 
ei muita korvauksia.

Liite 41  
muut liitetieDot

tiLinpäätöspäivän jäLkeiset tapahtuMat
Tilinpäätöspäivän jälkeen konsernissa ei ole ollut merkittäviä tapah-
tumia.
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Liite 42  
tYtärYhtiöt ja osakkuusYritYkset 31.12.2011

osuudet saMan konseRnin YRitYksissä
konsernin 

omistus
osuus %

emoyhtiön 
omistus
osuus %emoyhtiön omistamat kotipaikka

anttila oy helsinki 100,00 100,00

asunto oy kirkkonummen 
Västeruddintie 33 kirkkonummi 100,00 100,00

indoor group oy helsinki 100,00 100,00

intersport Finland oy helsinki 100,00 100,00

johaston oy helsinki 80,00 80,00

kenkäkesko oy helsinki 100,00 100,00

keslog oy helsinki 100,00 54,95

kestra kiinteistöpalvelut oy helsinki 100,00 100,00

kiinteistö oy helsingin 
satamakatu 3 helsinki 100,00 100,00

kiinteistö oy kemin asemakatu 4 kemi 66,50 66,50

kiinteistö oy lahden lyhytkatu 1* lahti 50,00 50,00

kiinteistö oy sunan hallitalo helsinki 100,00 100,00

kiinteistö oy Voisalmen liiketalo helsinki 100,00 100,00

kiinteistö oy Välivainion 
ostoskeskus oulu 65,97 65,97

k-instituutti oy helsinki 72,00 72,00

klintcenter ab maarianhamina 100,00 100,00

konekesko oy helsinki 100,00 100,00

k-plus oy helsinki 100,00 100,00

k-talouspalvelukeskus oy helsinki 100,00 51,02

musta pörssi oy helsinki 100,00 100,00

plussa oÜ tallinna, Viro 100,00 100,00

rautakesko oy helsinki 100,00 100,00

ruokakesko oy helsinki 100,00 100,00

sincera oy helsinki 100,00 100,00

VV-auto group oy helsinki 100,00 100,00

Muiden konserni yritysten 
omistamat kotipaikka

konsernin 
omistus
osuus %

emoyhtiön 
omistus
osuus %

ansami ooo pietari, Venäjä 100,00

antti sia riika, latvia 100,00

anttila as Viljandi, Viro 100,00

asko möbler aB huddinge, ruotsi 100,00

auto-span oy helsinki 100,00

Bansemko ooo moskova, Venäjä 100,00

Barker-littoinen oy espoo 100,00

Bruland Bygg as Förde, norja 66,31

Byggmakker Distribusjon as ski, norja 100,00

Byggmakker norge as oslo, norja 100,00

Cassa oy helsinki 100,00

Daugavkrasts m sia riika, latvia 100,00

Fiesta real estate as tallinna, Viro 100,00

hasti-ari as ski, norja 100,00

hauhon kiinteistö- ja 
kauppakeskus oy hämeenlinna 100,00

ikosen oÜ tallinna, Viro 100,00

indoor group as tallinna, Viro 100,00

indoor group sia riika, latvia 100,00

insofa oy lahti 100,00

johaston ooo moskova, Venäjä 80,00

kamenka ooo pietari, Venäjä 100,00

k-citymarket oy helsinki 100,00

keru kiinteistöt oy helsinki 100,00

kesko Food russia holding oy helsinki 100,00

kesko Food rus ooo pietari, Venäjä 100,00

kesko real estate latvia sia riika, latvia 100,00

kesko real estate ooo pietari, Venäjä 100,00

kespro oy helsinki 100,00

kestroy 1 Zao moskova, Venäjä 100,00

kFr real estate 1 ooo pietari, Venäjä 100,00

kiinteistö oy arolan risteys kouvola 100,00

kiinteistö oy Furupuro Vantaa 100,00

kiinteistö oy hannunhelmi helsinki 100,00

kiinteistö oy keravan 
alikeravantie 77 helsinki 100,00

kiinteistö oy lahden karisma helsinki 100,00

kiinteistö oy lappeenrannan 
oksasenkatu 4 helsinki 100,00

kiinteistö oy liike-jaako rovaniemi 67,88

kiinteistö mesta oy helsinki 100,00

kiinteistö oy mäntyharjun 
liiketori mäntyharju 100,00

kiinteistö oy pajalantie 19 järvenpää 100,00

kiinteistö oy piispansilta espoo 100,00

kiinteistö oy pälkäneen 
liikekeskus pälkäne 79,98

kiinteistö oy saarijärven postitalo saarijärvi 100,00

kiinteistö oy sarviniitynkatu 4 kerava 100,00

kiinteistö oy tampuri helsinki 100,00

kiinteistö oy tarkkaiikka oulu 100,00

kiinteistö oy Vantaan 
kiitoradantie 2 Vantaa 100,00

k-maatalouskaupat oy helsinki 100,00

knuto as ski, norja 100,00

konekesko eesti as tallinna, Viro 100,00

konekesko holding oy helsinki 100,00

konekesko latvija sia riika, latvia 100,00

konekesko lietuva uaB Vilna, liettua 100,00

konekesko ooo pietari, Venäjä 100,00
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Muiden konserni yritysten 
omistamat kotipaikka

konsernin 
omistus
osuus %

emoyhtiön 
omistus
osuus %

konsoma jllC minsk, Valko-Venäjä 8,94

k prof sia riika, latvia 100,00

k rauta sia riika, latvia 100,00

k-rauta aB tukholma, ruotsi 100,00

k-rauta Fastigheter i malmö aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i eskilstuna aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i halmstad aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i järfälla aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i linköping aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i norrbotten aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i sundsvall aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i täby aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i umeå aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter i uppland aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr Fastigheter servicekontor aB sollentuna, ruotsi 100,00

kr group ooo pietari, Venäjä 100,00

krona ooo pietari, Venäjä 100,00

limingan portti 1 oy liminka 100,00

loimaan maatalous- ja 
rautakauppa oy helsinki 100,00

malmintorin pysäköintitalo oy* helsinki 99,91

match-point ooo pietari, Venäjä 100,00

mežciems real estate sia riika, latvia 100,00

midgard ooo pietari, Venäjä 100,00

norgros handel as lilleström, norja 100,00

oma ooo minsk, Valko-Venäjä 8,94

pikoil oy helsinki 100,00

polo ls sia riika, latvia 100,00

rake Bergen as oslo, norja 100,00

rake eiendom as oslo, norja 100,00

rautakesko as tallinna, Viro 100,00

rautakesko a/s riika, latvia 100,00

romos holdingas uaB kaunas, liettua 8,94

senukai uaB kaunas, liettua 49,61

senuku prekybos Centras uaB Vilna, liettua 50,00

senuku tirdzniecibas Centrs sia riika, latvia 50,00

spC holding uaB kaunas, liettua 50,00

stroymaster holding Finland oy helsinki 100,00

stroymaster Zao pietari, Venäjä 100,00

sunretail Zao moskova, Venäjä 100,00

suomenojan kauppakeskus oy espoo 100,00

Muiden konserni yritysten 
omistamat kotipaikka

konsernin 
omistus
osuus %

emoyhtiön 
omistus
osuus %

tampereen länsikeskus oy tampere 100,00

tarondi estate ooo moskova, Venäjä 100,00

tp real estate sia riika, latvia 100,00

trøgstadveien 13 as ski, norja 100,00

turun VV-auto oy helsinki 100,00

ural ooo pietari, Venäjä 100,00

Verdal eiendom as ski, norja 100,00

VV-autotalot oy helsinki 100,00

osakkuusYRitYkset
konsernin 

omistus
osuus %

emoyhtiön 
omistus
osuus %emoyhtiön omistamat kotipaikka

graanin liikekeskus oy mikkeli 50,00 50,00

itäkeskuksen pysäköintitalo oy* helsinki 36,16 36,16

kiinteistö oy itäaukio lahti 26,20 26,20

kiinteistö oy janakkalan 
linnatuuli janakkala 29,86 29,86

kiinteistö oy joensuun 
kaupunginportti joensuu 22,77 22,77

kiinteistö oy mellunmäen liike- ja 
toimintakeskus helsinki 23,42 23,42

kiinteistö oy ulvilan hansa* ulvila 42,41 42,41

kiinteistö oy Vantaanportin 
liikekeskus* Vantaa 27,81 27,81

kruunuvuoren satama oy helsinki 49,00 49,00

Valluga-sijoitus oy helsinki 39,00 39,00

Vähittäiskaupan takaus oy helsinki 34,35 34,35

Vähittäiskaupan tilipalvelu Vtp oy helsinki 30,00 30,00

Muiden konserniyritysten omistamat

kiinteistö oy lahden 
teollisuuskeskus* lahti 48,32

talo oy kalevanpuisto* kuopio 47,60

toomax asia ltd. hong kong 25,00

toomaXX handels gmbh saksa 25,00

* Yhteisessä määräysvallassa olevat keskinäiset kiinteistöyhtiöt, jotka 
yhdistellään rivi riviltä
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emoyHTiön Tuloslaskelma
€ 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Liikevaihto 25 621 748,61 22 902 406,32

liiketoiminnan muut tuotot 123 529 699,73 203 915 958,89

materiaalit ja palvelut 189,39 -251,91

henkilöstökulut -14 739 739,34 84 202 193,58

poistot ja arvonalentumiset -15 912 629,43 -18 950 307,10

liiketoiminnan muut kulut -99 201 860,46 -112 216 261,62

Liikevoitto 19 297 408,50 179 853 738,16

rahoitustuotot ja -kulut 13 569 860,15 11 316 516,87

voitto ennen satunnaisia eriä 32 867 268,65 191 170 255,03

satunnaiset erät 103 123 780,45 51 637 711,18

voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 135 991 049,10 242 807 966,21

tilinpäätössiirrot 222 906,59 11 578 899,13

voitto ennen veroja 136 213 955,69 254 386 865,34

tuloverot -35 660 765,71 -64 854 150,69

tilikauden voitto 100 553 189,98 189 532 714,65

emoyHTiön TilinpääTös (Fas)
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€ 31.12.2011 31.12.2010

vastaavaa

pYsYvät vastaavat

aineettoMat hYödYkkeet

aineettomat oikeudet 124 834,67 199 906,39

muut pitkävaikutteiset menot 9 893 042,86 4 313 388,19

ennakkomaksut 1 976 928,89 1 736 613,77

11 994 806,42 6 249 908,35

aineeLLiset hYödYkkeet

maa- ja vesialueet 81 256 474,49 80 873 372,49

rakennukset ja rakennelmat 207 339 953,84 205 180 300,54

koneet ja kalusto 3 554 390,98 2 863 976,71

muut aineelliset hyödykkeet 5 213 897,51 5 293 574,24

ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat 4 307 434,52 2 840 181,75

301 672 151,34 297 051 405,73

sijoitukset

osuudet saman konsernin 
yrityksissä 290 885 444,71 290 883 006,31

osuudet omistusyhteysyrityksissä 50 428 962,48 50 428 962,48

muut sijoitukset 12 367 622,37 11 269 659,86

353 682 029,56 352 581 628,65

vaihtuvat vastaavat

saaMiset

pitkäaikainen

saamiset saman konsernin 
yrityksiltä 354 779 677,39 301 952 665,95

saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 546 010,01 1 546 010,01

356 325 687,40 303 498 675,96

lyhytaikainen

myyntisaamiset 120 317,26 133 107,69

saamiset saman konsernin 
yrityksiltä 704 423 650,80 419 278 113,48

saamiset omistusyhteysyrityksiltä 80 421,63 1 031 965,85

lainasaamiset 39 654 941,99 -

muut saamiset 247 336,90 529 725,06

siirtosaamiset 36 354 322,90 34 266 780,47

780 880 991,48 455 239 692,55

RahoitusaRvopapeRit

muut arvopaperit 240 812 775,14 762 309 168,71

Rahat ja pankkisaaMiset 44 094 169,82 11 311 650,71

vastaavaa Yhteensä 2 089 462 611,16 2 188 242 130,66

€ 31.12.2011 31.12.2010

vastattavaa

oMa pääoMa

osakepääoma 197 282 584,00 197 282 584,00

Ylikurssirahasto 197 498 010,90 197 498 010,90

muut rahastot 243 503 433,05 243 415 795,55

edellisten tilikausien voitto 757 495 654,85 719 178 076,45

tilikauden voitto 100 553 189,98 189 532 714,65

1 496 332 872,78 1 546 907 181,55

tiLinpäätössiiRtojen keRtYMä

poistoero 79 810 615,60 80 033 522,19

pakoLLiset vaRaukset

muut pakolliset varaukset 308 363,01 2 004 418,01

vieRas pääoMa

 pitkäaikainen

suunnatut velkakirjalainat 100 418 410,04 100 418 410,04

lainat rahoituslaitoksilta 25 793 139,03 32 689 235,40

muut velat pitkäaikainen 12 651,73 13 200,00

126 224 200,80 133 120 845,44

lyhytaikainen

lainat rahoituslaitoksilta 7 147 962,83 -

saadut ennakot 37 165,30 1 109,73

ostovelat 4 068 791,84 2 745 213,39

Velat saman konsernin yrityksille 319 714 249,62 373 586 139,84

Velat omistusyhteysyrityksille 35 543 101,97 34 211 919,86

muut velat 6 741 000,02 4 934 194,55

siirtovelat 13 534 287,39 10 697 586,10

386 786 558,97 426 176 163,47

vastattavaa Yhteensä 2 089 462 611,16 2 188 242 130,66

emoyHTiön Tase
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€ 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto ennen satunnaisia eriä 32 867 268,65 191 170 255,03

oikaisut:

suunnitelman mukaiset poistot 15 912 629,43 17 434 923,06

rahoitustuotot ja -kulut -13 569 860,15 -13 813 089,93

muut oikaisut -1 726 000,62 -69 584 215,55

33 484 037,31 125 207 872,61

käyttöpääoman muutos

lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys (-/+) 3 320 954,86 -1 088 925,27

koroton lyhytaikainen velka, lisäys/vähennys (+/-) -571 717,25 11 765 141,48

2 749 237,61 10 676 216,21

maksetut korot -18 981 566,75 -16 082 754,25

saadut korot 35 143 055,26 25 698 497,53

saadut osingot 105 961,20 21 851,99

maksetut verot -40 676 089,59 -103 242 413,51

-24 408 639,88 -93 604 818,24

Liiketoiminnan rahavirta 11 824 635,04 42 279 270,58

investointien rahavirta

investoinnit muihin sijoituksiin -427 410,59 -4 494 826,00

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -22 247 633,99 -7 342 155,49

pitkäaikaisten saamisten lisäys -52 827 011,44 0,00

pitkäaikaisten saamisten vähennys 0,00 107 916 292,15

tytäryhtiön hankinta -5 651 403,87 -27 381 743,56

tytäryhtiön myynti 3 800,00 1 934 425,00

osakkuusyhtiön hankinta 0,00 -32 669 166,40

osakkuusyhtiön myynti 0,00 6 727,52

luovutustulot muista sijoituksista 0,00 411 370,00

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 696 049,13 103 295 518,59

investointien rahavirta 79 453 610,76 141 676 441,81

Rahoituksen rahavirta

lyhytaikaisten velkojen lisäys/vähennys (+/-) -42 791 255,48 114 638 294,24

pitkäaikaisten velkojen lisäys/vähennys (+/-) -6 896 644,64 -5 492 357,02

lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+) -323 916 887,35 -120 104 979,56

lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset 199 649 938,45 -112 971 602,17

maksetut osingot -128 233 679,60 -88 547 166,90

saadut ja maksetut konserniavustukset 103 123 780,45 51 637 711,18

svop-rahaston lisäys 87 637,50 4 208 314,54

omien osakkeiden rahaston lisäys -22 863 905,23 0,00

muut 302 338,55 -14 132 237,45

Rahoituksen rahavirta 221 538 677,35 170 764 023,14

Rahavarojen muutos 289 167 653,07 13 191 689,25

Rahavarat 1.1. 438 579 485,23 425 387 795,98

Rahavarat 31.12. 149 411 832,16 438 579 485,23

emoyHTiön raHavirTalaskelma
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emoyHTiön Tilin pääTöksen liiTeTiedoT

tiLinpäätöksen LaatiMispeRiaatteet
Kesko Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) 
mukaisesti.

pYsYvät vastaavat
aineeTTomaT hyödykkeeT
Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

poistoajat
Muut pitkävaikutteiset menot 5–20 vuotta
ATK-ohjelmistot ja lisenssit 3–5 vuotta

aineelliseT hyödykkeeT
Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

poistoajat
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistona aineellis-
ten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella alkuperäisestä 
hankintahinnasta.

Poistoaikoina on käytetty
Rakennukset ja rakennelmat 10–33 vuotta
Rakennusten osat 8 vuotta
Koneet ja kalusto 25 %:n menojäännöspoisto
Autot 5 vuotta
Tietotekniset kalustot 3–5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 5–14 vuotta

Maa-alueista ei ole tehty poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot 
ja poistoeron muutos yhteensä vastaavat EVL-poistoja. Poistoeron 
muutos on käsitelty tilinpäätössiirtoina. 

RahoiTusomaisuuden aRvosTus
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai 
sitä alempaan käypään arvoon.

valuuTTamääRäiseT eRäT
Valuuttamääräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilin-
päätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssin mukaan. Jos 
saaminen tai velka on sidottu kiinteään kurssiin, sitä on käytetty 
muuntamisessa. Kurssierot on kirjattu tilinpäätökseen tulosvaikut-
teisesti.

johdannaissopimukseT
korkojohdannaiset
Korkojohdannaisia käytetään muokkaamaan lainojen korkosidon-
naisuusaikaa. Tavoiteduraatio on kolme vuotta ja sen sallitaan vaih-

della puolentoista ja neljän vuoden välillä. Korkojohdannaisista 
aiheutuneet kassavirrat kirjataan tilikauden aikana korkotuotoiksi 
tai -kuluiksi sulkemispäivän mukaan. Tilinpäätöksessä avoimet 
korkotermiini-, -futuuri-, -optio- ja -swap-sopimukset arvostetaan 
käypään arvoon, mutta realisoitumattomia arvonnousuja ei 
tulouteta. Mahdolliset arvostustappiot kirjataan korkokuluksi.

valuuttajohdannaiset
Valuuttajohdannaisia käytetään suojautumistarkoituksessa sekä 
translaatio- että transaktioriskiltä. Valuuttatermiinit arvostetaan 
tilinpäätöspäivän termiinikurssiin. Avoimien johdannaissopimus-
ten kurssierot kirjataan rahoituseriin. Jos johdannaisella on suojattu 
valuuttamääräistä tase-erää, on arvonmuutos kirjattu tase-erän 
muutosta vastaan. Optiosopimusten osalta preemiot sisältyvät 
taseen siirtyviin eriin, kunnes ne erääntyvät tai arvonmuutos tilin-
päätöspäivänä edellyttää tulokseen kirjaamista.

hyödykejohdannaiset
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Kestra Kiinteistöpalvelut Oy käyttää sähkö-
johdannaisia konsernin ja sen kauppiaiden energiakustannusten 
tasaamiseen. Kesko Oyj on ulkoinen vastapuoli pankin kanssa teh-
dyissä sähköjohdannaisissa ja tekee sisäisen suojauksen vastaavaan 
hintaan tytäryhtiön kanssa. Kesko Oyj:llä ei missään vaiheessa ole 
johdannaispositiota eikä näin ollen myöskään tulosvaikutusta. Säh-
kön hintariskiä tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä. Tilikau-
den aikana toimitetun sähkön hintaa suojaavien johdannaisten 
osalta arvonmuutokset kirjataan Keskossa rahoitustuottoihin ja 
-kuluihin. Tulevaisuuden ostoja suojaavien sopimusten realisoitu-
mattomia voittoja ja tappioita ei ole kirjattu tuloslaskelmaan.

eläkejäRjesTelyT
Eläkemenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan koko tilikauden 
ajalta ja henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkeyh-
tiössä.

pakolliseT vaRaukseT
Pakollisina varauksina on taseessa esitetty eriä, joihin on sopimuk-
sin tai muutoin sitouduttu, mutta jotka eivät ole vielä realisoituneet. 
Pakollisten varausten muutokset sisältyvät tuloslaskelmaan. Kon-
sernin harjoittaman liiketoiminnan käytöstä poistuneiden tyhjien 
vuokratilojen vuokravastuu samoin kuin vastaavien tilojen ulko-
puolisille vuokrauksesta aiheutuvat tappiot on käsitelty pakollisena 
varauksena.

TuloveRoT
Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut 
tuloverot sekä aikaisemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palau-
tetut verot. Laskennallisia veroja ei sisällytetä emoyhtiön tuloslas-
kelmaan ja taseeseen.
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tuLosLaskeLMan Liitetiedot

Milj. € 2011 2010

1. Liiketoiminnan muut tuotot

kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 0,0 66,3

Vuokratuotot 123,1 137,3

muut 0,4 0,3

Yhteensä 123,5 203,9

tilikauden 2010 aikana kesko oyj myi omistamiaan kiinteistöjä osakkuus-
yhtiölleen kruunuvuoren satama oy:lle sekä Vakuutusyhtiö ilmariselle.

2. henkilökunnan lukumäärä keskimäärin

kesko oyj 162 150

Yhteensä 162 150

3. henkilöstökulut

palkat ja palkkiot -12,3 -9,9

henkilösivukulut

eläkekulut -1,8 94,6

muut henkilösivukulut -0,6 -0,5

Yhteensä -14,7 84,2

kesko oyj sai tilikauden 2010 aikana keskon eläkekassalta ylikatepalautuksena 
94,9 milj. euroa.

johdon palkat ja palkkiot

toimitusjohtaja 1,0 0,9

hallituksen jäsenet 0,4 0,4

Yhteensä 1,4 1,2

johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

4. poistot ja arvonalentumiset

suunnitelman mukaiset poistot -15,9 -17,4

arvonalentumiset, pysyvät vastaavat - -1,5

Yhteensä -15,9 -19,0

5. Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut -67,8 -80,5

markkinointikulut -1,5 -1,6

kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito -7,2 -8,0

tietoliikennekulut -15,8 -14,5

kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitappiot - -1,0

muut liikekulut -6,9 -6,5

Yhteensä -99,2 -112,2

tilintarkastuspalkkiot

khtyhteisö pricewaterhouseCoopers

tilintarkastuspalkkiot 0,1 0,1

Veroneuvonta 0,1 0,1

muut palkkiot 0,1 0,1

Yhteensä 0,3 0,3

Milj. € 2011 2010

6. Rahoitustuotot ja kulut

tuotot pitkäaikaisista sijoituksista

osinkotuotot saman konsernin  
yrityksiltä 0,1 -

osakkeiden myyntivoitot - 0,3

tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 0,1 0,3

muut korko- ja rahoitustuotot

saman konsernin yrityksiltä 23,9 15,7

muut 18,2 27,1

korko- ja rahoitustuotot yhteensä 42,1 42,8

korko- ja muut rahoituskulut

saman konsernin yrityksille -6,7 -3,0

muut -21,9 -28,8

korko- ja rahoituskulut yhteensä -28,7 -31,7

Yhteensä 13,6 11,3

7. satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

saadut konserniavustukset 130,9 100,7

annetut konserniavustukset -27,8 -49,1

Yhteensä 103,1 51,6

8. tilinpäätössiirrot

suunnitelman mukaisten ja verotuksessa 
tehtyjen poistojen erotus 0,2 11,6

Yhteensä 0,2 11,6

9. pakollisten varausten muutokset

tyhjien tilojen vastaiset vuokramenot 1,4 3,7

muut muutokset 0,3 2,2

Yhteensä 1,7 5,8

10. tuloverot

tuloverot satunnaisista eristä -26,8 -13,4

tuloverot varsinaisesta toiminnasta -8,9 -51,4

Yhteensä -35,7 -64,9

LaskennaLLiset veRot
Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei ole merkitty taseeseen. 
Niiden määrä ei ole olennainen.
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taseen Liitetiedot

Milj. € 2011 2010

11. aineettomat hyödykkeet

aineettomat hyödykkeet

hankintameno 1.1. 38,9 39,5

lisäykset 6,7 0,3

Vähennykset -10,4 -1,1

siirrot erien välillä 1,1 0,2

hankintameno 31.12. 36,3 38,9

kertyneet poistot 1.1. -35,1 -34,0

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 10,4 0,5

tilikauden poisto -1,6 -1,5

kertyneet poistot 31.12. -26,3 -35,1

kirjanpitoarvo 31.12. 10,0 3,8

ennakkomaksut

hankintameno 1.1. 1,7 1,5

lisäykset 1,8 0,5

Vähennykset -0,5 0,0

siirrot erien välillä -1,1 -0,2

hankintameno 31.12. 1,9 1,7

kirjanpitoarvo 31.12. 2,0 1,7

12. aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet

hankintameno 1.1. 80,9 97,2

lisäykset 0,4 0,3

Vähennykset - -16,2

arvonalentuminen - -0,5

hankintameno 31.12. 81,3 80,9

kirjanpitoarvo 31.12. 81,3 80,9

Rakennukset ja rakennelmat

hankintameno 1.1. 377,9 428,0

lisäykset 14,5 4,1

Vähennykset -16,4 -56,3

siirrot erien välillä 0,1 2,0

hankintameno 31.12. 376,0 377,9

kertyneet poistot 1.1. -172,7 -194,8

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 16,4 36,8

arvonalentuminen - -1,0

tilikauden poisto -12,4 -13,6

kertyneet poistot 31.12. -168,7 -172,7

kirjanpitoarvo 31.12. 207,3 205,2

koneet ja kalusto

hankintameno 1.1. 19,7 22,1

lisäykset 1,0 0,4

Vähennykset -3,4 -2,9

siirrot erien välillä 0,6 0,2

hankintameno 31.12. 17,9 19,7

kertyneet poistot 1.1. -16,8 -18,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 3,4 2,3

tilikauden poisto -0,9 -1,0

kertyneet poistot 31.12. -14,3 -16,8

kirjanpitoarvo 31.12. 3,6 2,9

 

Milj. € 2011 2010

Muut aineelliset hyödykkeet

hankintameno 1.1. 12,8 13,7

lisäykset 0,8 0,3

Vähennykset -0,8 -1,3

siirrot erien välillä 0,1 0,1

hankintameno 31.12. 12,9 12,8

kertyneet poistot 1.1. -7,5 -7,1

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,8 0,6

tilikauden poisto -1,0 -1,1

kertyneet poistot 31.12. -7,7 -7,5

kirjanpitoarvo 31.12. 5,2 5,3

ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat

hankintameno 1.1. 2,8 4,6

lisäykset 3,5 1,4

Vähennykset -1,2 -0,9

siirrot erien välillä -0,8 -2,3

hankintameno 31.12. 4,3 2,8

kirjanpitoarvo 31.12. 4,3 2,8

pysyvien vastaavien arvonkorotukset
tilikauden päättyessä kesko oyj:n taseeseen ei sisältynyt arvonkorotuksia.

13. sijoitukset

osuudet konserniyrityksissä

hankintameno 1.1. 290,9 264,1

lisäykset - 27,4

Vähennykset - -0,6

hankintameno 31.12. 290,9 290,9

kirjanpitoarvo 31.12. 290,9 290,9

osuudet omistusyhteysyrityksissä

hankintameno 1.1. 50,4 17,8

lisäykset - 32,7

hankintameno 31.12. 50,4 50,4

kirjanpitoarvo 31.12. 50,4 50,4

Muut sijoitukset

hankintameno 1.1. 12,0 8,0

lisäykset 0,4 4,5

Vähennykset - -0,5

hankintameno 31.12. 12,4 12,0

kirjanpitoarvo 31.12. 12,4 12,0

Kesko Oyj:n omistukset muissa yrityksissä 31.12.2011 on esitetty 
eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
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Milj. € 2011 2010

14. saamiset

saamiset saman konsernin yrityksiltä

pitkäaikainen

lainasaamiset 316,8 251,6

pääomalainat 38,0 50,4

pitkäaikainen yhteensä 354,8 302,0

lyhytaikainen

myyntisaamiset 2,5 1,6

lainasaamiset 701,0 415,4

siirtosaamiset 0,9 2,3

lyhytaikainen yhteensä 704,4 419,3

Yhteensä 1 059,2 721,2

Kesko Oyj on antanut pääomalainaa suoraan omistamilleen Indoor 
Group Oy:lle 10,0 milj. euroa, Kiinteistö Mesta Oy:lle 10,0 milj. euroa 
sekä Johaston Oy:lle 24,0 milj. euroa. 

Indoor Group Oy:lle myönnetyn lainan laina-aika päättyy 
31.3.2014. Lainan pääoma maksetaan takaisin viidessä yhtä suuressa 
erässä. Lainan pääoman takaisinmaksua sovelletaan ainoastaan, jos 
OYL 12 luvun 1 § 1 momentin asettamat edellytykset täyttyvät. Korko 
maksetaan ainoastaan, jos yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien 
pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätök-
seen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Maksuedellytys-
ten täyttyessä lainalle maksetaan kymmenen prosentin korko.

Kiinteistö Mesta Oy:lle myönnetty laina maksetaan takaisin aino-
astaan, jos velallisen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetta-
van taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokel-
vottomille erille jää lainanmaksun jälkeen täysi kate. 

Johaston Oy:lle myönnetyn lainan laina-aika päättyy 31.12.2016. 
Lainan pääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä. Lainan pääoma 
maksetaan takaisin pääomalainan takaisinmaksulle laissa asetet-
tujen vaatimusten täyttyessä. Laina on koroton.

Milj. € 2011 2010

saamiset omistusyhteysyrityksiltä

pitkäaikainen

lainasaamiset 1,5 1,5

 

lyhytaikainen

lainasaamiset 0,1 1,0

lyhytaikainen yhteensä 0,1 1,0

Yhteensä 1,6 2,6

siirtosaamiset

Verot 31,6 26,3

muut 4,8 8,0

Yhteensä 36,4 34,3

 

Milj. € 2011 2010

15. oma pääoma

osakepääoma 1.1. 197,3 196,6

merkinnät optio-oikeuksilla 0,0 0,6

osakepääoma 31.12. 197,3 197,3

osakeanti, optio-oikeuksien käyttö 1.1. - -

lisäys 0,1 4,2

siirto osakepääomaan - -0,6

siirto muut rahastot -0,1 -3,6

osakeanti, optio-oikeuksien käyttö 31.12. - -

Ylikurssirahasto 1.1. 197,5 193,9

merkinnät optio-oikeuksilla - 3,6

Ylikurssirahasto 31.12. 197,5 197,5

muut rahastot

käyttörahasto 1.1. 243,4 243,4

käyttörahasto 31.12. 243,4 243,4

sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1 - -

lisäys 0,1 -

sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 0,1 -

muut rahastot 31.12. 243,5 243,4

edellisten tilikausien voitto 1.1. 908,7 808,4

osingonjako -128,2 -88,5

omat osakkeet -22,9 -

siirto lahjoitusvaroihin -0,1 -0,7

edellisten tilikausien voitto 31.12. 757,5 719,2

tilikauden voitto 100,6 189,5

oma pääoma yhteensä 1 496,4 1 546,9

Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kaksi 
kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla 
tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 31.5.2011 
(2 750 B-osaketta, 64 267 euroa) ja 1.8.2011 (1 000 B-osaketta, 23 370 
euroa) ja niistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksilla. Mer-
kityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsin-
gin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 
1.6.2011 ja 2.8.2011. Yhtiön osakkeista yhteensä saamat merkintä-
hinnat 87 638 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon.

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2011 2010

muut rahastot 243,5 243,4

edellisten tilikausien voitto 757,5 719,2

tilikauden voitto 100,6 189,5

Yhteensä 1 101,6 1 152,1

emoyhtiön osakepääoman jakautuminen

kpl
vastaarvo 

euroa Milj. euroa

a-osakkeet 31 737 007 2,00 63,5

B-osakkeet 66 908 035 2,00 133,8

Yhteensä 98 645 042 197,3

osakkeiden äänimäärät: ääniä

a-osake 10

B-osake 1
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halliTuksen valTuudeT hankkia ja luovuTTaa  
omia osakkeiTa
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 
30.9.2012 asti voimassa oleva valtuutus enintään 1 000 000 yhtiön 
oman B-osakkeen hankkimisesta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous 
antoi hallitukselle 30.6.2014 asti voimassaolevan valtuutuksen päät-
tää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen 
luovuttamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen aiemmin 30.3.2009 
myöntämä valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 
maksua tai muuta vastiketta vastaan 30.3.2012 mennessä on edelleen 
voimassa. Osakkeiden hankkimisvaltuutuksen perusteella tilikau-
den aikana hankittiin Helsingin Pörssistä yhteensä 700 000 yhtiön 
omaa B-osaketta. Hankinnan aloittamisesta tiedotettiin 28.4.2011 
pörssitiedotteella. Hankinnan etenemisestä tiedotettiin aina kunkin 
hankintapäivän pörssi-ilmoituksella. Osakkeista maksettu koko-
naishinta oli 23,7 milj. euroa. Osakeantivaltuutusten perusteella ei 
ole annettu yhtiön osakkeita.

opTioT
Osana johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää konsernilla on 
osakeoptiojärjestelyjä. Optio-oikeus antaa oikeuden merkitä yhden 
Kesko Oyj:n B-osakkeen optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan 
ja optioehdoissa määrättynä aikana. Optio-oikeudet menetetään 
henkilön lähtiessä yrityksestä ennen optioihin liittyvän sitouttavan 
ajan päättymistä ellei hallitus yksittäistapauksessa päätä, että optio-
oikeuden saaja voi pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat 
optio-oikeutensa tai osan niistä.

vuoden 2007 opTio-ohjelma
Varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2007 antaa vastikkeetta 
yhteensä 3 000 000 optio-oikeutta Kesko-konsernin johtoon kuu-
luville ja muille avainhenkilöille ja Kesko Oyj:n kokonaan omista-
malle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu 
osaksi Keskon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Yksi optio-
oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Kesko Oyj:n B-osak-
keen. Lisäksi ohjelmaan liittyy Keskon hallituksen optionsaajille 
asettama velvoite hankkia 25  %:lla optio-oikeuksista saaduista 
myyntituloista yhtiön osakkeita pysyväisluonteiseen omistukseen. 
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C siten, 
että kussakin merkityssä erässä on 1 000 000 optio-oikeutta.

Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeudella:
 ■ 2007A 1.4.2010–30.4.2012
 ■ 2007B 1.4.2011–30.4.2013
 ■ 2007C 1.4.2012–30.4.2014

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2007A on 
Kesko Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin 
Pörssissä ajanjaksolla 1.4.–30.4.2007 (45,82 euroa), optio-oikeudella 
2007B ajanjaksolla 1.4.–30.4.2008 (26,57 euroa) ja optio-oikeudella 
2007C ajanjaksolla 1.4.–30.4.2009 (16,84 euroa). Optio-oikeuksilla 
merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähin-
nan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää 
päätettävien voiton- ja muun varojenjakojen määrällä kunkin varo-
jenjaon täsmäytyspäivänä.

Vuoden 2010 osingonjaon jälkeen B-osakkeen merkintähinta 
optio-oikeudella 2007A oli vuoden 2011 lopussa 41,02 euroa, optio-
oikeudella 2007B 23,37 euroa ja optio-oikeudella 2007C 14,64 euroa. 
Optio-ohjelman piirissä on noin 130 henkilöä.

liikkeeseen laskeTTujen opTio-oikeuksien osuudeT 
osakkeisTa ja äänisTä 
Jos kaikilla toteutettavissa olevilla optioilla merkittäisiin osakkeita, 
olisi kaikkien vuoden 2007 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden 
osuus 2,95 % kaikista osakkeista ja 0,77 % kaikista äänistä. Yhtiön 
osakkeiden lukumäärä voi nousta optio-oikeuksilla tehtävien mer-
kintöjen seurauksena 101 641 292 osakkeeseen. Merkintöjen seu-
rauksena kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä voi nousta 
387 274 355 ääneen.

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeu-
det alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kauppare-
kisteriin.

Milj. € 2011 2010

16. tilinpäätössiirtojen kertymä

poistoero 79,8 80,0

Yhteensä 79,8 80,0

17. pakolliset varaukset

tyhjien toimitilojen vastaiset vuokramenot 0,3 2,0

Yhteensä 0,3 2,0

18. pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 
viiden vuoden kuluttua

suunnatut velkakirjalainat 20,1 50,2

lainat rahoituslaitoksilta - -

Yhteensä 20,1 50,2

Kesko Oyj laski 10.6.2004 liikkeelle Yhdysvalloissa 120 milj. USD:n 
arvosta suunnattuja velkakirjalainoja (USD Private Placement). Jär-
jestely käsittää kolme kertalyhenteistä lainaerää: 10 vuotta (60 milj. 
USD), 12 vuotta (36 milj. USD) ja 15 vuotta (24 milj. USD). Kesko on 
suojannut lainan valuutan- ja koronvaihtosopimuksin, joiden tulok-
sena lainan pääoma on yhteensä 100,4 milj. euroa ja kiinteä pää-
omapainotettu keskikorko 5,4 %. 
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Milj. € 2011 2010

19. Lyhytaikainen vieras pääoma

velat saman konsernin yrityksille

ostovelat 0,1 0,1

muut velat 317,7 370,4

siirtovelat 1,9 3,0

Yhteensä 319,7 373,6

velat omistusyhteysyrityksille

muut velat 35,5 34,2

Yhteensä 35,5 34,2

siirtovelat

henkilöstökulut 3,4 3,0

Verot 0,3 -

muut 9,8 7,7

Yhteensä 13,5 10,7

20. korottomat velat

lyhytaikainen vieras pääoma 21,3 17,8

Yhteensä 21,3 17,8

Muut Liitetiedot

Milj. € 2011 2010

21. annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

kiinteistökiinnitykset

omasta puolesta 6 6

konserniyhtiöiden puolesta 10 10

pantatut osakkeet 44 39

takaukset

omasta puolesta 1 2

konserniyritysten puolesta 50 42

muiden puolesta 0 0

Muut vastuut ja vastuusitoumukset

omasta puolesta 9 7

vuokravastuut koneista ja kalustosta

Vuoden sisällä erääntyvät 0 0

myöhemmin erääntyvät 1 0

vuokravastuut kiinteistöistä

Vuoden sisällä erääntyvät 55 62

myöhemmin erääntyvät 305 330

Milj. € 2011
käypä 

arvo 2010
käypä 

arvo

johdannaissopimuksista  
johtuvat vastuut

kohde-etuuksien arvot 31.12.

korkojohdannaiset

termiini- ja futuurisopimukset - -

koronvaihtosopimukset 201 4,1 201 3,7

Valuuttajohdannaiset

termiini- ja futuurisopimukset

konsernin ulkoiset 351 -3,4 223 -4,2

konsernin sisäiset 24 -1,0 27 0,0

optiosopimukset

ostetut - -

asetetut 4 0,0

Valuutanvaihtosopimukset 100 -7,7 100 -10,6

hyödykejohdannaiset

sähköjohdannaiset

konsernin ulkoiset 32 -3,4 63 13,2

konsernin sisäiset 32 3,4 63 -13,2
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allekirjoiTukseT

tiLinpäätöksen ja toiMintakeRtoMuksen 
aLLekiRjoitukset

Helsingissä, 1. päivänä helmikuuta 2012

 Heikki Takamäki Seppo Paatelainen

 Esa Kiiskinen Ilpo Kokkila Mikko Kosonen

 Maarit Näkyvä Rauno Törrönen Matti Halmesmäki
   Toimitusjohtaja

tiLinpäätösMeRkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 10. päivänä helmikuuta 2012

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Johan Kronberg
KHT
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TilinTarkasTuskerTomus

kesko oYj:n YhtiökokoukseLLe
Olemme tilintarkastaneet Kesko Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilin-
päätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslas-
kelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman 
ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslas-
kelman ja liitetiedot. 

haLLituksen ja toiMitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat 
ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toi-
mintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, 
että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

tiLintaRkastajan veLvoLLisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nouda-
tamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintar-
kastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme 
ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen var-
muuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa 
olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen 
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, 
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisälty-
vistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden 
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden ris-
kien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa 
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä 
oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-

muksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvon-
taa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmu-
kaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että 
hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laati-
misperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä.

Lausunto konseRnitiLinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta 
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tiLinpäätöksestä ja 
toiMintakeRtoMuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja 
riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut Lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. 
Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osa-
keyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä 
emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkasta-
maltamme tilikaudelta.

Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2012
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Johan Kronberg
KHT
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osakkeeT ja 
osakkeenomisTajaT

osinkopoLitiikka
Kesko Oyj:n osinkopolitiikan mukaan Kesko Oyj jakaa osinkona 
vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia 
eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin 
huomioon ottaen. 

Taloudelliset tavoitteet on esitelty sivulla 9.

ehdotus osinGoksi vuodeLta 2011
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2011 
vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,20 euroa osak-
keelta, mikä on 65 % osakekohtaisesta tuloksesta ja 65 % osakekoh-
taisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Viiden edellisen vuo-
den aikana osinkoa on jaettu keskimäärin 81,4 % osakekohtaisesta 
tuloksesta ilman kertaeriä.

peRustietoja osakkeista 31.12.2011
A-osake

 ■ tunnus: KESAV (OMX)
 ■ ISIN-koodi: FI0009007900
 ■ äänimäärä/osake: 10 ääntä
 ■ osakemäärä: 31 737 007 kpl
 ■ markkina-arvo: 788 milj. euroa

B-osake
 ■ tunnus: KESBV (OMX)
 ■ ISIN-koodi: FI0009000202
 ■ äänimäärä/osake: 1 ääni
 ■ osakemäärä: 66 908 035 kpl
 ■ markkina-arvo: 1 719 milj. euroa

Molempien osakesarjojen pörssierä: 1 osake. 
Osakepääoma yhteensä: 197 282 584 euroa.
Osakkeiden lukumäärä yhteensä: 98 645 042 kpl.
Kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä yhteensä: 384 278 105.
Koko osakekannan markkina-arvo: 2 506 milj. euroa.

osakesaRjat ja osakepääoMa
Kesko Oyj:n osakekanta on jaettu A- ja B-osakesarjoihin. Yhtiön 
osakepääoma oli 31.12.2011 yhteensä 197 282 584 euroa. 

A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi-
sataaviisikymmentä miljoonaa (250 000 000) kappaletta sekä B-osak-
keiden lukumäärä vähintään (1) ja enintään kaksisataaviisikym-
mentä miljoonaa (250 000 000) kappaletta siten, että osakkeita on 
yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäsataa miljoonaa 
(400 000 000) kappaletta. Osakkeiden yhteismäärä 31.12.2011 oli 
98 645 042 kpl, josta A-osakkeita oli 31 737 007 kpl (32,2 %) ja B-osak-
keita 66 908 035 kpl (67,8 %). 

Jokainen A-osake tuottaa 10 ääntä ja jokainen B-osake 1 äänen. 
Osakkeet tuottavat yhtäläiset osinko-oikeudet. A-osakkeiden tuot-
tamien äänten osuus oli 83 % ja B-osakkeiden tuottamien äänten 
osuus oli 17 % kaikista osakkeiden tuottamista äänistä.

Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear 
Finland Oy.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osak-
keita annettaessa on vain sillä, 

 ■ joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi 
osakasluetteloon, 

 ■ jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä 
kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-
osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, 

 ■ ja, jos osake on hallintarekisteröity, sillä, jonka arvo-osuustilille 
osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja 
on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden 
hoitajaksi.

haLLituksen vaLtuudet ja oMat osakkeet
osakeanTivalTuuTus 2009
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2009 yhtiön hallituksen 
päättämään yhteensä enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen anta-
misesta. Uudet B-osakkeet voidaan antaa maksua vastaan yhtiön 
osakkeenomistajille suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he 
ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja riippumatta siitä, omista-
vatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta 
poiketen suunnattuna antina siten, että annettavia osakkeita käy-
tetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoitta-
miseksi. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on 
oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden 
merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin raha-
vastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liitty-
vistä seikoista. Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 saakka. Valtuutusta ei 
ole käytetty.

osakeanTivalTuuTus 2011
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2011 yhtiön hallituksen päät-
tämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman 
B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voi-
daan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina 
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä 
riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan 
antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla 
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen 
syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehit-
tämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä 
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko 
maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu 
osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja 
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen 
painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista 
osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mah-
dollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.
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omien osakkeiden hankkimisvalTuuTus
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2011 yhtiön hallituksen päät-
tämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomista-
jien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pää-
omalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 
Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntö-
jen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai 
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittami-
seksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liit-
tyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.9.2012 saakka.
Kesko Oyj:llä on hallussaan 700 000 kpl omia B-osakkeita, tytär-

yhtiöillä ei ole hallussaan Kesko Oyj:n osakkeita. 

osakkeenoMistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän Kesko Oyj:n osakasluettelon 
mukaan osakkeenomistajia oli vuoden 2011 lopussa 41 215 (vuoden 
2010 lopussa 38 258). Hallintarekisteröityjen osakkeiden kokonais-
lukumäärä oli 18 654 661 ja osuus osakkeista 18,91 % (vuoden 2010 
lopussa vastaavasti 25 042 687 ja 25,39 %). Näiden osakkeiden tuot-
tama äänimäärä oli 19 305 001 eli 5,02 % koko äänimäärästä (vuoden 
2010 lopussa vastaavasti 25 633 807 eli 6,67 %). Kuukausittain päivi-
tettävä luettelo Kesko Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista on 
nähtävillä osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat.

osakepaLkkiojäRjesteLMä 2011–2013 
Keskolla on yhtiön hallituksen päättämä konsernin johtoon kuulu-
ville ja nimetyille muille avainhenkilöille suunnattu osakepalkki-
ojärjestelmä 2011–2013. Osakepalkkiojärjestelmässä voidaan antaa 
kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa 
olevaa omaa B-osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenteri-
vuodet 2011, 2012 ja 2013. Keskon hallitus päättää kunkin ansainta-
jakson kohderyhmän ja ansaintakriteerit erikseen palkitsemisva-
liokunnan esityksestä ja kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen 
mahdollisesti maksettava palkkio perustuu hallituksen ansainta-
jaksolle päättämien ansaintakriteerien täyttymiseen. Ansaintajak-
son 2011 kriteerit olivat Keskon laimentamaton osakekohtainen 
tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, Kesko-konsernin verottoman 
myynnin kehitys vuonna 2011 ja se, kuinka paljon Keskon B-osak-
keen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuot-
toindeksin.

Ansaintajaksolta maksettava palkkio maksetaan osin Keskon 
B-osakkeina ja osin rahana. Rahana maksettavalla osuudella kate-
taan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa 
seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, 
jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. Jos henkilön työ- tai toimi-
suhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on 

palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta 
Keskolle tai sen määräämälle. 

vuoden 2007 optio-ohjeLMa
Varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2007 antaa vastikkeetta 
yhteensä 3 000 000 optio-oikeutta Kesko-konsernin johtoon kuu-
luville ja muille avainhenkilöille ja Kesko Oyj:n kokonaan omista-
malle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu 
osaksi Keskon osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Kesko 
Oyj:n B-osakkeen. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla 2007A 
(KESBVEW107, ISIN-koodi: FI0009637201), 2007B (KESBVEW207, 
ISIN-koodi: FI0009637219) ja 2007C (KESBVEW307, ISIN-koodi: 
FI0009637227) siten, että kussakin merkityssä erässä on 1 000 000 
optio-oikeutta. 

Osakkeiden merkintä-ajat ovat optio-oikeudella:
 ■ 2007A: 1.4.2010–30.4.2012,
 ■ 2007B:1.4.2011–30.4.2013 ja
 ■ 2007C: 1.4.2012–30.4.2014.

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2007A oli 
Kesko Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin 
Pörssissä ajanjaksolla 1.4.–30.4.2007 (45,82 euroa), optio-oikeudella 
2007B ajanjaksolla 1.4.–30.4.2008 (26,57 euroa) ja optio-oikeudella 
2007C ajanjaksolla 1.4.–30.4.2009 (16,84 euroa). Optio-oikeuksilla 
merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähin-
nan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää 
päätettävien voiton- ja muun varojenjaon määrällä kunkin varojen-
jaon täsmäytyspäivänä. Vuoden 2010 osingonjaon jälkeen B-osak-
keen merkintähinta optio-oikeudella 2007A on 41,02 euroa, optio-
oikeudella 2007B 23,37 euroa ja optio-oikeudella 2007C 14,64 euroa. 
Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.

Jos kaikilla toteutettavissa olevilla optio-oikeuksilla merkittäisiin 
osakkeita, olisi kaikkien vuoden 2007 optio-oikeuksilla merkittyjen 
osakkeiden osuus 2,95 % osakkeista ja 0,77 % kaikista äänistä. Yhtiön 
osakkeiden lukumäärä voi nousta optio-oikeuksilla tehtävien mer-
kintöjen seurauksena 101 641 292 osakkeeseen. Merkintöjen seu-
rauksena kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä voi nousta 
387 274 355 ääneen.

optio-oikeuksiLLa tehdYt osakeMeRkinnät
Osakkeiden lukumäärää on korotettu vuoden 2011 aikana kaksi ker-
taa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla 
tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotukset on tehty 31.5.2011 
(2 750 B-osaketta) ja 1.8.2011 (1 000 B-osaketta). Yhteensä vuoden 
2011 aikana osakkeiden lukumäärää korotettiin 3 750 osakkeella. 

Kaikkiaan 2007-sarjan optio-ohjelmalla on vuoden 2011 loppuun 
mennessä merkitty B-osakkeita 2007B-optio-oikeuksilla 3 750 kpl. 
2007A-optio-oikeuksilla ei ole toistaiseksi merkitty osakkeita. 
2007C-optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2012.

Vuonna 2011 merkityt osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin koh-
teena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) päälistalla. 
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Muut eRitYiset oikeudet osakkeisiin
Yhtiöllä ei ole muita sen liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia, vaih-
tovelkakirja- tai optiolainoja taikka muita erityisiä oikeuksia yhtiön 
osakkeisiin.

johdon osake- ja optio-oikeusoMistus
Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet, pääjohtaja ja edellä mainittujen 
määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat vuoden 2011 lopussa 
229 720 Kesko Oyj:n A-osaketta (vuoden 2010 lopussa 224 720 A-osa-
ketta) ja 109 420 Kesko Oyj:n B-osaketta (105 820), eli yhteensä 339 140 
osaketta (330 540), mikä edustaa yhteensä 0,34 % (0,34 %) yhtiön 
koko osakekannasta ja 0,63 % (0,61 %) äänistä.

Yhtiön pääjohtajalla oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 130 000 
Kesko Oyj:n optio-oikeutta (vuoden 2010 lopussa 150 000 optio-
oikeutta), mikä edustaa 0,13 % (0,15 %) yhtiön koko osakekannasta 
ja 0,03 % (0,04 %) äänistä, kun kaikilla mainituilla optio-oikeuksilla 
oletetaan merkityn osakkeita. Hallituksen jäsenillä ei ollut optio-
oikeuksia vuoden 2011 (tai 2010) lopussa.

Johdon osake- ja optio-oikeusomistus vuoden 2011 alussa ja 
lopussa on eritelty tarkemmin sivuilla 56–59.

kaupankäYnti kesko oYj:n osakkeiLLa ja  
optio-oikeuksiLLa vuonna 2011
Kesko Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä. Vuoden 2011 
keskeiset osakkeiden kaupankäyntitiedot on esitetty tämän aukea-
man graafeissa. Molempien osakkeiden kurssikehitys oli yleisen 
kurssikehityksen mukainen. Likvidien B-osakkeiden kurssi laski 
26 % ja vähemmän vaihdettujen A-osakkeiden 28 % NASDAQ OMX 
Helsinki -yleisindeksin laskiessa 30 prosenttia. B-osakkeen vaihto-
määrä ja -arvo Helsingin Pörssissä nousivat noin viidenneksen. 
A-osakkeen vaihtomäärä ja -arvo puolittuivat edellisvuodesta. Vuo-
den lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 788 miljoonaa euroa 
ja B-osakkeiden 1 719 miljoonaa euroa. Koko osakekannan markkina-
arvo oli yhteensä 2 506 miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden 
aikana 932 miljoonaa euroa ja 27 %.

LiputusiLMoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia vuoden 2011 aikana. Yhtiön 
tiedossa ei ole osakkeen omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä 
sopimuksia.
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Lue Lisää
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kesko oyj:n a ja Bosakkeiden pörssikurssi ja vaihto vuonna 2011 nasdaQ oMX helsinki oy helsingin pörssissä

osake
pörssikurssi, € 

31.12.10
pörssikurssi, € 

31.12.11 Muutos, % alin kurssi, € Ylin kurssi, €
vaihtomäärä,  

1 000 kpl
vaihtoarvo,  

1 000 €

a-osake 34,70 24,82 -28,5 22,35 36,00 2 098 61 671

B-osake 34,93 25,96 -25,7 22,21 35,97 63 304 1 856 087

NASDAQ OMXHelsinki -yleisindeksi laski vuoden aikana 30,1 % ja NASDAQ OMXHelsinkiCAP-indeksi 28,0 %. Helsingin Pörssin Päivittäis-
tavarat-toimialaindeksi laski 24,3 %. Ajantasaista tietoa osakkeista ja osakkeenomistajista www.kesko.fi.

10 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän (a ja Bsarja) perusteella 31.12.2011
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus  

osakkeista, % äänimäärä 
osuus  

äänimäärästä, %

1 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 3 573 257 3,62 6 182 915 1,61

2 k-kauppiasliitto ry 3 514 958 3,56 34 781 930 9,05

3 Vähittäiskaupan takaus oy 3 491 771 3,54 27 148 568 7,06

4 kruunuvuoren satama oy 2 635 046 2,67 26 350 460 6,86

5 Valluga-sijoitus oy 1 340 439 1,36 13 404 390 3,49

6 keskon eläkekassa 1 288 839 1,31 8 523 390 2,22

7 keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 130 986 1,15 1 130 986 0,29

8 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö tapiola 1 100 000 1,12 1 100 000 0,29

9 oy the english tearoom ab 1 008 400 1,02 1 008 400 0,26

10 Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö 975 547 0,99 8 384 518 2,18

osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2011

kaikki osakkeet
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus kaikista  

osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt 28 785 760 29,18

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 238 693 5,31

julkisyhteisöt* 10 085 573 10,22

kotitaloudet 28 439 926 28,83

kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 6 478 763 6,57

ulkomaat 961 666 0,97

hallintarekisteröidyt 18 654 661 18,91

Yhteensä 98 645 042 100,00

aosakkeet
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus  

aosakkeista, %
osuus kaikista  

osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt 20 574 728 64,83 20,86

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 433 430 4,52 1,45

julkisyhteisöt* 1 204 419 3,79 1,22

kotitaloudet 6 750 236 21,27 6,84

kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 1 694 523 5,34 1,72

ulkomaat 7 411 0,02 0,01

hallintarekisteröidyt 72 260 0,23 0,07

Yhteensä 31 737 007 100,00 31,74

Bosakkeet
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus  

Bosakkeista, %
osuus kaikista  

osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt 8 211 032 12,27 8,32

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 805 263 5,69 3,86

julkisyhteisöt* 8 881 154 13,27 9,00

kotitaloudet 21 689 690 32,42 21,99

kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 4 784 240 7,15 4,85

ulkomaat 954 255 1,43 0,97

hallintarekisteröidyt 18 582 401 27,77 18,84

Yhteensä 66 908 035 100,00 67,83

* Julkisyhteisöt = esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot.

** Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt = mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset.
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10 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella 31.12.2011
osakkeiden  

määrä, kpl
osuus  

osakkeista, % äänimäärä
osuus  

äänimäärästä, %

1 k-kauppiasliitto ry 3 514 958 3,56 34 781 930 9,05

2 Vähittäiskaupan takaus oy 3 491 771 3,54 27 148 568 7,06

3 kruunuvuoren satama oy 2 635 046 2,67 26 350 460 6,86

4 Valluga-sijoitus oy 1 340 439 1,36 13 404 390 3,49

5 keskon eläkekassa 1 288 839 1,31 8 523 390 2,22

6 Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö 975 547 0,99 8 384 518 2,18

7 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 3 573 257 3,62 6 182 915 1,61

8 Food paradise oy 389 541 0,39 3 895 410 1,01

9 k-ruokakauppiasyhdistys ry 384 617 0,39 3 846 170 1,00

10 heimo Välinen oy 362 000 0,37 3 431 000 0,89

osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2011
kaikki osakkeet  
osakkeita

osakkaiden  
määrä, kpl

osuus  
osakkaista, %

osakkeita  
yhteensä

osuus  
osakkeista, %

1–100 12 319 29,89 703 127 0,71

101–500 15 691 38,07 4 273 662 4,33

501–1 000 5 675 13,77 4 456 910 4,52

1 001–5 000 5 814 14,11 12 849 184 13,03

5 001–10 000 910 2,21 6 503 551 6,59

10 001–50 000 660 1,60 13 503 073 13,69

50 001–100 000 80 0,19 5 780 765 5,86

100 001–500 000 50 0,12 10 685 107 10,83

500 001–999 999 999 999 16 0,04 39 889 663 40,44

Yhteensä 41 215 100,00 98 645 042 100,00

aosakkeet  
osakkeita

osakkaiden  
määrä, kpl

osuus aosakkeiden 
omistajista, %

aosakkeet  
yhteensä

osuus  
aosakkeista, %

1–100 2 169 30,11 104 680 0,33

101–500 1 622 22,52 419 964 1,32

501–1 000 1 049 14,56 900 509 2,84

1 001–5 000 1 604 22,27 3 928 052 12,38

5 001–10 000 386 5,36 2 741 092 8,64

10 001–50 000 322 4,47 6 883 026 21,69

50 001–100 000 33 0,46 2 370 201 7,47

100 001–500 000 13 0,18 2 684 299 8,46

500 001–999 999 999 999 6 0,08 11 705 184 36,88

Yhteensä 7 204 100,00 31 737 007 100,00

Bosakkeet  
osakkeita

osakkaiden  
määrä, kpl

osuus Bosakkeiden 
omistajista, %

Bosakkeet  
yhteensä

osuus  
Bosakkeista, %

1–100 11 091 30,41 647 475 0,97

101–500 14 933 40,94 4 080 459 6,10

501–1 000 4 905 13,45 3 791 808 5,67

1 001–5 000 4 577 12,55 9 741 907 14,56

5 001–10 000 535 1,47 3 885 864 5,81

10 001–50 000 351 0,96 6 988 437 10,44

50 001–100 000 39 0,11 2 866 307 4,28

100 001–500 000 34 0,09 7 755 704 11,59

500 001–999 999 999 999 11 0,03 27 150 074 40,58

Yhteensä 36 476 100,00 66 908 035 100,00
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TieToa osakkeenomisTajille
tuLosjuLkistusaikatauLu ja keskeiset  
tapahtuMat 2012
Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote 02.02.2012 
Vuoden 2011 vuosikertomus 
(sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen) Viikko 12 
Varsinainen yhtiökokous 16.04.2012
Vuoden 2012 3 kk:n osavuosikatsaus 26.04.2012 
Vuoden 2012 6 kk:n osavuosikatsaus 25.07.2012 
Vuoden 2012 9 kk:n osavuosikatsaus 24.10.2012

Lisäksi julkistetaan konsernin myynti kuukausittain ja K-ryhmän 
vähittäismyynti osavuosikatsausten yhteydessä.

Yhtiökokous
Kesko Oyj:n yhtiökokous pidetään 16.4.2012 klo 13.00 Helsingin 
Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven 
sisäänkäynti), Helsinki.

Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka 
on 2.4.2012 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty osakkeen-
omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Kesko Oyj:n osakas-
luetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity 
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on ilmoit-
tauduttava viimeistään 11.4.2012 klo 16.00 joko postitse osoitteella 
Kesko Oyj/Lakiasiat, 00016 Kesko, faksilla numeroon 01053 23421, 
puhelimitse numeroon 01053  23211, sähköpostilla osoitteeseen 
taina.hohtari@kesko.fi tai internet-sivujen kautta osoitteessa 
www.kesko.fi/sijoittajat. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu 
osallistuu yhtiökokoukseen, pyydetään toimittamaan ilmoittautu-
misajan loppuun mennessä edellä mainittuun postiosoitteeseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään 
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien 
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja 
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoi-
tajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka 
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen 
osakasluetteloon viimeistään 11.4.2012 klo 10.00.

Yhtiökokouksesta, siihen osallistumisesta ja päätöksenteosta 
kerrotaan tarkemmin Hallinnointiperiaatteet-osiossa (Corporate 
Governance) sivuilla 46–55.

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouk-
sen jälkeen pörssitiedotteella.

osinGonMaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,20 euroa osak-
keelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäy-
tyspäivänä 19.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpi-
tämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröintikäytäntö vaatii 
kolme pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 
16.4.2012 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäi-
vänä tehdyissä osakekaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Osingonmaksu alkaa hallituksen ehdotuksen mukaan 26.4.2012.

taLoudeLLiset juLkaisut
Kesko julkaisee painetun vuosikertomuksen suomeksi ja englan-
niksi. Yhtiössä ylläpidetään listaa vuosikertomuksen postittamista 
varten. Postituslistalle voi ilmoittautua Keskon internet-sivuilla 
www.kesko.fi/media.

Tilinpäätöstiedote, kolme osavuosikatsausta sekä kuukausittaiset 
myynti- ja muut keskeiset tiedotteet ovat luettavissa yhtiön internet-
sivuilla www.kesko.fi/media.

Kesko julkaisee painetun yhteiskuntavastuuraportin suomeksi ja 
englanniksi.

juLkaisuja voi tiLata osoitteesta
Kesko Oyj/konsernin viestintä ja yhteiskuntavastuu
Satamakatu 3
00016 Kesko
Puhelin: 01053 22404
www.kesko.fi/media

osoitteenMuutokset
Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ystävällisesti 
ilmoittamaan siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun 
tilinhoitajayhteisöön, joka hoitaa osakkeenomistajan arvo-osuus-
tiliä.
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TieToa keskosTa 
sijoiTuskoHTeena

viestintäpoLitiikka ja -peRiaatteet
Keskon viestinnän tehtävänä on edistää konsernin ja yhteistyö-
kumppaneiden liiketoimintaa välittämällä oma-aloitteisesti sidos-
ryhmille oikeaa tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Vies-
tinnän yleisiä periaatteita ovat lisäksi avoimuus, ajankohtaisuus ja 
totuudenmukaisuus. Yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia 
tai keskeneräisiä liiketoimia ja kilpailijoiden asioita ei kommen-
toida. 

Viestinnän ensisijaisena tavoitteena on kertoa, mitä lisäarvoa 
Kesko ja sen yhteistyökumppanit tuottavat kuluttajille ja muille 
asiakkaille, joiden mielikuvat ja käyttäytyminen ratkaisevat viime 
kädessä Keskon menestyksen. 

sijoittajaviestintä (investoR ReLations)
Kesko tuottaa sijoittajasuhdestrategiansa mukaisesti markkinoille 
jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa Kesko Oyj:n osakkeiden 
hinnanmuodostuksen perustaksi. Tavoitteena on parantaa Keskon 
toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja 
siten Keskon kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden peri-
aatetta ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon internet-sivuillaan suo-
meksi ja englanniksi. 

Kesko julkaisee painetun vuosikertomuksen suomeksi ja englan-
niksi. Tilinpäätöstiedote ja kolme osavuosikatsausta ovat luettavissa 
yhtiön internet-sivuilta. Yhtiössä ylläpidetään listaa vuosikerto-
muksen postittamista varten. Postituslistalle voi ilmoittautua inter-
net-sivujen tilauspalvelussa www.kesko.fi/media. Sähköpostitse 
lähetettäviä Keskon pörssi- ja lehdistötiedotteita voi tilata internet-
sivujen tilauspalvelusta www.kesko.fi/media.

Kesko järjestää analyytikoille ja medialle tiedotustilaisuuksia 
tulosjulkistusten ja merkittävien uutisointien yhteydessä sekä taus-
tatietotilaisuuksia analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 
(Capital Market Day) eri teemoista 1–2 kertaa vuodessa.

Kesko noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulostie-
dotteidensa julkistamista. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoit-
tajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla ja järjestä-
mällä sijoittajatapaamisia.

iR-YhteYshenkiLöt
Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen
Puhelin 01053 23495

Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund
Puhelin 01053 22113

Sähköposti: IR@kesko.fi

konseRnin viestintä ja Yhteiskuntavastuu
Viestintäjohtaja Merja Haverinen
Puhelin 01053 22764

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kesko.fi

aBG sundal CollieR,  
Tukholma
Anna-Karin Envall

Puhelin +46 8 5662 8627

etunimi.sukunimi@abgsc.se

BeRenBeRG Bank, lonToo
Niamh McSherry

Puhelin +44 20 3207 7836

etunimi.sukunimi@berenberg.com

CaRneGie invesTmenT  
Bank aB, Finland BRanCh, 
helsinki
Tommy Ilmoni

Puhelin (09) 6187 1235

etunimi.sukunimi@carnegie.fi

CheuvReux, Tukholma
Daniel Ovin

Puhelin +46 8 723 5175

dovin@cheuvreux.com

danske maRkeTs equiTies, 
helsinki
Kalle Karppinen

Puhelin 010 236 4794

etunimi.sukunimi@danskebank.com

evli pankki oyj, helsinki
Mika Karppinen

Puhelin (09) 476 690

etunimi.sukunimi@evli.com

Fim pankki oy, helsinki
Martin Sundman

Puhelin (09) 6134 6508

etunimi.sukunimi@fim.com

handelsBanken CapiTal 
maRkeTs, helsinki
Robin Santavirta

Puhelin 01044 42483

rosa09@handelsbanken.se

noRdea maRkeTs, 
helsinki
Rauli Juva

Puhelin (09) 1655 9944

etunimi.sukunimi@nordea.com

pohjola pankki oyj, 
helsinki
Jari Räisänen

Puhelin 01025 24504

etunimi.sukunimi@pohjola.fi

seB enskilda, helsinki
Jutta Rahikainen

Puhelin (09) 6162 8713

etunimi.sukunimi@seb.fi

swedBank maRkeTs, 
helsinki
Petri Karhunkoski

Puhelin 020 746 9158

etunimi.sukunimi@swedbank.fi

ÅlandsBanken oyj, 
helsinki
Kenneth Nyman

Puhelin 0204 293 772

etunimi.sukunimi@alandsbanken.fi

keskoa anaLYsoivat pankkiiRiLiikkeet:
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yHTeysTieToja

kesko oYj

Satamakatu 3, 00160 Helsinki
00016 Kesko
Puhelin 010 5311
www.kesko.fi
www.twitter.com/Kesko_Oyj 
www.facebook.com/KeskoOyj

tytäryhtiöt
K-instituutti Oy
Puhelin: 01053 37350
www.k-instituutti.fi
K-Plus Oy
Puhelin 010 53020
www.plussa.com
K-talouspalvelukeskus Oy
Puhelin 010 5311

aLuetoiMinnot

pääkaupunkiseuTu, helsinki
Puhelin 010 5311
uusimaa, helsinki
Puhelin 010 5311
iTä-suomi, kuopio
Puhelin 010 5311
jäRvi-suomi, jyväskylä
Puhelin 010 5311
kaakkois-suomi, lahTi
Puhelin 010 5311
lounais-suomi, TuRku
Puhelin 010 5311
piRkanmaa, TampeRe
Puhelin 010 5311
pohjanmaa, seinäjoki
Puhelin 010 5311
pohjois-suomi, oulu
Puhelin 010 5311

Ruokakauppa

Ruokakesko oy
Puhelin 010 53030

tytäryhtiöt
Kespro Oy
Puhelin 010 53040
www.kespro.com
Keslog Oy
Puhelin 010 53050
www.keslog.fi

käYttötavaRakauppa

k-CiTymaRkeT oy
Puhelin 010 5311
www.k-citymarket.fi

anTTila oy
Puhelin 010 5311
www.anttila.fi, www.kodin1.com
www.netanttila.com

tytäryhtiöt
Anttila AS, Viro
Puhelin +372 50 32677
www.anttila.ee
SIA Antti, Latvia
Puhelin +371 703 3301
www.anttila.lv

indooR GRoup oy
Puhelin 010 53 46600
www.indoorgroup.fi, www.asko.fi, 
www.sotka.fi

tytäryhtiöt
Indoor Group AS, Viro
Puhelin +372 680 5570
www.indoorgroup.ee
Insofa Oy
Puhelin 020 76 14510
www.insofa.fi

inTeRspoRT Finland oy
Puhelin 010 5311 
www.intersport.fi, www.budgetsport.fi

musTa pöRssi oy
Puhelin 010 5311
www.mustaporssi.fi, www.konebox.fi

kenkäkesko oy
Puhelin 010 5311
www.kookenka.fi, www.andiamo.fi
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Rautakauppa

RauTakesko oy
Puhelin 010 53032
www.k-rauta.fi
www.rautia.fi
www.k-maatalous.fi

K-maatalouden koetila
Puhelin 010 53032
www.k-koetila.fi

tytäryhtiöt
Byggmakker Norge AS, Norja
Puhelin +47 6491 4000
www.byggmakker.no
K-rauta AB, Ruotsi
Puhelin +46 8 588 18 900
www.k-rauta.com
Rautakesko AS, Viro
Puhelin +372 6 257 501
www.k-rauta.com
AS Rautakesko, Latvia
Puhelin +371 7 810 090
www.k-rauta.com
UAB Senuku Prekybos Centras, Liettua
Puhelin +370 37 304 999
www.senukai.lt
ZAO Stroymaster, Venäjä
Puhelin +7 812 326 9231
www.k-rauta.com
OOO OMA, Valko-Venäjä
Puhelin +375 17 344 9303
www.oma.by

auto- ja konekauppa

vv-auTo GRoup oy
Puhelin 010 53 38300
www.audi.fi
www.volkswagen.fi
www.seat.fi

tytäryhtiöt
Auto-Span Oy
Puhelin 01053 38380
www.seat.fi
VV-Autotalot Oy
Puhelin 01053 33200
www.vv-auto.fi
Turun VV-Auto Oy
Puhelin (02) 338 881
www.vv-auto.fi

konekesko oy
Puhelin 010 53034
www.konekesko.com

tytäryhtiöt
Konekesko Eesti AS, Viro
Puhelin +372 605 9100
www.konekesko.com/ee/
Konekesko Latvija SIA, Latvia
Puhelin +371 6 706 4304
www.konekesko.com/lv/
UAB Konekesko Lietuva, Liettua
Puhelin +370 5 247 7400
www.konekesko.com/lt/
OOO Konekesko, Venäjä
Puhelin +7 812 326 4653
www.konekesko.com/ru/

paLveLunuMeRot

k-plussan asiakaspalvelu
ma–pe klo 8.00–18.00
0100 86044
Sähköposti: plussa@kesko.fi

Ruokakeskon kuluTTajapalvelu
ma–pe klo 9.00–13.00
0800 0 1000 (maksuton numero)
Sähköposti:
ruokakesko.kuluttajapalvelu@kesko.fi

Lue Lisää
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sanasTo 
tähän sanastoon on koottu joitakin keskeisiä vuosikeRtoMuksessa käYtettYjä teRMejä.

aMs (AMS Sourcing B.V) Ruokakesko on 
mukana AMS-ostoyhteistyössä merkittävien 
eurooppalaisten päivittäistavaraketjujen 
kanssa. 

BRändi tarkoittaa merkkiä, tuotemerkkiä ja 
merkkituotetta. Se on kaiken sen tiedon 
ilmentymä, joka liittyy yrityksen tuotteeseen 
tai palveluun. Brändi on mielikuva, joka syn-
tyy tavasta tehdä asioita, laadusta ja halusta 
pyrkiä määriteltyyn tavoitetilaan. 

etäkauppa on kaupankäyntitapa, jossa asi-
akas ei fyysisesti vieraile liiketiloissa. Kau-
pankäynti tapahtuu esim. internetin, posti-
myynnin tai muun sähköisen välineen 
kautta. 

hoReCa on elintarvikekaupan suurasiakas-
ryhmä, joka sisältää hotelleja, ravintoloita ja 
muita ruokapalveluyrityksiä. 

hYpeRMaRket on monen alan tavaroita 
myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toi-
miva vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-
ala on yli 2 500 m2. Hypermarketeissa elin-
tarvikkeiden osuus on noin puolet kokonais-
pinta-alasta, mutta myynnin painopiste on 
päivittäis tavaroissa. 

jäLkiMaRkkinointi on etenkin auto- ja kone-
kaupan termi, jolla tarkoitetaan myynnin 
jälkeiseen ylläpitoon liittyvää toimintaa 
kuten huoltoa, korjauksia, varaosa-, lisäva-
ruste- ja -tarvikekauppaa. 

jäLLeenMYYjä on esimerkiksi autokaupassa 
yritys, joka myy ja huoltaa maahantuojan 
valtuuttamana merkkituotteita. Jälleenmyyjä 
täyttää valmistajan ja maahantuojan asetta-
mat laatustandardit. 

kaupan tuotteiden seRtiFiointi on riippu-
mattoman kolmannen osapuolen suorittama 
tarkastus, jossa todetaan toimintajärjestel-
män kriteerien (esim. ISO-standardi) mukai-
suus. 

kauppakeskus on usean kauppayrityksen 
keskus, jolla on yhteinen johto ja markki-
nointi. Keskuksessa on yksi tai useampia 
ankkuri yrityksiä. Yksittäinen liike ei ole yli 
50 % liiketilan kokonaismäärästä. Kauppa-
keskuksessa on vähintään 10 liikettä ja 
useimmiten liikkeet avautuvat yhteiseen 
sisätilaan. 

kauppakohtainen vaLikoiMa on K-ryh-
mässä se osa valikoimaa, jolla kauppa sopeut-
taa kokonaisvalikoimansa vastaamaan pai-
kallista markkinatilannetta. 

kauppapaikka on liikekiinteistö tai -huo-
neisto, jossa toteutetaan ketjukonseptia sekä 
siihen liitettäviä oheispalveluja. 

kauppapaikkaMaksu on maksu, jonka kaup-
pias maksaa Keskolle korvauksena ketjuso-
pimuksella käyttöönsä saaman kauppapai-
kan käytöstä ja siihen liittyvistä Keskon tar-
joamista palveluista. Kauppapaikkamaksu 
lasketaan prosentteina kauppiaan myynti-
katteesta tai liikevaihdosta. 

ketjukonsepti on kokonaisvaltainen kuvaus 
ja ohjeistus vähittäiskaupan liiketoiminnan 
toteuttamisesta ketjun kaikissa kaupoissa 
yhtenevällä tavalla. 

ketjusopiMus on kauppiaan ja Keskon väli-
nen sopimus, jolla kauppias liittyy tiettyyn 
Keskon vähittäiskauppaketjuun. Ketjusopi-
muksella sovitaan kauppiaan ja Keskon väli-
sistä ketjutoimintaa koskevista oikeuksista 
ja velvollisuuksista. 

ketjuYksikkö on K-ryhmässä kauppaketjun 
toiminnasta sekä ketjukonseptin kehittämi-
sestä ja ohjauksesta vastaava Keskon yksikkö. 
Se käyttää päätösvaltaa ketjua koskevissa asi-
oissa. 

ketjuvaLikoiMa on K-ryhmässä se osa vali-
koimaa, joka on sama kaikissa ketjuun kuu-
luvissa kaupoissa. Valikoimasta päättää 
ketju yksikkö. 

kkauppiasLiitto on K-kauppiaiden edun-
valvonta- ja yhteistoimintajärjestö. Sen 
perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden 
kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsen-
tensä etujen ajaminen. Kaikki noin 1  230 
K-kaup piasta ovat K-kauppiasliiton jäseniä. 

kkauppias on itsenäinen ketjuyrittäjä, joka 
hyvän palvelun, osaamisen ja paikallistunte-
muksen kautta tuo lisävoimaa ketjutoimin-
taan. K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa 
asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja 
liiketoiminnan tuloksellisuudesta. 

kRYhMän muodostavat K-kauppiaat, 
K-kauppiasliitto ja Kesko-konserni. 

käYttötavaRakauppa kattaa vaate-, kenkä-, 
urheilu-, kodintekniikka-, kodintuote-, huo-
nekalu- ja sisustustarvikekaupan. 

LoGistiikka on prosessi, jossa tiedonhallin-
nan avulla ohjataan tavaravirtaa ja siihen 
liittyviä palveluja koko toimitusketjussa. 
Logistiikan avulla toiminnan laatu ja kustan-
nustehokkuus voidaan optimoida. 

LuoMutuote on EU:n luomuasetuksen 
mukaan tuote, jonka maatalousperäisistä 
raaka-aineista vähintään 95 % on luonnon-
mukaisesti tuotettu. 

Lähikauppa on tavallisesti pieni, kuluttajia 
lähellä oleva ja helposti myös jalan saavutet-
tavissa oleva asuinalueella sijaitseva päivit-
täistavaramyymälä. Se on yleensä alle 
400 m2:n valintamyymälä. Suomessa aukiolo 
on vapaa myös asemakaava-alueilla. 

MYYntipintaaLa käsittää myymälässä sen 
pinta-alan, jossa myyntitoimintaa harjoite-
taan, kuten tavara-alueet, käytävät, palvelu-
tiskit, kassa-alueen ja tuulikaapit. 

oMa MeRkkituote kts. Private label. 

oMavaLvonta on toiminnanharjoittajan 
oma valvontajärjestelmä, jonka tarkoituk-
sena on estää elintarvikehygieenisten epä-
kohtien syntyminen. Hygienialain mukainen 
omavalvonta perustuu ns. HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points) -periaat-
teille. Tuotteisiin liittyvät vaarat arvioidaan, 
vaarojen hallintaan tarvittavat kriittiset val-
vontapisteet tunnistetaan ja niitä valvotaan. 
Esimerkkejä valvottavista kohteista ovat lai-
tosten koneiden ja laitteiden hygienia, raaka-
aineiden ja tuotteiden laatu, valmistuspro-
sessin toimivuus sekä kuljetus- ja varastoin-
tiolosuhteet. 

paLveLuYRitYs on yritys, joka tarjoaa asiak-
kailleen yhtenä kokonaisuutena ja yhdellä 
kertaa asiakkaiden haluamat tai odottamat 
tuotteet ja palvelut. Palveluyritys kokoaa 
yhteen asiakkaan puolesta tuotteet ja niiden 
käyttöön liittyvät palvelut sekä hoitaa tarvit-
taessa asiakkaiden puolesta tuotteiden asen-
nuksen ja muun käyttöönoton valmistelun.
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pRivate LaBeL on kaupan sopimusvalmista-
jalla teettämä oma merkkituote, jota markki-
noidaan osana laajempaa tuoteperhettä 
samalla tuotemerkillä. Yritys itse vastaa 
oman merkkituotteen markkinoinnista 
oman verkostonsa kautta. 

päivittäistavaRaLLa tarkoitetaan elintar-
vikkeiden ohella sellaisia tuotteita, joita 
ihmiset ovat tottuneet hankkimaan elintar-
vikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin 
luetaan siten ruoka, juomat, tupakkatuotteet, 
teknokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet 
sekä kosmetiikka. 

päivittäistavaRakauppa on yleisimmin 
edellä mainittujen päivittäistavaroiden koko 
lajitelmaa myyvä, pääasiassa itsepalvelupe-
riaatteella toimiva market-tyyppinen elintar-
vikemyymälä. Ruoan osuus päivittäistavara-
myymälöiden kokonaismyynnistä on noin 
80 %. 

ReiLu kauppa on kansainvälinen kaupan 
muoto, jota kuvaa yhtenäisesti tyylitelty 
papukaija-logo. Merkki kertoo, että kauppaa 
käydään suoraan kolmannen maailman pien-
tuottajien kanssa välikäsiä välttäen. Tuottajat 
saavat tuotteistaan takuuhinnan, joka on 
yleensä selvästi korkeampi kuin maailman-
markkinahinta. Heille taataan myös pitkät 
sopimukset ja mahdollisuus ennakkorahoi-
tukseen. 

stRateGia on kokonaissuunnitelma kei-
noista, joilla organisaatio aikoo saavuttaa 
visionsa ja päämääränsä. 

supeRMaRket on pääosin itsepalveluperiaat-
teella toimiva ruoan myyntiin keskittyvä 
päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-
ala on vähintään 400 m2 ja jossa elin tarvik -
keiden osuus on yli puolet myyntipinta-
alasta. 

tavaRataLo on monen alan tavaroita myyvä 
vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on 
vähintään 2 500 m2. Tava ratalossa minkään 
tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei 
ylitä puolta kokonaismyyntipinta-alasta. 

toiMinnanohjausjäRjesteLMä (ERP – 
Enterprise Resource Planning system) on 
liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta pal-
veleva tietojärjestelmä. Se on yrityksen tär-
keimpiä prosesseja palvelevien tietojärjestel-
mien kokonaisuus (kaupan alalla mm. tava-
raryhmähallintaa, ostologistiikka ym. 
palveleva tietojärjestelmä) – esim. SAP R3. 

tukkukauppa on valmistajilta suurissa 
erissä tapahtuvaa hankintaa ja myyntiä vähit-
täiskauppaa harjoittaville yrityksille. 

uuspeRustanta tarkoittaa uusien kauppa-
paikkojen ja kauppakiinteistöjen perusta-
mista. 

vaLikoiMa on samaan käyttötarkoitukseen 
myytävien tuotteiden määrä, esimerkiksi lei-
pävalikoima. Erikoisliikkeissä valikoima on 
laaja. 

vähittäiskauppa on kuluttaja-asiakkaille 
suuntautuvaa kauppaa. 

Yhteiskuntavastuu on yrityksen arvoihin 
ja tavoitteisiin perustuva, mitattavissa oleva 
omaehtoinen vastuullisuus keskeisiä sidos-
ryhmiä kohtaan, jakautuen taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen.
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