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Taustatietoa liittyen Suomen Kilpailuviranomaisen julkisuuteen saattamaan esitykseen, jossa Valiota vaaditaan 
nostamaan perusmaitojen tukkuhintaa.   
 

OPPIRIITA PERUSMAIDON 
TILITYSHINNAN SUHTEESTA 

TUKKUHINNAN JA 

 
Mihin tämä liittyy ja mitä tarkoittaa? 
 

 
Kyseessä on oppiriita Valion perusmaitojen 
tukkuhinnan ja Valion omistajilleen maksaman 
tilityshinnan oikeasta suhteesta. 
 
Valio on suomalaisten maidontuottajien 
omistama yritys, joka maksaa Valioryhmän 
osuuskuntien kautta maidontuottajille 
markkinoilta saamansa tuoton. Valion hyvä 
tilityskyky on seurausta suuresta 
erikoistuotteiden valikoimasta, ei 
perustuotteista. 
 
Kilpailuviraston tulkinta tarkoittaa, että 
Valioryhmän hyvän tilityskyvyn pitäisi siirtyä 
sellaisenaan perusmaidon tukkuhintaan eli 
Valion osuuskunnille maksama tilityshinta olisi 
kokonaan muuttuva kustannus. 
 
Valion näkökulmasta tilityshinta on osittain 
luonteeltaan kiinteää kustannusta ja osittain 
suorituskykyyn perustuvaa voitto-osuutta. 
Valion kantaa tukee viiden laskentatoimen 
professorin lausunto neljästä eri suomalaisesta 
yliopistosta. 

 
- Kilpailuviraston tulkinta tarkoittaa, että 

Valio ei saisi tarjota asiakkaille 
perusmaitoja tuontituotteiden kanssa 
kilpailukykyiseen markkinahintaan, 
sanoo Valion toimitusjohtaja Pekka 
Laaksonen. 

 
 

Paljonko maidon hinta nousee ja milloin? Valio ei kommentoi tukkuhintoja eikä asiakkaan 
päättämiä kuluttajahintoja. Maidon tukkuhinta 
on Valion ja sen asiakkaiden välinen 
liikesalaisuus. Kauppa päättää itsenäisesti 
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kuluttajahinnat.  
Miksi viranomaisen mielestä Valiolla on 
määräävä markkina-asema nestemaitojen 
kuluttajamarkkinoilla Suomessa? 

Kivin mielestä Suomi on nestemäisen maidon 
suhteen suljettu markkina, jossa ei voi kilpailla 
tuontimaidolla. 
 
Valio on eri mieltä. Nestemäistä tuoremaitoa 
tuodaan Suomeen ja sitä viedään Suomesta 
kymmeniä miljoonia litroja vuosittain. 
 
Viranomaisenkaan mielestä juustojen ja 
jogurttien kohdalla Valio ei ole määräävässä 
markkina-asemassa, koska niiden tuontikilpailun 
viranomainen tunnustaa. 

  
Mikä on Valion markkinaosuus Suomessa 
perusmaidoissa? 
 
Perusmaito = rasvaton maito, ykkösmaito, 
kevytmaito, täysmaito. 

Valion osuus on noin 42 % koko maassa 
perusmaitojen määrässä mitattuna.  
 
Etelä-Suomessa Arla on markkinajohtaja 39 % 
osuudella. Valion osuus Etelä-Suomessa on 32 
%.  
(Lähde: Nielsen Homescan, liukuva 12 kk 
päättyen 4.11.2012, m-osuus-% vol). 

Miten Valio on käyttänyt ”määräävää 
asemaansa” väärin? 

 
Kyseessä on oppiriita. Kts. Ensimmäinen 
kysymys.  

Kivi toteaa, että ”saalistushinnoittelun 
tarkoituksena on sulkea kilpailija pois 
markkinoilta”. Onko tämä totta? 

ArlaIngman on tanskalais-ruotsalaisen Arla 
Foodsin täysin omistama tytäryhtiö. 
 
Arlan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 4 kertaa 
Valiota suurempi ja se jalostaa noin 6 kertaa 
enemmän maitoa kuin Valio. 
 
Valio ei ymmärrä, kuinka se voisi vaikuttaa 
maidon tuotannon lopettamiseen Ruotsissa ja 
Tanskassa, ja Arlan kykyyn kilpailla tällä maidolla 
Suomessa. 
 
Arla on perusmaitomarkkinoiden selvä 
markkinajohtaja niin Etelä-Suomessa kuin koko 
pohjoisen EU:n alueellakin.  

  
Olisiko Valio voinut maksaa Valioryhmän 
osuuskunnille ja sitä kautta maidontuottajille 
enemmän maidosta, jos maidon tukkuhintaa 
olisi nostettu aiemmin? 

Ei olisi, perusmaitojen osuus liikevaihdosta on 
reilut 6 % eli maitojen hinnanmuutos ei yksinään 
vaikuta Valion maitotuottoon, joka määrittää 
maksukyvyn omistajille. Jos hintaa olisi nostettu, 
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olisi perusmaitomääriä menetetty vielä 
enemmän ja se olisi laskenut tilityskykyä. 
 
Valion maitotuottoon vaikuttavat eniten 
lisäarvoa kuluttajille tarjoavien omien 
merkkituotteiden myynti. 
 
Vuodelta 2011 Valio maksoi historiansa toiseksi 
parhaan tilityshinnan omistajaosuuskunnilleen: 
44,1 senttiä / litra.  
 

Onko Valio aiheuttanut itselleen tahallaan 
tappiota myymällä maitoa alhaisella hinnalla? 

Ei ole. Perusmaitomäärien menetykset 
kilpailijoille ovat sen sijaan aiheuttaneet 
tulonmenetystä. Jokainen lisälitra perusmaitoa 
nykyisilläkin hinnoilla parantaisi Valion 
kannattavuutta.  
 
Erikoistuotteiden ansiosta Valion kaikki 
menestystä mittaavat tunnusluvut ovat 
parantuneet viime vuosina: Valion liikevaihto ja 
kirjanpidollinen voitto ovat kasvaneet, Valion 
maitotuotto on kasvanut ja Valioryhmän 
osuuskunnille maksama tilityshinta on kasvanut.  
Valio ei myöskään olisi voinut jalostaa 
perusmaitomääriä kannattavammiksi tuotteiksi.  

Valion maito on kuitenkin monissa kaupoissa jo 
nyt kaikkein kalleinta. Miten se on mahdollista? 

Valio määrittelee maidon myyntihinnan 
keskusliikkeiden ostajille ja / tai kaupoille. 
Tämän jälkeen kaupat päättävät itsenäisesti 
kuluttajahinnoittelusta. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Valio toteuttaa Kilpailuviraston vaatimat 
toimenpiteet, mutta hakee markkinaoikeudelta 
toimenpidekieltoa, jotta Valio ei joutuisi 
nostamaan perusmaitojen tukkuhintoja. 
 
Myös valitusprosessi käynnistetään välittömästi. 
Markkinaoikeudessa asia ratkeaa 
todennäköisesti vasta 2014. 

  
 

 


