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R-kioskikauppias Matti Muikku on 
vastannut lisääntyvään kilpailuun 
pidentämällä aukioloaikoja ja lisää-
mällä tarjontaa.

Muikun R-kioski Helsingin Kal-
liossa on auki kuutena päivänä vii-
kossa 23:een ja yhtenä 22:een. Vali-
koimia on uudistettu, tarjolla on ai-

empaa enemmän pientä syötävää.
”Tulin tähän kioskiin yrittäjäksi 

elokuussa ja laajensin heti aukiolo-
aikoja. Kesällä pidennän aukioloai-
koja vielä lisää, ehkä jopa kello kuu-
desta 24:ään”, Muikku sanoo.

”R-kioski voisi olla auki vaikka 
24 tuntia, sehän on meillekin nyt 
mahdollista.”

Kioski Kallion kirjastoa vasta-
päätä Viidennellä linjalla on Mui-
kun mukaan loistopaikka. Asiakkaita 
on noin tuhat päivässä. Ihan naapu-
rissa ei ole ruokakauppaa, joten uu-
si kilpailutilanne ei ole merkittäväs-
ti vähentänyt kioskin liikevaihtoa.

”Juhlapyhinä uusi tilanne näkyy, 
elintarvikkeita ei mene niin paljon 
kuin ennen. Menetys pitää paikata 
myymällä muina päivinä enemmän.”

MUIKKU ON yrittäjänä kahdessa R-ki-
oskissa, lisäksi hän vastaa kahdes-
ta ketjun omistuksessa olevasta ki-
oskista kunnes niihinkin löydetään 
yrittäjä.

Hän on laajentanut aukioloaiko-
ja myös toisessa kioskissaan. R-ki-
oskiyrittäjänä Muikku on ollut kol-
me vuotta.

”Kauppiaat tekevät paljon yhteis-
työtä, meillä on yhteistä tavaranhan-
kintaa, ja jos jollain on henkilökun-
nasta pulaa, siinä autetaan.”

Muikun palkkalistoilla on kym-
menen työntekijää.

Kioskiyrittäjät maksavat R-kios-
kiyhtiölle franchise-maksua, joka 
on tietty prosentti myyntikattees-
ta. Maksu sisältää vuokran ja muun 
ketjun tarjoaman palvelun.

Ensi vuonna yrittäjän kustannuk-
set nousevat etenkin tupakan val-
vontamaksun takia. Tupakkalain 
muutos antaa kunnille mahdolli-
suuden korottaa yhden myyntipis-
teen maksu 500 euroon. Muikun ki-
oskin kahden myyntipisteen kus-
tannus nousee 250 eurosta tuhan-
teen euroon.

Tupakka on R-kioskeille tärkeä 
tuote.

Muikku uskoo kioskien pärjää-
vän kilpailussa mukaan otettavien 
ruokien ja kahvin turvin. Asiakkai-
ta tuovat myös Veikkauksen ja Ra-
ha-automaattiyhdistyksen pelit.

Muikku aikoo ottaa valikoimiin 
lonkerot ja muut 5,5-prosenttiset 
juomat, kunhan alkoholilain uudis-
tus on valmis. 

Kioskiyrittäjä pidentää aukioloaikojaan 
R-kioskit panostavat 
take away -ruokiin ja 
uusiin palveluihin, 
kun kilpailu kovenee. 

”
Olen ih-
metellyt, 

ettei vielä yksi-
kään R-kioski  
ole auki 24 tun-
tia. Sehän olisi  
meillekin nyt 
mahdollista.” 
Matti Muikku
R-kioskikauppias
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Aukioloaikojen vapautuminen  
on vienyt myyntiä R-kioskeilta
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Vähittäiskaupan aukioloaikojen 
vapautuminen on iskenyt pienten 
kauppojen lisäksi kioskeihin ja huol-
tamoihin. Nämä ovat menettäneet 
myyntiään isoille myymälöille, jot-
ka ovat tänä vuonna olleet auki il-
tamyöhään ja pyhäpäivisin.

R-kioskeissa etenkin juhlapyhien 
myynti on kutistunut. Tänä vuonna 
vähittäiskaupat saivat ensi kertaa ol-
la auki muun muassa isänpäivänä.

"Uudella aukiololailla on ollut vai-
kutusta myyntiin ja kannattavuu-
teen tänä vuonna. Sekä me yhtiös-
sä että yrittäjät teemme lujasti töi- 
tä tulosten eteen", sanoo R-kioski-yh-
tiön toimitusjohtaja Teemu Rissa-
nen.

JUHLAPYHINÄ etenkin elintarvikkei-
den myynti on pienentynyt. Täy-
dennysostoja voi tehdä nyt muualla-
kin kuin huoltamoilla tai kioskeissa.

Kilpailun kiristymisen takia jot-
kut liikepaikat eivät kannata, ja ki-
oskeja joudutaan sulkemaan. Rissa-
sen mukaan 600 kioskin joukossa lo-
pettamiset ja uusien avaamiset ovat 
tavanomaista ketjun uudistamista, 
joten tarkasti ei voi sanoa, montako 
kioskia sulkee ovensa uuden kilpai-
lutilanteen takia.

Uusia R-kioskeja avataan kym-
menkunta vuosittain, ensi vuonna 
vielä enemmän.

Rissanen on ollut R-kioskien joh-
dossa tämän vuoden. Hänen edel-
täjänsä Johannes Sangnes siirtyi 
R-kioskin norjalaisen omistajan, 
Reitan Conveniencen toimitusjoh-
tajaksi kesäkuussa. Norjalaisyhtiö 

omistaa kioskiketjuja Pohjoismais-
sa ja Baltiassa.

UUDET R-KIOSKIT sijoitetaan sinne, 
missä on paljon ihmisiä liikkeellä. 
Helsingin päärautatieaseman liepeil-
lä on kahdeksan R-kioskia, asema-
rakennuksissa niistä viisi.

”Kioskit ovat matkan varrella, 
niistä haetaan paljon heräteostok-
sia ja mukaan otettavaa syötävää. 
Monessa kioskissa on salaattibaari. 
Olemme lisänneet palveluja ja pa-
nostaneet taitopeleihin. Kauppias 
voi esimerkiksi antaa pelivihjeitä il-
lan jääkiekko-ottelusta.”

Yhtiön tavoitteena on löytää 
kauppias jokaiseen 600 kioskiin. Nyt 
vielä 20 on ketjun vastuulla. Tällä 
hetkellä yritys hakee yli sataa kaup-
piasyrittäjää, pääkaupunkiseudulla 
on auki nelisenkymmentä paikkaa.

”Vaihtuvuus on aika suurta, ja li-
säksi haemme kauppiaita myös tu-
leviin, uusiin kioskeihin. Tavoittee-

na on myös se, että jokaisella yrittä-
jällä on vain yksi kioski.”

”Yrittäjiä on tullut monilta aloil-
ta, etenkin kaupan alalta. Mukana 
on paljon alan vaihtajia, jotka ovat 
kyllästyneet jatkuviin yt-neuvot-
teluihin.”

RISSANEN korostaa R-kioskien mer-
kitystä etenkin maaseudulla, jossa 
ne hoitavat muun muassa paketti-
palveluita ja matkalippujen myyn-
tiä. Ketju hakeutuu uusiin liikepaik-
koihin, viimeksi Holiday Club-kyl-
pylään ja sairaalaan Oulussa.

R-kioski-yhtiön liikevaihto oli vii-
me vuonna 208,5 miljoonaa euroa. 
Se laski kolmanneksen edellisestä 
vuodesta, koska kioskeja siirtyi yrit-
täjien vastuulle.

Samasta syystä liiketoiminnan 
muut tuotot kasvoivat 52 miljoonaan 
euroon 37 miljoonasta eurosta. Lii-
ketulos parani 9,7 miljoonaan eu-
roon. Liiketoiminnan muista tuo-

toista vuokratuotot kasvoivat 38,9 
miljoonaan euroon.

”Tänä vuonna liikevaihto laskee 
kiristyneen kilpailunkin takia”, Ris-
sanen arvioi.

HÄN PITÄÄ alkoholilain uudistusta 
hyvänä asiana pienille kaupoille ja 
kioskeille, etenkin maaseudulla, jos-
sa palveluja on viime vuosina vä-
hennetty. 

Norjalainen omistaja on uudista-
nut ketjua vahvasti. Norjassa ja Lat-
viassa Reitan omistaa Narvesen-ki-
oskit, Ruotsissa Pressbyrånin sekä 
7-Eleven-ketjun, joka on Ruotsin li-
säksi Norjassa ja Tanskassa.

Virossa Reitanilla on niin ikään 
Suomesta ostettu R-kiosk sekä Liet-
tuassa Lietuvos Spauda-ketju.

KAIKKI Reitanin kioskiketjut ovat 
markkinajohtajia toimintamaissaan. 
Reitan Conveniencen liikevaihto oli 
viime vuonna 1,6 miljardia euroa.

R-kioskeissa on 
avoinna yli sata  
kauppiaspaikkaa.  
Kiristynyt kilpailu 
laskee liikevaihtoa. 

LISÄÄ TARJONTAA. R-kioskikauppias Matti Muikku on laajentanut aukioloaikoja ja tuonut uusia tuotteita valikoimiin.

”
Tavoit- 
teena  

on myös se, että  
jokaisella yrittä-
jällä on vain  
yksi kioski.”
Teemu Rissanen
toimitusjohtaja, R-kioski

R-kioski-ketju
Mikä: Yli 600 kioskia, joista  
95 prosenttia kauppiailla
Tavoite: Siirtää kaikki kioskit  
franchise-yrittäjälle
Omistaja: Norjalainen Reitan

R-Kioski LÄHDE: BALANCE CONSULTING
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