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Kuluttajaliiton kauppakassi edullisin
Prismassa ja Lidlissä, kallein Valintatalossa
Kuluttajaliiton toukokuussa 2015 toteuttama hintavertailu osoittaa, että suuresta mediahuomiosta
huolimatta K-ryhmän ja S-ryhmän toteuttamat hintojen halpuuttamiset eivät ole onnistuneet
horjuttamaan täysin Lidlin asemaa.
Yhdeksän peruselintarvikkeen kauppakassi oli edullisin ja kallein Jyväskylässä. Edullisin kauppa
oli Jyväskylän Prisma (15,89 €) ja kallein Jyväskylän Valintatalo (32,49 €). Ero kalleimman ja
edullisimman kaupan välillä oli peräti 16,60 euroa. Kaikista mukana olleista 18 myymälästä Prisma
ja Lidl olivat edullisimpia, kalleimpia olivat puolestaan Valintatalot.
- Lidlin tulo Suomeen on laskenut ruoan hintaa Suomessa ja lisännyt sekä valikoimaa että kilpailua
kuluttajien parhaaksi. Nyt näyttää siltä, että S-ryhmä on vastannut haasteeseen ja etenkin Prismoista
on tulossa varteenotettava kilpailija Lidlille, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.
- Jyväskylästä kerätyt hinnat osoittavat, että vertailemalla samalla alueella toimivien kauppojen
hintoja, voi säästää suuriakin summia, korostaa Kuluttajaliiton puheenjohtaja Leena Simonen.
- Esimerkiksi Ylen toukokuisessa hintavertailussa mukana oli vain helsinkiläisiä kauppoja, joten
tulokset hyödyttävät lähinnä vain pääkaupunkiseudulla asuvia. Tästä syystä vertailuja tulisi tehdä
myös muilla alueilla. Hintavertailusta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi oman
alueensa kuluttajayhdistyksiin paikallisten hintavertailujen organisoimiseksi, jatkaa Simonen.
Viranomaisten lisäksi hintavertailuja ovat tehneet useat mediat eri puolilla Suomea. Etenkin median
tekemien hintavertailujen yhteydessä kaupanalan edustajat ovat kritisoineet muun muassa sitä, ettei
tuotteissa ole painotettu riittävästi tuotteiden alkuperämaata ja laatua eikä valikoimien laajuutta.
- Kuluttajaliitto haluaa muistuttaa, ettei kaikilla kuluttajilla ole varaa ostaa suomalaista, lähi- ja/tai
luomuruokaa, vaikka he niin haluaisivat. Kaikki kuluttajat eivät myöskään painota valinnoissaan
elintarvikkeiden terveellisyyttä, jatkaa Beurling.
Kuluttajaliitto keräsi hintatiedot 11.–13.5.2015 Kuopiosta, Jyväskylästä ja Helsingistä. Kaupoista
mukaan vertailuun valittiin Citymarket, K-Supermarket, Prisma, S-market, Lidl ja Valintatalo.
Vertailussa oli mukana sellaisia peruselintarvikkeita joita löytyy usein esimerkiksi pienituloisten
työtekijöiden, opiskelijoiden ja eläkeläisten kauppakasseista (mm. banaanit, rasvaton maito sekä
naudan jauheliha).
Kuluttajaliitto painottaa, että vertailuun valitut tuotteet edustavat vain suppeaa osaa kauppojen
laajoista valikoimista, joten tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Tarkempaa tietoa Kuluttajaliiton
hintavertailusta löytyy Kuluttajaliiton Internet-sivuilta (www.kuluttajaliitto.fi). Verkkosivuilta on
saatavissa mm. kauppaketju- ja kaupunkikohtaiset tulokset.

