
Suomalaisen Energiaosuuskunnan lehti Nro 4 Joulukuu 2015

Biopeli ja tikettikauppa
Sukupolvenvaihdos ja verotus
SEO-päivillä ennätysosanotto

ScanBurger Suomessa jo 20 vuotta
Öljynerotuskaivojen huolto tärkeää ennen talvea

Kentältä: Kanavan Kevari Oy Alajärvellä on Vuoden Yrittäjä,  
Närpes SEO julöppnade med stil, SEO-Koneveturi avaa Savonlinnassa



22

Sisältö

Ajankohtaista - polttoaineveroissa korotuksia 2
Pääkirjoitus - Biopeli ja tikettikauppa 3
Sukupolvenvaihdoksen verotuksesta 4
Huoltovarmuus sähkökatkoissa puhuttaa 5
Peurungassa SEO-päivillä ennätysosanotto 6
Vetelissä jälleen ruokapaikka - R-Menu SEOlle 9
Öljynerotuskaivojen huolto tärkeää talveksi 9
ScanBurger Suomessa jo 20 vuotta 10
SEO henkilökunta, yhteystiedot 11
Kanavan Kevari Oy vuoden yrittäjä Alajärvellä 12
SEO Närpes julöppnade med stil 12
KoneVeturi avaa Savonlilnnassa 12

SEO Energiaa 4/2015 joulukuu

Julkaisija
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Viiipurintie 11, 15150 Lahti
puh. (03) 883 060
www.seo.fi

Vastaava päätoimittaja 
Tero Riuttamäki, puh. 045 657 9029
tero.riuttamaki@seo.fi

Painopaikka Esa Print Oy, Lahti

Kansi:

Närpiön SEO-kauppias Michell Sigg 
järjesti 14.11.2015 markkinata-
pahtuman joulunavaustunnelmissa. 
Aseman mittarikenttä saatiin juuri 
marraskuun alussa siirretyksi uuteen 
paikkaan, ja joulutunnelmaa toivat 
joulupukki ja tonttumuori. Yrittäjä 
hymyilee teltassa taustalla.

Ajankohtaista

Nestekaasulle valmistevero 1.1.2016

Moottori- ja lämmityskäyttöön tarkoitetun nestekaa-
sun hinta nousee 1.1.2016, kun nestekaasusta aletaan 
periä muiden polttonesteiden tapaan eneergiasisäl-
töveroa (8,50 snt/kg), hiilidioksidiveroa (16,32 snt/
kg) ja huoltovarmuusmaksua (0,11 snt/kg). Verotus ei 
koske 1 kg ja sitä pienempiä pakkauskokoja.

Verot ovat siten yhteensä 24,93 snt/kg (alv. 0 %), mikä 
nostaa esim. 11 kg kaasupullon hintaa 3,40 eurolla 
(alv 24 %). 

Polttoöljyn vero nousee 1.1.2016

Lämmitysöljynä ja moottoripolttoöljynä käytettävän 
kevyen polttoöljyn valmistevero nousee 1.1.2016 al-
kaen 2,66 snt/litra (alv 0 %) eli 3,2984 snt/litra (alv 
24 %). 

Kalenterimerkintöjä 2016

Autogloben, Tukholma 3.-4.2.2016

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin bensiinikaup-
piaiden vuosikokoukset, Ruka 12.-14.2.2016 

SBL:n liittokokous, Imatra 12.-14.5.2016

UNITI-Expo, Stuttgart 14.-16.6.2016

OKRA Maatalousnäyttely, Oripää 6.-9.7.2016

Karelia-soutu, Jakokoski-Joensuu 29.7.2016

FinnMETKO, Jämsä 1.-3.9.2016

Automechanika, Frankfurt 13.-17.9.2016

SEO-Kauppiaspäivät 11.-12.11.2016 (varaus)

Vuonna 2014 aloittanut UNITI on huoltoasema-alan 
ja autonpesukoneiden johtava messutapahtuma 
Euroopassa. Autopuolelle tuttu tapahtuma Auto-
mechanika on puolestaan Frankfurtissa.

ROOKIE

Vuoden tulokas 
Road Racing -sar-
joissa on Miikka 
Kuosmanen, joka 
sai lisätunnustuk-
sen syksyn palkin-
togaalassa.



jälkeen kaikonneet. Polttonesteiden 
varastointi ja jakelu on kallista maas-
sa, jonka pinta-ala on yhtä iso kuin 
Saksan, mutta asukkaita on vain hie-
man enemmän kuin Suur-Hampurissa.

Suurimman kansallisen rajoitteen 
muodostavat tällä hetkellä uusiutu-
van energian jakeluvelvoitteet, jotka 
poikkeavat muista Itämeren rannikko-
valtioista voimakkaasti.

Suomeen ei edes harkita uusia tuonti-
ponnisteluja, koska maamme nähdään 
monopolimaiseksi harvojen tuottajien 
markkinaksi, jota poliittiset päätökset 
pönkittävät. 

Energiatehokkuuden ja fossiilisia 
polttoaineita vähentävän kulutuk-
sen nimissä paras tulos saataisiin, 
jos uusiutuva energia suunnattaisiin 
pääosin lämmitykseen ja autot kan-
taisivat kortensa kekoon yhteisillä ja 
tehokkailla, markkinoihin perustuvilla 
ratkaisuilla.

Se on suomalainen
Suomalainen Energiaosuuskunta on 
vuodesta 1978 tunnettu lyhenteestä 
SEO. Sinivalkoiset värit ovat tietoinen 
valinta. Pilke silmäkulmassa voidaan 
todeta, että nykyisellä hintatasolla 
jokaisen polttoainelitran hinnasta 
leijonan osa on aitoja suomalaisia ve-
roja.

Hyvää Joulua ja Suomalaista 
Uutta Vuotta! 

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja

Itämeri on yhteinen vesialueem-
me, jonka rannikkovaltioita ovat 
Venäjä, Eesti, Latvia, Liettua, 
Puola, Saksa, Tanska, Ruotsi ja 
Suomi. Yhdeksän valtiota, ”vesi-
naapureita”, mutta silti yhdeksän 
erilaista polttoainemarkkinaa.

Itämeren allasta voidaan kuvata sul-
keutuneeksi markkinaksi, jossa polt-
toainemarkkinat ovat hajonneet maa-
kohtaisiksi markkinoiksi. Autoilijoiden 
on ulkomailla tiedettävä tarkkaan, 
kenen ja mitä polttoainetta tankkaa.

Suomessa tilanne vaikuttaa vähäis-
ten toimijoiden lukumäärän vuoksi 
selkeältä, mutta korkeat biosekoitus-
velvotteet samentavat kuvaa. Kulut-
tajilla ja jälleenmyyjillä ei nimittäin 
ole tietoa biokomponenttien alueel-
lisesta, ajallisesta eikä aineellisesta 
jakautumisesta.

Ehkä ajan 2016 ”puhtaalla” 10 % bio-
polttoaineella, tai sitten tankkaan 
jossakin vain 2 % uusiutuvaa sisältävää 
polttonestettä. Tätä kukaan jakelija 
ei pysty kertomaan. Uusiutuvan polt-
toaineen sekoitusvelvoitteensa kukin 
tukkuri voi hoitaa joko fyysisesti se-
koittamalla tai ostamalla biotodis-
tuksen, ns. tiketin, jolla selvitetään 
velvoitetta valvovalle tullille, että 
terajoulet ovat lain mukaisessa tasa-
painossa.

Pariisissa vihertää
Suuri ympäristökokous toi oman pa-
noksensa ilmastotavoitteiden saa-
vuttamiseen. Nyt pyritään estämään 
kasvihuonekaasujen lisääntymistä 
niin, ettei maapallon lämpötila nouse 
enempää kuin 1,5 astetta. Biovelvoit-
teiden kautta saavutetaan osa tavoit-
teesta, mutta suurin hyöty saadaan 
edelleen energiansäästöllä ja energi-
an käytön tehostamisella.

Liikennepolttoaineissa tämä merkit-
see yhä järkevämpää ja vähähiili-
sempää liikennettä, jota syksyn 2015 
erilaisissa öljyalan seminaareissa on 
käsitelty.

Eräs mieleenjäävimmistä kommen-
teista oli lokakuussa öljyalan silmien 
eteen levitetty sähköautojen vertailu 
- kokonaisrasite ympäristölle on suu-
rempi kuin halutaan myöntää, sillä 
sähköautojen tulevaisuudessa tarvit-
sema lisäsähkö tuotetaan kivihiilellä.

Tuontitavaraa markkinoilla
Markkinatoimijoista osa ketjuista on 
vaihtanut ahkerasti kylttejä ja mai-
noslakanoita. Suomessa kaupan pi-
dettävä bensiini, siihen sekoitettu 
etanoli, dieselöljy, siihen sekoitettu 
uusiutuva diesel, ja polttoöljy, johon 
nykyisin ei sekoiteta bio-osuutta, ovat 
valmistettuja useammassa kuin kol-
messa maassa.

Vuonna 2014 Suomeen tuotiin valmiita 
tuotteita yli kolme miljoonaa tonnia. 
Meille myydään mm. Ruotsissa valmis-
tettua dieseliä, Venäjällä valmistet-
tua polttoöljyä ja Brasiliassa valmis-
tettua etanolia.

Avainlipun heiluttaminen yhdessä 
tuotteessa ei tarkoita, että Suomi olisi 
öljymaa tai että kaikki kyseisen brän-
din tuotteet ovat hyvin suomalaisia. 
Kotimaistakin osaamista on riittämiin, 
mutta toimivatko markkinat huonosti, 
kun tukkureita on niin vähän jäljellä?

Kansalliset rajoitteet?
Suomalainen tuoteominaisuuksia ko-
rostava lainsäädäntö ja ympäristö-
verotus polttoaineissa ovat yhdessä 
muiden markkinatekijöiden kanssa 
johtaneet tilanteeseen, että ulko-
maiset toimijat ovat yksi toisensa 

Biopeli ja tikettikauppa
Pääkirjoitus 
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Veroviranomaisen mielenkiinto pe-
rinteisiäkin yritysten sukupolven-
vaihdoksia kohtaan viime aikoina 
on kasvanut selvästi. Sukupolven-
vaihdos on harvoin kaavamainen ja 
samanlainen tapahtuma yrityksis-
sä, sillä osapuolten intressit ovat 
usein ymmärrettävästi erilaiset eri 
tilanteissa.

Veroviranomaisen mielenkiinto 
kohdistuu usein luovutettavan 
kohteen arvonmääritykseen sekä 
lainsäädännössä mainittujen muo-
dollisten seikkojen täyttymiseen. 
Molemmat edellä mainituista ovat 
kuitenkin usein tulkinnanvaraisia, 
ja kärkeviäkin erimielisyyksiä vero-
viranomaisen kanssa esiintyy.  

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 
on tärkeää aloittaa ajoissa, sillä asi-
aan liittyy erityisesti jatkajan osalta 
karenssiaikoja. Jos asia hoidetaan 
lahjaverotuksen asemesta perintö-
verotuksen yhteydessä, ollaan ym-
märrettävästi pahasti myöhässä. Su-
kupolvenvaihdoksen suunnittelu ei 
myöskään edellytä sen toteuttamista, 
vaan suuntaviivoja on hyvä hakea osa-
puolten kanssa yhdessä jo aikaisessa 
vaiheessa, jotta ymmärretään asian 
taloudelliset mittasuhteet ja tiede-
tään ennalta ollaanko niistä samassa 
ymmärryksessä sekä keskenään että 
veroviranomaisen kanssa. Omistuksen 
siirto on suositeltavaa aloittaa vaiheit-
tain – usein jo 10 % omistuksen siirto 
oikeuttaa osapuolet verolainsäädän-
nöstä ilmeneviin verohelpotuksiin. Jos 
jatkajia on useita, vaiheittainen omis-
tuksen siirto vähentää jo kerralla yksin 
omistetun yhtiön omistusta kymmeniä 
prosentteja. Sukupolvenvaihdoksen 
loppuun saattaminen voidaan toteut-

Yritysten sukupolvenvaihdosten 
verohuojennusten sekä vero- 
vapautusten mahdollisuuksista

taa myöhemmin, kun osapuolet ovat 
siihen sekä henkilökohtaisin että talo-
udellisin perustein valmiita.

 
Eri mekanismeja sukupol-
venvaihdokselle verotuk-
sen puitteissa 

Suunnittelu käynnistyy usein kysy-
myksillä, kuten kuinka paljon varoja 
luopuva osapuoli haluaa omistuksensa 
luovuttamisesta jatkajalle ja mikä on 
luovutettavan osuuden hyväksyttävä 
käypä arvo verotuksessa. Mikäli luo-
puva osapuoli ei edellytä varojen siir-
toa lainkaan, kyseessä on lahjoitus, ja 
jatkajalle aiheutuu lahjaveroseuraa-
muksia. Yritysten sukupolvenvaihdos-
tilanteessa lahjaverotusta kuitenkin 
huojennetaan ja verosäästön määrä 
on mahdollista selvittää luotettavasti 
etukäteen. Huojennetulle lahjaverolle 
annetaan nykyään 10 vuoden koroton 
maksuaika. 

Sen sijaan jos luovuttaja edellyttää 
siirrettävän osuuden osalta vastiket-
ta, lähtökohta on selvittää luovutetta-
van kohteen käypä arvo verotuksessa 
ja miten jatkaja itse tai maksuajan 
puitteissa yhtiön kautta sen rahoit-
taa. Verohallinto on julkaissut tätä 
arvonmääritystä varten ohjeen, jota 
voidaan käyttää suunnittelun apuväli-
neenä. Riippuen luopujan euromääräi-
sestä vaatimuksesta suhteessa osuuden 
määritettyyn käypään arvoon nähden, 
voidaan haarukoida missä määrin kyse 
on vastikkeellisesta kaupasta, ja miltä 
osin on kyse lahjasta. Tällöin kysees-
sä on lahjanluonteinen kauppa, jossa 
käytetään osittain vastiketta esimer-
kiksi luopujan eläkeajan talouden tur-
vaamiseksi, mutta jatkaja saa selkeän 
kannustuksen lahjan muodossa.

Verolainsäädännössä luopuja on va-
pautettu luovutusvoiton verosta koko-
naan muun muassa, mikäli jatkajana 
on hänen lapsensa yksin tai puolisonsa 
kanssa, luopuja on omistanut luovu-
tettavan osuuden vähintään 10 vuotta 
ja luovutettava osuus on vähintään 10 
% yrityksen osakkeista tai osuuksista. 
Luopujan verosäästö on tällaisissa ta-
pauksissa pääomatuloverokannan mu-
kaisesti 30-34 % siitä luovutusvoitosta, 
joka maksettaisiin tilanteessa, jossa 
edellä mainitut muotoseikat eivät 
täyttyisi tai jos kohdeyhtiön toiminta 
lopetettaisiin ja se purettaisiin. Vero-
säästö on usein merkittävä.

Vastaavasti jatkajan osalta on mah-
dollisuus täyteen lahjaverohuojennuk-
seen mikäli perintö- ja lahjaverolain 
mukaiset sukupolvenvaihdoshuojen-
nusta koskevat edellytykset täyttyvät 
ja vastikkeena lahjanluonteisessa kau-
passa käytetään vähintään 50 % mää-
ritetystä käyvästä arvosta. Tällöin jat-
kaja siis maksaa vain puolet kohteen 
käyvästä arvosta, säästyy kokonaan 
lahjaverolta ja siltä osin kuin luopuja 
saa vastiketta on tämäkin edellytysten 
täyttyessä kokonaan verovapaata tuloa 
hänelle. Ainoa verokustannus tällaises-
sa järjestelyssä olisi varainsiirtovero 
1,6-2 % vastikkeen määrän osalta, jo-
ten oikean mekanismin istuttaminen 
oikeasisältöiseen arvonmääritykseen 
sekä osapuolten keskinäiseen tahtoti-
laan on erittäin tärkeää.

 
Sukupolvenvaihdosten 
sudenkuopista 

Siltä osin kun on kyse yrityksen ar-
vonmäärityksestä, osapuolten yhdessä 
sopima arvo voi olla pahassakin ristirii-
dassa veroviranomaisen määrittämän 
arvon kanssa. Mikäli käytetään edellä 

Pauli Liiri, Veroasiantuntija



Esimerkkitapauksessa isä omistaa koko Oy:n osakekannan, 100 osaketta. Yhtiön käypä arvo on 600 tEUR. Jatkajana olevan 
lapsen lahjaverotusta koskevat huojennukset soveltuvat, samoin luovuttajan tuloverovapaus. Luovuttajan luovutusvoiton 
vero on laskettu 40 %:n hankintameno-olettaman mukaisesti. Yhtiön oma pääoma on 400 tEUR, minkä perusteella on 
laskettu osakkeen vertailuarvo (= lahjaveron huojennuksen peruste). Luovutetaan joko a) koko osakekanta tai b) 20 % 
osakkeista. 

mainittuja vastikkeen ja lahjan osia, 
mutta veroviranomainen määrittääkin 
luovutettavan osuuden arvon suurem-
maksi, ollaan tilanteessa, jossa lain 
muodolliset raja-arvot eivät täyty-
kään, ja ajaudutaan yllättävään ve-
ronmaksutilanteeseen.  

Lisäksi mikäli valittuun mekanismiin 
liittyvä yksikin laissa mainittu muodol-
linen seikka jää täyttymättä veroviran-
omaisella on mahdollisuus, oikeus ja 
epämiellyttävästi velvollisuuskin evätä 
tavoitellun verohelpotuksen saaminen. 
Kaikki sukupolvenvaihdoksiin liittyvät 
mekanismit voidaan kuitenkin varmis-
taa veroviranomaiselta etukäteen sito-
van ennakkoratkaisun muodossa.

*) Verotuksellisen arvioinnin osalta suositeltavin vaihtoehto on usein vastikkeen ja lahjan välimuoto, kuten kohdat 3a ja 
3b osoittavat; kauppahinta on maltillinen suhteessa käypään arvoon ja verosäästöt merkittävät.

Vaihtoehto Kauppahinta Lahjan osuus Isän verosäästö Lahjavero Lahjaveron säästö VSV 1,6 %

1a) Lahja 100 % osakkeista - 600 000      - 20 170        73 600           -

1b) Lahja 20 % osakkeista - 120 000      - 2 790          11 780           -

2a) Vastikkeellinen kauppa 
100 % osakkeista 600 000      - 121 200         - - 9 600          

2b) Vastikkeellinen kauppa 
20 % osakkeista 120 000      - 23 280           - - 1 920          

3a) 50 % vastiketta 100 % 
osakkeista 300 000      300 000      60 000           -                42 770           4 800          

3b) 50 % vastiketta 20 % 
osakkeista 60 000        60 000        11 040           -                6 170             960              

Eri sukupolvenvaihdosmekanismien 
keskinäistä paremmuusjärjestystä ei 
voida esittää eikä se ole tarpeenkaan, 
koska tapaukset ovat aina yksilölli-
siä ja kaikkia osapuolia tyydyttävät 
ratkaisut on aina suositeltavaa sel-
vittää tapauskohtaisesti etukäteen, 
jotta myös veroviranomaisen liika 
mielenkiinto asiaa kohtaan voidaan 
välttää. Perheenjäsenten kesken to-
teutettavista järjestelyistä kannattaa 
aina konsultoida asiantuntijaa, kos-
ka tehtyjen virheiden jälkikäteinen 
korjaaminen on tunnetusti kallista 
ja usein jopa mahdotonta, kun vero-
viranomainen on mukana kuviossa. 

 

Kirjoittaja Pauli Liiri on KPMG Oy 
Ab:n veroasiantuntija ja KPMG:n 
Lahden toimiston johtaja. Pauli Liiri 
suunnittelee ja toteuttaa yritysten 
sukupolvenvaihdoksia yhdessä luopu-
ja- ja jatkajaosapuolten kanssa sekä 
huolehtii asiaan liittyvien taloudellis-
ten ja juridisten riskien hallinnoinnis-
ta veroviranomaisen suuntaan.

Lisätietoja:

Pauli Liiri, Veroasiantuntija  
puh. 020 760 3397 
e-mail etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Huoltovarmuus sähkökatkoissa 
puhuttaa, mutta kuka maksaa?

Keskisen Suomen laajan sähkökat-
koksen aikaan joulukuun alussa Keski-
suomalaisessa haastatellut asiantunti-
jat kommentoivat polttoainejakelun 
toimivuutta sähkökatkosten aikana. 
Varavoimalaitteita on ollut koekäytös-
sä muutamilla eri ketjujen asemilla.

Jakellulaitteiden ja kassapäätteiden 
toiminta on täysin sänköstä ja tieto-
liikenneyhteyksistä riippuvainen. On 
myös muistettava, että polttoaineja-
kelun laajat ja pitempikestoiset häiriöt 
saattavat vaarantaa ihmisten ja viran-
omaisten tärkeitä toimintoja.

Esitetyt ratkaisut uusien ja perus-
korjattavien huoltoasemien varus-

tamisesta varavoimaliitännällä on 
tarkoituksenmukainen toimenmpide. 
Näitä ”varmistettuja” polttonesteiden 
jakelupisteitä tarvittaisiin kuitenkin 
rajallinen määrä, joten velvoitteen 
ulottaminen kaikille uusilel asemille 
ei liene tarpeen, vaan pääväylät ja 
suurimmat taajamat riittäisivät.

Kustannukset tällaisesta operatiivi-
sesta huoltovarmuudesta tuskin voi-
vat kaatua yrittäjien niskaan, vaan 
yhteiskkunnan perustoimintojen tur-
vaaminen on kustannettava yhdessä 
sopimalla.

Verkkoasioita Korpilahdella pohti-
massa Jyrki Lehtonen ja Jan Väliheikki.



6

SEO:n pitkäaikainen aluepäällikkö  ja lähes 
koko työuransa öljyalalla työskennellyt ra-
kennusinsinööri Raimo Lehtosaari vastaanotti 
kauppiaspäivien iltajuhlassa Keskuskauppaka-
marin kultaisen elämäntyömerkin.

Peurungassa  
SEO-kauppiaspäivillä
ennätysosanotto!
SEO-Kauppiaspäivillä on hyvä maine kauppatapahtumana 
- tukkurit, laite- ja ohjelmistovalmistajat ja palveluntar-
joajat ovat vuosi vuoden jälkeen aktiivisesti mukana. Kau-
pallisen menestyksen lisäksi SEO-Kauppiaspäivät on pitänyt 
pintansa yhtenä huoltoasema-alan suosituimmista kauppias-
tapahtumista – paikalla oli Laukaan Peurungassa lokakuun 
puolivälissä 43 yrityksestä yli 70 kauppiasperheen jäsentä 
ja kumppania. Näytteilleasettajia oli kolmisenkymmentä ja 
iltajuhlassa kattaus 120 hengelle.

Tässä vielä kooste näyttelystä ja tunnelmista, olkaa hyvä!

Kuva ylh. SEO-kauppiaiden ”vuosikerta 1999” 
eli 15 vuotta SEO-verkostossa toimineet, va-
semmalta Pekka ja Eila Tirilä (Pyhäjoki), Ari 
Heikkilä (Mynämäki), Juha Rasila (Haukipu-
das), Hannu Tuovila (Kuusamo) ja Mika Mäki 
(Pello).

Vas. SEO-teltta kiersi kesän 2015 aikana Road 
Racing tiimin #38 Miikka Kuosmasen varikolla. 
Vuonna 2016 yhteistyö jatkuu sinivalkoisissa 
väreissä.



Infotilaisuus

SEO-kauppiaat saivat ajankohtais-
katsauksen messujen jälkeen. Tällä 
kertaa SEO:n puheenjohtaja Jan Vä-
liheikki esitteli osuuskunnan uudet 
toimihenkilöt, joista aluepäällikkö, 
ympäristöinsinööri Juha Tikka aloitti 
jo lokakuussa – hän tulee emerituk-
seksi marraskuun alussa siirtyneen 
Raimo Lehtosaaren tilalle. Uuden hal-
lintopäällikön Hannele Lehdon pesti 
on suunniteltu alkavaksi vuoden 2016 
alussa.

SBL:n toimitusjohtaja Mika Hok-
kanen keskittyi katsauksessaan ker-
tomaan ajankohtaisesta Bensaralli-

tutkimuksesta, jota liitto toteuttaa 
yhteistyössä PTT:n kanssa. Lisäksi 
kuultiin uutiset Viabek-prosessin pää-
tösvaiheista ja mm. tupakkalain tiu-
kennuksesta ja kauppojen aukiolon 
vapauttamisesta kokonaan, joilla mo-
lemmilla on vaikutusta bensiinikaup-
piaiden toimintaan. Onpa keskuste-
luun nostettu myös bensiinikauppiaan 
oikeus vapaapäivään kauppakeskusten 
vuokralaisyrittäjien tapaan.

SEO:n toimitusjohtaja Hannu Lai-
tinen kertasi katsauksessaan lyhyesti 
SEO:n toimintamallin ja esitteli vuo-
den 2016 markkinointisuunnitelmia ja 

tapahtumia. SEO tuo kauppiaille lisä-
panoksia sekä asemamarkkinointiin 
että valtakunnalliseen näkyvyyteen. 
Laitinen muistutti myös, että kaup-
piailla on mahdollisuus hakea osuus-
kunnan jäsenyyttä toimittuaan yhden 
vuoden ajan ja päästyään 0,5 miljoo-
nan litran vuosimyyntiin. 

Infotilaisuuden lopuksi SVEA Ekono-
min Benny Öhman esitteli maksuerä-
kaupan sovellusta, joka tehostaa ja 
turvaa SEO-kauppiaiden polttoöljy- ja 
laskutusmyyntiä kuluttajille.

Vasemmalla Nes-
teen Tero Salovaaran 
(kesk.) kanssa kes-
kustelemassa SEO:n 
Tero Riuttamäki ja 
Säynätsalon Matthias 
Fried.

Oikealla Asennusliike 
Lahtisen Eero-Matti 
Lehtiniemeä jutut-
tamassa Gilbargo 
Veeder-Rootin Mika 
Mäkitalo.
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Yleisimmät öljynerotuskaivoihin 
liittyvät tekijät, jotka voivat johtaa 
ongelmiin ja vaaratilanteisiin ovat 
esim. erottumisen epäonnistuminen, 
täyttymishälyttimen toimimatto-
muus, tyhjennysten laiminlyönti tai 
käyttäjien tietämättömyys. 

Erotuskaivojen ylläpidon laimin-
lyönnin seurauksena esim. rankkasade 
tai tulva huuhtoo haitta-aineet ympä-
ristöön, josta voi seurauksena olla pa-
himmillaan maaperän pilaantuminen 
tai haitta-aineiden karkaaminen jäte-
vedenpuhdistamolle. 

Ukkosen tai sähkökatkon seurauk-
sena hälytyslaitteet voivat mennä 
epäkuntoon. Hälyttimen toiminta 
onkin hyvä testata ja anturi puhdis-
taa aina tyhjennyksen yhteydessä tai 
puolivuosittain. Hälyttimen toiminta 
testataan helpoimmin nostamalla an-
turi öljykerrokseen tai ilmaan, jolloin 
tulisi tapahtua hälytys.

Laitteistojen rakenne voi myös vau-
rioitua esimerkiksi liian suuren kuor-
mituksen, kuten painavien ajoneuvo-
jen liikkuessa erotuskaivojen päällä, 
jos tätä ei ole huomioitu asennusvai-
heessa. 

Lisäksi erotuskaivossa oleva vesi voi 
jäätyä talvella puutteellisen eristyk-
sen tai ylläpidon laiminlyönnin seu-
rauksena. Tällöin erotuskaivo ei pysty 
toimimaan normaalisti.

Öljynerottimen ylläpitoon liittyy siis 
riski öljyhiilivetyjen karkaamisesta. 
Tähän voidaan varautua etukäteen ja 
estää ongelmat riittävällä asiantunte-
muksella ja huolellisuudella. 

Toimintaohjeiden laatiminen ja 
työntekijöiden ohjeistus edistävät on-
nettomuuksien estämistä normaalissa 
toiminnassa. 

Erotinjärjestelmien ylläpitoon kuu-
luu lisäksi säännölliset tarkastukset, 
huollot ja tyhjennykset. Palveluja tar-
joavat alalla toimivat yritykset, jotka 
tarvittaessa myös huolehtivat tarkis-
tuksista ja varmistavat oikea-aikaiset 
tyhjennykset. 

Näitä ylläpitoon liittyviä asioita on 
hyvä sisällyttää ihan osaksi yrityksen 
normaalia toimintaa, jotta ongelmia 
ei pääse ilmaantumaan. Toiminnan-
harjoittajan on tiedettävä oman toi-
mintansa ympäristövaikutukset ja 
otettava vastuu tekemisistään.

Muista öljynerotuskaivojen riittävät 
seuranta- ja huoltotoimenpiteet!

SEO:n aluepäällikkö, ympäristöinsinööri Juha Tikka korostaa alla olevassa 
jutussa öljynerotuskaivojen huollon tärkeyttä. Kuva on bensiinikauppiaiden 
megatapahtumasta Nilsiän Tahkolla marraskuussa 2015.

Vetelissä jälleen 
ruokapaikka - SEO 
avasi R-Menulla

Vetelin SEO-kauppias Mauri Kul-
lervo Harjupatana tarttui yrittä-
jähenkisesti haasteeseen, kun Ve-
telin viimeinen lounasruokapaikka 
sulki ovensa. Oikea ratkaisu löy-
tyi nykyisiin kahvilatiloihin ilman 
mittavia keittiöuudistuksia, kun 
R-Menu sijoittui pienillä järjeste-
lyillä tilavaan myymälä-kahvilan 
tilaan.

Annoksien menekkiä edesauttaa 
huoltoaseman sijainti 13-tien var-
rella, ja viereinen M-market tuo 
ihmisiä luonnostaan polttoaine-
pumpuille. R-Menun uudistunees-
sa tuotevalikoimassa on hyvä va-
likoima pikaruuan ystäville, myös 
keittovaihtoehdot ovat mukana.

Samalla henkilökunnalla toteu-
tettuna kokonaiskannattavuus 
saadaan hyvälle tasolle kohtuulli-
sella myynnillä.

Kuvat: Mauri Kullervo Harjupatana 
seuraa taustalla, kun Suvi Käsnänen 
esittelee valmista pizzaa. Alakuvassa 
R-Menun myymälätaulut ovat näyttä-
västi esillä linjaston yläpuolella.
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Ensimmäiset pikaruokaravintolat 
syntyivät Pohjois-Suomeen. Liiketoi-
mintakonseptia kehitettiin liikapaikka 
kerallaan. Samaan aikaan myös huol-
to- ja liikenneasemat kävivät omaa 
taisteluaan lama-Suomessa.  Silloinen 
markkinatilanne pakotti perinteisten 
huoltoasemien miettimään uudenlaisia 
liiketoimintamalleja ja palveluratkai-
suja. Tämä markkinamurros mahdollis-
ti myös ScanBurgerin liiketoimintakon-
septin kehittymisen. Yhteistyömallit 
rakennettiin yhdessä asiakkaiden kans-
sa.  Huolto- ja liikenneasemille syntyi 
shop-in-shop -konsepti, joka on edel-
leen merkittävässä osassa käytössä.

Oma tukku kilpailuetuna

ScanBurgerin keskeisimpänä kilpailute-
kijän kaupallisen liiketoimintakonsep-
tin lisäksi on aina ollut oma itsenäinen 
Mes-pikaruokatukku. Riippumattomuus 
on mahdollistanut omanlaisen tuoteva-
likoiman, jonka avulla erottautuminen 
kiristyvässä kilpailukentässä on tullut 
mahdolliseksi. Oulussa sijaitseva tuk-
kutoiminta mahdollistaa myös tehok-
kaamman palvelulaadun asiakkaalle, 
kun koko toimitusketjua (toimittajat, 

jakelijat, valmistajat, jälleenmyyjät) 
pystyään hallinnoimaan nopeasti, asia-
kaslähtöisesti ja ennen kaikkea kustan-
nustehokkaasti.

Tuotemerkit liiketoiminnan 
tukena

Tänä päivänä Mes Tukku on joustava 
ja luova kumppani, jonka liikevaihto 
vuonna 2015 tulee olemaan noin 16 
miljoona euroa.  Liiketoiminnan kas-
vattaminen ja kehittyminen on aina 
perustunut asiakaskohtaisesti räätä-
löityyn yhteistyömalliin, jossa yhdessä 
asiakasyrittäjän kanssa rakennetaan 
tämän tarpeita vastaava liiketoimin-
takokonaisuus.  Osoituksena innovatii-
visesta ajattelusta Mes Tukku on luonut 
liiketoimintaa kehittäviä tavaramerk-
kejä ja niihin tukeutuvia lii-
ketoimintakonsepteja. Mes 
Tukku omistaa oikeudet 
ScanBurger-, Varras-
Kebab-, PizzaBag-, 
Saladbar- ja Piff -ta-
varamerkkeihin ja 
niihin kuuluviin lii-
ketoimintakonsep-
teihin.

ScanBurger-ravintoloita on Suomes-
sa tänä päivänä jo 113 aina Hangosta 
Nuorgamiin saakka. Ketju on laajentu-
nut viimevuodet noin 10 uuden liike-
paikan vuosivauhdilla. Vaikka kilpailu 
pikaruoan markkinaosuudesta on viime 
vuosina kiristynyt, on ScanBurger-ket-
ju pystynyt ottamaan osansa pirstaloi-
tuneesta kentästä.   Ketju on pystynyt 
tänäkin vuonna (2015) kasvamaan pi-
karuoan kokonaismarkkinoita nopeam-
min 12 uuden liikepaikan voimin.

Perinteiset liikenneasemat 
vahvassa roolissa

ScanBurgerin verkosto koostuu suurel-
ta osiltaan shop-in-shop konsepteista, 
joista valtaosa on itsenäisten yrittäjien 
liikenneasemilla. Nykypäivän markki-
nat ohjaavat kysyntään enenevissä 
määrin stand alone- tyyppisiin kivijal-
kapaikkoihin. Tästä ilmiöstä huolimat-
ta ketjun verkostosuunnittelussa on 
edelleen keskeinen rooli myös perin-
teisillä liikenneasemilla. 

Perinteisestä ketjutoiminnasta poi-
keten ScanBurger on rakentanut 
omanlaisen yhteistyömallin kauppi-

ScanBurger Suomessa jo 20 vuotta
Tulevaisuus kasvaa yhteistyöllä kauppiaiden kanssa

”Yhteistyömallit 
rakennettiin yhdessä  

asiakkaiden kanssa”

ScanBurgerin tarinan syntyjuuret ulottuvat Pohjois-Suo-
meen Ranualle. Lamanjälkeisen Suomen uudelleen ra-
kentaminen pakotti myös nuoren ranualaisen yrittäjän 
keksimään uudenlaisen työkalun, jonka avulla pystyisi 
pieneltä osaltaan lisäämään vauhtia silloinkin kansanta-
loutemme hitaasti pyöriviin rattaisiin.  Nuoruuden into, 
periksiantamattomuus ja luova hulluus loivat perustan, 
jonka päälle on syntynyt kahden vuosikymmen aikana 
Suomen kolmanneksi suurin pikaruokaketju.

SEO-Sinettä eli Huoltamo Vauhtivesi R. Kemppe Ky sijaitsee Rovaniemeltä  
20 km Kittilän suuntaan. Omistaja Rauno Kemppe on uudistanut sekä huollon että  
kahvila-ravintolan tilat. ScanBurger on kiinnostunut laajenemaan myös SEO-verkostossa, jossa on paljon potentiaalia.
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ailleen. Sopimusmallissaan he eivät 
peri franchising-maksuja, joita ovat 
muun muassa liittymis-, yhteistyö- ja 
markkinointimaksut. Tästä huolimat-
ta ketju pystyy tarjoamaan hampuri-
laiskonseptin, johon kuuluu uskottava 
valtakunnallinen markkinointi sekä 
kausittaiset ketjukampanjat. Ketjun 
oma tuotekehitysryhmä seuraa ak-
tiivisesti markkinoiden trendejä ja 
suunnittelee jatkuvasti ajankohtaisia 
ketjukampanjatuotteita. Hampurilais-
tuotteiden lisäksi ketju tarjoaa myös 
laadukkaan VarrasKebab- konseptiik-
kansa sekä monipuolisen Piff - pika à la 
carte valikoiman. Osana ketjun etuja 
ovat myös liikepaikkasuunnittelu aina 
ravintolakalusteista keittiölaitteisiin. 
Kynnys ketjuyrittäjyyteen on tehty 
mahdollisimman matalaksi.

Kaveritapaamiset

Mes Tukun toimintaideologia kiteytyy 
ajatukseen, jossa yritys aidosti haluaa 
olla kauppiaan kaveri. Asiakkuuksien 
hallinnassa keskeinen osa palvelukoko-
naisuutta ovat kaveritapaamiset ket-
juun kuuluvien yrittäjien kanssa.  Ta-
paamisissa mietitään yhdessä liiketoi-
minnan kehittämistä ja kasvattamista. 
Tämän lisäksi ketju tarjoaa myös veloi-
tuksetonta asiakaspalvelu- ja keittiö-
koulutusta. Osana yhteistyösopimusta 
kauppiailla on mahdollisuus käyttää 
myös ketjun tarjoamaa markkinointi-
tukipalvelua, jolla voidaan toteuttaa 
esimerkiksi liikepaikkakohtaisesti rää-
tälöityä markkinointia. 

Vuoden kohokohta on ketjun kauppias-
päivät Hartwallin panimolla Lahdessa. 
Päivän aikana käsitellään ajankohtaisia 
aiheita niin kotimaasta kuin maailmal-
takin. Päivän ohjelma rakennetaan 
niin, että kauppiailla on mahdollisuus 
ammentaa roppakaupalla uusia aja-
tuksia ja ideoita, joita viedä tuliaisina 
liikepaikoilleen. Päivän aikana konk-
retisoituu loistavalla tavalla ketjun, 
kauppiaiden ja heidän vastuuhenkilöi-
den yhdessä tekemisen -meininki.

Lomatrio Oy on toiminut Pieksämäen Naarajärvellä jo 50 vuoden 
ajan. Alla: ScanBurgerin menu täydentää Lomatrion omaa tarjontaa. 

Toinen Jukka 
Leskisen perheyri-
tyksen taukopaik-
ka on Koskelon 
matkailukeskus 
Oy Suonenjoella. 
Täälläkin ScanBur-
gerin menutaulut 
istuvat hyvin ra-
vintolatarjontaan.

Koskelossa juomat tarjoilee tyyli-
käs viileäkaapisto (Hartwall).



12

Kanavan Kevari 
Vuoden Yrittäjä

Alajärven Vuoden Yrittäjä on tänä 
vuonna Sissalassa toimiva perheyritys 
Kanavan Kevari Oy, jolla on meneillään 
50-vuotisjuhlavuosi. Vuoden yrittäjä-
valintaa juhlistettiin 27.10.2015 Ala-
järven Yrittäjät ry:n syyskokouksessa.

Yrityksen perustivat vuonna 1965 
Anja ja Juha Rantala. Perheyritystä 
vievät tänään eteenpäin Anja ja Juha 
Rantalan lapset Kirsi Kalmu ja Kai Ran-
tala yhdessä.

Palstan kuvat on otettu helmikuussa 
2015 Kanavan Kevarin 50-vuotisjuh-
lassa. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 30 
vuotta SEO-verkostossa.

Onnittelut!
SEO Närpes julöppnade med stil

Företagaren Michelle Sigg flyttade 
och förnyade bensinmacken vid Hal-
paHalli i Närpes. Kunderna kan göra 
sina veckoinköp, tvätta sin bil och tan-
ka på samma gång. Tiger Clean heter 
biltvättmaskinen.

En utomordentlig automatanlägg-
ning är försedd med fyra pumpar, även 
motorbrännolja säljs via automat. 

Marknadsföring var egentligen en 
facebook-succée. Två jultomtar med 
raska fötter såg till att alla mackkun-
der fick sin kampanjcister av vindru-
tespolarvätska. Mitten i november 
bjöds över 200 gäster på kaffe, korv 
och SEO grejer.

Bilden nedan: tv. M. Sigg, Tom o Erik 
Saukko, som övervakade stationens 
byggnads- och elmonteringsarbeten.

SEO-Koneveturi 
avaa Savonlinnassa

SEO-verkosto on näkyvällä paikal-
la ensimmäistä kertaa Savonlinnassa, 
kun jakelutoiminta joulukuussa 2015 
käynnistyy. Koneveturi Oy:llä on aivan 
keskustaan menevän väylän varressa, 
vanhojen veturitallien alueella polt-
toainejakelu. Talleista yksi on otettu 
autonpesukäyttöön, muu osa rakennuk-
sesta toimii pienkonekauppana, kaikkea 
tarpeellista puutarhasta veneilyyn.

Autoilijamäärä alueella kasvaa ensi 
keväänä, kun naapuritontille rakennet-
tava Motonet valmistuu.


