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Kesko uudistaa autotoimialaa – osana
muutosta yhtiö aloittaa YT-neuvottelut
Keskon tavoitteena on kasvattaa autotoimialan myyntiä ja parantaa
kannattavuutta. Uudistuksessa keskeistä on asiakaskokemuksen parantaminen,
toiminnan tehostaminen sekä digitalisaation vauhdittaminen.
”Autotoimiala on keskellä murrosta, ja uudistumisemme on välttämätöntä kasvun ja
paremman kannattavuuden saavuttamiseksi. Nyt tehtävät toimenpiteet ovat tärkeä osa
Keskon kasvustrategian toteuttamista”, Keskon autokaupan toimialajohtaja Matti
Virtanen sanoo.
Suunniteltujen muutosten seurauksena Keskon autotoimialalla käynnistetään
toukokuun alussa yt-neuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on koko Keskon
autoliiketoiminnan parissa työskentelevä henkilökunta, noin 1 360 henkilöä. Tarjolla
olevan työn arvioidaan vähentyvän seuraavan 18 kuukauden aikana enintään 280
henkilötyövuodella. Tästä noin puolet arvioidaan vähentyvän vuoden 2021 aikana.
Mikäli irtisanomisiin päädytään, pyrkii Kesko siihen, että mahdollisimman moni
työllistyisi uudestaan yhtiön automyynnissä tai muissa liiketoiminnoissa.
Asiaa koskeva yt-neuvottelukutsu on annettu 3.5.2021. Neuvottelut alkavat 10.5. ja
päättyvät alustavan arvion mukaan kesäkuun loppupuolella.
Lisätietoja:
K Auto Oy:n toimitusjohtaja Matti Virtanen
haastattelupyynnöt: K-ryhmän mediapäivystys, p. 010 53 50200, viestinta@kesko.fi
K Auto Oy toimii Volkswagen‐, Audi‐, SEAT‐, CUPRA- Porsche‐ ja Bentleyhenkilöautojen sekä Volkswagen Hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana
Suomessa sekä SEATin osalta myös Virossa ja Latviassa.
K Auto Oy toimii myös MAN‐kuorma‐autojen ja MAN TGE -pakettiautojen sekä MAN‐
ja Neoplan‐linja‐autojen maahantuojana Suomessa. K-Auto kehittää myös
monikanavaisia autoalan palveluja. www.k-auto.fi
K-Auton vähittäiskauppayhtiö K-Caara toimii merkittävänä uusien autojen ja
vaihtoautojen kauppiaana ja tarjoaa huolto- ja jälkimarkkinointipalveluja omissa
liikkeissään 15 paikkakunnalla. K-Caaran palveluihin kuuluvat myös mm. vaihtoautojen
verkkokauppa, edullisempien vaihtoautojen myymälä sekä leasingpalvelut yrityksille ja
yksityisille. www.k-caara.fi
Oy AutoCarrera Ab toimii Suomen virallisena Porsche-maahantuojana. Espoon,
Helsingin, Tampereen ja Turun Porsche Centerit ovat täyden palvelun autoliikkeitä,
jotka palvelevat ammattitaidolla niin uusien Porsche-mallien kuin vaihtoautojen, huollon
sekä tarvike- ja oheismyynnin osalta. Lisätietoja: www.porsche.fi
Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa.
K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää

noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja
talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä
yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto
on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon
ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa,
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu
Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on
maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable
Corporations in the World). www.kesko.fi

