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ESIPUHE
Vähittäiskauppa Suomessa 2015 on seitsemäs uudistettu kirja, joka tarjoaa ajan-
kohtaisen kokonaiskuvan suomalaisesta vähittäiskaupasta. Kirja perustuu kauppaa 
käsittelevään tilastoaineistoon sekä kirjoittajien monivuotiseen kokemuksen ja tut-
kimuksiin suomalaisesta vähittäiskaupasta.

Suomalainen vähittäiskauppa kasvoi hyvin tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien ja 
vakaata nousujohteista kehitystä jatkui aina vuoteen 2008 asti. Kauppojen liike-
vaihto ja toimipaikkamäärät kasvoivat. Vuoden 2009 finanssikriisi katkaisi pitkään 
jatkuneen kehityksen ja kaupan toimialasta riippuen kasvu pysähtyi tai hidastui. 
Kun kauppa on vahvasti riippuvainen yksityisen kulutuksen kysynnästä, kulutusky-
synnän käänteet näkyvät hyvin nopeasti kaupan toiminnassa. 

Vähittäiskauppa on vahvasti alueellista toimintaa, mikä on luontevasti johtanut 
toimintojen keskittymiseen kaupunkeihin ja erilaisiin keskuksiin. Vaikka uudet ja-
kelukanavat ovat osittain vähentäneet kaupan alueellista luonnetta, niin pääosa 
kaupasta tehdään yhä siellä, missä ihmiset asuvat ja elävät arkeaan. Siksi myymälät 
ja kaupan myyjät ovat edelleen hyvin tärkeä osa suomalaista vähittäiskauppaa.

Vähittäiskaupan myyntikanavista verkkokauppa on viime vuosina voimakkaasti 
kasvattanut osuuttaan. Verkkokaupan osuutta myyntikanavana on kuitenkin vaikea 
seurata tilastoissa, koska osa verkkokaupasta menee ulkomaisten verkkokauppo-
jen kautta ja osa kiinteiden myymälöiden rinnalle perustettujen verkkokauppojen 
kautta. Eri myyntikanavien myyntejä ei vielä tilastoida erikseen. Mielikuvaa verk-
kokaupasta hallitsevat voimakkaasti markkinoivat verkkokaupat ja ne ovatkin saa-
vuttaneet hyvän aseman markkinoilla. Vastaavasti osa kaupan yrityksistä on vah-
vistanut myyntiään perustamalla myymälöiden rinnalle verkkokauppoja. 

Vähittäiskauppa Suomessa 2015 -kirja perustuu laajaan taustatutkimukseen, jos-
sa on tarkasteltu koko vähittäiskaupan ja vähittäiskaupan eri toimialojen kehitystä 
viimeisten vuosien aikana. Kirjan taustatutkimuksen ovat tehneet kaupan tutkijat 
Tuomas Santasalo ja Katja Koskela. Palvelualojen ammattiliitto PAM on rahoitta-
nut kirjan taustatutkimuksen kuten aikaisemminkin. 

Taustatutkimusta ja kirjan sisältöä ovat kommentoineet Palvelualojen ammattilii-
ton työryhmä Antti Veirto, Mikko Hietaranta, Aino Kalmbach ja Juha Ojala, joilta 
olemme saaneet hyvää palautetta kirjan sisällön muokkaamisessa. Kirjan kustanta-
jana toimii TUOMAS SANTASALO Ky. 

Kirja on luonteeltaan vähittäiskauppaa käsittelevä perusteos. Toivomme sen palve-
levan kaupan alalla työskenteleviä, opiskelijoita ja alasta kiinnostuneita.

Helsingissä 20.5.2015

TUOMAS SANTASALO Ky
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Vähittäiskauppa on kuluttajia palvelevaa kauppaa. Vähittäiskauppa välittää kulut-
tajille tuotteita niin tuotannosta, teollisuudesta kuin ulkomailta eri tukkuportaiden 
tai maahantuojien välityksellä. Vähittäiskauppa jaetaan toiminnallisesti kolmeen 
toimialaryhmään, joista päivittäistavara- ja tavaratalokaupat muodostavat yhden 
ryhmän. Niiden taustalla toimivat kaupan keskusliikkeet ja ryhmittymät sekä erilai-
set pikatukut. Päivittäistavarakaupat ja tavaratalot ovat vähittäiskaupan suurimpia 
toimipaikkoja. 

Toinen ryhmä eli erikoiskauppa on toimipaikkamäärältään suurin. Erikoiskaupat 
ovat nimensä mukaisesti erikoistuneet myymään tiettyjen tuoteryhmien tuottei-
ta ja niihin liittyviä palveluja. Erikoiskauppojen taustalla on erilaisia tukkukauppoja, 
maahantuojia ja valmistajia. Erikoiskaupan ketjuliikkeiden taustalla on myös kaupan 
ryhmittymien tapaisia laajempia organisaatioita, jotka toimittavat erikoisliikkeille 
tavaroita ja muita toimintaan liittyviä tukipalveluita. Kaupan toimijoina erikoiskau-
pat ovat myymälöiltään ja yrityksinä kooltaan pieniä yksiköitä. 

Kolmannen vähittäiskaupan ryhmän muodostavat autoalan vähittäiskaupat. Ne 
ovat kokoluokaltaan melko suuria. Tilastoissa autokauppaa ei käsitellä osana vähit-
täiskauppaa, vaan sille on oma toimialaryhmänsä. Autokauppa käsittää tässä kirjas-
sa uusien ja käytettyjen autojen kaupan, muiden moottoriajoneuvojen kaupan sekä 
varaosa- ja tarvikekaupan. 

Kuluttajat kohtaavat vähittäiskaupan toimipaikkoina eli myymälöinä. Vähittäis-
kauppa on vahvasti paikkaan sidottua, mutta ketjuuntumisen myötä kuluttaja 
kohtaa yhä useammin saman myymälän paikasta riippumatta. Samaa hyväksi ha-
vaittua palvelua on monistettu useisiin kauppapaikkoihin. Vaikka ketjuliiketoiminta 
on vahvistunut, niin edelleen suurin osa vähittäiskaupan yrityksistä on itsenäisiä 
ketjuuntumattomia yrityksiä. 



11Vähittäiskauppa suomessa  2015

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 
Keskusliikkeet, ryhmittymät 
ja pikatukut

Tukkukaupat, valmistajat, 
maahantuojat ja agentuurit

RAUTA- JA RAKEN-
NUSALAN KAUPPA

ALKO

Rautakauppa
Maali- ja tapetti
Keittiökaluste
Lukkosepät

MUOTIKAUPPA
Vaatekauppa
Kenkäkauppa
Turkis- ja 
nahkakauppa
Laukkukauppa

HUOLTAMO
Huoltoasemat
Automaattiasemat

AUTOKAUPPA
Autokauppa
Autotarvikekauppa
Remgaskauppa

TEKNINEN
ERIKOISKAUPPA
Kodintekniikka
Puhelinkauppa
ATK-kauppa
Fotokauppa

TERVEYS- JA HYVIN-
VOINTIKAUPPA

VERKKO-
KAUPPA

Apteekki
Kosmetiikka
Luontaistuote
Optikko

PÄIVITTÄISTAVARA-
KAUPAT
K-market
S-market
Lidl
Siwa
Alepa
Sale
M-market

KIOSKIT

PÄIVITTÄISTAVARAN 
ERIKOISKAUPAT
Jäätelökioskit
Leipomot
Kauppahallit
Etniset kaupat
Juustomyymälät
Lihakaupat

VAPAA-AJAN 
ERIKOISKAUPPA
Kirjakauppa
Paperikauppa
Musiikkikauppa
Urheilukauppa
Venekauppa
Peli- ja leikkikauppa
Kellokauppa
Lemmikkieläin
Lastentarvike

TAVARATALOT
Anttila
Stockmann
Sokos
Carlson

HYPERMARKETIT
K-Citymarket
Prisma

ERIKOISTAVARA-
TALOT
Kärkkäinen
HongKong
Tokmanni
Halpa-Halli
Keskinen
Puuilo
Clas Ohlson
Minimani KODIN SISUS-

TAMISEN KAUPPA
Huonekalukauppa
Kangaskauppa
Mattokauppa
Valaisinkauppa
Taloustavarakauppa
Kukkakauppa
Sistuskauppa
Lahjatavarakauppa
Taidekauppa
Antiikkikauppa
Kirpputorit

Pallon sisällä toimialan liikevaihto (ei sis. alv ja muita veroja) vuonna 2013, mrd euroa.  
Vähittäiskauppa yhteensä 39,5 mrd euroa (ilman autokauppaa).  
Lähde: Tilastokeskus
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• Päivittäistavarakauppa
• Tavaratalot ja hypermarketit 
• Alkoholikauppa
• Terveys- ja hyvinvointialan 

kauppa
• Muotikauppa
• Vapaa-ajan erikoiskauppa

• Kodin sisustamisen kauppa
• Tekninen erikoiskauppa
• Rauta- ja rakennusalan kauppa 
• Verkkokauppa 
• Huoltoasemat
• Muu erikoiskauppa   
• Autojen ja varaosien erikoiskauppa

Vähittäiskauppaa käsitellään kirjassa toimialaluokituksen TOL 2008 -mukaisesti.

Toimialaluokituksessa (2008) vähittäiskauppa jaetaan kymmeneen alaryhmään, 
joita ovat: 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 
474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
478 Tori- ja markkinakauppa 
479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
461 Autoalan vähittäiskauppa 

Kirjassa näitä ryhmiä on hieman muokattu tarkoituksenmukaisesti esittelemään 
vähittäiskaupan toimialakokonaisuuksia, jotta ne kuvaisivat paremmin suomalaisen 
vähittäiskaupan toiminnan luonnetta ja sisältöä. Toimialojen nimiä on myös hieman 
mukautettu toiminnan sisältöä paremmin kuvaavaksi. Kirjassa esiteltävät kaupan 
toimialaryhmät ovat:
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Kirjan keskeisin tietolähde on Tilastokeskuksen alueellinen yritystoimintatilasto 
ja Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilasto. Kaupan kehityksen kuvaamisessa 
käytetään myös kaupan liikevaihtokuvaajaa. Lisäksi toimialojen tietoja kuvaamaan 
on käytetty muita Tilastokeskuksen tilastoja, kaupan toimialajärjestöjen tilastoja 
ja ketjukohtaisia tietoja sekä muita tilastojulkaisuja ja tutkimuksia. Päivittäistava-
rakaupasta saadaan tietoa A.C. Nielsenin myymälärekisteristä ja Päivittäistavara-
kaupan yhdistyksen kokoamista tilastoista. 

Tilastokeskuksen alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa Suomessa toimivien 
yritysten toimipaikkoja toimialoittain ja alueittain. Se sisältää kattavasti tietoja 
maassamme toimivista vähittäiskaupan toimipaikoista, niiden henkilöstöstä sekä 
liikevaihdosta. Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimi-
paikkarekisteri ja sen perustiedot perustuvat hallinnollisiin aineistoihin ja tiedonke-
ruuseen yrityksiltä ja yritysten toimipaikoilta. Yrityksen tiedot saadaan osin suoraan 
yritysten tuloslaskelmista ja taseista. Tilastoon on koottu yritykset ja toimipaikat, 
joiden toiminta-aika tarkasteluvuonna ylitti puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet 
enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritel-
lyn tilastorajan (10 846 € vuonna 2013). 

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Muutoksista johtuen ti-
lastovuodesta 2013 alkaen alueellisen yritystoimintatilaston tiedot eivät ole vertai-
lukelpoisia aikaisempiin Yritysrekisterin vuositilaston lukuihin. Tämän takia kirjassa 
esitetyissä aikasarjoissa vuoden 2013 tiedot ovat lähinnä suuntaa antavia. 

Alueellisen yritystoimintatilaston henkilöstö sisältää yrityksen palkansaajat sekä 
yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esi-
merkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista 
työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yrittäjien osalta yrittäjätyöpanokseksi 
lasketaan se työpanos, jonka yrityksen omistaja tai perheenjäsen on tehnyt yrityk-
sessään ilman varsinaista palkkaa.

Yritysrekisterin ja alueellisen yritystoimintatilaston tilastoima liikevaihto on tu-
loslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin 
tuotosta. Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyn-
tituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut 
välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. 

Koska uusin yritystilasto ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien tilastojen kans-
sa, on liikevaihdon kehityksen osalta vuoden 2013 ja 2014 tiedot arvioitu käyttäen 
kaupan liikevaihtokuvaajan tuottamia kehityslukuja. Kaupan määrällinen liikevaihto 
on laskettu kaupan liikevaihtokuvaajan määräindeksin avulla. 
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1
VÄHITTÄISKAUPAN 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vähittäiskauppa on merkittävä osa yhteiskuntaa ja kansantaloutta. Siksi 
kaupan toimintaa voidaan tarkastella hyvin monelta eri kannalta. Kansan-
talouden näkökulmasta kauppa on merkittävä toimija koko kansantalouden 
rakenteissa. Kauppa on kansantaloudessa hyvin vakaa toimija. Sen kehitys ei 
ole heiluttanut kansantaloutta niin paljon kuin muut toimialat vaan vaikutus 
kansantalouteen on ollut tasapainottava. 

Kaupan ala tulee esille julkisuudessa vähän väliä hintojen ja hintatasojen 
kautta. Hinnat ovat osa kaupan kilpailutekijöitä mutta myös merkittävä 
elämisen tason mittari. Kaupan toimintaympäristöön oleellisesti kuuluvat 
myös liiketilamarkkinat ja niitä säätelevä lainsäädäntö. Lainsäädännössä eri-
tyisesti liikeaikalaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki vaikuttavat merkittä-
västi kaupan toimintaympäristöön ja arkeen. Kaupan toimintaympäristöön 
vaikuttavat myös kuluttajat ja heidän ostovoimansa. Kun kuluttajat ovat pe-
rusta koko vähittäiskaupalle, on heidän ostovoimansa olennainen osa kau-
pan toimintaympäristöä. 

14
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Kuva 1 Vähittäiskaupan, autokaupan ja tukkukaupan sekä kaikkien toimialojen arvonlisäyksen volyymin  
 kehitys 2000–2013, Ind. 2000 = 100. Lähde: Tilastokeskus

1.1 Vähittäiskaupan asema kansantaloudessa  
Kauppa on yksi merkittävistä toimialoista Suomen kansantaloudessa. Kaupan, eli 
tukku-, vähittäis- ja autokaupan osuus koko talouden kaikkien toimialojen arvon-
lisäyksestä on kymmenen prosenttia. Vähittäiskaupan osuus on noin 3,7 %. Kau-
pan arvonlisäys on kaupan tuotannon kokonaisarvo, josta on vähennetty ostettu-
jen tuotteiden arvo. 

Vähittäiskaupan arvonlisäys on 2000-luvulla kehittynyt sekä tasaisemmin että 
nopeammin kuin kaikkien toimialojen. Arvonlisäyksen volyymi on vähittäiskau-
passa kasvanut 2000-luvulla vuoteen 2013 saakka noin 45 %, kun taas kaikilla 
toimialoilla vain alle 15 %. Kaikkien toimialojen arvonlisäys oli huipussaan vuonna 
2008, mutta vuonna 2009 se laski merkittävästi. Vähittäiskaupassa ei näin suurta 
laskua näkynyt ja kasvu tämän jälkeenkin on ollut nopeampaa kuin kansantalouden 
kaikilla toimialoilla. 
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Kuva 2 Työn tuottavuuden muutos vähittäiskaupassa ja kaikilla toimialoilla 2000–2013.  
 Lähde: Tilastokeskus

Arvonlisäyksen ohella tarkastellaan työn tuottavuuden kehittymistä vähittäis-
kaupassa. Työn tuottavuuden mittarina käytetään toimialan bruttoarvonlisäyksen 
suhdetta tehtyihin työtunteihin. Työn tuottavuus kuvastaa yritysten työllisten työ-
panoksen parantumista ja siten myös sen vaikutusta talouskasvuun. Tuottavuuden 
kasvu kuvastaa mm. teknisen kehityksen ja tehokkuuden lisääntymisen lisäksi työ-
panosten laadun, työnjohdon, logistiikan että organisaation parantamisen vaiku-
tuksia.

Vähittäiskaupassa työn tuottavuuden kasvu on ollut nopeampaa kuin koko yksi-
tyisellä sektorilla tai kansantaloudessa. Koko kansatalouden työn tuottavuus on 
2000-luvulla kasvanut keskimäärin 1,6 %:n vuosivauhdilla ja yksityisen sektorin 1,8 
%:n vuosivauhdilla, kun taas vähittäiskaupan työn tuottavuus on kasvanut 3,1 %:n 
vuosivauhdilla. Erityisen nopeaa työn tuottavuuden kasvu on ollut 2000-luvun 
ensimmäisinä vuosina, 2006 ja 2010–2011. Kahteen otteeseen, vuonna 2009 ja 
2012, on työn tuottavuus 2000-luvulla laskenut edellisvuodesta.

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaikki toimialat Yksityinen sektori 47 Vähittäiskauppa
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Kuva 3 Kuluttajahintojen vuosimuutos 2000–2014. Lähde: Tilastokeskus

1.2 Hintataso Suomessa
Hintataso ja kuluttajahinnan muutokset vaikuttavat vähittäiskaupan myynnin ke-
hitykseen. Suomessa Tilastokeskus kerää virallisia kuluttajahintatietoja. Kuluttaja-
hinnat ovat 2000-luvulla kasvaneet vaihtelevasti. Pienimmillään vuonna 2004 ja 
vuonna 2009 kuluttajahinnat kasvoivat edellisvuodesta vain 0,1 – 0,2 prosentilla. 
Eniten hinnat ovat kasvaneet vuosina 2000, 2008 ja 2011, jolloin hintojen kasvu 
oli 3,4 – 4,0 prosenttia. Parin viimeisen vuoden aikana kuluttajahinnat ovat kas-
vaneet hieman edellisvuosia hitaammin. 

Kuluttajahinnat ovat kasvaneet tuoteryhmittäin eri nopeudella. Viimeisen nel-
jän vuoden aikana ovat nopeimmin kasvaneet elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja 
koulutuksen hinnat. Vuonna 2014 elintarvikkeiden hintataso kasvoi kuitenkin enää 
hyvin vähän, vain 0,2 %, kun taas vuosina 2011–2013 elintarvikkeiden hinnat kas-
voivat 5–6 %. 

Viestinnän hintataso on neljän viimeisen vuoden aikana ollut laskussa. Viestin-
tään kuuluvat mm. matkapuhelimien hinnat sekä puheluiden ja tietoliikenneyhte-
yksien hinnat. Hitaasti ovat kasvaneet vaatteiden ja jalkineiden sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toiminnan hinnat. Keskimääräinen yleinen hintojen vuosikasvu neljän 
vuoden aikana on ollut puolisen prosenttia. 
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Kansainvälisistä hintatasoeroista tuotetaan tietoa kansallisten tilastovirastojen, Eu-
rostatin (EU-tilastoviranomainen) ja OECD:n yhteistyönä. Yksityisen kulutuksen 
hintataso on Suomessa yksi Euroopan korkeimmista. Suomea korkeampi hintataso 
on vain Sveitsissä, Norjassa ja Tanskassa. Turkissa, Unkarissa ja Puolassa hintataso 
on puolet Suomen tasosta. 

Kuva 4 Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos 2000–2014 hyödykeryhmittäin.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Suomen korkeaa hintatasoa selittää jonkin verran Suomen korkea arvonlisävero-
tus. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %. Korkeampi se on EU-maista 
vain Unkarissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Kroatiassa. Elintarvikkeiden arvonlisävero-
kanta on Suomessa kymmenenneksi korkein EU-maista. Kuudessa EU-maassa eli 
Tanskassa, Slovakiassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Bulgariassa elintarvikkeilla 
ei ole alennettua verokantaa, vaan niihin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa. 
Vain Britanniassa ja Irlannissa elintarvikkeiden arvonlisäverokantana käytetään 
nollaverokantaa. 
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Kuva 5 Kuluttajahinnat eri maissa vuonna 2014 suhteessa Suomen hintatasoon.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 6 Yleinen ja elintarvikkeiden arvonlisäverokanta EU-maissa 2014.  
 Lähde: Euroopan komissio
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Kuva  7 Valmistuneet liikerakennukset vuosina 2000–2014. Lähde: Tilastokeskus

1.3 Liiketilat, kauppakeskukset ja vuokrat 
Vähittäiskaupan liiketilan määrästä ei ole julkisesti koottua yhtenäistä tilastoitua 
tietoa. Tilastokeskus tilastoi rakennustilastoissa rakennusten pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaisesti liikerakennusten kerrosalan. Liikerakennuskanta koostuu mm. 
myymälärakennuksista, liike- ja tavarataloista, kauppakeskuksista ja majoitusliike-
rakennuksista. Kun rakennustilasto luokittelee rakennukset sen päätarkoituksen 
mukaan, tilastoon ei tule kirjattua esimerkiksi asuinkiinteistössä olevia kivijalkalii-
ketiloja. 

Liikerakennuksia käyttävät vähittäiskaupan ohella myös muut palvelut ja osa liike-
tiloista on tyhjillään tai esimerkiksi toimistokäytössä, joten rakennustilasto liiketilan 
määrä ei kerro vähittäiskaupan käytössä olevaa pinta-alaa. Liikerakennuksissa on 
kerrosalaa Suomessa yhteensä lähes 29 miljoonaa neliömetriä. 

Liikerakentaminen on Suomessa ollut 2000-luvulla voimakasta. 2000-luvun 
alussa rakentaminen oli vielä kohtalaista. 2010-luvun lopussa liikerakentaminen 
kasvoi merkittävästi, mutta on tämän jälkeen jälleen tasaantunut 2000-luvun alun 
vauhtiin. 
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Lähde: SYKE, Tilastokeskus ja VTJ/VRK 3/2013

SYKE on selvittänyt tarkemmin vähittäiskaupan kerrosalaa Suomessa. SYKEn 
kokoamien tietojen mukaan Suomessa on vähittäiskaupan sijaintirakennuksissa 
kerrosalaa yhteensä noin 16 milj. m2. Tilastoon on laskettu kerrosala vain niistä ra-
kennuksista, joissa vähittäiskaupan on tulkittu olevan pääkäyttömuoto. Eli tilasto 
pitää sisällään myös koko rakennuksen pinta-alan, eikä kata mm. asuinkerrostalojen 
kivijalkaliiketiloja. 

Eniten kerrosalaa on suurissa kaupungeissa ja seutukeskuksissa. Asukasta kohden 
tarkasteltuna eniten pinta-alaa suurista kaupungeista on Lahdessa, Vantaalla ja 
Kouvolassa. Helsingissä ja Espoossa asukasta kohden on keskimääräistä vähem-
män pinta-alaa. Helsingin lukua selittää se, että tilastosta puuttuvat kivijalkaliiketi-
lat, joita suurissa kaupungeissa on paljon. 

SYKE on jakanut vähittäiskaupan sijaintikerrosalan vähittäiskaupan eri toimialoil-
le. Kaupan sijaintirakennukselle on määritetty kaupan toimialaryhmä sen mukaan, 
minkä toimialaryhmän työpaikkoja rakennuksessa on ollut eniten. Tilaston mukaan 
päivittäistavarakaupan liikerakennuksia on kolmannes koko kannasta, erikoiskau-
pan vähän tätä vähemmän. 

Kerrosala m2 per asukas

Helsinki 1 381 000 2,3

Vantaa 998 000 4,8

Tampere 729 000 3,3

Espoo 636 000 2,4

Turku 592 000 3,3

Jyväskylä 582 000 4,3

Lahti 511 000 4,9

Oulu 493 000 2,5

Kuopio 450 000 4,1

Kouvola 385 000 4,4

Koko maa 16 112 000 2,9

Taulu 1 Vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala  
 vuonna 2012, kerrosalaltaan 10 suurinta kuntaa. 
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Kuva  8 Vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala kaupan toimialoittain 2012.
 Lähde: SYKE, Tilastokeskus ja VTJ/VRK 3/2013

Liiketilamarkkinat ovat viime vuoden aikana hiljentyneet selvästi ja kaupan ongel-
mat näkyvät tyhjän liiketilan lisäyksenä. Tyhjän liiketilan määrä mm. pääkaupun-
kiseudulla on edellisvuodesta kasvanut kolmannekselle. Vajaakäyttöaste pääkau-
punkiseudulla oli pitkään parin prosentin tuntumassa, mutta vuoden 2014 lopussa 
se oli 4,8 prosenttia. Viimeksi vajaakäyttöaste on ollut näin korkealla 1990-luvun 
puolivälissä. 

Pääkaupunkiseudun korkein vajaakäyttöaste 6,7 prosenttia on Vantaalla. Suurim-
pien tyhjien liiketilojen listalla on mm. huomattavan paljon autokaupalta vapautu-
neita tiloja. Helsingin ydinkeskustassa liiketilojen vajaakäyttöaste on edelleen alhai-
nen. Ydinkeskustan parhaat paikat on saatu vuokrattua, mutta vaihtuvuus on ollut 
normaalia suurempaa. Ydinkeskustan läheisiltä kauppakaduilta löytyy kuitenkin jo 
tyhjiä liiketiloja. Ydinkeskusta kestää yleensä hyvin taantumaa, mutta nyt sielläkin 
mikrosijainnista on tullut entistä tärkeämpi tekijä. Muutosta liiketiloissa on Hel-
singin ydinkeskustassa tapahtunut myös siinä, että suuria liiketiloja on vuokrattu 
uusille tilaa vaativan kaupan ketjuille, jotka aiemmin ovat hakeutuneet keskustojen 
ulkopuolelle. 

Päivittäistavarakauppa
32 %

Tavaratalokauppa
8 %Erikoiskauppa

28 %

Tilaa vaativa kauppa
18 %

Autokauppa ja huoltamot
14 %
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Kuva 9 Tyhjien liiketilojen osuus liiketilakannasta vuoden 2014 lopussa.  
 Lähde: Catella, Markkinakatsaus Suomi, Kevät 2015
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Vajaakäyttöaste on noussut lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Korkea se on 
Vantaan lisäksi myös Turussa ja kohtalaisen korkea myös Lahdessa. Vaasassa tyhjää 
liiketilaa on vastaavasti poikkeuksellisen vähän. 

Lisää liiketilaa suunnitellaan kuitenkin yhä koko ajan sekä keskustoihin että kes-
kustojen ulkopuolelle. Viime vuosina on valmistunut useita uusia kauppakeskuksia, 
mm. Kaari Helsingin Kannelmäkeen, Veturi Kouvolaan, Willa Hyvinkäälle, Matkus 
Kuopioon ja Puuvilla Poriin. Tilaa vaativan kaupan myymäläkeskittymiä on viime 
vuosina vastaavasti rakennettu vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 

Kauppakeskusten määrä on siis edelleen ollut kasvussa. Tällä hetkellä Suomessa on 
93 kauppakeskusta, kun niitä vuonna 2007 oli 58 kpl. Liikepinta-alaa kauppakes-
kuksissa on yhteensä 2 milj. m2 ja 20. suurimmassa kauppakeskuksessa on tästä 
puolet. Kauppakeskusten pinta-ala on edellisvuodesta kasvanut yli 12 %. 

Kauppakeskusten kokonaismyynti oli Suomessa vuonna 2014 noin 5,9 miljardia 
euroa. Kasvua edellisvuoteen oli noin 2,8 %, kun taas vähittäiskaupan kokonais-
myynti Suomessa säilyi ennallaan. Myynti kasvoi kauppakeskuksissa kuitenkin vä-
hemmän kuin kauppakeskusten pinta-ala, mikä tuo alalle uusia haasteita. 
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Kauppakeskuksissa kävi viime vuonna yhteensä noin 366 miljoonaa asiakasta. 
Keskimäärin jokainen suomalainen kävi kauppakeskuksessa vuoden aikana noin 67 
kertaa. Mukana kävijämäärissä ovat kuitenkin myös ne, jotka vain kulkevat kauppa-
keskuksen läpi esimerkiksi mennessään joukkoliikenneterminaaliin. 

Keskimääräinen ostos kauppakeskuksissa on noin 16 euroa ja se on säilynyt samalla 
tasolla vuodesta 2007. Keskiostos vaihtelee huomattavasti kauppakeskuksittain. 
Helsingin Kampissa, joka on suuri läpikulkupaikka ja joukkoliikenneterminaali, kes-
kiostos on alhainen. Yleensäkin kaupunkien keskustoissa sijaitsevat kauppakeskuk-
set houkuttelevat asiakkaita useisiin käynteihin ja osittain vain viihtymään. Keskus-
tojen ulkopuolisissa kauppakeskuksissa käydään harvemmin, mutta niistä yleensä 
ostetaan kerralla enemmän. Suurimmat keskiostot ovatkin Kouvolan Veturissa, 
Vantaan Jumbossa ja Raision Myllyssä. 

 
Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys ry.

Liikepinta-
ala m2

Kävijä-
määrä 
milj.

Myynti
milj. €

Myynti /
pinta-ala 

€

Keski-
ostos

€
Itis               Helsinki 106 200 19,2 368 3 500 19

Sello           Espoo 97 900 22,8 381 3 900 17

Ideapark     Lempäälä 91 700 7,2 250 2 700 35

Jumbo      Vantaa 85 000 10,4 403 4 700 39

Matkus      Kuopio 65 000 3,0 73 1 100 24

Willa        Hyvinkää 53 500 6,8 179 3 300 26

Iso Omena   Espoo 51 600 8,8 248 4 800 28

Veturi       Kouvola 45 500 3,0 120 2 600 40

Kaari        Helsinki 47 400 5,3 178 3 800 34

Mylly       Raisio 44 200 4,4 168 3 800 38

Hansa      Turku 40 000 12,8 237 5 900 18

Puuvilla     Pori 36 700 1,1 19 500 17

Trio         Lahti 34 900 6,7 72 2 000 11

Skannssi    Turku 34 300 3,3 117 3 400 35

Myyrmanni  Vantaa 34 300 6,7 144 4 200 21

Forum     Helsinki 34 100 13,7 172 5 100 13

Karisma     Lahti 33 500 2,9 80 2 400 28

Kamppi     Helsinki 33 200 35,0 232 7 000 7

Zeppelin    Kempele 29 800 3,7 106 3 600 29

Pasaati     Kotka 28 700 3,8 62 2 200 16

Suurimmat 20 kpl yht. 1 030 000 180,6 3 608 3 500 20

Kaikki kauppakeskukset 2 070 000 366 5 921 2 900 16

Taulu 2 Suurimpien kauppakeskusten myynti ja kävijämäärät vuonna 2014    
  



26 Vähittäiskauppa Suomessa  2015

Liiketilojen vuokrataso vaihtelee suurestikin liiketilan sijainnista riippuen. Vuokra-
taso vaihtelee merkittävästi kunnittain. Suurista kaupungeista (pl pääkaupunki-
seutu) korkein vuokrataso on Oulussa, Tampereella ja Turussa, kun taas Lahdessa, 
Jyväskylässä ja Vaasassa on vuokrataso noin kolmanneksen alhaisempi. 

Kuva  10 Liiketilojen vuokrataso suurimpien kaupunkien keskustoissa (pl pks)
 CSD =  Kaupallinen ydinkeskusta
 SD =  Kaupallinen keskusvyöhyke
 SF =  Kaupallisen keskustan reunavyöhyke

 Lähde: Catella, Markkinakatsaus kevät 2015  
 Kaupallisten vyöhykkeiden määritelmät: Santasalo Ky
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Liiketilojen vuokrataso vaihtelee myös keskustan eri osissa. Korkein vuokrataso on 
luonnollisesti aivan ydinkeskustassa, ja neliövuokrien erot saattavat olla moninker-
taisia keskustan kaupalliseen reunavyöhykkeeseen verrattuna. Kaupan kannalta 
liiketilojen määrä ja monipuolisuus on liikepaikan rikkaus. Osalle toimijoista, kuten 
muotikaupoille, keskeinen sijainti on hyvin tärkeää. Joidenkin liikkeiden toiminta-
tapa ei taas edellytä kaikkein keskeisintä sijaintia eivätkä myöskään myyntivolyymit 
mahdollista korkeassa vuokratasossa toimimista. Näin ollen on tärkeää, että kes-
kustasta löytyy erihintaisia liiketiloja erityyppisille toimijoille. 

Market-alueilla neliövuokrat ovat halvempia kuin ydinkeskustassa, market-aluei-
den hintataso on samaa suuruusluokkaa kuin kaupallisella keskusvyöhykkeellä tai 
keskustan reunavyöhykkeellä. Liiketilat ovat market-alueella kuitenkin keskimää-
räistä suurempia, minkä takia kokonaisvuokra ei jää alhaiseksi. Pienet liikkeet mar-
ket-alueella kuten esim. hypermarkettien etumyymälät ovat neliövuokraltaan sel-
västi suurempia kuin suuret hallitilat. 

Vähittäiskaupassa vuokrat eivät aina ole kiinteitä tai liiketilan neliöihin pohjautuvia. 
Käytössä voivat olla myös liikevaihtosidonnaiset vuokrat, joissa vuokra vaihtelee 
ainakin osittain myymälän liikevaihdon mukaan. Vuokran lisäksi vähittäiskaupat 
voivat esimerkiksi kauppakeskuksissa joutua maksamaan markkinointimaksua tai 
yrittäjäyhdistyksen maksua, joka käytetään yhteismarkkinointiin. 
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1.4 Aukioloajat vähittäiskaupassa
Liikeaikalaki rajoittaa vähittäiskaupan aukioloaikoja. Lain mukaan vähittäiskaupat 
saavat olla auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 ja lauantaisin kello 7–18. Sun-
nuntaisin kaupat saavat olla auki kello 12–18 ja isänpäivän ja jouluaaton välisenä ai-
kana klo 12–21. Rajoituksia liikelaissa on myös juhlapäivinä ja aattoina. 

Laki ei koske sellaisia päivittäistavarakauppoja, joiden myyntipinta-ala on enintään 
400 neliömetriä, muutoin kuin juhlapäivien aukioloaikojen osalta. Alle 400 m2 
päivittäistavaramyymälät saavat kuitenkin olla avoinna viimeisenä peräkkäin sat-
tuvista kirkollisista juhlapäivistä enintään 4 tunnin ajan klo 8–18 välisenä aikana. 

Laki ei myöskään koske mm. apteekkeja, kioskikauppaa tai siihen verrattavaa kaup-
paa, autokauppaa, markkina- ja torikauppaa, myymäläautoja ja muuta liikkuvaa 
kauppaa sekä haja-asutusalueiden kauppoja. Huoltoasemalta tapahtuvan vähit-
täiskaupan myyntipinta-ala voi olla enintään 400 neliömetriä. Muussa tapauk-
sessa huoltoasemalta tapahtuva kauppa tulee normaalin vähittäiskaupan aukioloja 
koskevan sääntelyn piiriin.

Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia vähittäiskaupan harjoittamisen mui-
nakin kuin laissa säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, 
matkailuun, yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää, joka 
vaikuttaa palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai tois-
taiseksi. Poikkeuslupien käsittely on vuoden 2014 alusta alkaen keskitetty Lapin 
aluehallintovirastolle. Keskittämällä lupakäsittely yhteen aluehallintovirastoon käy-
tännöt yhdenmukaistuvat, kun aikaisemmin poikkeuslupien myöntämisen perus-
teissa on ollut alueellisia eroja. Poikkeuslupia myönnetään usein matkailun takia 
esimerkiksi loppiaisena tai helatorstaina. Myös yleisötapahtumien vuoksi voi saada 
poikkeusluvan olla auki esim. pyhäpäivänä. Aluehallintovirasto on myöntänyt myös 
ympärivuotisia lupia laajennettuihin aukioloihin rajaseuduille, itärajan ja Lapin raja-
kuntiin. 
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Suuret päivittäistavarakaupat, hypermarketit sekä kauppakeskukset käyttävät hy-
väkseen useimmiten kaikki sallitut aukiolotunnit. Ainoastaan aamun pari ensim-
mäistä tuntia liikkeet saattavat olla kiinni. 

Erikoiskaupat noudattavat usein sallittuja lyhyempiä aukioloaikoja. Kauppakes-
kuksissa tavoitellaan yhtenäisiä aukioloaikoja, joten kauppakeskuksissa sijaitsevat 
erikoiskaupat ovat tyypillisesti avoinna pidempään kuin ns. kivijalkakaupat. Kaup-
pakeskuksissa kaikkien myymälöiden ei kuitenkaan tarvitse olla aina avoinna. Elin-
keinonharjoittajalla, jonka liikkeissä työskentelee enintään 5 henkilöä, on oikeus 
pitää kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitseva vähit-
täiskauppa suljettuna valitsemansa viikonpäivän ajan.

Liikeaikalailla on vaikutuksia erityisesti päivittäistavarakaupan rakenteeseen. Päi-
vittäistavarakauppa panostaa myös pieniin myymälöihin, koska ne saavat olla auki 
markkinalähtöisesti. Lisäksi kaupparyhmät kehittävät liikenneasemamyymälöitä, 
joita ei liikeaikalaki koske. 

        
Liikeaikalakiin perustuvat vähittäiskaupan aukioloajat:   
 
* Arkisin ma–pe klo 7–21      
* Lauantaisin klo 7–18      
* Sunnuntaisin klo 12–18, isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana klo 12–21. 
Uudenvuodenaattona ja vapun aattona kaupat tulee sulkea klo 18  
ja joulu- ja juhannusaattona klo 12.      
 
Kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä  
ja itsenäisyyspäivänä vähittäiskauppaa ei saa harjoittaa.
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1.5 Maankäyttö- ja rakennuslain  
 vähittäiskauppaa koskevat säännökset
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavoitusta ja kaupan rakentamista. Laissa on 
suoraan vähittäiskauppaa koskevia säännöksiä ja lisäksi monet yleiset säännökset 
koskevat myös kaupan rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on erityisesti 
vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia määräyksiä. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia ohjataan maakunta-, yleis- ja asemakaa-
voilla. Maakuntakaavalla ohjataan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia. Paikallisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
sijaintia ohjataan kuntakaavoilla eli yleis- ja asemakaavoilla. 

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista 
vähittäiskaupan myymälää (MRL 71 a §).

Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei 
muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Vähittäiskaupan suur-
yksiköllä tarkoitetaan laissa yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan 
myymälää. Pykälää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan kui-
tenkin vasta 15 päivästä huhtikuuta 2017. 

Maakunta- ja yleiskaavoja koskevat erityiset sisältövaatimukset (MRL 71 b §), joi-
den mukaisesti vähittäiskaupan suuryksiköitä osoitettaessa on varmistettava, että 
suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-aluei-
den kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueelle sijoittuvat palvelut ovat 
mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. 
Lisäksi suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa 
asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vai-
kutukset mahdollisimman vähäiset.

Jotkut kaupan toimialoista ovat laadultaan sellaisia, että myymälät voivat sijoittua 
myös keskusta-alueiden ulkopuolelle. Nämä toimialat eivät yleensä kilpaile keskus-
ta-alueelle sijoittuvan kaupan kanssa ja niiden sijoittaminen keskusta-alueelle voi 
toiminnan luonteen sekä ison tontti- tai liiketilan tarpeen vuoksi olla vaikeaa. Myös 
asiointitiheys ja sitä kautta liikenteen määrä voi vaikuttaa arvioon. 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakun-
takaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että 
vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavas-
sa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa 
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sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, ellei 
alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön sijoitta-
misen mahdollistavalla KM-merkinnällä. 

Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että maakuntakaavassa on 
osoitettava vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus (MRL 71 b §). Mi-
toituksen osoittamisen tavoitteena on varmistaa keskusverkon ja kaupan palve-
lurakenteen tasapainoinen kehitys. Lisäksi mitoituksen osoittaminen mahdollistaa 
sen, että alueelle sijoittuvien kaupallisten palveluiden vaikutukset voidaan arvioida 
riittävällä tavalla.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevien säännösten lisäksi laissa 
ohjataan kaupan rakentamisen suunnittelua muutoinkin. Kaavoitettaessa kauppa-
paikkoja tulee kaavoittajien olla vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen 
kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaavalla on vaikutusta. Kaavojen tulee perustua 
riittäviin tutkimuksiin. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä kaavan ympäristövaiku-
tukset eli vaikutukset mm. kaupan palveluverkkoon ja palvelujen alueelliseen saa-
tavuuteen.

Viime vuosina on erityisesti kiinnitetty huomiota myös kilpailuedellytysten to-
teutumiseen. Kilpailun edistäminen ei sellaisenaan sisälly maankäyttö- ja raken-
nuslakiin. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä huolehtiminen kuitenkin sisältyy 
alueiden käytön suunnittelua koskeviin tavoitteisiin sekä maakunta- ja yleiskaavo-
jen sisältövaatimuksiin. Kilpailun toimivuuden edistämisen kannalta on olennaista, 
että maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan myös uusien toimijoiden alalle tulo 
ja uusien liikeideoiden kehittäminen. 

Kaavoituksen ja kaupan sijainnin suunnittelun yhdistäminen on haastavaa. Kaavoi-
tus on usein hitaampaa, kuin kaupan investointivalmius ja tilatarve. Kauppa tekee 
päätöksiä markkinoiden mukaan ja markkinat saattavat muuttua hyvinkin nopeas-
ti. Kaavoitus on usein hidasta, ja kaavoja laadittaessa asiaa halutaan katsoa laajalta 
kannalta ottaen huomioon koko palveluverkko. 

Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan kes-
kustatoimintojen alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti 
osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen mahdollistavalla KM-mer-
kinnällä (MRL 71 d §).      
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2
VÄHITTÄISKAUPAN 

KEHITYS
Vähittäiskauppa toimialana jaetaan päivittäistavarakauppaan ja erikoiskaup-
paan sekä kolmantena suurena toimialakokonaisuutena autokauppaan. Nä-
mä päätoimialat jakautuvat useisiin alaryhmiin. Tässä luvussa tarkastellaan 
koko vähittäiskauppaa niin toimipaikkojen, henkilöstön kuin myynnin kehi-
tyksenkin pohjalta. Lisäksi tarkastellaan mm. liiketaloudellisia tunnuslukuja, 
kaupan ansiotasoa sekä vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa. 

Vähittäiskaupan kehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana kokenut 
sekä kasvua että toiminnan hiipumista. Kun 2000-luvun alun vähittäis-
kauppa kasvoit tasaisesti niin myynniltään kuin toimipaikoiltaan, niin viime 
vuosina kasvu on 2010-luvun alussa pysähtynyt ja toimipaikkakanta lähte-
nyt pienentymään. Kaupan myynnin kasvu on hidastunut tai osin taantunut. 
Kaupan toimialojen kirjo on niin suuri, että kaikilla toimialoilla kehitys ei ole 
ollut samanlaista. Taantumille tyypillisesti vähemmän herkempiä toimialoja 
ovat olleet kotitalouksien perustuotteita myyvät kaupat kuten päivittäista-
varakaupat sekä terveyden- ja hyvinvointiin erikoistuneet kaupat. Taantuma 
vaikuttaa selvemmin kotitalouksien investointitavaroita myyviin kauppoihin, 
joiden myynti ja toimintaedellytykset vaihtelevat voimakkaimmin kulutus-
tavaroiden kauppaan yleisesti vaikuttavien suhdanteiden mukaan.

32
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2.1 Toimipaikat ja yritykset 
Vähittäiskaupassa on huoltoasematoiminta mukaan lukien noin 20 000 yritystä ja 
lähes 29 400 toimipaikkaa. Vuonna 2013 tilastoitiin noin 5 900 päivittäistavara-
kauppaa (sis. päivittäistavaroiden erikoiskaupan), 665 tavaratalokauppaa, 19.000 
erikoiskauppaa. Lisäksi vähittäiskaupan toimipaikkoja on huoltamoilla sekä verkko-
kaupalla. 

Toimipaikkamäärien kehitystä on tarkasteltu vuosina 2007–2012. Vuoden 2013 
toimipaikkatiedot eivät ole täysin verrannollisia edellisvuoteen johtuen tilastointi-
uudistuksesta. Vuosina 2007–2009 toimipaikkamäärä ylitti 30 000:n, mutta on 
tämän jälkeen ollut laskussa. Viiden vuoden aikana toimipaikkamäärä laski yhteensä 
5 %. 

Kuva 11 Vähittäiskaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*  
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus 
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Vähittäiskaupan toimialat ovat kehittyneet toisistaan poikkeavasti. Vuosien 2007–
2012 aikana ovat toimipaikkamääriään kasvattaneet hypermarketkauppa ja hienoi-
sesti myös terveys- ja hyvinvointialan kauppa. Myös verkkokaupan toimipaikka-
määrä on kasvanut. Muotikaupan toimipaikkamäärä on tarkastelujaksolla säilynyt 
vakaana. Suurin lasku on tapahtunut teknisessä erikoiskaupassa. Toimipaikkamää-
rältään selvästi laskevia toimialoja ovat olleet myös päivittäistavarakauppa ja kodin 
sisustamisen kauppa. 

Kuva 12 Vähittäiskaupan toimipaikat henkilöstömäärän mukaan vuonna 2014.  
 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisterin palveluopas 2015
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2.1.1 Toimipaikka- ja yrityskoko

Vähittäiskaupan toimipaikat ovat tyypillisesti hyvin pieniä, mutta niiden koko on 
ollut kasvussa. Keskimäärin yhdessä vähittäiskaupan myymälässä työskentelee 4,6 
henkeä (kokoaikaisina laskettuna). Toimipaikkoja, joissa on alle viisi henkeä töissä, 
on noin 80 % kaikista toimipaikoista. Eniten pieniä myymälöitä on päivittäistava-
roiden erikoiskaupassa, kioskikaupassa, vapaa-ajan erikoiskaupassa, kodinsisusta-
misen kaupassa sekä verkkokaupassa.
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Tavaratalot ja hypermarketit ovat henkilöstömäärältään suurimpia toimipaikkoja 
vähittäiskaupassa. Tavaratalokaupan lisäksi myös Alkot ja päivittäistavarakaupat 
ovat henkilöstökooltaan keskimääräistä suurempia. Päivittäistavarakaupoista 60 % 
työllistää vähintään viisi kokoaikaista työntekijää. Erikoiskaupassa eniten suuria 
myymälöitä on rautakaupassa.

Vaikka suurin osa vähittäiskaupan yrityksistä on pieniä, suuret yritykset hallitsevat 
markkinoita. Yli 50 henkeä (kokoaikaisesti laskettuna) työllistäviä vähittäiskaupan 
yrityksiä on kaikista vähittäiskaupan yrityksistä 0,4 %. Niiden markkinaosuus nou-
see kuitenkin 55 prosenttiin ja ne työllistävät myös yli puolet kaikista vähittäiskau-
pan työntekijöistä. 

Taulu 3 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön suuruusluokittain. 

Henkiöstöluokka Yritysten lkm Liikevaihto Henkilöstömäärä

0-4 82 % 10 % 14 %
5-9 9 % 8 % 9 %
10-19 5 % 11 % 11 %
20-49 2 % 11 % 10 %
50 + 0,4 % 55 % 52 %

2.1.2 Muutokset yrityskannassa

Vähittäiskaupassa yrityskanta uusiutuu koko ajan. Uusia yrityksiä perustetaan ja 
vanhoja lopetetaan. Kuluttajat eivät tätä välttämättä edes aina huomaa, koska itse 
myymälä saattaa jatkaa toimintaansa samalla liikenimellä, vaikka omistaja vaihtuu-
kin. 

Tilastotiedot uusista ja lopettaneista yrityksistä ovat hallinnollisia tietoja; kun yritys 
saa uuden yritystunnuksen, se kirjautuu rekisteriin uutena yrityksenä. Aloittanei-
den yritysten joukossa voi olla myös yrityksiä, jotka eivät koskaan aloita varsinaista 
yritystoimintaa. Samoin lopettaneiden joukossa saattaa olla yrityksiä, jotka eivät 
ole toimineet pitkään aikaan. Aloittaneiden ja lopettaneiden erotus kuvaa kuitenkin 
yrityskannassa tapahtunutta kehityksen suuntaa. 

Sekä aloittaneiden että lopettaneiden vähittäiskaupan yritysten määrä on viimeisen 
yhdeksän vuoden aikana vaihdellut 2 500–3 800 välillä, eli keskimäärin noin 15 % 
 vähittäiskaupan yrityksistä vaihtuu vuosittain. Vuosina 2005–2007 aloittaneiden 
yritysten määrä ylitti selvästi lopettaneiden yritysten määräin. Tällöin aloittaneita 
yrityksiä oli myös selvästi enemmän kuin viime vuosina on ollut. 

Lähde: Tilastokeskus
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Vuonna 2009 oli enemmän lopettaneita yrityksiä, mutta tämän jälkeen aloitta-
neiden yritysten määrä on jälleen ollut suurempi kuin lopettaneiden. Vuonna 2013 
lopettaneita oli 35 yritystä enemmän kuin aloittaneita. Vuoden 2014 alkupuo-
liskolla aloittaneita oli jälleen enemmän. Vuoden 2007 jälkeen vähittäiskaupan 
toimialalla toimivien yritysten määrä on kuitenkin ollut koko ajan laskussa. Näin 
ollen osa aloittaneista yrityksistä ei todellisuudessa aloita toimintaansa, vaan jää 
paperiyrityksiksi tai vaihtaa toimialaansa. 

Osa yrityksistä lopettaa toimintansa yrityksen ajauduttua konkurssiin. Suurin osa 
yrityksistä lopettaa kuitenkin jonkun muun syyn takia. Osassa tapauksista yrityk-
sen toiminta jatkuu uuden yrittäjän myötä. 

Konkurssin kokeneiden yritysten määrä vaihtelee vuosittain, mutta trendinä kon-
kurssien määrä on viime vuosien aikana ollut kasvussa. Vuosina 2004 ja 2006 alle 
200 kaupan yritystä päätyi konkurssiin, mutta viime vuosina konkurssien määrä on 
pyörinyt 250:ssä. 

 

Kuva 13 Vähittäiskaupassa aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2005–2013*.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 14 Konkurssit vähittäiskaupassa vuosina 2003–2014. Lähde: Tilastokeskus

2.2 Työntekijät
Vähittäiskaupassa työntekijöiden työehdoista sovitaan kaupan alan työehtosopi-
muksessa, jonka neuvottelevat Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto. 
Kaupan työehtosopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on vähittäis-
kauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, kioskikauppa, huolto- ja liikenneasema-
toiminta, kaupan palvelu- ja tukitoiminta tai konevuokraus. Sopimus koskee työ-
aikalain alaisia työntekijöitä.

Vähittäiskaupan työntekijöistä on tilastotietoja saatavilla eri lähteistä mm. Tilas-
tokeskuksen työvoimatilastosta ja yritysrekisterin vuositilastosta. Laskenta- ja 
otantamenetelmistä johtuen tilastojen antamat luvut ovat erilaiset. Molemmissa 
tilastoissa työntekijämäärään sisältyvät sekä palkansaajat että yrittäjät. Työvoima-
tilastoista saadaan myös erikseen palkansaajat. 
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Yritysrekisterin tilastossa henkilöstömäärä kuvaa henkilötyövuotta siten, että kaksi 
puolipäiväistä työntekijää lasketaan yhdeksi työtekijäksi. Tämä vaikeuttaa koko-
naistyöntekijämäärän hahmottamista, koska vähittäiskaupassa osa-aikaiset työn-
tekijät ovat hyvin tyypillisiä, mutta heitä on hyvin vaihtelevasti eri toimialoilla. Työ-
voimatilastossa vastaavasti vähittäiskaupan työlliseksi luetaan henkilö, joka saattaa 
olla töissä viikossa vain muutaman tunnin. 

Työvoimatilaston tiedot päivitetään yritystilaston tietoja nopeammin, mutta tilas-
tosta saadaan vain koko vähittäiskauppaa koskevia tietoja. Toimialakohtaisia henki-
löstötietoja saadaan vain yritystilastosta.

Vuonna 2014 vähittäiskaupassa työskenteli työvoimatilaston mukaan 161 000 
työntekijää. Määrä on hieman tippunut edellisvuodesta, jolloin työllisiä oli 163 000. 
Yritystilaston uusimmat tiedot ovat vuodelta 2013, jolloin vähittäiskaupan henki-
löstömäärä oli 134 500 eli noin viidenneksen työllisten määrää pienempi. 

Työllisten määrä on vuosien 2007–2014 aikana säilynyt kohtalaisen vakaana. Tar-
kastelujakson alkuvuosina työllisten määrässä tapahtui pientä kasvua, mutta vii-
meisten vuosien aikana työllisten määrä vähittäiskaupassa on laskenut. Työllisten 
määrän huippuvuosi oli vuonna 2011, jolloin vähittäiskaupassa oli 167 000 työllistä. 

Vähittäiskaupan henkilöstön kehitys on samansuuntainen kuin työllistenkin. Hen-
kilöstömäärä kasvoi aina vuoteen 2011 saakka, jonka jälkeen suunta vuonna 2012 
kääntyi laskuun. Tilaston vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen 
tilastointiuudistuksesta. Tilasto näyttäisi henkilöstömäärän kasvua, mutta todelli-
suudessa kasvua ei ole tapahtunut, kuten työvoimatilastosta nähdään. 

Vähittäiskaupan 161 000 työllisestä on palkansaajia 141 000 eli 88 %. Yrittäjiä ja 
yrittäjäperheenjäseniä on siten 19 000. Vähittäiskaupan korkea yrittäjien määrä 
johtuu vähittäiskaupan suuresta yritysmäärästä. Suuri osa pienistä toimipaikoista 
on yrittäjävetoisia. Palkansaajat työskentelevät enimmäkseen suurehkoissa myy-
mälöissä, ja myymäläkoon kasvaessa he yhä useammin ovat osa-aikaisessa työ-
suhteessa.

Vähittäiskaupan työllisten ja palkansaajien kehitys seuraa toisiaan. Palkansaajien 
osuus työllisistä on vuosien aikana pysynyt 87–89 prosentissa. 
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Kuva 15 Vähittäiskaupan työlliset ja henkilöstö vuosina 2007–2014
 * vuoden 2013 henkilöstö ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen   
 tilastouudistuksesta. Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 16 Vähittäiskaupan työlliset ja palkansaajat 2005–2014.  
 Lähde: Tilastokeskus
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2.2.1 Osa-aikaisuus ja tehdyt työtunnit

Vähittäiskaupan työsuhteissa merkittävä tekijä on osa-aikaisuus. Suuri osa kaupan 
alan työntekijöitä tekee osa-aikaista työtä, osa vapaa-ehtoisesti ja osa sen takia, 
ettei kokoaikaista työtä ole tarjolla. Kaupan ala tarjoaakin esimerkiksi opiskelijoil-
le hyvän mahdollisuuden tehdä ilta- ja viikonlopputöitä. Kaupassa tehdään myös 
jonkin verran ns. nollatuntisopimuksia, joka mahdollistaa työntekijöiden käytön 
sesongin mukaan, mutta ei takaa työntekijälle yhtään työtuntia viikossa. Myös ns. 
tarvittaessa tai kutsuttaessa -tyyppisten työsopimusten määrä on lisääntynyt. 

Vuonna 2014 vähittäiskaupan työntekijöistä jo 39 prosenttia teki osa-aikatyötä. 
Erityisesti myyjillä osa-aikatyö on hyvin yleistä. Osa-aikatyön osuus laski hieman 
2000-luvun alussa, mutta vuodesta 2010 lähtien osa-aikatyön osuus on ollut 
kasvussa. Osa-aikatyön osuus on kasvanut kolmen vuoden aikana (2010–2013) 
yhteensä noin neljä prosenttiyksikköä. 
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Kuva 17 Osa-aikatyön osuus vähittäiskaupassa 2000–2014. Lähde: Tilastokeskus

Vähittäiskaupassa tehtyjen työtuntien määrä palkansaajaa kohden on alhaisem-
pi kuin muilla toimialoilla, mikä kertoo osaltaan keskimääräisestä suuremmasta 
osa-aikaisten työntekijöiden määrästä. Keskimääräinen viikkotyöaika palkansaajaa 
kohden on vähittäiskaupassa lähes 30 tuntia ja kaikilla palkansaajilla toimialasta 
riippumatta yli 33 tuntia. Viikkotyöaika on laskettu vuodessa tehdyistä tunneista 
jaettuna työviikkojen määrällä (52–5). Pyhäpäiviä ei tarkastelussa ole.

Vähittäiskaupassa tehtyjen työtuntien määrä palkansaajaa kohden on laskenut 
vuodesta 2010. Vastaavaa laskua ei ole tapahtunut yleisesti palkansaajilla. 
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2.2.2 Ansiotaso ja maksetut palkat

Vähittäiskaupan ansiotasoa kuvataan tässä säännöllisen kokoaikaisen työajan kuu-
kausiansiolla ilman tulospalkkiota. Kokoaikaisten kaupan myyjien keskimääräinen 
kuukausiansio oli vuonna 2014 lähes 2 300 euroa. Kasvua edellisvuoteen oli vain 
prosentti. Varastotyöntekijöillä kuukausiansio oli vain hieman korkeampi, kasvua 
edellisvuoteen oli 0,9 prosenttia. 

Varastoesimiesten kuukausiansio on yli 3 200 euroa. Myös myymälänhoitajat ja 
konttorityöntekijät pääsevät lähelle tätä. Farmaseuttien kuukausiansio oli vuonna 
2014 lähes 3 000 euroa ja proviisoreilla lähes 4 300 euroa. 

Kuukausiansiot ovat vähittäiskaupassa kehittyneet varsin tasaisesti, myyjillä keski-
määrin 1,7 % vuodessa, varastotyöntekijöillä 1,9 % vuodessa. Huoltoasemilla kuu-
kausiansiot ovat kasvaneet keskimääräistä nopeammin, varsinkin huoltoasemien 
hoitajien kuukausiansiot. 
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Kuva 18 Vähittäiskaupan ja kaikkien toimialojen palkansaajien tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohden  
 sekä keskimääräinen viikkotuntimäärä. Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 19 Kaupan ja apteekkialan säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot lokakuussa  
 (2014 syyskuussa) 2011–2014. Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Palkkatilastot

Tilastokeskus kokoaa palkkasummatilastoa. Palkkasumma tarkoittaa yritysten 
maksamien bruttomääräisten palkkojen summaa. Palkkoihin sisällytetään kaikkien 
yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden rahamääräiset korvaukset kuukau-
den aikana tehdystä työstä. Palkat sisältävät kaikki työntekijöiltä kannettavat tu-
loverot ja sosiaaliturvamaksut sekä lisäksi erilaiset lisätyöt (ylityö, yötyö), bonukset 
ja lomarahat. Palkkaan sen sijaan eivät kuulu optiot, työn tekemiseen liittyvät kulut 
ja työnantajan sosiaaliturvamaksut. Kun palkkasumma kasvaa, se voi kasvaa joko 
ansiotason kasvun tai työllisten määrän kasvun takia, tai molempien. 

Palkkasumma on vähittäiskaupassa kehittynyt tasaisesti viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. Vähittäiskaupan palkkasumma on myös kehittynyt koko talouden 
sekä koko kaupan palkkasummaa nopeammin. Vähittäiskaupan palkkasumman 
kasvussa ei näy samanlaista laskua vuonna 2009, kuin koko taloudessa. Keski-
määrin vähittäiskaupan palkkasumma on kasvanut 3,4 prosentin vuosivauhdilla, 
kun taas koko talouden palkkasumma on kasvanut 2,7 prosentin vuosivauhdilla. 
Vähittäiskaupan palkkasumman kasvun takana on lähinnä ansioiden kasvu, koska 
työllisten määrä ei ole merkittävästi kasvanut. 
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Kuva 20 Vähittäiskaupan, koko kaupan ja koko talouden palkkasumman kehitys 2005–2014  
 Ind. 100 = 2005. Lähde: Tilastokeskusa

2.2.3 Henkilöstön alueellinen sijoittuminen

Vähittäiskaupan henkilöstöstä valtaosa on sijoittunut Uudellemaalle. Uudellamaal-
la on vähittäiskaupan palkattua henkilöstöä yhteensä 42 600 eli lähes kolmannes. 
Vastaavasti asukkaita on Uudellamaalla alle 30 prosenttia koko maan asukkaista. 

Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa palkattu henkilöstöä on molemmissa lähes  
12 000 eli 9 prosenttia. Valtaosassa maakuntia palkatun henkilöstön määrä jää alle 
viiteentuhanteen. 

Henkilöstön alueellista jakaumaa on tarkastelu myös kunnittain. Vähittäiskaupan 
henkilöstö painottuu suuriin kaupunkeihin. Merkittäviä henkilöstökeskittymiä on 
Etelä- Suomessa ja länsirannikolla. Myös Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ympä-
ristön painoarvo näkyy kartassa. 
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Kuva 21 Vähittäiskaupan henkilöstö 
maakunnittain vuonna 2013.  
Lähde: Tilastokeskus

2.2.4 Henkilöstön alueellinen kehitys

Henkilöstön alueellista kehitystä on tarkastelu maakunnittain sekä kunnittain. Ai-
kasarjana vertailukelpoisia tietoja saadaan vuosilta 2007–2012. Tarkastelujakson 
aikana henkilöstön määrä on kasvanut koko vähittäiskaupassa kolme prosenttia. 

Maakunnittain henkilöstömäärän kehityksessä on suuria vaihteluja. Päijät-Hä-
meessä vähittäiskaupan henkilöstömäärä on kasvanut yli 10 prosenttia ja Ete-
lä-Karjalassakin kahdeksan prosenttia. Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa ja Ete-
lä-Pohjanmaalla henkilöstömäärä on viiden vuoden aikana laskenut.

Kunnittain tarkasteluna on kehityksessä vieläkin suurempia vaihteluita. Tilasto las-
kee vähittäiskauppaan mukaan myös moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan. Vähit-
täis- ja autokaupan henkilöstömäärä on viidessä vuodessa kasvanut 2,6 %. Auto-
kaupassa henkilöstöä oli vuonna 2012 yhtä paljon kuin viisi vuotta aikaisemmin, kun 
taas vähittäiskaupan henkilöstömäärä on kasvanut. 
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Kuva 22 Vähittäishenkilöstön 
alueellinen sijoittuminen Suomessa 
vuonna 2013. Lähde: Tilastokeskus

Vähittäiskaupan henkilöstömäärä on kehittynyt keskimääräistä selvästi nopeam-
min joissakin maakuntakeskuksissa, kuten Lahdessa, Kajaanissa, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä, Rovaniemellä ja Vaasassa. Kuopiossa, Tampereella, Seinäjoella ja Kok-
kolassa henkilöstömäärä on kasvanut jonkin verran keskimääräistä nopeammin. 
Merkittävän nopeasti henkilöstömäärä on kuitenkin kasvanut joissakin maakunta-
keskuksia pienemmissä kunnissa mm. Ylöjärvellä, Mäntsälässä, Raisiossa ja Kem-
peleessä.

Pääkaupunkiseudulla kasvu on ollut nopeaa Vantaalla mutta hieman keskimääräis-
tä hitaampaa Espoossa. Helsingissä vähittäiskaupan henkilöstömäärä on vuosien 
2007–2012 aikana laskenut, samoin Kotkassa ja Kouvolassa. Porissa, Hämeen-
linnassa ja Joensuussa henkilöstömäärä on kasvanut keskimääräistä vähemmän. 
Oulussa ja Turussa henkilöstöä oli vuonna 2012 yhtä paljon kuin viisi vuotta aikai-
semmin. 
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Kuva 23 Vähittäiskaupan henkilöstömäärän kehitys maakunnittain 2007–2012.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 24 Vähittäis- ja autokaupan 
henkilöstömäärän kehitys kunnittain 
2007–2012. Lähde: Tilastokeskus

2.3 Liikevaihto
Vähittäiskaupassa oli vuonna 2014 liikevaihtoa yhteensä noin 38 miljardia euroa. 
Liikevaihto kasvoi selvästi vuosina 2007–2012, lukuun ottamatta vuotta 2009. 
Myös tätä ennen on liikevaihdon kasvu jatkunut jo poikkeuksellisen pitkään. Vuo-
sina 2007–2012 liikevaihto kasvoi vähittäiskaupassa yhteensä viidenneksellä, eli 
vuodessa keskimäärin 3,5 %. Määrällinen liikevaihto kasvoi samaan aikaan neljä 
prosenttia, eli keskimäärin prosentin vuodessa. 

Vuonna 2012 kasvu pysähtyi, ja viime vuonna liikevaihto jopa hieman laski edel-
lisvuodesta. Myös 2015 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on vähittäiskau-
pan liikevaihto ollut laskussa. Huippuvuonna 2012 liikevaihtoa oli vähittäiskaupassa 
38,7 miljardia euroa. 
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2.3.1 Liikevaihdon kuukausivaihtelut

Vähittäiskaupan myynnille ovat tyypillisiä voimakkaat vaihtelut vuoden aikana. 
Myyntihuiput ajoittuvat tiettyihin kuukausiin, viikonpäiviin ja vuorokauden aikoihin. 
Viikonpäivistä vilkkaimmat vähittäiskaupassa ovat perjantai ja lauantai ja vuoro-
kauden ajoista alkuilta eli klo 16–18. Myyntihuiput vaihtelevat merkittävästi myös 
kaupan eri toimialoilla.

Vähittäiskaupan myynnin huippu ajoittuu selkeästi joulukuulle. Joulukuun myynti 
on noin neljänneksen suurempi kuin keskimääräinen kuukausimyynti. Myös kesä 
on keskimääräistä parempaa myyntiaikaa, kun taas alkuvuodesta kuukausimyynti 
jää selvästi keskiarvon alapuolelle. Vuoden 2014 myynnin kuukausivaihtelut eivät 
juuri poikenneet viiden vuoden keskiarvosta, mutta joulukuun merkitys jäi hieman 
aikaisempien vuosien joulukuuta alhaisemmaksi. 
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Kuva 25 Vähittäiskaupan liikevaihto vuosina 2007–2012 ja arvio vuosille 2013–2014. Lähde: Tilastokeskus
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Kuukausimyyntien painoarvo vaihtelee vähittäiskaupan toimialojen välillä suuresti. 
Joulukuu on huippukuukausi kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta rautakauppaa. 
Joulukuun painoarvo myös vaihtelee. Tavaratalokaupassa ja teknisessä kaupas-
sa joulukuun merkitys muihin kuukausiin nähden on selvästi suurempi kuin muilla 
vähittäiskaupan toimialoilla. Erityisen suuri se on kirjakaupassa, joka sisältyy va-
paa-ajan erikoiskauppaan. 

Päivittäistavarakaupassa sekä apteekkikaupassa myynnin kuukausivaihtelut ovat 
keskimääräistä pienempiä. Molemmissa myydäänkin pääasiassa ns. välttämättö-
myyshyödykkeitä. Ruokaa ja lääkkeitä tarvitaan vuodenajasta riippumatta, mutta 
siitä huolimatta myös näillä toimialoilla joulukuun painoarvo on kaikkein suurin. 
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Kuva 26 Vähittäiskaupan kuukausimyynnin poikkeamat vuoden keskimääräisestä    
 kuukausimyynnistä 2010–2014 sekä vuoden 2014 poikkeamat pisteinä.  
 Lähde: Tilastokeskus

Rautakaupan sesonki on muusta vähittäiskaupasta poiketen toukokuu ja kesä aina 
lokakuulle saakka. Talviaikaan rakentaminen on rauhallisempaa kuin kesällä, joten 
loppuvuosi sekä varsinkin alkuvuosi ovat rautakaupalle hyvin hiljaista aikaa. Myös 
urheilukaupassa tammikuu sekä kevät ja kesä ovat parasta sesonkia joulukuun jäl-
keen. Muotikaupassa piikkejä on touko- ja heinäkuussa sekä loka- ja joulukuussa. 
Alkuvuosi on muotikaupassa hiljaista aikaa. 
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Kuva 27 Kuukausimyynnin poikkeamat 
vähittäiskaupan eri toimialoilla toimialan 
keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina  
2010–2014 sekä vuoden 2014 poikkeamat 
pisteinä. Lähde: Tilastokeskus 
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2.3.2 Liikevaihdon alueellinen jakautuminen 

Vähittäiskaupan liikevaihdon alueellinen toteutuminen on vahvasti kytköksissä lä-
hialueen väestöpohjaan. Toimiakseen kannattavasti kauppa tarvitsee ympärilleen 
riittävän väestöpohjan. Vähittäiskauppa ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti väestön 
suhteessa, vaan keskittyy suuriin keskuksiin. 

Päivittäistavarakaupat kattavat suhteellisen tasaisesti koko maan, mutta erikois-
kaupat ovat selvemmin keskittyneet kaupunkien ja kuntien keskustoihin ja kauppa-
keskittymiin. Myös kuntien koko ratkaisee kaupan sijoittumista, liikevaihto keskit-
tyy suuriin kuntiin ja maakuntakeskuksiin. 

Kuva 28  Vähittäiskaupan 
liikevaihdon alueellinen jakautuminen 
Suomessa vuonna 2013.  
Lähde: Tilastokeskus
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Vähittäiskaupan liikevaihdon jakautumista Suomessa on kuvattu isaritmikartoil-
la. Myynniltään korkeat alueet näkyvät kartalla punaisena ja oranssina, kun taas 
myynniltään alhaiset alueet keltaisena ja vihreänä. Laskentamenetelmä ottaa huo-
mioon kuntien ja sitä ympäröivien kuntien vähittäiskaupan myynnit. Näin ollen 
myynniltään suurten kuntien vieressä sijaitsevat pienemmät kunnat korostuvat 
kartassa enemmän kuin kunnan oma vähittäiskaupan myynti olettaa. Toisaalta alu-
eilla, joilla suuria keskuksia ei ole, kohtalaisetkaan myynnit eivät riitä korostamaan 
kuntien merkitystä vähittäiskaupan keskuksina kartalla. 

Suomen suurin kauppakeskittymä, niin myymälöiden lukumäärän kuin myynnin-
kin suhteen, on pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun ohella vähittäiskaupan 
myynti painottuu myös muualle Etelä-Suomeen. Uudellamaalla vähittäiskaupan 
liikevaihto on noin kolmannes koko maan vähittäiskaupan liikevaihdosta, vaikka 
väestöosuus jää alle 30 prosenttiin. Myös Jyväskylän, Kuopion, Joensuun ja Sei-
näjoen ympäristössä sekä Pohjanmaan rannikolla aina Ouluun asti vähittäiskaupan 
myynti on suurta. Rovaniemen merkitys Lapin maakuntakeskuksena näkyy myös 
kartassa. 

Pohjois-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalan reu-
na-alueilla vähittäiskaupan myynti jää alhaiseksi, samoin jää väkilukukin. Näille 
alueille ei ole rakentunut merkittäviä kaupallisia keskittymiä. 

Kartalla on alueen myynnin painoarvon lisäksi esitetty vähittäiskaupan liikevaihto 
kunnittain ympyränä. Suurin vähittäiskaupan liikevaihto on Helsingissä, 4,9 mrd. € 
vuonna 2013. Yli miljardin liikevaihtoon päästiin Espoossa, Vantaalla, Tampereella, 
Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä, tässä suuruusjärjestyksessä. Lahdessa liikevaihtoa 
oli lähes miljardi, Kuopiossa 870 miljoonaa euroa. Myös Lappeenrannassa, Porissa, 
Joensuussa, Vaasassa ja Kouvolassa päästiin yli 500 miljoonan euron liikevaihtoon. 
Pienemmissä kunnissa vähittäiskaupan liikevaihto jää alle miljoonan euron.  

2.3.3 Liikevaihdon alueellinen kehitys

Liikevaihdon alueellista kehitystä on tarkastelu maakunnittain sekä kunnittain. Ai-
kasarjana vertailukelpoisia tietoja saadaan vuosilta 2007–2012. Tarkastelujakson 
aikana liikevaihto on kasvanut koko vähittäiskaupassa 20 prosenttia. 

Vähittäiskauppa on kasvanut maakunnissa hyvin eri vauhdilla. Ahvenanmaalla kas-
vu on ollut kaikkein nopeinta. Mannersuomessa liikevaihdon kasvu on ollut nopein-
ta Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa kaupan 
liikevaihto on kasvanut kaikkien hitaimmin. 
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Kuva 29  Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu maakunnittain 2007–2012.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Kunnittain tarkasteluna on kehityksessä vieläkin suurempia vaihteluita. Tilasto las-
kee vähittäiskauppaan mukaan myös moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan, mikä 
vaikuttaa tuloksiin. Vähittäis- ja autokaupan yhteenlaskettu liikevaihto on viidessä 
vuodessa kasvanut 12 %. Autokaupassa liikevaihto on kuitenkin laskenut 13 %, kun 
taas vähittäiskaupan kasvanut 20 %. Näin ollen kunnissa, joissa on paljon auto-
kauppaa, ovat kasvuluvut keskimääräistä pienemmät. 

Kuva 30 Vähittäis- ja autokaupan   
liikevaihdon kehitys kunnittain 2007–2012.  
Lähde: Tilastokeskus
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Vähittäiskaupan liikevaihto on selvästi keskimääräistä enemmän maakuntakeskuk-
sista vain Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Kasvu on ollut suurta myös Jyväs-
kylässä. Yleisesti ottaen liikevaihto on maakuntakeskuksissa kehittynyt hitaam-
min kuin joissakin niitä ympäröivissä kehyskunnissa. Myös pääkaupunkiseudulla 
Espoossa ja Vantaalla kasvu on ollut keskimääräistä hitaampaa, ja vielä hitaampaa 
kasvu on ollut Helsingissä. 

Vaikka pääosin vähittäiskaupan liikevaihto on vuosien 2007–2012 aikana kasva-
nut, on Suomessa myös kuntia, joissa vähittäiskaupan liikevaihto on viiden vuoden 
aikana laskenut (kartassa tumma sininen). Nämä ovat pääosin pieniä kuntia, joissa 
palvelutarjonta on siirtynyt maakuntakeskuksiin tai näitä ympäröiviin kehyskuntiin. 

2.4 Liiketaloudellisia tunnuslukuja
Vähittäiskauppa on liiketaloudellista toimintaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan 
ja sijoitetun omaisuuden arvon kasvu. Pienten vähittäiskaupan yritysten tavoittee-
na on usein kuitenkin yrittäjän itsensä työllistäminen kohtuullisella taloudellisella 
kannattavuudella. 

Vähittäiskaupan liiketaloudellisia tunnuslukuja tarkastellaan tässä Tilastokeskuksen 
kaupan tilinpäätöstilaston pohjalta ja erikseen Pk-yritysten ja suuren yritysten lu-
kuja. Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2013. Suurten yritysten osuus liikevaihdolla 
mitattuna oli 56 % ja Pk-yritysten osuus 44 %. 

Vähittäiskaupassa tavaroiden ostot ovat suurin erä, noin 70 % liiketoiminnan tuo-
toista (liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot), kun taas muussa yritystoiminnas-
sa ostojen osuus jää noin puoleen. Henkilöstökulut ovat noin 12 % liiketoiminnan 
tuotoista, Pk-yrityksissä 12 % ja suurissa yrityksissä prosenttiyksikön vähemmän. 
Liiketoiminnan muut kulut, sisältäen mm. vuokrakulut, olivat noin 14 %. Muiden 
kulujen osuus oli molemmissa kokoluokissa yhtä suuri. 

Kannattavuus vähittäiskaupassa on keskimääräistä yritystoimintaa heikompaa, 
käyttökate oli vuonna 2013 vähittäiskaupassa 3,5 %, kun se keskimäärin yritys-
toiminnassa oli 6,9 %. Käyttökate vähittäiskaupassa myös laski edellisvuodesta. 
Suurten yritysten käyttökate on hieman parempi kuin Pk-yritysten. 

Omavaraisuusaste vähittäiskaupassa on noin 44 %, se on pienempi Pk-yrityksillä 
ja suurempi suurilla yrityksillä. Kokonaisvelkojen suhde liikevaihtoon on kuitenkin 
pienillä yrityksillä parempi kuin suurilla yrityksillä. 

Toimialoittaisia tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla, mutta palkkasummasta on tietoa 
eri vähittäiskaupan toimialoilla. Koko vähittäiskaupassa palkkojen osuus liikevaih-
dosta on 10 %. Päivittäistavarakaupassa se on alhaisempi ja päivittäistavaroiden 
erikoiskaupassa sekä tavarataloilla korkeampi. 
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Lähde: Tilastokeskus

Kaikki yritykset PK-yritykset Suuret yritykset

Osuus liiketoiminnan tuotoista
Aine- ja tarvikekäyttö 69,5 % 68,2 % 70,5 %

Ulkopuoliset palvelut 0,9 % 1,2 % 0,7 %

Henkilöstökulut yhteensä 11,8 % 12,3 % 11,4 %

Liiketoiminnan muut kulut 13,7 % 13,7 % 13,7 %

Käyttökate 3,5 % 3,2 % 3,7 %

Kokonaistulos 1,5 % 1,0 % 1,9 %

Omavaraisuusaste, % 44,1 % 41,7 % 45,4 %

Kokonaisvelat/liikevaihto 28,4 % 22,2 % 33,3 %

Erikoiskaupassa palkkasumman osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon toimialoittain. 
Korkeat palkkakustannukset ovat esimerkiksi kangaskaupassa, optisen alan kau-
passa, keittiökalustekaupassa, lukkoseppä- ja avainliikkeissä sekä kukkakaupassa. 
Näillä toimialoilla henkilökohtaisen palvelun merkitys on suuri. Keskimääräistä pie-
nempi osuus menee liikevaihdosta palkkoihin mm. venekaupassa, rautakaupassa ja 
matkapuhelinkaupassa. Näillä toimialoilla yksittäisen oston summa voi olla suurikin, 
mikä kasvattaa liikevaihtoa, mutta ei henkilöstömenoja. 

2.5 Kulutus ja vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima
Vähittäiskaupan toiminta perustuu tavaroiden ja palveluiden välittämiseen kulut-
tajille. Kulutus toimii siten oleellisena moottorina koko kaupan toiminnalle. Kulutus 
ja siinä tapahtuvat muutokset siten myös selittävät kaupan toimintaa ja kehitystä 
ajassa. Tätä taustaa vasten kuluttajien kauppaan kohdistaman kulutuksen kehitys 
kuvaa myös kaupan kehitystä pitkällä aikavälillä. Kulutustutkimusta on tehty Suo-
messa jo 1800-luvun puolivälistä ja tästä pitkästä aikasarjasta varsin hyvin välittyy 
myös kaupan toiminnan kehitys ja muutos vuosikymmenten aikana. 

Kun yksityisen kulutuksen lähtökohtana oli viime vuosisadan alussa vielä vahva 
omavaraisuus, niin elintarvikkeisiin ja elämisen perusasioihin kului pääosa kulutta-
jien rahankäytöstä. Elintarvikkeisiin kului pääosa kulutukseen varatuista rahoista ja 
tavaroihin käytettiin vain viidennes käytössä olevista tuloista. Tavaroiden suhteen 
oltiin vahvasti omavaraisia ja vain pieni osa niistä ostettiin kaupasta. Kun elintaso 
kehittyi, niin yhä enemmän tavaroita voitiin ostaa vähittäiskaupan kautta. Tavaroi-
den osuus kulutuksesta on kasvanut tasaisesti yli sadan vuoden ajan, mikä on tar-
koittanut kaupan kehityksessä erikoistuneiden kauppojen ja palvelumyymälöiden 

Taulu 4 Vähittäiskaupan liiketaloudellisia tunnuslukuja vuonna 2013.
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kasvua markkinoilla. Tätä kautta markkinoille syntyi erilaisia erikoiskaupan yrityksiä 
ja tavarataloja tarjoamaan kuluttajille jalostuneita tuotteita, kun niitä ei enää tar-
vinnut valmistaa itse. 

Kulutustavaramarkkinoiden kehitystä kuvaa hyvin vaatekaupan kehitys. Vaate-
kaupan markkinat ovat kehittyneet siten, että käyttövaatteiden omavalmistuksen 
rinnalle lähti kehittymään 1800-luvun lopulla vaatteiden ammatillinen valmistus 
ja yhä enemmän vaatteita ostettiin valmiina. Kun vaatteiden tuotanto oli vahvasti 
käsityötä, kulutusmenoista yhä suurempi osuus alkoi kulua vaatteiden hankintaan 
1900-luvun alkupuolella. Vaatteiden teollisen valmistamisen myötä kulutusmenot 
vaatteisiin alkoivat pienentyä 1950-luvulla ja siitä eteenpäin vaatteisiin käytetty ra-
hamäärä on pienentynyt edelleen. Vaikka myytyjen vaatteiden määrä on kasvanut 
koko ajan, tuotteiden hinnat ovat voimakkaasti pudonneet, jolloin vaatteiden kulu-
tuksen rahallinen merkitys on vähentynyt. 
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Kuva 31   Kauppaan kohdistuva yksityinen kulutus hyödykeryhmittäin 1860–2013 Suomessa.  
 Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, kulutuksen pitkät aikasarjat. 

Muun erikoiskaupan osalta kulutuksen kehitys on ollut hyvin samankaltaista kuin 
vaatteissa. Ostettavien tavaroiden määrä on kasvanut voimakkaasti ja 1950-luvun 
jälkeen tavaroihin ja palveluihin on käytetty jo enemmän rahaa kuin elintarvikkei-
siin. Vaikka kulutustavaroiden tarjonta on kasvanut erittäin voimakkaasti, se ei ole 
kuitenkaan näkynyt suurena kulutusmenojen kasvuna, koska tuotteiden hinnat 
ovat samanaikaisesti laskeneet voimakkaasti kulutuksen määrän kasvaessa.
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Yksityisen kulutuksen hyödykeryhmävertailussa ovat mukana vain kauppaan ja 
palveluihin kohdistuvat kulutusmenot. Pitkän aikasarjan tarkastelu kertoo varsin 
havainnollisesti, miten kulutuksen muutos on muuttanut myös kaupan rakennet-
ta kun elämisen perustuotteiden eli päivittäistavaroiden merkitys kulutuksessa on 
pienentynyt. Erikoistavaroiden ja palveluiden kysynnän vahvistuminen on lisännyt 
erikoiskaupan ja palveluiden tarjontaa. Yhä pienempi osa kulutusmenoistamme 
kohdistuu nykyään välttämättömyyshyödykkeisiin. Kulutusmarkkinoiden kehitys 
näyttää johtavan tulevaisuudessa siihen, että yhä suurempi osuus kulutuksestam-
me kohdistuu tulevaisuudessa palveluihin ja niihin liittyviin tavaroihin. Kaupankin 
on muututtava ja myytävä tavaroiden lisäksi yhä enemmän palvelua. 

Kaupan markkinoiden arvoa ja rakennetta tarkastellaan vähittäiskauppaan kohdis-
tuvalla ostovoimalla. Ostovoimaa tarkastellaan alueellisesti, jotta saadaan tarkempi 
kuva kaupan markkinoista. Vähittäiskauppaan kohdistuvan ostovoiman lasken-
ta perustuu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksiin eri vuosilta ja niistä laskettaviin 
tuoteryhmäkohtaisiin kulutusennusteisiin. Kulutuksen alueellista kuvaa on saatu 
muokattua tarkastelemalla kulutusta kuntakohtaisesti kunnan sosioekonomisen 
kulutusrakenteen mukaan. Tällöin saadaan täsmällisempi kuva eri alueiden tyypilli-
sestä kulutusrakenteesta. Kuluttajien sosioekonomiset taustat kuvaavat merkittä-
västi alueellisessa kulutuksessa vallitsevia eroja. 

Kotitalouksien sosiaalinen asema vaikuttaa merkittävästi siinä, miten kulutus talo-
udessa painottuu erilaisiin tuotteisiin. Kaupan näkökulmasta onkin suuri merkitys 
sillä minkälaisia kuluttajia markkina-alueella asuu ja se vaikuttaa alueen kokonaisku-
lutukseen sekä siihen mitä alueella on mahdollista kaupoissa tarjota. 

Kun tarkastellaan kulutustutkimuksen sosioekonomisten ryhmien kulutusta, 
saadaan hyvä kuva kulutuksen eroista. Keskimääräistä enemmän rahaa henkilöä 
kohden käytetään yrittäjä- ja toimihenkilötalouksissa. Vähiten rahaa kulutetaan 
opiskelijoiden ja työttömien talouksissa, mutta niissäkin kulutus on merkittävää. 
Päivittäistavaroihin kohdistuva kulutus on suunnilleen samansuuruista lähes kaikis-
sa kuluttajatalouksissa. Vain opiskelijoilla päivittäistavaroiden kulutus on 30 % alle 
keskimääräisen kulutuksen. Erikoistavaroiden ja niihin liittyvien palveluiden osalta 
kulutusmenot sisältävät suurempia eroavuuksia eri sosioekonomisissa kuluttaja-
ryhmissä.

Kulutuksesta suurin osa kohdistuu kulutustavaroihin ja niihin liittyviin palveluihin. 
Tältä osin alueellisesta kulutuksesta syntyy merkittävimmät erot alueellisessa ku-
lutuksessa. Kun esimerkiksi opiskelijoiden kulut muotikauppaan ovat suurempia 
kuin keskimääräinen kulutus, opiskelupaikkakunnan yritykset hyötyvät suurem-
masta opiskelijamäärästä paikkakunnalla. Autokauppa taas hyötyy, jos paikkakun-
nalla on enemmän yrittäjiä ja toimihenkilöitä. Eläkeläisten kulutus taas painottuu 
peruselintarvikkeisiin, joten suuri eläkeläisten osuus vahvistaa päivittäistavarakau-
pan markkinoita.
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Vähittäiskauppaan kohdistuvalla ostovoimalla tarkastellaan vähittäiskauppaan koh-
distuvaa kuluttajien rahan käyttöä. Ostovoimalla tarkoitetaan hieman eri asiaa kuin 
kansantaloudessa tarkoitetulla ostovoimalla. Vähittäiskauppaan kohdistuva osto-
voima kuvaa kuluttajien tuotteista maksamaa hintaa vähittäiskaupalle eli se sisäl-
tää myös arvonlisäveron. Ostovoimalla määritellään vähittäiskaupan markkinoiden 
arvo alueellisesti. Ostovoima asukasta kohden taas kuvaa kulutuksen tasoa kul-
lakin alueella. Ostovoimatiedot on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen 
pohjalta. 

Santasalon tekemä ostovoimatutkimus tuottaa alueellista tietoa vähittäiskauppaan 
kohdistuvasta ostovoimasta. Se kuvaa alueellista asukkaiden ostovoimaa vähittäis-
kaupan eri toimialoilla. Ostovoimatieto kuvaa alueittain alueella kauppaan kohdis-
tuvaa kuluttajien ostovoimaa vuodessa. Kun kuluttajien ostovoimaa tarkastellaan 
alueellisesti, niin toinen kysymys on missä kuluttajien ostovoima toteutuu vähit-
täiskaupan myyntinä. Kuluttajat tekevät pääosin ostoksensa oman markkina-alu-
eensa kaupoissa, mutta siirtävät myös osan ostovoimastaan markkina-alueen 
ulkopuolisiin kauppakeskittymiin tai verkkokauppaan. Tavaratalokaupan kautta 
ostovoimaa suuntautuu merkittävästi eri tuoteryhmiin niin, ettei erikoiskaupan 
myyntien kautta voida tarkkaan seurata ostovoiman toteutumaa. 
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Kuva 32 Keskeiset kauppaan kohdistuvat kulutusmenot henkilöä kohden kotitalouden   
 sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2012.  
 Lähde: Tilastokeskus, Kulutustutkimus 2012
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Vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa (pl. autoalan vähittäiskauppa) laske-
taan olevan 41 miljardia euroa vuonna 2014. Tästä 47 % kohdistuu päivittäistavara-
kauppaan ja loput 53 % erikoiskaupan eri toimialoille. Ostovoiman kohdistumisessa 
eri toimialoihin on suuriakin eroja, mikä johtuu kuluttajien erilaisista elämäntavois-
ta, mieltymyksistä ja ostovoiman erilaisesta käytöstä. Ostovoiman asukaskohtaista 
tasoa on tarkasteltu koko maassa isaritmikartoilla, joista saadaan hyvä kokonaisku-
va ostovoiman tason vaihteluista maan eri alueiden välillä. 

Eniten rahaa vähittäiskaupassa asukasta kohden liikkuu Etelä- ja Lounais-Suomes-
sa. Näillä alueille edellytykset vähittäiskaupan toiminnalle ovat sitä kautta suotui-
simmat ja suuri väestöpohja nostaa markkinoiden arvon yli kolmannekseen koko 
valtakunnan arvosta. Ostovoiman taso on korkeimmillaan pääkaupunkiseudulla 
ja Uudellamaalla. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ostovoiman taso asukasta koh-
den jää keskimääräistä alemmalle tasolle. Tämä johtuu osin siitä, että maakunnissa 
perheiden keskikoko on tilastollisesti keskimääräistä suurempi. Suurissa perheissä 
ostovoima asukasta kohden jää pienemmäksi kuin pienissä perheissä.

Kuva 33 Vähittäiskauppaan 
kohdistuva ostovoima asukasta kohden 
vuonna 2014. Lähde: Santasalo Ky
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Vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa suomalaisilla on keskimäärin 7 300 
euroa vuodessa asukasta kohden vuonna 2014 (ilman autokauppaan kohdistuvaa 
ostovoimaa). Maakunnittain tarkasteluna uusmaalaisilla on ostovoimaa kaikkein 
eniten eli 7.850 euroa asukasta kohden. Seuraavaksi eniten ostovoimaa asukas-
ta kohden on Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä yli 7 500 euroa. Alhaisin os-
tovoiman taso asukasta kohden on Pohjois-Pohjanmaalla 6 400 euroa asukasta 
kohden. Ostovoiman alueelliset erot korostuvat erityisesti erikoiskaupan ostovoi-
massa, kun päivittäistavarakaupassa alueelliset erot ovat hyvin pieniä. 

Kuva34 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima maakunnittain asukasta kohden vuonna 2014.
 Lähde: Santasalo Ky

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

01 Uusimaa
02 Varsinais-Suomi

04 Satakunta
05 Kanta-Häme

06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme

08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala

10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo

12 Pohjois-Karjala
13 Keski-Suomi

14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa

16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa

18 Kainuu
19 Lappi

21 Ahvenanmaa

€/vuosi

Pt-kauppa

Alko

Terveys

Muoti

Vapaa-aika

Koti

Tekninen

Rauta

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

01 Uusimaa
02 Varsinais-Suomi

04 Satakunta
05 Kanta-Häme

06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme

08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala

10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo

12 Pohjois-Karjala
13 Keski-Suomi

14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa

16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa

18 Kainuu
19 Lappi

21 Ahvenanmaa

€/vuosi

Pt-kauppa

Alko

Terveys

Muoti

Vapaa-aika

Koti

Tekninen

Rauta



63Vähittäiskauppa Suomessa  2015

VKptkauppa.xlsx/kuva_myynnin määrä

PÄIVITTÄISTAVARA-
KAUPPA



64 Vähittäiskauppa Suomessa  2015

Päivittäistavarakauppa on elintarvikkeiden, juomien, tupakan sekä muiden päivit-
täin käytettävien hyödykkeiden kuten pehmopapereiden, kosmetiikkatuotteiden 
ja pesuaineiden vähittäiskauppaa. Päivittäistavarakaupan myymälätyyppejä ovat 
supermarketit, valintamyymälät, lähikaupat, kyläkaupat, kioskit ja elintarvikkeiden 
erikoiskaupat sekä hypermarketit ja tavaratalot. Hypermarketeissa ja tavaratalois-
sa päivittäistavaroiden ja käyttötavaroiden myyntiosuudet vaihtelevat myymälän 
konseptin mukaan. Näitä myymälätyyppejä tarkastellaan tässä kuitenkin päivit-
täistavarakauppana, sillä suurin osa tavaratalokaupasta on niin luonteeltaan kuin 
omistukseltaan enemmän päivittäistavarakauppaan kuin erikoiskauppaan kuuluvaa.

Päivittäistavarakaupparyhmä on jaettu tässä kirjassa kahteen eri lukuun: päivittäis-
tavarakauppaan, joka sisältää peruselintarvikemyymälät, kioskikaupan sekä päi-
vittäistavaroiden erikoiskaupan. Toisessa luvussa käsitellään tavaratalo- ja hyper-
marketkauppaa. Alkoholijuomien vähittäiskauppa käsitellään yhtenä erikoiskaupan 
toimialana ja luontaistuotekauppaa terveys- ja kauneudenhoidon erikoiskauppana, 
vaikka molemmat kuuluvat Tilastokeskuksen luokituksessa päivittäistavarakaup-
paan.  

Vuonna 2014 Suomen päivittäistavarakaupan myynti oli Nielsenin myymälärekis-
terin mukaan 16,7 miljardia euroa (sis. alv) sisältäen varsinaisten päivittäistavara-
kauppojen lisäksi tavaratalojen ja hypermarkettien pt-kaupan. Luku ei sisällä mm. 
kioskien eikä muiden päivittäistavarakaupan erikoiskauppojen myyntiä. Päivittäis-
tavarakaupan myynnin arvo vuonna 2014 kasvoi 0,9 % edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 

Päivittäistavarakauppa on pitkään kasvanut varsin maltillisesti. Päivittäistavara-
kaupan volyymi (myynti puhdistettuna inflaatiolla) on viimeisen seitsemän vuoden 
aikana kehittynyt keskimäärin vain 0,2 % vuodessa. Näin pitkää ja heikkoa kaupan 
volyymikehityksen jaksoa ei koettu edes 1990-luvun laman aikaan. 

Kaksi kolmasosaa päivittäistavaroiden markkinoista kulkee nykyään suurten myy-
mälöiden eli hypermarkettien, tavaratalojen ja suurten supermarkettien kautta. 
Näiden osuus markkinoista on ollut kasvussa pitkään. Alle 400 neliömetrin ko-
koisten valinta- ja pienmyymälöiden markkinaosuus on 21 % ja se on pysynyt mel-
ko vakaana viime vuosina. Pienempiin myymälöihin on panostettu ja siten niiden 
markkina-asema on säilynyt entisellään.  

Hypermarkettien ja suurten supermarkettien markkinaosuus on 2000-luvulla ol-
lut kasvussa, kun taas tavaratalojen ja pienten supermarkettien osuus samaan ai-
kaan laskenut. Vuonna 2013 hypermarkettien ja tavaratalokaupan osuus kuitenkin 
hieman laski, ja samaa odotetaan vuodelta 2014. Suuret supermarketit vastaavasti 
kasvattivat edelleen osuuttaan vuonna 2014. 
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Kuva 35 Päivittäistavarakaupan volyymin muutos 2000–2014.  
 Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy, Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri
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Kuva 36 Päivittäistavarakaupan myynnin jakautuminen myymälätyypeittäin vuosina 2000–2013.  
 Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy, Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri
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Valintamyymälöiden ja pienmyymälöiden osuus markkinoista on pysynyt vakaana. 
Markkinaosuus ei ole kasvanut, vaikka myymälöihin on viime vuosina panostettu 
paljon ja myymälöiden aukiolosäännökset ovat vapaammat kuin niitä suuremmilla 
myymälöillä. 

Markkinaosuudella mitattuna suurin kaupparyhmä on S-ryhmä, jonka markki-
naosuus vuonna 2014 oli 45,7 % ja K-ryhmä tulee toisena 33,1 %:n markkinaosuu-
dellaan. Lidl nousi kolmanneksi ohitettuaan Suomen Lähikaupan markkinaosuudes-
sa. S-ryhmä on jo pitkään kasvattanut markkinaosuuttaan, vastaavasti K-ryhmän 
markkinaosuus on ollut laskussa. Lidl on viime vuosina kasvattanut myyntiään mui-
ta ryhmiä nopeammin. 

S-ryhmä (+ 0,0); 45,7 %

K-ryhmä (-0,9); 33,1 %

Lidl (+1,1); 7,6 %

Suomen Lähikauppa                         
(-0,2); 6,8 % Muut (+0,0); 

6,8 %

Kuva 37 Päivittäistavarakaupan kaupparyhmien markkinaosuus vuonna 2014  
 (suluissa muutos, % -yksikkönä vuoteen 2013 verrattuna).  
 Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy, Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri
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Suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista vahva ketjuuntuminen sekä 
hankinnan ja logistiikan keskittyminen. S-ryhmän menestystekijöinä pidetäänkin 
tiivistä ketjutoimintaa, tehokasta ketjuohjausta sekä valittuja myymäläkonsepteja. 
Ketjutoiminnan lisäksi kaupan omien tuotemerkkien osuus on jatkuvasti kasva-
nut. Kotimaisetkin kaupan ketjut ovat panostaneet omiin merkkeihinsä ja näiden 
avulla vastanneet mm. kovenevaan hintakilpailuun. Kaupan omien merkkien osuus 
myynnissä oli vuoden 2014 alussa 23 %, kun se kolme vuotta aikaisemmin oli 18 %.  

Päivittäistavarakaupassa myymälöiden keskikoko on kasvanut, mutta samalla on 
kasvanut sekä tuotevalikoima että -lajitelma. Päivittäistavarakaupan pinta-ala on 
pitkään ollut kasvussa. Suurimpien myymälöiden eli hypermarkettien rakentami-
nen on kuitenkin hiipunut ja uusia myymälöitä on rakennettu enemmän suurten 
supermarkettien luokkaan. Suurissa marketeissa, osin myös pienissä,  erilaiset pal-
velutiskit kuten liha-, kala-, leipä-, juusto- ja herkkutiskit ovat yleistyneet. Nämä 
palvelut on uusissa myymäläkonsepteissa osin ulkoistettu eli tiskejä hoitavat yksi-
tyiset yrittäjät tai leipomoketjut. Palvelutiskeillä myydään usein myös erilaisia val-
misruokia, jotka ovat voimakkaasti kasvava tuoteryhmä pt-kaupassa.  

Kaupparyhmät ovat alkaneet panostaa myös pieniin myymälöihin, joita ovat mm. 
Sale, Alepa, Siwa ja K-market. Uusia myymälöitä on perustettu asutuskeskittymiin 
sekä mm. liikenneasemille. Erityisesti pienkauppaverkkoaan on kehittänyt Suomen 
Lähikauppa, joka on luopunut suurista yksiköistään ja pyrkii kehittämään myymä-
löitään enää yhden myymälämerkin alla. 
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3 
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAT

Päivittäistavarakauppa eli elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistuma-
ton sekä erikoistunut vähittäiskauppa pitää tässä sisällään supermarketkau-
pan, päivittäistavaroiden yleisvähittäiskaupan ja kioskit sekä pt-erikoiskau-
pat lukuun ottamatta Alkon myymälöitä ja luontaistuotekauppoja. 
47111 Pienet supermarketit
47112 Isot supermarketit
47113 Valintamyymälät
47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit
47210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa
47220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 
47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
47242 Makeisten vähittäiskauppa
47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
47291 Jäätelökioskit
47299 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa

Supermarketit jaetaan pieniin (400–1 000 m2) ja isoihin (yli 1 000 m2) 
supermarketteihin. Supermarkettien myynnistä vähintään puolet on päi-
vittäistavaraa. Valintamyymälät ovat kooltaan 100–400 m2 ja kioskit alle 
100 m2. Kioskikauppaan kuuluvat kioskit, joissa päivittäistavaroiden osuus 
myynnistä on vähintään puolet eli mm. elintarvikekioskit ja makeiskioskit 
sekä myös myymäläautot ja -veneet. 
Päivittäistavarakaupan erikoiskaupat ovat tiettyyn päivittäistavaran tuote-
ryhmään erikoistuneita kauppoja tai kauppahallien myyntipisteitä, joiden 
myynnistä vähintään puolet on kyseiselle toimialalle luonteenomaisia tuot-
teita. Torikauppa ei kuitenkaan kuulu tähän ryhmään, vaan sille on toimiala-
luokituksessa oma luokkansa.
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3.1 Toimipaikat
Päivittäistavarakaupassa on Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston mukaan 
yli 5 500 myymälää. Valintamyymälöitä on kaikkein eniten, noin 2 200, super-
marketteja lähes 1 200 , kioskeja yli 1 00 ja päivittäistavaran erikoiskauppoja 990. 

Päivittäistavarakauppojen määrän kehityksestä on vertailukelpoista tietoa vuosil-
ta 2007–2012. Vuoden 2013 tiedot eivät ole edellisvuosiin vertailukelpoisia joh-
tuen tilastointiuudistuksista. Päivittäistavarakauppojen määrä on ollut tasaisessa 
laskussa. Vuonna 2007 päivittäistavarakauppoja oli lähes 6 000 ja vuonna 2012 
yhteensä 600 vähemmän. Laskua on tapahtunut varsinkin valintamyymälöiden ja 
kioskien määrässä. Supermarkettien lukumäärä on vastaavasti ollut kasvussa. Päi-
vittäistavaran erikoiskauppojen määrä on säilynyt tarkastelujakson aikana suurin 
piirtein yhtä suurena. Pienten erikoismyymälöiden määrää ovat kasvattaneet lähi- 
ja luomutuotteiden myyntiin sekä etnisiin tuotteisiin erikoistuneet pienet myymä-
lät, joita on perustettu viime vuosina merkittävästi. 

Kuva 38 Päivittäistavarakaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*  
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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3.2 Henkilöstö
Tällä hetkellä päivittäistavarakaupassa työskentelee lähes 37 000 työntekijää 
kokoaikaisiksi muutettuna. Suuret supermarketit työllistävät kaikkein eniten ja 
seuraavaksi eniten valintamyymälät. Päivittäistavarakaupan erikoiskaupoissa työs-
kentelee lähes 2 300 työtekijää, runsas tuhat vähemmän kuin kioskikaupassa. Yri-
tystilasto kuvaa kuitenkin varsin huonosti päivittäistavarakaupan todellista työn-
tekijämäärää, sillä päivittäistavarakaupassa valtaosa työntekijöistä on osa-aikaisia.

Päivittäistavarakaupan henkilöstömäärä on tarkastelujakson aikana kasvanut. Ver-
tailukelpoista tietoa kehityksestä on saatavilla vuosista 2007–2012. Tänä ajanjak-
sona eniten on kasvanut suurten supermarkettien henkilöstömäärä. Myös pienissä 
supermarketeissa sekä päivittäistavaroiden erikoiskaupassa on henkilöstömäärä 
kasvanut paljon. Kioskikaupassa vastaavasti henkilöstömäärä on vähentynyt. 

Kuva 39 Päivittäistavarakaupan henkilöstö vuosina 2007–2013* 
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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3.3  Liikevaihto
Päivittäistavarakauppojen liikevaihto oli vuonna 2014 Tilastokeskuksen yritystilas-
ton ja kaupan liikevaihtokuvaajan mukaan laskettuna 13,4 miljardia euroa. Luvus-
sa on mukana pt-kauppojen, kioskien ja pt-erikoiskauppojen liikevaihto, mutta ei  
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hypermarkettien eikä tavaratalojen pt-kauppaa. Luvussa ei myöskään ole Alkoa 
eikä luontaistuotekauppoja. Myynniltään suurin ryhmä on suuret supermarketit. 

Päivittäistavarakaupan erikoiskauppojen osuus koko päivittäistavarakaupan myyn-
nistä on erittäin pieni. Niiden liikevaihto vuonna 2014 oli noin 420 miljoonaa eu-
roa, eli koko toimialan liikevaihdosta vain kolme prosenttia. Pt-erikoiskauppojen 
myynti on kasvanut keskimääräistä nopeammin.  

Päivittäistavarakauppojen liikevaihto on kasvanut viimeisen seitsemän vuoden ai-
kana nopeammin kuin vähittäiskauppa keskimäärin. Seitsemän vuoden aikana päi-
vittäistavarakauppa (pl. pt-erikoiskauppa) on kasvanut keskimäärin 3,9 % vuodessa 
ja pt-erikoiskauppa jopa 7 prosenttia vuodessa, kun taas koko vähittäiskauppa on 
kasvanut vain runsaan kahden prosentin vuosivauhdilla. Näin ollen päivittäistavara-
kaupan osuus koko vähittäiskaupan liikevaihdosta on kasvanut tarkastelujakson ai-
kana. Päivittäistavarakaupassa kasvua ovat vauhdittaneet inflaatio ja hintojen nousu.  
Päivittäistavarat ovat suurelta osin välttämättömyyskulutusta eli ruokaa ostetaan 
ajasta riippumatta saman verran. Kun ruoan hinta on kasvanut voimakkaasti, suu-
rempi osa kulutusmenoista on mennyt ruokaan. Kaupan määrällinen kasvu on ollut 
merkittävästi hitaampaa kuin euromääräinen. Määrällisesti mitattuna päivittäis-
tavarakauppa on kasvanut hyvin hitaasti. Oheisessa kuvassa viiva kuvaa myynnin 
määrän kehitystä vuoden 2010 rahalla mitattuna. Vuodesta 2010 päivittäistava-
rakaupan volyymi on kasvanut ainoastaan prosentin. 

Kuva 40 Päivittäistavarakaupan liikevaihto vuosina 2007–2012 sekä arvio vuosille 2013–2014.  
 Lähde: Tilastokeskus
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3.4 Liikevaihdon alueellinen jakautuminen
Päivittäistavarakauppa jakautuu alueellisesti tasaisesti väestön sijoittumisen mu-
kaan. Päivittäistavarakaupat hakeutuvat lähelle asukkaita, tiiviisiin väestökeskit-
tymiin, mutta suuria supermarketteja saattaa olla myös keskustojen ulkopuolella, 
hyvin autolla saavutettavissa paikoissa. 

Päivittäistavarakaupan sijoittumisen kriteerejä ovatkin asukasmäärä sekä helppo 
saavutettavuus. Päivittäistavarakaupat pystyvät toimimaan hyvin ilman muuta vä-
hittäiskaupan verkkoa, mutta usein päivittäistavarakauppojen yhteyteen sijoittuu 
myös muita palveluita vahvistamaan kauppapaikan vetovoimaa. 

Päivittäistavarakauppojen (pl. hypermarketit ja tavaratalot) liikevaihto painottuu 
pitkälti Etelä-Suomeen, Pohjanmaan rannikolle sekä Jyväskylän, Kuopion, Joen-
suun, Oulun ja Rovaniemen ympäristöön. Myynnin painopisteet eivät olennaisesti 
eroa koko vähittäiskaupan myynnin alueellisesta jakaumasta. 

Helsingissä päivittäistavarakauppojen liikevaihto oli kaikkein suurinta, noin 1,3 mil-
jardia vuonna 2013. Vantaalla päivittäistavarakauppojen liikevaihto oli lähes 500 
miljardia euroa, Espoossa ja Oulussa lähes 450 ja Tampereella lähes 400 miljardia 
euroa. Nämä luvut eivät sisällä päivittäistavaroiden myyntiä hypermarketeissa, jot-
ka myyvät päivittäistavarakaupasta noin 30–50 % kaupungin päivittäistavarakau-
pan myymälärakenteesta riippuen. 

Pienissä kunnissa koko vähittäiskaupan myynti muodostuu pääosin päivittäistava-
rakaupasta. Pienimmissä kunnissa päivittäistavarakaupan liikevaihdon arvo jää alle 
miljoonan euron. 

Kuva 41 Päivittäistavarakauppojen 
liikevaihdon alueellinen jakautuminen 
Suomessa vuonna 2013.  
Lähde: Tilastokeskus
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3.5 Ostovoima
Päivittäistavarakauppaan kohdistuvaa ostovoimaa lasketaan Suomessa olevan 17,4 
miljardia euroa vuonna 2014. Asukasta kohden ostovoimaa on keskimäärin 3 182 € 
vuodessa päivittäistavaraostoksiin. Päivittäistavarakaupan ostovoima toteutuu 
päivittäistavarakaupoissa, kioskeissa, tavaratalojen, hypermarkettien ja muissa eri-
koistavarataloissa päivittäistavaraosastoilla sekä muissa pienemmissä päivittäista-
varaa myyvissä pisteissä. Päivittäistavarakaupan ryhmään kohdistuu eniten kulut-
tajien ostovoimaa. 

Päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima vaihtelee 3 080–3 340 €/ asukas 
maakunnittain tarkasteluna. Päivittäistavaroiden ostovoiman vaihteluväli on vain 5 % 
suuntaansa keskikulutukseen verrattuna eli ostovoiman taso vaihtelee selvästi vä-
hemmän kuin muilla vähittäiskaupan toimialoilla. Alhaisin ostovoiman taso henkeä 
kohden on Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla sekä korkein Kainuussa ja Kan-
ta-Hämeessä. 

 

 

Kuva 42 Päivittäistavarakauppaan 
kohdistuva ostovoima asukasta kohden 
maakunnittain vuonna 2014 (€/as).
Lähde: Santasalo Ky
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4
TAVARATALO- JA 

HYPERMARKETKAUPPA
Tavaratalokauppa on laajan tavaravalikoiman kauppaa, jota harjoittavat hy-
permarketit, tavaratalot, erikoistavaratalot, alennustavaratalot ja muut laa-
jan tavaravalikoiman myymälät. Tavaratalokaupassa minkään hyödykeryh-
män osuus ei ylitä puolta kokonaismyynnistä. 

Itsepalvelutavaratalojen myymäläpinta-ala on yli 2 500 m2, ja elintarvik-
keiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Myynti 
perustuu pääasiassa itsepalveluun. Itsepalvelutavaratalot ovat pääosin hy-
permarketteja ja niiden tyyppisiä laajan tavaravalikoiman suuria myymälöitä. 
Myymälä on yleensä yhdessä tasossa ja kassat ovat keskitetysti uloskäynnin 
yhteydessä. Hypermarketit on rakennettu liikenteellisesti hyvin saavutet-
taviin paikkoihin, yleensä keskustojen reunoille tai kauppakeskusten yhtey-
dessä. Viime vuosina hypermarketteja on rakennettu myös keskustoihin. 
Suomessa hypermarketteja ovat Prismat ja Citymarketit. Lisäksi itsepalve-
lutavarataloiksi luokitellaan suuret Halpahallin, Minimanin sekä Tokmannin 
myymälät. 

Pienoistavaratalot ovat kooltaan itsepalvelutavarataloja ja tavarataloja pie-
nempiä laajan tavaravalikoiman myymälöitä. Pienoistavarataloihin kuuluvia 
myymälöitä ovat mm. Tokmanni, Hong Kong, Löytötex, Tampereen Sääs-
tötex, Saiturin Pörssi ja Halpa-Halli. Mikäli myymälän koko ylittää 2 500 
m2, ne luokitellaan itsepalvelutavarataloiksi. 
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Toimialaluokituksessa ryhmä käsittää seuraavat toimialat:

47 191 Itsepalvelutavaratalot, hypermarketit
47 192 Tavaratalot
47 199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät 

Tilastokeskuksen toimialaluokitus on jonkin verran ongelmallinen, kun jonkun ket-
jun myymälöitä voi olla kaikissa tavaratalokaupan alaluokissa. Esim. Anttiloita voi 
olla sekä itsepalvelutavarataloissa, tavarataloissa ja pienoistavarataloissa riippuen 
kassojen sijainnista ja myymälän koosta. Lisäksi kaikkia hypermarketteja ei myös-
kään lueta kuuluvaksi tavaratalokauppaan, sillä yksi tavaratalokaupan kriteeri on 
se, ettei minkään tuoteryhmän myynti ylitä puolta kokonaismyynnistä. Ne hyper-
marketit, jotka myyvät suurelta osin vain elintarvikkeita, kuuluvat Tilastokeskuksen 
tilastoissa supermarketkauppaan. 

Myynniltään suurimmat tavaratalokaupan ketjut ovat Prisma- ja Citymarket. Pa-
rin viimeisen vuoden aikana hypermarkettien myynnin kehitys on kuitenkin ollut 
heikkoa, ja vuonna 2014 niiden myynti laski edelliseen vuoteen verrattuna. Ai-
na viimeisiin vuosiin saakka sekä Citymarkettien että Prismojen määrä on ollut 
kasvussa. Nyt hypermarkettien määrä on vakiintumassa nykyiselle tasolle ja niitä 
rakennetaan enää vai suurimpiin kasvukeskuksiin hitaalla tahdilla ja osittain korvaa-
maan vanhempia hypermarket-rakennuksia. 

Lukumäärältään suurin tavaratalokaupan ketju Suomessa on Tokmanni. Tokman-
nilla on 149 tavarataloa, osa toimii vielä ketjun toisilla liikenimillä (Säästötalo Ro-
binhood, Tarjoustalo), mutta vuoden 2015 aikana kaikki ketjun myymälät uudiste-
taan Tokmanni-nimen alle. Tokmannin myymälämäärä sekä myös liikevaihto ovat 
kasvussa. 

Taulu 5 Tavaratalokaupan ketjuja Suomessa          
Lukumäärä Liikevaihto milj. € Lv -muutos

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012–13 2013-14
K-Citymarket* 80 80 81 2 179 2 153 2 086 -1 % -3 %
Kodin 1* 13 13 13 133 116 97 -13 % -16 %
Anttila* 32 31 26 327 263 218 -20 % -17 %
Prisma* 65 66 64 2 800 2 858 2 867 2 % 0 %
Sokos* 22 22 19 286 273 255 -5 % -7 %
Stockmann** 7 7 7 886 838 749 -5 % -11 %
Tokmanni 145 144 149 690 711 734 3 % 3 %
Minimani 5 5 5 109 111  2 %
Yhteensä 369 368 364 7 410 7 323 7 118 -1 % -3 %

* Sis. verkkokaupan        
** Lukumäärässä vain Stockmann-tavaratalot. Liikevaihto sis. verkkokaupan,  
Akateemisen kirjakaupan ja Hobby Hallin.  
Lähde: Ketjut, Kehittyvä kauppa, Pty       
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Keskustatavarataloilla on ollut jo pidempään hankaluuksia liiketoiminnassaan. Ti-
lanne on vaikeutunut yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä. Keskustata-
varatalot ovat nyt etsimässä uusia kumppaneita erikoisliikkeistä ja muista kaupan 
toimijoista, jotta tavaratalot muodostaisivat entistä vahvempia ja monipuolisia 
palvelukokonaisuuksia. Keskustatavarataloketjujen myymälämäärän kasvu on jo 
pysähtynyt aikaisemmin. Heikko taloustilanne on pakottanut tavaratalojen sulke-
miseen viime vuosina. 

Tavaratalot ovat myymäläpinta-alaltaan yli 2 500 m2 ja myös niissä elintarvikkei-
den, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Tavaratalon pal-
veluaste on korkea, ja kassoja voi olla myös osastoilla. Tavarataloja ovat mm. Sokos, 
Stockmann, Anttila ja Carlson. Tavaratalot hakeutuvat ydinkeskustaan, kauppa-
keskukseen tai aluekeskukseen. Tavaratalot ovat rakentuneet useista eri kerroksis-
ta ja niiden osastot vastaavat usein kyseisen alan erikoisliikkeiden valikoimaa. 

Tavaratalokaupan arvonlisäveroton myynti vuonna 2014 oli yritysten myyntitie-
dotteista koottuna noin 7,1 miljardia euroa. Alan myynti on laskenut kahdessa vuo-
dessa lähes 300 miljoonaa euroa eli nelisen prosenttia. 

Nopeinta myynnin lasku on ollut Anttilan ja Kodin Ykkösen tavarataloilla. Vuosien 
2014–2015 aikana sekä Anttilan että Kodin Ykkösen tavarataloja suljettiin useita. 
Vuoden 2014 lopulla Kesko myi koko Anttila ja Kodin Ykkönen -ketjut saksalaiselle 
sijoitusyhtiölle 4K Investille. Muista tavarataloista Stockmannin myynnin kehitys 
on ollut heikkoa ja Stockmann on joutunut tehostamassa toimintaansa. Stock-
mann aikoo sulkea Oulun tavaratalon ja lopettaa joidenkin tuoteryhmien oman 
myynnin. Vuoden 2015 aikana avataan ainakin Expert-ketjun myymälät Stock-
mann-tavaratalojen yhteyteen Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 
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Tavaratalokaupassa heikoiten on menestynyt käyttötavarakauppa ja erityisestä 
pukeutumisen myynti. Parin viimeisen vuoden aikana tavaratalojen käyttötavara-
kauppa on laskenut 11 % ja pukeutumisen jopa 14 %. Tavaratalojen elintarvikekaup-
pa kasvoi aina vuoteen 2013 saakka, mutta vuonna 2014 elintarvikekauppankin 
myynnin kehitys laski edellisvuodesta. Elintarvikkeiden osuus koko tavaratalokau-
pan ryhmässä on tällä hetkellä noin 60 % liikevaihdosta. 

Markkinoilla on kaupparyhmittymien ja muiden ketjujen lisäksi myös suuri joukko 
yksityisiä tavaratalokauppoja tai ketjuja. Nämä pääosin mielletään ns. erikoistava-
rataloiksi tai alennustavarataloiksi, joista toimipisteen myynniltään suurin on Vel-
jekset Keskinen Tuurissa. 

Seuraavassa esitellään tavaratalo- ja hypermarketkaupan kehitystä Tilastokeskuk-
sen yritystilaston pohjalta. 

Kuva 43 Tavaratalokaupan* liikevaihdon kehitys tuoteryhmittäin.  
 *PTY:n jäsenyritykset: Anttila, K-citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann,  
 Tokmanni -konserni ja Minimani -yhtiöt.  Lähde: PTY / Tilastokeskus
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4.1 Toimipaikat
Tilastokeskuksen mukaan tavaratalokaupan toimipaikkoja oli vuonna 2013 yhteen-
sä 665, joista noin puolet oli hypermarketteja. Pienoistavarataloja, joita tässä nimi-
tetään myös erikoistavarataloiksi, oli 288 ja keskustatavarataloja 55. 

Tavaratalokaupan kehityksestä on vertailukelpoista tietoa vuosilta 2007–2012. 
Vuosi 2013 ei ole vertailukelpoinen edellisvuosien kanssa johtuen tilastointiuudis-
tuksesta. Tarkastelujakson aikana tavaratalokaupan toimipaikkojen määrä on ollut 
kasvussa. Eniten on kasvanut suurten hypermarkettien määrä, kun taas pienem-
pien erikoistavaratalojen määrä on ollut laskussa. 
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Kuva 44 Tavaratalo- ja hypermarketkaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 44 Tavaratalo- ja hypermarketkaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

4.2 Henkilöstö 
Tavaratalo- ja hypermarket -kaupan henkilöstömäärä oli vuonna 2013 yhteensä 
25 000 henkilöä. Suurin henkilöstömäärä oli hypermarketeissa ja muissa suurissa 
itsepalvelutavarataloissa, jotka työllistivät noin 15 000 työntekijää kokoaikaisiksi 
muutettuna.

Tavaratalokaupan henkilöstömäärän kehitys on seurannut toimipaikkamäärän ke-
hitystä. Vuosina 2007–2012 henkilöstömäärä kasvoi 11 %. Viidessä vuodessa alalle 
on tullut yli 2 200 uutta työntekijää kokoaikaisina työntekijöinä laskettuna. Hen-
kilöstömäärä on kasvanut hypermarket-kaupassa sekä hienoisesti myös tavara-
talokaupassa, mutta laskenut pienemmissä erikoistavarataloissa. Koska viimeisinä 
vuosina tavaratalokaupalla on mennyt heikosti, niin todennäköisesti myös hen-
kilöstömäärät ovat olleet laskussa viime vuodet. Tämä ei vielä näy esillä olevissa 
tilastoluvuissa, koska aikasarja päättyy vuoteen 2012, joka oli tavaratalokaupassa 
vielä hyvä vuosi. 

Kuva 45 Tavaratalokaupan henkilöstö vuosina 2007–2013*.  
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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4.3 Liikevaihto
Tilastokeskuksen luokituksen mukaisen tavaratalokaupan liikevaihto vuonna 2014 
oli noin 6,6 miljardia euroa. Tavaratalokaupan osuus koko vähittäiskaupan liikevaih-
dosta on 17 %. Liikevaihdon osuus on säilynyt tarkastelujakson ajan saman suurui-
sena. 

Tavaratalokaupassa myynniltään suurin ryhmä on hypermarketit, joiden liikevaihto 
kattaa toimialan liikevaihdosta lähes kolme neljäsosaa. Keskustatavaratalojen osuus 
on alle viidennes ja pienoistavaratalojen alle kymmenennes toimialan liikevaihdosta.  

Tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tasaisesti aina vuoteen 2012 saakka. Seitse-
mässä vuodessa kasvua kertyi yhteensä lähes 1,3 miljardia euroa eli 24 %. Toimi-
aloittain nopeimmin kasvoi hypermarket-kaupan liikevaihto, kun taas pienoistava-
ratalojen liikevaihto laski. Vuonna 2013 tavaratalojen liikevaihdon kasvu pysähtyi 
ja vuonna 2014 se kääntyi laskuun. Myynnin määrä on kasvanut hitaammin vuo-
den 2010 tasoon verrattuna. Vuoden 2010 tasoon verrattuna tavaratalokaupan 
myynnin määrä on vain noin kaksi prosenttia korkeampaa. 

Kuva 46 Tavaratalo- ja hypermarketkaupan liikevaihto vuosina 2007–2012 ja arvio vuosille 2013–2014.  
 Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 46 Tavaratalo- ja hypermarketkaupan liikevaihto vuosina 2007–2012 ja arvio vuosille 2013–2014.  
 Lähde: Tilastokeskus

4.4 Liikevaihdon alueellinen jakautuminen
Tavaratalo- ja hypermarketkaupat keskittyvät pääosin suuriin kaupunkeihin ja kun-
tiin. Pienemmissäkin kunnissa on tavaratalokaupan yksiköitä, mutta ne ovat usein 
pienehköjä erikoistavaratalokaupan myymälöitä, joiden myynti jää selvästi alhai-
semmalle tasolle. 

Hypermarketteja tai muita suuria itsepalvelutavarataloja sekä keskustatavarataloja 
on 113 Suomen kunnassa eli joka kolmannessa kunnassa. Pienempiä tavaratalokau-
pan myymälöitä (pienoistavaratalot, erikoistavaratalot) sekä suurempia tavaratalo-
ja on yli puolessa Suomen kunnista. 

Helsingissä tavaratalokaupan toimipaikkoja on eniten eli 44 toimipaikkaa, Van-
taalla 29, Tampereella 22, Kuopiossa 20, Espoossa ja Oulussa 19, Turussa 18 ja 
Jyväskylässä 16. Muissa kunnissa tavaratalokaupan lukumäärä jää alle 15. Tavara-
talokaupaksi on tässä laskettu tavaratalot, hypermarketit sekä erikoistavaratalot. 

Tavaratalokauppa Suomessa painottuu liikevaihdon mukaan pääkaupunkiseudulle 
ja muihin isoihin kaupunkeihin. Poikkeuksen tekee Veljekset Keskinen -tavaratalo, 
joka nostaa Etelä-Pohjanmaan tavaratalokaupan intensiteettiä. Tavaratalokauppaa 
on vähiten Lapissa, mutta siellä supermarketit ovat rakentuneet tavaratalotyyppi-
siksi tarjoamalla monipuolisesti käyttötavaraa elintarvikkeiden rinnalla. 

Erikoiskauppa on kestokulutushyödykkeiden ja niihin liittyvien palveluiden myyn-
tiin erikoistunutta vähittäiskauppaa. Erikoiskaupan myymälät tarjoavat tietyn toi-
mialan tuotelajitelmaa, mutta vastaavasti monipuolista ja syvää valikoimaa, sekä 
alaan liittyvää korkeaa asiantuntemusta ja palvelua. 
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Erikoiskauppa hakeutuu toimialan luonteesta riippuen erilaisiin kaupallisiin kes-
kuksiin kuten kaupunkien ja kuntien keskustoihin, kävelykaduille, kauppakeskuk-
siin sekä erillisiin kauppakeskittymiin. Erikoiskauppa keskittyy ja pyrkii sijoittumaan 
lähelle toisia kauppoja. Keskittyminen muiden liikkeiden läheisyyteen tarjoaa eri-
koiskaupalle synergia- ja saavutettavuusetuja. Tietyt erikoiskaupan toimialat si-
joittuvat tyypillisesti keskustoihin tai kauppakeskuksiin sinne missä muut kilpailijat 
toimivat. Tilaa vaativan kaupan toimialat kuten huonekalu-, rauta- ja autokauppa 
ovat hakeutuneet kaupunkien reuna-alueille omiksi keskittymiksi, jotka ovat myös 
liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

Kuva 47 Tavaratalokaupan 
liikevaihdon alueellinen 
jakautuminen vuonna 2013.
Lähde: Tilastokeskus
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ERIKOISKAUPPA
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Erikoiskauppa on kestokulutushyödykkeiden ja niihin liittyvien palveluiden myyn-
tiin erikoistunutta vähittäiskauppaa. Erikoiskaupan myymälät tarjoavat tietyn toi-
mialan tuotelajitelmaa, mutta vastaavasti monipuolista ja syvää valikoimaa, sekä 
alaan liittyvää korkeaa asiantuntemusta ja palvelua. 

Erikoiskauppa hakeutuu toimialan luonteesta riippuen erilaisiin kaupallisiin kes-
kuksiin kuten kaupunkien ja kuntien keskustoihin, kävelykaduille, kauppakeskuk-
siin sekä erillisiin kauppakeskittymiin. Erikoiskauppa keskittyy ja pyrkii sijoittumaan 
lähelle toisia kauppoja. Keskittyminen muiden liikkeiden läheisyyteen tarjoaa eri-
koiskaupalle synergia- ja saavutettavuusetuja. Tietyt erikoiskaupan toimialat si-
joittuvat tyypillisesti keskustoihin tai kauppakeskuksiin sinne missä muut kilpailijat 
toimivat. Tilaa vaativan kaupan toimialat kuten huonekalu-, rauta- ja autokauppa 
ovat hakeutuneet kaupunkien reuna-alueille omiksi keskittymiksi, jotka ovat myös 
liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

Kuva 48 Erikoiskauppojen 
liikevaihdon alueellinen 
jakautuminen vuonna 2013.
Lähde: Tilastokeskus
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Erikoiskaupan sijoittumiseen vaikuttavat merkittävästi niitä ympäröivien markki-
na-alueiden tarjoamat toimintaedellytykset. Suuret kaupungit tarjoavat luontai-
sesti hyvät lähtökohdat laajalle ja monipuoliselle erikoiskaupalle, koska lähellä on 
riittävän paljon asukkaita. Suurista kaupungeista muodostuukin merkittäviä eri-
koiskaupan keskuksia, joiden vaikutus ulottuu myös pienempien keskuksien mark-
kina-alueille. 

Erikoiskaupan liikevaihdon painopiste on Etelä-Suomessa, jossa ovat myös maan 
suurimmat kaupungit. Painopisteitä on myös muiden suurten kaupunkien eli Vaa-
san, Seinäjoen, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ympäristöissä. Erikois-
kaupan liikevaihto on pientä Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan itäosissa, Kainuussa 
sekä Pohjois-Karjalassa. Näillä alueilla erikoiskaupan markkinat ovat pienet eikä 
niiden varaan pystytä rakentamaan monipuolista erikoiskaupan verkkoa. Siksi näillä 
alueilla erikoistavaratalot ovat vallanneet markkinoita erikoisliikkeiltä. 

Erikoiskaupassa suurten kaupunkien merkitys markkinapaikkana korostuu enem-
män kuin päivittäistavarakaupassa. Uudenmaan osuus koko maan erikoiskaupan 
myynnistä on merkittävä. Suurin erikoiskaupan liikevaihto on Helsingissä, 2,7 mil-
jardia euroa vuonna 2013, Espoossa ja Vantaalla noin miljardi euroa. Seuraavaksi 
suurin erikoiskaupan liikevaihto on Tampereella, Turussa ja Oulussa 740–880 mil-
joonaa euroa. Hyvin pienissä kunnissa ei erikoiskauppoja ole lainkaan, vaan kaikki 
kaupan toiminta painottuu päivittäistavarakauppaan ja sen vuoksi useassa kunnassa 
erikoiskaupan liikevaihto jää hyvin pieneksi.
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5
ALKOHOLIJUOMIEN 

ERIKOISKAUPPA
Alkoholijuomien vähittäiskauppa kuuluu toimialaluokituksessa EU:n käy-
tännön mukaisesti päivittäistavaroiden erikoiskauppaan, mutta suomalaisen 
alkoholikaupan erilaisesta luonteesta johtuen sitä käsitellään tässä yhtenä 
erikoiskaupan toimialana. Myös Alko pitää itseään palveluyrityksenä ja eri-
koisliikeketjuna. 

Alkoholin kauppaa Suomessa säätelee alkoholilaki. Alkoholijuomien vä-
hittäiskauppaa saa harjoittaa ainoastaan Alko Oy. Ainoastaan alle 4,7 ti-
lavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja juomia (keskiolut, siideri ja 
kevytviinit) voidaan myydä päivittäistavarakaupoissa, kioskeissa sekä liiken-
neasemilla. Viini- ja sahtitilat ovat oikeutettuja myymään omia tuotteitaan 
tilallansa omissa myymälöissään. Suomessa on nyt  31 tilaviini- ja sahtimyy-
mälää. 

Keskioluiden, siiderien ja kevytviinien vähittäismyynti tapahtuu pääosin päi-
vittäistavarakaupoissa. Alkon myymälät ovat viineihin ja vahvempiin alko-
holijuomiin erikoistuneita myymälöitä. Alkon myymälöiden osuus alkoholin 
(100 %:na alkoholina) vähittäismyynnistä on vähän alle puolet eli mieto-
jen juomien osuus markkinoista on kokonaisuudessa suurempi kuin Alkon 
myyntiosuus. 

Alkoholijuomien vähittäiskaupassa merkittävä myyntihintaan vaikuttava te-
kijä on alkoholijuomavero, mikä vaikuttaa siihen että alkoholijuomia tuodaan 
runsaasti ulkomailta, erityisesti Virosta ja Venäjältä sekä laivojen tax-free 
-kaupoista. Alkoholijuomia valmistetaan myös jonkin verran kotioloissa. 
Tuontikauppa sekä kotivalmistus eivät ole mukana vähittäiskaupan tilastois-
sa. Vuonna 2013 tilastoimattoman alkoholinkulutuksen osuus alkoholijuo-
mien kokonaiskulutuksesta oli noin 21 %, kun se edellisvuonna oli noin 19 %. 

86
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5.1  Toimipaikat  
Alkon myymälämäärien kehitystä tarkastellaan tässä Valviran ja Alkon omien tilas-
tojen pohjalta. Vuoden 2015 alussa Alkolla oli 351 omaa myymälää, joissa tarjolla 
oleva tuotevalikoima vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. Myymäläverkostoa täy-
dentää 98 tilauspalvelupistettä, joihin asiakas voi tilata alkoholijuomia noin päivän 
toimitusajalla. Tilauspalvelupisteet eivät näy Alkon toimipaikkoina tilastossa. Tilaus-
pisteitä hoitavat mm. muut vähittäiskaupat ja ravintolayritykset. 

Alkon myymälöiden määrä on 2000-luvulla kasvanut tasaisesti. 2010-luvulla 
myymälämäärä on vakiintunut noin 350 myymälään. Vastaavasti tilauspalvelupis-
teiden määrä on laskussa.  Alkolla on tilauspalvelupisteitä pienten haja-asutusalu-
eiden taajamissa, joissa ei ole Alkon myymälää. Tilauspalvelupisteen voi perustaa 
kuntaan, joka sijaitsee vähintään noin 20 kilometrin etäisyydellä lähimmästä Alkon 
myymälästä tai toisesta tilauspalvelupisteestä.

Alko etsii jatkuvasti uusia liikepaikkoja. Alkon tavoitteena on sijoittaa myymälät 
ja tilauspalvelupisteet keskeisille liikepaikoille muiden palveluiden läheisyyteen. 
Suurin osa myymälöistä on S-ryhmän tai K-ryhmän vieressä liikekeskuksissa, 
kauppakeskuksissa tai hypermarketkeskuksissa. Viime vuosina Alko on avannut 
myymälöitään myös Lähikaupan myymälöiden ja Lidlin yhteyteen sekä kokonaan 
itsenäisille paikoille kuten Helsingissä vanhaan kauppahalliin. 
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Kuva 49  Alkon myymälät vuosina 2003–2015. Lähde: Valvira ja Alko
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5.2   Henkilöstö
Alkolla oli vuonna 2014 henkilöstöä yhteensä 2 530 ja henkilötyövuosia 1 879. 
Alkoholijuomien kaupan henkilöstönmäärän kehitystä tarkastellaan Tilastokeskuk-
sen yritystilaston pohjalta. Alkoholijuomien kaupan henkilöstömäärä on laskenut 
2000-luvulla. Tarkastelujakson suurin lasku tapahtui vuosina 2007–2010. Tämän 
jälkeen henkilöstömäärä on jopa hieman kasvanut pari seuraavaa vuotta, mutta 
vuosina 2013 ja 2014 henkilöstömäärä on Alkon vuosikertomustietojen mukaan 
jälleen laskenut. 

Henkilöstömäärältään alkoholimyymälät ovat rautakauppojen ja apteekkien jäl-
keen suurimpia myymälöitä erikoiskaupassa, keskimäärin Alkon myymälässä on 
noin seitsemän työntekijää.
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AlkoKuva 50  Alkoholikaupan henkilöstö vuosina 2007–2012 ja arvio vuosille 2013–2014.
Lähde: Tilastokeskus

Lukumäärä Osuus
Alkon myymlät 352 6 %
Alkon luovutuspaikat 106 2 %
Vähitttäismyyntipaikat 5 282 92 %
Tiliaviini- ja sahtimyymälät 31 1 %
Yhteensä 5 771 100 %

Taulu 6  Alkoholijuomien vähittäismyyntiverkosto.

 Lähde: Valvira
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5.3 Liikevaihto
Alkoholijuomien kaupan liikevaihto koostuu lähinnä yksinomaan Alkon myynnistä. 
Näin ollen liikevaihdon kehitystä tässä tarkastellaan Alkon liikevaihtotietojen poh-
jalta. Vuonna 2014 Alkon liikevaihto oli 1 180 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuo-
desta oli 0,4 %. 

Tarkastelujakson aikana Alkon liikevaihto kasvoi tasaisesti aina vuoteen 2009 
saakka. Tämän jälkeen Alkon liikevaihto on viimeiset kuusi vuotta pysynyt kohtalai-
sen tasaisena. Huippuvuosi liikevaihdossa oli 2012, jolloin liikevaihtoa oli yli 1 200 
milj. euroa. 

Alkoholin määrällinen myynti eli alkoholin vähittäismyynti 100 prosenttisena alko-
holina laskettuna on ollut laskussa. Vähittäismyynnissä on kuitenkin mukana myös 
päivittäistavarakaupan kautta myytävä keskiolut, joka on laskenut hitaammin kuin 
muun alkoholin määrällinen myynti. Vuodesta 2007 vuoteen 2013 on vähittäisku-
lutus eli määrällinen myynti laskenut yhteensä kahdeksan prosenttia eli keskimää-
rin 1,5 % vuodessa. 
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Kuva  51 Alkon liikevaihto vuosina 2006–2014. Lähde: Alko Oy
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Alkoholijuomien myynnin arvosta 42 % on keskiolutta. Viinaa, muita väkeviä juo-
mia ja väkeviä viinejä on myynnin arvosta 23 %. Väkevien osuus vähittäismyynnin 
arvosta on laskenut ja mietojen juomien osuus kasvanut kymmenessä vuodessa. 
Eniten osuuttaan ovat kasvattaneet miedot viinit. Keskioluen osuus myynnin ar-
vosta on pysynyt suunnilleen samana. 
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Kuva 52  Alkoholijuomien vähittäiskulutuksen arvo juomaryhmittäin vuonna 2004 ja 2014.  
 Osuus koko vähittäiskulutuksen arvosta (€). Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;   
 Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

5.4 Ostovoima
Suomen alkoholikauppaan kohdistuvaa ostovoimaa oli suomalaisilla vuonna 2014 
noin 1 460 miljoonaa euroa. Eli asukasta kohden alkoholikauppaan Suomessa ku-
lutetaan asukasta kohden noin 270 euroa. Tämä pitää sisällään Alkoon kohdistuvan 
ostovoiman sisältäen alkoholiveron ja arvonlisäveron, mutta ei pidä sisällään osto-
voimaa, joka kohdistuu päivittäistavarakauppaan, ulkomaille tai laivojen ja lentoko-
neiden tax-free -myymälöihin.
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Alkoholikauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden jakautuu alueellisesti 
hyvin epätasaisesti. Ostovoimaa asukasta kohden on eniten Uudellamaalla, eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla ja vähiten Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on 
paljon suuria lapsiperheitä. Uudellamaalla alkoholikauppaan kohdistuva ostovoima 
asukasta kohden oli vuonna 2014 noin 316 euroa ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 
noin 200 euroa.

Pääkaupunkiseudun ostovoimatasoon vaikuttaa merkittävästi mietoihin viineihin 
käytetty suurempi rahamäärä kuin muualla Suomessa. Väkeviin juomiin kohdistuva 
ostovoima on toteutunut tasaisemmin koko maassa, joskin maakunnittain väkevien 
juomien suurempi suhteellinen osuus myynnissä korostuu Lapissa. 

Alkoholijuomien ostovoima alueittain eroaa jonkin verran alkoholijuomien myyn-
nistä. Lappi erottuu muista maakunnista. Lapin alkoholimyyntiä nostavat matkai-
lijat sekä lähialueiden ruotsalaisten ja norjalaisten ostosmatkailu Suomen puolella. 
Lisäksi alkoholijuomien myynnin jakaumassa on mukana keskiolut, josta suurin osa 
myydään päivittäistavarakaupoissa, kun taas ostovoima ei pidä sisällään päivittäis-
tavarakaupassa myytävää alkoholia. Ostovoima pohjautuu Tilastokeskuksen ku-
lutustutkimukseen, josta saa tietoja vain suuralueittain. Lappi sisältyy Pohjois- ja 
Itä-Suomen alueeseen eikä se aineistossa korostu yksitäisenä maakuntana.

 

Kuva 53 Alkoholikauppaan 
kohdistuva ostovoima asukasta 
kohden Suomessa 2014.
Lähde: Santasalo Ky
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6
TERVEYS- JA 

HYVINVOINTIALAN 
ERIKOISKAUPPA

Terveys- ja hyvinvointialan kauppa muodostuu apteekki- ja kosmetiikka-
kaupasta sekä optisen alan ja terveydenhoitoalan erikoiskaupasta. Lisäksi 
toimialaan sisällytetään tässä luontaistuotteiden vähittäiskauppa, vaikka 
Tilastokeskuksen luokituksessa toimiala sisältyy päivittäistavarakaupan 
erikoiskauppaan. Luonteensa puolesta luontaistuotekauppa liittyy kui-
tenkin enemmän terveys- ja hyvinvointiin kuin päivittäistavaroihin. 

Apteekkikauppa Suomessa on luvanvaraista ja lainsäädännöllä rajoitet-
tua vähittäiskauppaa. Apteekkiliikettä saa harjoittaa lääkelaitoksen luval-
la, lupia myönnetään tarveharkintaisesti ja apteekkarit maksavat valtiolle 
vuosittain apteekkimaksua apteekin liikevaihdon perusteella. Apteekki-
maksun tarkoituksena on turvata maankattavat apteekkipalvelut ja tasa-
ta apteekkien välisiä tuloeroja.

Apteekkimaksulakia on muutettu vuoden 2014 alusta. Muutoksella 
tavoitellaan sitä, että sivuapteekin ylläpidosta tulee pienille apteekeille 
taloudellisesti houkuttelevampaa. Apteekit on jaettu kolmeen eri ryh-
mään apteekkimaksun perusteena olevan apteekkiliikkeen (apteekki, sen 
sivuapteekit, palvelupisteet, verkkopalvelu ja lääkekaapit) liikevaihdon 
mukaan.

Apteekkien liikevaihdosta 80 prosenttia muodostuu reseptilääkkeistä, 
13,7 prosenttia itsehoitolääkkeistä ja 6,5 prosenttia muusta myynnistä 
mm. sidetarpeista, perusvoiteista, hygieniatuotteista ja laihdutusval-
misteista. Apteekin terveyspiste on apteekkien uusi palvelumuoto, jol-
la tuotetaan matalan kynnyksen terveyspalveluita yhteistyössä julkisen 
terveydenhuollon kanssa. Terveyspisteessä asiakas saa sairaanhoitajalta 
saman palvelun kuin terveyskeskuksessa, mutta maksullisena. Toiminta 
vaatii aluehallintoviraston luvan ja vastuunalaisen lääkärin.  
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Terveys- ja kauneuskaupan luvussa käsitellään seuraavia toimialaluokkia:
47730 Apteekit
47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
47783 Optisen alan vähittäiskauppa

Apteekkikaupassa suurin toimija on ollut Yliopiston Apteekki, joka on toiminut 
ketjumaisesti Suomessa 13 kaupungissa sekä Virossa  ja Venäjällä. Myös yksityiset 
apteekit ovat muodostaneet ketjuja yhteistoiminnan vahvistamiseksi. Apteekki-
kaupan ketjuja ovat Avainapteekit, Hyvän mielen apteekit, Oma PLUS apteekit ja 
Yliopiston Apteekki. Monilla apteekeilla on myös oma verkkokauppa. 
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppaan kuuluu terveyden- ja sairaudenhoi-
tolaitteiden kauppa mm. erilaisten apuvälineiden kuten proteesien, pyörätuolien ja 
kuulolaitteiden vähittäiskauppa. Ala on hyvin erikoistunutta. Terveyden hoitotar-
vikkeita myydään myös jonkin verran optisen alan liikkeissä kuten Instrumenta-
riumissa. 
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppaan kuuluvat henkilökohtaisten 
hygieniatuotteiden, parfyymien ja kosmetiikan vähittäiskauppa. Toimialan ketju-
myymälöitä ovat mm. Body Shop, Yves Rocher, Kicks ja Inglot sekä tavaratalo-
ketjujen kosmetiikkamyymälät Sokos Emotion ja Stockmann Beauty. Lisäksi usein 
kampaamoilla on mm. kauppakeskuksissa hiustuotteisiin keskittyvä myymälä.  
Pääosin toimialan tuotteita myydään kuitenkin päivittäistavarakaupoissa sekä ta-
varataloissa. 
Luontaistuotekauppaan kuuluu vähittäiskauppa, jossa luontaistuotteiden osuus 
kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Luontaistuotekaupan ketjuja ovat mm. 

Life ja Luontaistuntijat. Lisäksi aptee-
kit myyvät luontaistuotteita ja kos-
metiikkaa. 
Optisen alan vähittäiskauppa luo-
kitellaan tässä luonteensa puolesta 
myös terveyden ja hyvinvointialan 
erikoiskauppaan. Optisen alan vähit-
täiskauppaan kuuluu lukuisia ketjuja ja 
pääosa alan liikevaihdosta meneekin 
ketjujen kautta. Alalla on kuitenkin 
yhä myös yksityisiä yrittäjiä. Instru 
optiikka Oy on suurin myymäläomis-
taja, joka toimii Instrumentarium, 
Nissen ja Keops -myymälänimillä. 
Muita ketjuja ovat Fenno Optiikka,  
Silmäasema, Synsam ja Specksavers. 

Kuva 54 Optisen alan markkinaosuudet 2014. 
Lähde: Suomen Optinen Toimiala

Instru optiikka
36,5 %

Silmäasema
23,2 %

Specksavers
11,8 %

Fenno Optiikka
8,2 %

Synsam
5,6 %

Muut
14,7 %
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Kuva 55 Terveys- ja hyvinvointialan kaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

6.1  Toimipaikat
Terveys- ja hyvinvointialan erikoiskauppoja oli vuonna 2013 yhteensä lähes 2 700, 
joista yli 800 oli apteekkeja, noin 800 optikkoja, 500 kosmetiikka-alan kauppoja, 
400 luontaistuotekauppoja ja yli 200 terveydenhoitoalan kauppoja. Koko toimi-
alan myymälämäärä on viimeisten vuosien aikana pysynyt kohtalaisen vakaana. 

Apteekkien määrässä ei tarkastelujaksolla ole tapahtunut suuria muutoksia, eikä 
myöskään kosmetiikkakaupoissa. Luontaistuotekauppojen määrä on laskenut hie-
man, samoin optisen alan myymälämäärä. Eniten on kuitenkin kasvanut terveyden 
hoitotarvikkeiden erikoiskauppojen määrä. 

6.2 Henkilöstö

Terveys- ja hyvinvointialan kaupassa työskentelee 12 300 työntekijää. Toimiala on 
hyvin työvoimavaltainen. Apteekit ovat selvästi suurin työllistäjä, koko toimialan 
työntekijöistä lähes kaksi kolmasosaa työskentelee apteekeissa. Apteekkikauppa 
on myös suurin työllistäjä koko erikoiskaupassa ja apteekit ovat rautakauppojen 
jälkeen henkilöstömäärältään suurimpia myymälöitä erikoiskaupassa. Apteekkien 
henkilöstöltä edellytetään keskeisissä tehtävissä farmasia-alan tutkintoa. 
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Apteekkariliiton omien tilastojen mukaan apteekkien henkilökunnan määrä vuonna 
2014 oli yli 8 500. Apteekkien henkilöstöstä noin 60 prosenttia on joko apteek-
kareja, proviisoreja tai farmaseutteja. Teknisen henkilökunnan osuus on kuitenkin 
ollut viime vuosina selvässä kasvussa. Apteekkien henkilökunnan määrä on hie-
noisesti kasvanut lähes koko tarkastelujakson ajan. Vuonna 2010 henkilökunnan 
määrä hieman laski, samoin kävi vuonna 2014.

Myös optisen alan kauppa on hyvin työllistävä. Optisen alan kaupassa työskentelee 
viidennes koko terveys- ja hyvinvointialan kaupan henkilöstöstä. Muut terveys- ja 
hyvinvointialan toimialat ovat henkilöstömäärältään suhteellisen pieniä. 
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Kuva 56 Apteekkien henkilökunta 2008–2014 (31.12). Lähde: Apteekkariliitto

Työntekijöiden määrä terveys- ja hyvinvointialan kaupassa on hienoisesti kasvanut 
vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2012 Tilastokeskuksen tilastossa tapahtui merkit-
tävä lasku apteekkien henkilöstömäärissä, vaikka Apteekkariliiton omissa tilastois-
sa ei laskua tapahtunut. Myös muilla toimialoilla tapahtui hienoista laskua vuonna 
2012. Tilastokeskuksen vuoden 2013 tilasto ei ole tilastointiuudistuksesta johtuen 
vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 
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Kuva 57 Terveys- ja hyvinvointialan kaupan henkilöstö vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

6.3 Liikevaihto   

Vuonna 2014 terveys- ja hyvinvointialan kaupan liikevaihto oli yli kolme miljardia 
euroa. Toimialan liikevaihdosta kolme neljäsosaa tulee apteekkien liikevaihdosta, 
ja kymmenesosa optisen alan liikevaihdosta. Muut toimialat ovat liikevaihdoltaan 
hyvin pieniä. 
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Kuva 58 Terveys- ja hyvinvointialan kaupan liikevaihto vuosina 2007–2012 sekä arvio vuosille  
 2013–2014. Lähde: Tilastokeskus
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Terveys- ja hyvinvointialan kauppojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti jo pitkään. 
Seitsemän vuoden aikana kasvua on liikevaihdossa ollut yhteensä 18 %. Keskimää-
rin toimialan liikevaihto on kasvanut 2,4 % vuodessa. Toimiala on ollut nopeimmin 
kasvava erikoiskaupan ryhmä.  Nopeimmin on kasvanut terveydenhoitotarvikkei-
den liikevaihto. Myös kosmetiikkakaupan sekä luontaistuotekaupan liikevaihto on 
kasvanut hyvin nopeasti. Maltillisimmin on kasvanut apteekkien ja optikoiden lii-
kevaihto. 
Oheisessa kuvassa viiva kuvaa toimialan määrällistä kehitystä vuoden 2010 rahas-
sa mitattuna. Määrällinen myynti on kehittynyt nopeammin kuin myynnin arvo. 
Vuonna 2014 myynnin määrä oli jopa 29 % suurempi kuin seitsemän vuotta aikai-
semmin, optisen alan kaupassa jopa 38 % suurempi. Hinnat ovat koko toimialalla 
olleet laskusuunnassa. 

6.4 Ostovoima
Terveys- ja hyvinvointikauppaan kohdistuu ostovoimaa Suomessa yhteensä noin 
neljä miljardia euroa. Asukasta kohden ostovoimaa on keskimääräin 740 € vuodessa.   
Terveyskauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden jakautuu alueellisesti 
kohtalaisen saman suuntaisesti kuin koko vähittäiskaupan. Terveyskauppaan koh-
distuvaa ostovoimaa on asukasta kohden eniten Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja 
Etelä-Karjalassa. Keskimääräistä alhaisempi ostovoima on asukasta kohden Keski- 
ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on paljon suuria lapsiperheitä, jolloin kotitalouksien 
kulutusmenot jakautuvat useammalle henkilölle. 

Kuva 59  Terveys- ja hyvinvointialan 
erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima 
asukasta kohden vuonna 2014.  
Lähde: Santasalo Ky
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7
MUOTIKAUPPA

Muotikauppa koostuu vaatteiden, kenkien, laukkujen ja asusteiden eri-
koiskaupasta. Muotikauppa on yksi erikoiskaupan suurimmista toimi-
aloista. Vaatteita ja kenkiä myyvien erikoisliikkeiden ohella muodin tär-
keitä myyntikanavia ovat tavaratalot ja hypermarketit sekä urheilukaupat. 
Viime vuosina myös muodin verkkokauppa on kasvanut voimakkaasti 
myymälöiden rinnalla vaihtoehtoisena muotikaupan myyntikanavana. 
Muotikaupan yritykset ja ketjuliikkeet ovat panostaneet verkkokauppaan 
samalla, kun markkinoille on tullut ulkomaisia ja kotimaisia muodin verk-
kokauppoja, joilla ei ole kiinteitä myymälöitä.

Muotikauppa on hyvin ketjuuntunut. Ketjujen osuus muotikaupassa on 
voimakkaasti kasvanut aina 1990-luvun alusta. Ketjuuntumista on vauh-
dittanut erityisesti ulkomaisten ketjujen rantautuminen Suomeen. Muo-
tikaupan ketjuja tulee vuosittain lisää ja ne tuovat uusia ja erilaisia mallis-
toja sekä konsepteja Suomeen. 

Vaatekaupan markkinoiden arvo on kokonaisuudessaan noin kolme mil-
jardia euroa. Vaatekaupan erikoisliikkeiden ja ketjujen osuus muotikaupan 
markkinoista on vain hieman yli puolet. Tavaratalojen ja markettien osuus 
muodin markkinoista, sis. urheilumuodin, on alle 30 %. Tavaratalojen ja 
hypermarkettien muotikauppa on ollut laskussa parin vuoden ajan. Ur-
heilukauppojen osuus markkinoista on yli 10 % ja ketjuihin kuulumatto-
mien verkkokauppojen noin 6 % koko markkinoiden arvosta. Verkkokau-
pan osuus on kasvussa. 
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Vaatekaupan tahti on kiihtynyt ja kilpailu koventunut, mallistot vaihtuvat nopeasti ja 
sesonkien kesto ja merkitys on hämärtynyt. Muotikauppa keskittyy vetovoimaisiin 
kauppapaikkoihin, kaupunkien keskustoihin sekä kauppakeskuksiin. Vaatekaupat 
menestyvät siellä, missä on paljon elämää sekä myös muita vaatekauppoja. Vaa-
tekaupoissa shoppaillaan, käydään katsomassa uusia tuulia ja vertaillaan valikoimaa, 
minkä takia vaatekaupat toimivat parhaiten toistensa läheisyydessä. Verkkokauppa 
tarjoaa myös mahdollisuuden vertailla tarjontaa. Muotikaupat ovat myös hyvien 
kauppapaikkojen tärkeimpiä vetovoimaa kasvattavia liikkeitä ja siksi niitä houkutel-
laan kauppakeskuksiin.  

Muotikaupan myymäläkonsepteissa on nähtävissä, että hypermarketit ja suuret 
ulkomaiset ketjumyymälät panostavat edulliseen hintatasoon. Korkean laadun liik-
keet toimivat yleensä pienissä myymälöissä, mutta niiden määrä on kasvanut ul-
komaisten ketjujen ja merkkiliikkeiden myötä. Merkkituotteita myyviä liikkeitä on 
Suomessa kuitenkin vähän verrattuna Keski-Euroopan markkinoihin.

Kotimaisia vaatekaupan ketjuja ja monimyymäläyrityksiä ovat mm. Moda, Jim & 
Jill, Lindex, Seppälä, Your Face, Aleksi 13 ja Halonen. Ulkomaisia ketjuja ovat mm. 
H&M, KappAhl, Dressmann, Cubus, Esprit, Zara, Vila, Vero Moda, Only ja Jack 
& Jones sekä Mango. Ulkomaisten ketjujen osuus vaatekaupan myynnistä on ollut 
kasvussa. Ketjuliikkeille kelpaavat vain parhaat liikepaikat kaupunkien keskustojen 
kävely- ja kauppakaduilla sekä kauppakeskuksissa. 

Ketjuliikkeet 
34 %

Muut muotikaupat 
20 %

Tavaratalot
26 %

Tavaratalojen 
urheiluvaatteet

3 %

Urheiluketjut
9 %

Muu urheilukaupat
2 %

Verkkokauppa 
6 %

Kuva 60 Vaatekaupan markkinat  
(3,0 mrd €) vuonna 2013.  
Lähde: PTY / Tekstiili- ja muotialat TMA ry
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Myynniltään suurimpia muotikaupan ketjuyrityksiä Suomessa ovat H&M, Bestsel-
ler (useampia ketjuja), Texmoda Fashion Group (Moda, Jim & Jill) sekä Seppälä. 
Seppälän myymäläverkko on viimeisen vuoden aikana supistunut ja myös liikevaih-
to on laskenut. Stockmann konserni myi Seppälän toimivalle johdolle vuoden 2015 
alussa. Seitsemän suuren muotikaupan ketjuyrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli 
yhteensä 625 miljoonaa euroa eli lähes 45 % muodin erikoiskauppojen myynnistä. 

Myymälät Liikevaihto milj. € 
H&M* 58 183
Bestseller** 144 84
Texmoda Fashion 
Group***

61 79

Seppälä 133 78
Lindex 58 73
KappAhl 65 69
Dressmann 77 60

* H&M, COS, Monki, Weekday   
** Vero Moda, Jack&Jones, Selected, Pieces, Vila, Name It, Only  
*** Moda, Jim&Jill   
 Lähde: Kehittyvä kauppa 5/2014

Myynniltään suurimpia muodin myymälöitä ovat tavaratalot. Suurin niistä on 
Helsingin keskustan Stockmann ja seuraavaksi suurin on Helsingin keskustan So-
kos. Tavaratalojen ja hypermarkettien pukeutumisen liikevaihto vuonna 2014 oli 
yhteensä noin 760 miljoonaa euroa. Tavaratalojen ja erityisesti hypermarkettien 
muotimyynti on ollut vaikeuksissa ja myynti on laskenut parissa vuodessa lähes 15 %.  

Ketjuihin kuulumattomien vaatekauppojen määrä on viime vuosina vähentynyt, 
mutta niilläkin on hyviä menestymismahdollisuuksia kilpailukeinonaan palvelu, 
erikoistuminen ja paikallistuntemus. Lisäksi ketjuihin kuulumattomilla liikkeillä on 
myymälöiden ohella myös verkkokauppoja.

Suosittuja ulkomaisia muodin verkkokauppoja Suomessa ovat mm. Bootz, H&M, 
Nelly, Dresslink, Stadium ja Zalando. Kotimaassa muotikaupan ketjulla on myös 
omia verkkokauppojaan samoin kuin tavarataloketjuilla. 

Kenkäkaupassa erikoisliikkeiden ja ketjuliikkeiden osuus alan myynnistä on pie-
nempi kuin vaatekaupassa, vain kolmannes alan myynnistä kulkee erikoisliikkeiden 
kautta. Kenkäkaupan ketjuja ovat mm. K-kenkä, Din Sko, Click Shoes, Crocs,  

Taulu 7 Vaatekaupan ketjuja Suomessa 2013.
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Nilson Shoes ja Ecco. Tavaratalojen ja markettien kenkä- ja urheiluosastojen 
markkinaosuus on yhteensä myös kolmannes ja urheilukauppojen viidennes ken-
kämarkkinoista. Muiden kauppojen ja verkkokaupan osuus kenkämarkkinoista on 
noin 10 %. Kenkäkaupan kokonaismarkkinat ovat 588 miljoonaa euroa vuonna 
2013. 

Kuva 61 Kenkäkaupan markkinat  
(yht. 588 milj. €) vuonna 2013.  
Lähde: PTY / Tekstiili- ja muotialat 
TMA ry

Muotikauppaa toimialana käsitellään tässä varsinaisina muotikaupan erikoisliikkei-
nä. Urheilukaupan sekä tavaratalojen muotimyynti ei sisälly muotikaupan erikois-
kaupan tilastoihin. Muotikauppaan ei lasketa myöskään kangaskauppaa vaan se 
sisältyy kodin sisustamisen erikoiskauppaan.

Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan muotikaupan toimialaryhmässä ovat 
mukana seuraavat vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden erikoiskaupan toimi-
alaluokat: 

47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
47713 Lasten vaatteiden vähittäiskauppa
47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
47722 Laukkujen vähittäiskauppa

Ketjuliikkeet 
17 %

Muut kenkäkaupat
16 %

Tavaratalot
27 %

Tavaratalojen 
urheilukengät

6 %

Urheiluketjut
21 %

Muut 
urheilukaupat

3 % Muu kauppa, 
verkkokauppa 

10 %
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7.1 Toimipaikat
Muotikaupan erikoiskaupassa on noin 3 200 toimipaikkaa. Valtaosa eli 2 700 
näistä on vaatekauppoja, kenkä- ja laukkukauppoja on noin 500. Vaatekaupassa 
suurin alaryhmä ovat yleisvaatekaupat, jotka eivät ole erikoistuneet vaan myyvät 
kaikille kuluttajaryhmille. Näitä on vaatekaupoista noin puolet. Erikoistuneista 
vaatekaupoista naisten vaatekauppoja on kaikkein eniten. Lastenvaatekauppoja on 
noin 200 ja miesten vaatekauppoja on noin 160. Miesten vaatekauppojen määrä 
kasvu on jatkunut varsin pitkään 2000-luvulla.

Muotikauppojen kokonaismäärä on tarkastelujaksolla (2007–2012) säilynyt lähes 
samalla tasolla. Uusien ketjujen laajentuessa koko maahan on pienempiä yksittäi-
siä myymälöitä lopettanut toimintansa. Huippuvuosi myymälämäärässä oli vuonna 
2009. Toimipaikkamäärä 2000-luvun lopulla on laskenut hattukauppojen sekä 
turkisten ja nahkavaatteiden kaupassa. Myös naisten vaatekauppojen sekä ken-
käkauppojen määrä on jonkin verran vähentynyt. Yleisvaatekauppojen määrä on 
vastaavasti ollut kasvussa. Toimipaikkatilaston uudistuksen jälkeen muotikaupan 
toimipaikkoja on tilastossa lähes 3 300.

Muotikauppojen kehityksessä näkyy alan voimakas keskittyminen ja ketjuuntu-
minen. Muotikaupat keskittyvät entistä enemmän kaupunkien keskustoihin sekä 
kauppakeskuksiin ja niissä parhaille liikepaikoille. Muotikauppa hakee vetovoimaa 
toisista alan liikkeistä. Pienimmissä kauppapaikoissa vaatekauppojen määrä vähe-
nee, sillä kuluttaja kaipaa vaihtoehtoja ja monipuolista tarjontaa vaateshoppailuun.

7.2 Henkilöstö
Muotikaupan erikoiskaupassa työskenteli vuonna 2013 lähes 11 000 henkeä.  Vaa-
tekauppa on yksi suurimpia erikoiskaupan työllistäjiä; vaatekaupassa on henkilöstöä 
noin 9 700. Kenkä- ja laukkukaupassa työntekijöitä on noin 1 300. 

Työntekijöiden määrä on 2000-luvun loppupuolella kasvanut 1 000:lla noin  
11 000 henkilöön melko tasaisella tahdilla. Henkilöstömäärä on hivenen kasvanut 
vaikka muotikaupan toimipaikkamäärä on pysynyt samana.
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 Lähde: Tilastokeskus

7.3 Liikevaihto
Muotikaupan erikoiskauppojen liikevaihto vuonna 2013 oli 1,7 miljardia euroa ja 
liikevaihdon ennakoidaan putoavan 1,6 miljardin euroon vuonna 2014. Pitkään jat-
kunut melko tasainen kasvu näyttää pysähtyneen ja markkinat ovat kääntyneet 
laskuun. Muotikaupan liikevaihdosta vajaa 90 % tulee vaatekaupasta. Kenkä- ja 
laukkukaupan osuus jää 12 %:iin. 

Muotikaupan liikevaihto kasvoi aina vuoteen 2012, mutta kasvu on ollut hitaampaa 
kuin keskimäärin vähittäiskaupassa. Prosentuaalisesti suurin liikevaihdon kasvu on 
tapahtunut laukkukaupassa ja lastenvaatekaupassa. Myös miestenvaatteiden liike-
vaihdon kasvu on ollut alan keskiarvoa nopeampaa. Vuoden 2012 jälkeen muoti-
kaupan liikevaihto on lähtenyt laskuun, ja lasku on ollut nopeaa. 

Määrällinen liikevaihto on liikevaihtokuvaajan pohjalta laskettuna kehittynyt lähes 
samalla tavalla kuin myynnin arvon kehitys. Määrällisesti ei siis ole ostettu enem-
pää vaatteita kuin aikaisemmin. Muotikaupan hintataso on ollut viime vuodet hyvin 
vakaa.
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7.4 Ostovoima 
Suomalainen kuluttaja käyttää edelleen vähemmän rahaa muotikauppaan kuin ku-
luttajat yleensä Euroopassa. Pitkällä aikavälillä muotiin käytetty rahamäärä näyttää 
jopa olevan laskusuunnassa. Muotikaupan tarjonta kasvanut ja hinnat ovat las-
keneet, joten suomalaiset ovat pysyneet mukana muodin kehityksessä. Suurissa 
kaupungeissa ostovoimaa käytetään enemmän muotiostoksiin, mutta muutoin 
muotiin kuluttamisen taso ei ole merkittävästi muuttunut. Tämä näkyy siinä, että 
alueelliset erot muodin kulutuksen tasossa ovat edelleen hyvin suuria. 
Suomalaisten muotikauppaan kohdistuvasta ostovoimasta merkittävä osa toteutuu 
myyntinä tavarataloissa, hypermarketeissa ja halpahalleissa, mikä poikkeaa selvästi 
eurooppalaisesta muodin kulutustrendistä. Suomessa erikoiskauppoihin kohdistuu 
noin 60 prosenttia muotikaupan ostovoimasta. Tästä johtuen erikoiskaupan toi-
mintamahdollisuudet Suomessa eivät ole keskieurooppalaiseen erikoiskauppaan 
nähden yhtä hyvät. 
Kokonaisuudessaan vuonna 2014 muotikauppaan kohdistuu ostovoimaa Suomes-
sa 3,3 miljardia euroa, josta vaatekauppaan kohdistuu lähes 2,8 miljardia euroa se-
kä kenkä- ja laukkukauppaan 490 miljoonaa euroa. Muotikaupan ostovoima ei pidä 
sisällään urheilukaupan ostovoimaa. 
Ostovoiman taso vaihtelee maan eri 
osissa suuresti johtuen kuluttajien eri-
laisista ostotottumuksista sekä suh-
tautumisesta muotiin. Parhaimmillaan 
muotiin kulutetaan Uudellamaalla 
asukasta kohden lähes 800 €, joka on 
lähes 30 % keskikulutusta korkeampi 
kulutustaso. Vähiten rahaa asukasta 
kohden käytetään Keski-Pohjanmaalla, 
jossa kulutus on yli 30 % pienempää 
kuin keskikulutus, 600 euroa asukasta 
kohden. 

Kuva 65 Muotikauppaan kohdistuva 
ostovoima asukasta kohden vuonna 2014.  
Lähde: Santasalo Ky
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8 
VAPAA-AJAN 

ERIKOISKAUPPA 
Vapaa-ajan erikoiskaupan toimialaryhmään on koottu kuluttajien va-
paa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät kaupan toimialat. Merkittävin ryh-
mä näistä ovat urheilu- ja venekauppa, josta erityisesti urheilukauppa 
on vahvistanut markkinoitaan. Muita merkittäviä toimijoita ovat kulta- ja 
kellokaupat sekä kirjakaupan ryhmä. 

Urheilukaupat ovat nykyään merkittäviä muotikaupan ketjuja. Suurim-
pien urheilukauppojen ketjujen tuotevalikoima painottuu pitkälti urheilu-
vaatteisiin ja -kenkiin. Perustuotevalikoimiin kuuluvat myös polkupyörät, 
sukset, tennismailat, sulkapallomailat, luistimet sekä muut urheiluväli-
neet ja –tarvikkeet. Tunnetuimpia urheilukaupan ketjuja Suomessa ovat 
Intersport, Stadium, Sportia, Budget Sport, Top Sport ja Partioaitta. 
Lisäksi urheilukauppaan kuuluvat mm. polkupyöräliikkeet, golf-liikkeet, 
metsästys- ja kalastusliikkeet sekä ratsastustarvikeliikkeet. 

Myynniltään suurin urheilukaupan ketju on Intersport, jonka markki-
naosuus urheilukaupasta on yli viidennes. Muiden urheilukaupan ketjujen 
osuus markkinoista on yhteensä 30 %. Tavaratalot ja marketit ovat myös 
merkittäviä urheilutarvikkeiden ja -vaatteiden myyjiä. Niiden kautta ur-
heilukaupan markkinoiden myynnistä kulkee lähes neljännesheilukaup-
pojen osuus markkinoista on yli 10 % ja ketjuihin kuulumattomien verk-
kokauppojen noin 6 % koko markkinoiden arvosta. Verkkokaupan osuus 
on kasvussa. 

Kirjakaupan ryhmä on viimeisen kymmenen vuoden aikana menettänyt 
markkinoitaan, mikä on näkynyt niin toimipaikkojen kuin volyyminkin 
laskuna. Vastaavassa markkinoiden murroksessa on elänyt myös musiik-
kikauppa. Vapaa-ajan kaupassa lemmikkieläinkaupan markkinat ovat sitä 
vastoin kasvaneet voimakkaasti. 
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Vapaa-ajan erikoiskaupat toimialaryhmänä on kooste erikoiskaupoista, joita ei ole 
tarkasteltu omina toimialoinaan. Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisista 
toimialoista vapaa-ajankaupan toimialaryhmässä ovat mukana seuraavat kulutus-
tavaroiden myyntiin erikoistuneet toimialaluokat: 

47610 Kirjojen vähittäiskauppa
47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa
47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
47764 Lemmikkieläinten, ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa
47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa

Kuva 66 Urheilukaupan markkinat (yht. 1,2 mrd €) vuonna 2013.  
 Lähde: Kehittyvä kauppa 05/2014
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8.1 Toimipaikat
Vapaa-ajan erikoiskaupassa on noin 4 200 toimipaikkaa. Toimipaikkamäärältään 
suurin toimialaryhmä on urheilukauppa, jolla on yli 1 100 myymälää. Toiseksi eniten 
toimipaikkoja on muiden uusien tavaroiden erikoiskaupparyhmässä. Tähän toimi-
alaryhmään kuuluu sekalaisesti mm. asekauppaa, postimerkkimyymälöitä, poltto-
puukauppaa ja ilotulituskauppaa. Kolmanneksi suurimman ryhmän muodostavat 
kello- ja kultasepänesineiden erikoiskaupat 650 toimipaikalla. Kirja-, paperi- ja 
lehtikaupat yhteenlaskettuna muodostavat 660 myymälän verkon. 

Vapaa-ajan kauppojen kokonaismäärä vuosina 2007–2009 kasvoi melko hyvää 
vauhtia. Toimipaikkojen määrä saavutti huippuvuoden 2009, jolloin vapaa-ajan 
erikoiskauppoja oli Suomessa lähes 4 500, mutta sen jälkeen myymälämäärä on 
laskenut vähän joka alalla. Toimipaikkamäärältään kasvavia toimialoja tämän jälkeen 
ovat olleet ainoastaan lemmikkieläinkauppa sekä peli- ja lelukauppa. Toimipaikkati-
laston uudistuksen jälkeen toimipaikkakannaksi tuli 4 200. 

Muutamilla vapaa-ajan kauppojen toimialojen markkinoilla on tapahtunut mer-
kittäviä rakenteellisia muutoksia. Näistä esimerkiksi kirjakauppa ja musiikkikauppa 
ovat kokeneet sekä markkinoiden muutoksen että pienentymisen, mikä on suo-
raan heijastunut alan toimipaikkakantaan. Muutoksen syitä ovat mm. toimialojen 
digitalisoituminen sekä verkkokaupan kasvu. 
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8.2 Henkilöstö
Vapaa-ajankaupan erikoiskaupassa työskenteli vuonna 2013 yli 10 000 henkeä.  
Vapaa-ajan erikoiskaupassa suurimpia työllistäjiä ovat urheilukaupat. Niissä on 
henkilöstöä noin 8 800. Kello- ja kultasepänliikkeissä on 1  700 henkilöä ja kirja- ja 
paperikaupan alalla yhteensä 1 800 henkilöä.

Työntekijöiden määrä vapaa-ajan erikoiskaupoissa on 2000-luvun loppupuolella 
pysynyt kutakuinkin 10 000 henkilön tasolla. Koko henkilöstömäärä ei ole koko-
naisuudessa muuttunut, vaikka joillakin toimialoilla on ollut laskua, niin toisilla on 
vastaavasti ollut kasvua.
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8.3 Liikevaihto
Vapaa-ajan erikoiskauppojen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,9 miljardia euroa. 
Vapaa-ajan erikoiskaupan liikevaihdosta hieman yli puolet tulee urheilu- ja vene-
kaupan erikoisliikkeiden kautta. Kirja- ja paperikauppa sekä kello- ja kultaseppä-
kauppa kumpikin tuottavat 250 miljoonan liikevaihtoa. Muiden vapaa-ajan toimi-
alojen liikevaihto koostui näitä pienemmillä liikevaihdoilla.

Vapaa-ajan kaupassa liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa. Kirjakaupassa, mu-
siikkikaupassa, venekaupassa ja lastentarvikekaupassa liikevaihto on laskenut, kun 
taas kasvavia toimialoja ovat olleet urheilukauppa, peli- ja lelukauppa sekä lemmik-
kieläinkauppa. 

Vapaa-ajan erikoiskaupan liikevaihdon määrällistä kehitystä on tarkasteltu vuoden 
2010 rahassa. Tarkastelujakson alusta eli vuodesta 2007 myynnin määrä näyt-
tää vakiintuneen, mutta vuoden 2009 myynnin määrä hieman putosi. Sen jälkeen 
määrällinen myynti on jäänyt vuoden 2009 tasolle ja viimeisinä vuosina hieman 
laskenut edellisestä vuodesta. 
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 Lähde: Tilastokeskus
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8.4 Ostovoima 
Vapaa-ajan erikoiskauppaan kohdistuu ostovoimaa Suomessa 3,0 miljardia euroa, 
josta urheilukauppaan kohdistuu 1,2 miljardia euroa ja kulta- ja kellokauppaan 330 
miljoonaa euroa sekä kirja- ja paperikauppaan runsas 500 miljoonaa euroa. Osa 
vapaa-ajan kaupan ostovoimasta toteutuu myyntinä tavarataloissa, osa toimialan 
erikoisliikkeissä ja osa kulkee verkkokaupan kautta. 

Ostovoiman taso vaihtelee maan eri osissa suuresti johtuen kuluttajien erilaisis-
ta ostotottumuksista. Eniten vapaa-aikaan kulutetaan Varsinais-Suomessa ja 
Päijät-Hämeessä 580–590 euroa asukasta kohden. Vähiten rahaa käytetään 
Etelä-Pohjanmaalla, vähän alle 500 euroa asukasta kohden. Keskisuurissa kau-
pungeissa vapaa-aikaan käytetään keskimääräistä enemmän rahaa, mikä näkyy 
punertavina pisteitä isaritmikartassa.

  

 

Kuva 70 Vapaa-ajan erikoiskauppaan 
kohdistuva ostovoima asukasta kohden 
vuonna 2014. Lähde: Santasalo Ky
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9
KODIN SISUSTAMISEN 

ERIKOISKAUPPA
Kodin sisustamisen erikoiskauppa koostuu monesta kodin ja sisustamisen 
sekä käytetyn tavaran erikoiskauppaan liittyvistä toimialoista. Tekstiili-
kaupasta joukkoon kuuluvat kankaiden sekä lankojen ja käsityötarvikkei-
den kauppa. Suurimpia kaupan toimijoita ovat huonekalukaupat ja sisus-
tustavaratalot sekä puutarhamyymälät. Sisustuskauppaan kuuluu myös 
suuri joukko lahjatavara-, taloustavara-, matto-, taide- ja kukkakauppo-
ja. Lisäksi sisustamisen erikoiskauppaan on otettu mukaan antiikkiliikkeet 
ja muut käytetyn tavaran erikoiskaupat. 

Kankaiden ja muiden sisustustekstiilien kauppa on keskittynyt alan eri-
koisliikkeisiin ja suurempiin tavarataloihin. Erikoiskaupoista suuri osa on 
pieniä liikkeitä, mutta alalla on myös ketjuliikkeitä, josta tunnetuimpia 
ovat Eurokangas, Finlayson ja Hemtex

Huonekalukaupan myymälät Suomessa ovat suurelta osin ketjuliikkeitä 
tai sisustustavarataloja kuten Kodin Ykkönen ja Ikea. Muita ketjuja ovat 
mm. Asko, Isku, Masku, Sotka, Kruunukaluste, Vepsäläinen, Laulumaa, 
Jysk ja Stemma. 

Myynniltään suurin huonekalu- ja sisutuskaupan toimija on Ikea 22 %:n 
osuudella koko markkinoista. Kodin Ykkönen on ollut toiseksi suurin si-
sustustavaratalo 8 %:n osuudella. Molempien tuotevalikoimaan kuuluu 
huonekalujen lisäksi merkittävästi myös muita tuotteita kuten sisustus-
tavaroita, leluja ja puutarhatuotteita. Myös monet perinteiset huone-
kalukaupan yritykset ovat laajentaneet tuotevalikoimiaan sisustukseen. 
Sisustustavara on nopeammin kiertävää ja houkuttelee enemmän shop-
pailemaan kuin huonekalut, joita koteihin hankitaan harvemmin.. 
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Tässä luvussa käsiteltäviä kodin sisustamisen erikoiskauppojen toimialaluokituksen 
toimialoja ovat:

47511 Kankaiden vähittäiskauppa 
47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
47531 Mattojen vähittäiskauppa 
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa
47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 
47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 
47599 Muualle luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa 
47761 Kukkien vähittäiskauppa 
47762 Kukkakioskit 
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa
47781 Taideliikkeet
47785 Lahjatavaroiden ja askarteluvälineiden vähittäiskauppa
47791 Antiikkiliikkeet
47792 Antikvariaattikauppa
47793 Huutokauppakamarit
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 

Sisustuskaupan erikoisliikkeisiin kuuluvat matto-, kangas-, käsityö-, lahjatavara-, 
sähkötarvike-, kumi-, taide- ja taloustavarakauppa sekä muu kotitaloustarvike-
kauppa. Sisustuskaupan kilpailijoita ovat mm. tavaratalot, marketit ja rautakaupat.

Sisustuskauppa toimii valtaosin pienissä myymälöissä ja hakeutuu pääosin kes-
kustaan tai kauppakeskuksiin, mutta osittain myös keskustan reuna-alueille. Myös 
tienvarsien matkailukeskukset ja liikenneasemat ovat houkutelleet erikoiskauppo-
ja tehtaanmyymäläkonseptilla. Tienvarsien matkailukohteisiin on sijoittunut mm. 
Pentikin, Iittalan, Orthexin ja Kermansaven tehtaanmyymälöitä. 

Käytetyn tavaran kauppoja ovat antiikkiliikkeet, huutokauppakamarit, antikvariaatit 
ja erilaiset kirpputorit. Kirpputoreja tulee markkinoille jatkuvasti lisää ja vastaavasti 
niitä myös poistuu markkinoilta. Sopivien tyhjien tilojen määrä säätelee niiden toi-
mintaa. Kirpputoritoiminnalle löytyy lisää kysyntää, koska tavaramäärä kotitalouk-
sissa kasvaa ja samoin myös kierrätyksen suosio. Kierrätys on siirtynyt osin myös 
verkkoon erilaisten verkkosivujen ja nettihuutokauppojen myötä. 
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Kuva 71 Huonekalu- ja 
sisustuskaupan markkinaosuudet 
vuonna 2013. Lähde: Kehittyvä 
kauppa 5/2014

9.1 Toimipaikat
Kodin sisustamisen erikoiskaupoilla on Suomessa yli 5 100 toimipaikkaa. Kukka-
kauppoja ja -kioskeja on lähes 900 ja huonekalukauppoja yli 700. Sisustuskan-
kaiden ja lankojen erikoiskauppoja on yhteensä noin 550 myymälää. Muita sisus-
tus- ja lahjatavarakauppoja on kaikkiaan 1 900 myymälää, joista 780 myymälää 
on lahjatavarakauppoja. Kodin sisustuskaupan toimipaikkamäärä on laskenut aina 
vuodesta 2008 lähtien. 

Kuva 72 Kodin sisustamisen erikoiskaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta. 
 Lähde: Tilastokeskus

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Huonekalukauppa Sisustuskauppa

Kangas- ja käsityökauppa Lahjatavarakauppa

Kukka- ja puutarhakauppa Taideliikkeet, antiikkiliikkeet, antikvariaatit

Muu käytettyjen tavaroiden kauppa

Ikea
22,6 %

Indoor Group / 
Asko
6,7 %

Indoor Group / 
Sotka
7,5 %

Kodin1
8,4 %Masku

7,5 %

Jysk
6,5 %Vepsäläinen

3,6 %

Isku Koti
3,3 %

Stemma
2,7 %

Kruunukaluste
1,1 %

Muut
30,1 %



115Vähittäiskauppa Suomessa  2015

9.2 Henkilöstö
Kodin sisustamisen erikoiskaupassa työskentelee noin 12 000 henkilöä. Suurin 
työllistäjä on huonekalukauppa 4 200 henkilöllä ja seuraavaksi suurimmat kukka-
kauppa 1 500 henkilöllä ja lahjatavarakauppa 1 200 henkilöllä. Henkilöstön mää-
rä on vuosien 2007–2012 aikana ollut laskeva. Lukumääräisesti voimakkain lasku 
henkilöstömäärässä on tapahtunut kankaiden ja kukkien erikoiskaupassa. 

Kuva 73 Kodin sisustamisen erikoiskaupan henkilöstö vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta. 
 Lähde: Tilastokeskus
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9.3 Liikevaihto
Kodin sisustamisen erikoiskaupan liikevaihto oli noin kaksi miljardia euroa vuonna 
2013. Liikevaihdoltaan suurin ryhmä on huonekalukauppa, jonka liikevaihto oli noin 
1,1 miljardia euroa.  

Kodin sisustamisen liikevaihdon kasvu pysähtyi vuonna 2008. Vuonna 2009 ko-
din sisustamisen kauppa koki liikevaihdossa viiden prosentin laskun. Vuosina 2010–
2012 liikevaihdossa oli hyvin pientä kasvua, mutta parin viimeisen vuoden aikana 
sisustus- ja huonekalukaupan liikevaihto on ollut laskussa kun taas käytettyjen ta-
varoiden kauppa hienoisessa kasvussa. 

Määrällisessä myynnissä näkyy selvästi vuoden 2009 liikevaihdon tason lasku. Sen 
jälkeen määrällinen myynti lähti hienoiseen nousuun, mutta vuosina 2013 ja 2014 
määrällinen myynti jatkoi laskuaan. Kodin investointien piristyminen näyttää nyt 
odottavan uutta kasvukautta.
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Kuva 74  Kodin sisustamisen erikoiskaupan liikevaihto vuosina 2007 -2012 ja ennuste  
 vuosille 2013–2014. Lähde: Tilastokeskus
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9.4 Ostovoima
Kodin sisustamisen erikoiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa oli vuonna 2014 yh-
teensä 3,4 miljardia euroa. Siitä 1,4 miljardia euroa kohdistuu huonekalukauppaan 
ja 1,2 miljardia euroa lahja- ja sisutuskauppaan. 

Kodin sisustamiseen kohdistuu ostovoimaa noin 630 euroa asukasta kohden vuo-
dessa. Kodin sisustamisen markkinat ovat painottuneet Etelä- ja Länsi-Suomeen ja 
markkinoista 36 % on Uudellamaalla. Alhaisimmaksi ostovoiman taso jää Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa. 

 

Kuva 75 Kodin sisustamisen 
erikoiskauppaan kohdistuva 
ostovoima asukasta kohden 
vuonna 2014. Lähde: Santasalo Ky
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10
TEKNINEN 

ERIKOISKAUPPA
Teknisen erikoiskaupan ryhmä muodostuu kodintekniikkakaupasta ja 
muusta teknisestä erikoiskaupasta. Ryhmään kuuluvat viihde-elektronii-
kan erikoiskauppa, tietokoneiden ja matkapuhelimien erikoiskauppa sekä 
valokuvausalan erikoiskauppa. Kodintekniikkamyymälöissä myydään laa-
jimmillaan näitä kaikkia tuoteryhmiä. Myös Tilastokeskuksen liikevaihto-
kuvaajassa teknisen erikoiskaupan toimialat on koottu yhdeksi toimiala-
ryhmäksi

Vuoden 2008 toimialaluokituksessa kodintekniikkakauppa jaettiin kah-
teen alaluokkaan sähköisten kodinkoneiden sekä viihde-elektroniikan 
vähittäiskauppaan. Suomessa kodintekniikkakaupat yleisesti myyvät sekä 
kodinkoneita että viihde-elektroniikkaa, joten tältä osin tilastoluokitus ei 
oikein toimi. Suomessa toimivista myymälöistä suurin osa on teknisen 
erikoiskaupan yleismyymälöitä, joiden tuotevalikoima kattaa kaikki tuo-
teryhmät. 

Teknisen erikoiskaupan erikoisliikkeiden kilpailijoita vähittäiskaupan 
markkinoilla ovat tavaratalot, hypermarketit, rautakaupat ja keittiökalus-
teliikkeet, joista kaksi jälkimmäistä myy lähinnä suuria kodinkoneita. Eri-
koisliikkeiden osuus teknisen erikoiskaupan markkinoista on noin 80 %.

2000-luvulla kodintekniikkakauppa luokiteltiin tilaa vaativaksi erikois-
kaupaksi sen hakeutuessa selvästi keskustojen ulkopuolelle. Nyt kuitenkin 
myymälöiden suuntaus on ollut taas keskustoihin. Toimiala on hyötynyt 
erilaisista teknisistä uudistuksista vuosien varrella, mikä on aiheuttanut 
tarpeen uudistaa kodin elektroniikkaa milloin minkin uudistuksen vaa-
timusten mukaan. Lisäksi uudet innovaatiot ovat koituneet toimialan 
eduksi, sillä tekniset tuotteet ovat vahvasti mukana kuluttajien arjessa. 
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Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa tekniseen erikoiskauppaan kuuluvat seu-
raavat toimialat:

47410 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa
47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 

Valokuvausalan erikoisliikkeet ovat 2000-luvulla kokeneet suuren muutoksen, jo-
ka on ollut seurausta valokuvauksen teknisestä muutoksesta digitaaliseen kuvauk-
seen. Kun samaan aikaan suuri osa alan yrityksistä ajautui sukupolvenvaihdokseen 
ja markkinoiden uudelleen arviointiin, niin tämä näkyi niin markkinoiden kuin toimi-
paikkakannankin supistumisena. Valokuvausalan erikoiskaupan markkinat supistui-
vat olennaisesti ja lisäksi muut tekniset erikoiskaupat alkoivat myydä digikameroita. 
Samaan aikaan myös matkapuhelimiin liitettiin kameraominaisuuksia, mikä on syö-
nyt erillisten kameroiden markkinoita peruskameroissa. Muutosten seurauksena 
valokuvausalan erikoisliikkeet ovat saaneet uudistaa toimintaansa markkinoilla. 

Teknisen erikoiskaupan tuotevalikoimaan kuuluvat suurimpana tuoteryhmänä ny-
kyisin matkapuhelimet ja toiseksi suurimpana tietotekniikka. Niiden osuus toimi-
alan myynnistä on jo puolet. Suurten kodinkoneiden osuus on viidennes ja pien-
ten kodinkoneiden osuus vajaa kymmenen prosenttia. Viihde-elektroniikan osuus 
teknisessä erikoiskaupassa on vain 13 prosenttia myynnistä. Kuvaukseen liittyvien 
tuotteiden arvo jää enää kolmeen prosenttiin myynnistä, sillä valtaosa kuvauksesta 
sisältyy matkapuhelimiin ja muuhun tietotekniikkaan. 

Tekninen erikoiskauppa on vahvasti ketjuuntunut ja neljännes markkinoista on nyt 
Gigantilla. Toiseksi suurin markkinaosuus on Expert-ketjulla, mutta ketju jakautui 
vuonna 2014 ja noin puolet ketjun yrittäjistä muodosti uudelleen Veikon Kone 
-ketjun. Verkkokauppa.com on ketjuista kolmanneksi suurin ja on viime vuosina 
kasvanut voimakkaasti. Yritys on vahvasti mukana verkkokaupassa ja sillä on vain 
kaksi kiinteää myyntipistettä. Muut kodintekniikkaketjut Tekniset ja Musta Pörssi 
ovat hyvin pienellä osuudella markkinoilla. Teknisen erikoiskaupan alalla on paljon 
pieniä yrityksiä eri toimialoilla. Niiden markkinaosuus on suhteellisen vahva noin 
40 % koko markkinoiden arvosta. 

Tietokonekaupassa suurin osa myymälöistä on itsenäisiä yrityksiä. Liikkeet palvele-
vat kuluttajien lisäksi merkittävässä määrin myös yrityksiä. 
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Gigantti
25 %

Expert
15 %

Verkkokauppa.com
13 %

Tekniset ja Euronics
5 %

Musta Pörssi
2 %

Muut
40 %

Kuva 77 Teknisen erikoiskaupan 
markkinaosuudet ketjuittain Suomessa 2013.
Lähde: Kehittyvä kauppa 5/2014
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Tietotekniikka
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Iso kodinkoneet
19 %

Viihde-elektroniikka
13 %
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kodinkoneet

8 %

Kuvaus
3 %

Kuva  76 Kodintekniikan myynti 
tuoteryhmittäin 2013. 
Lähde: Kehittyvä kauppa 5/2014; 
Kotek, Etk ja Gfk

Televiestintälaitteiden erikoiskaupassa päämyyntiartikkelit ovat matkapuhelimet, 
niiden oheislaitteet sekä niihin liittyvät sovellukset ja erityisesti matkapuhelinliitty-
mät. Matkapuhelinten suurimpia ketjumyymälöitä ovat mm. DNA Kauppa, Elisa ja 
Sonera Kauppa, mutta alalla toimii myös paljon yksittäisiä yrityksiä. Suuret ketjut 
ovat vahvasti kytköksissä matkapuhelinoperaattoreihin.

10.1 Toimipaikat
Teknisiä erikoiskauppoja on yhteensä vajaat 1 800 toimipaikkaa, joista viihde-elekt-
roniikka- ja kodintekniikkakaupan toimipaikkoja on yhteensä 700.  Tietotekniikan 
ja televiestinnän toimipaikkoja on yli 400 kumpaakin. Valokuvausalan erikoiskaup-
poja on vähän yli 200 toimipistettä. Toimipaikkojen määrä on ollut laskeva kaikilla 
teknisen erikoiskaupan toimialoilla. Erityisen voimakkaasti on vähentynyt valoku-
vausalan erikoiskauppojen määrä. Viidessä vuodessa toimipaikkoja on hävinnyt lä-
hes kolmannes.

10.2  Henkilöstö
Teknisessä erikoiskaupassa työskentelee yhteensä noin 6 000 työntekijää. Tästä 
tietokonekaupassa työskenteleviä on noin 1 500 ja matkapuhelinkaupassa vajaa 
1000 henkilöä. Kodintekniikkakaupassa henkilöstöä on yli 3 100, kun mukaan las-
ketaan myös viihde-elektroniikan erikoiskaupat. 
Tarkastelujakson eli vuosien 2007–2012 aikana on teknisen erikoiskaupan henki-
löstömäärä vähentynyt noin 1 000 työntekijällä. Määrällisesti suurin vähennys on 
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tapahtunut viihde-elektroniikkakaupassa, ja pienin sähköisten kodinkoneiden vä-
hittäiskaupassa. Valokuvausalan erikoisliikkeissä henkilöstön määrä on vähentynyt 
yli kolmanneksella, mikä on ollut suora seuraus toimipaikkamäärän vähentymises-
tä. Muusta toimialoista poiketen tietokoneiden erikoiskaupassa henkilöstömäärä 
on kasvanut viiden vuoden aikana jopa viidenneksellä. 
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Kuva  79 Teknisen erikoiskaupan henkilöstö vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

Kuva  78 Teknisen erikoiskaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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10.3 Liikevaihto
Teknisten erikoiskauppojen liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa vuonna 2013 ja lii-
kevaihdon ennakoidaan putoavan noin kahteen miljardiin euroon vuonna 2014. 
Teknisen erikoiskaupan liikevaihdosta yli 50 % tulee kodintekniikkakaupasta. Tie-
totekniikkakaupasta tulee liikevaihtoa noin neljännes. Matkapuhelinten erikoiskau-
pan osuus myynnistä jää pieneksi, vaikka matkapuhelimet ovat suurin tuoteryhmä 
markkinoilla. Valokuvaskaupan osuus markkinoista jää vain kolmeen prosenttiin eli 
samaan kuin tuoteryhmän osuus koko alan myynnistä.  

Viimeisten kahdeksan vuoden aikana teknisen erikoiskaupan liikevaihto on koke-
nut sekä nousun että parikin laskua. Suurin pudotus liikevaihdossa tapahtui vuonna 
2009. Tämän jälkeen liikevaihto kasvoi kolmen vuoden ajan, mutta on vuodesta 
2013 jälleen lähtenyt laskuun. 

Toimialalle on ollut tyypillistä, että tuotteiden hinnat ovat voimakkaasti laskeneet 
ja myytyjen tuotteiden määrä kasvanut. Koska teknisen erikoiskaupan tuotteiden 
hintataso on ollut laskussa, se on mahdollistanut kulutuksen kasvun, vaikka mark-
kinoiden arvo on pysynyt samalla tasolla. Tämä näkyy myynnin määrän jatkuvana 
kasvuna, vaikka liikevaihto on välillä laskenutkin.  
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Kuva 80 Teknisen erikoiskaupan liikevaihto vuosina 2007 - 2012 ja arvio vuosille 2013–2014.
 Lähde: Tilastokeskus
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10.4 Ostovoima
Tekniseen erikoiskauppaan kohdistuu ostovoimaa noin 3,0 miljardia euroa. Tästä 
kodintekniikkakauppaan kohdistuu 1,7 miljardia euroa, tietotekniikkakauppaan 700 
milj. euroa ja telemyymälöihin 500 milj. euroa. 

Tekniseen erikoiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa on asukasta kohden noin 550 
euroa. Ostovoiman taso on korkein Uudellamaalla, jossa se on noin 20 % kor-
keampi kuin keskimäärin Suomessa. Keskiarvon yläpuolella ostovoiman taso asu-
kasta kohden on Uudenmaan lisäksi koko eteläisessä Suomessa. Keskimääräistä 
matalampi ostovoima on vastaavasti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja 
Lapissa. 

Kuva 81  Tekniseen 
erikoiskauppaan kohdistuva 
ostovoima asukasta kohden 
vuonna 2014.
Lähde: Santasalo Ky
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11
RAUTA- JA RAKENNUS-
ALAN ERIKOISKAUPPA

Rauta- ja rakennusalan erikoiskauppaan kuuluu rautakauppa-alaan ja 
rakentamiseen liittyvä kauppa. Se pitää sisällään rautakauppatavaran, 
maalien, tapettien ja lattiapäällysteiden, keraamisten laattojen sekä ra-
kennusmateriaalien vähittäiskaupan. Lisäksi toimialaan kuuluu keittiö- ja 
saniteettikalusteiden vähittäiskauppa, nurmikon ja puutarhan hoitoon 
tarkoitettujen koneiden kauppa, lukkoseppä ja avainliikkeet sekä sähköis-
ten turva-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien myynti. 

Rautakauppaan kuuluu Suomessa olennaisena osana se, että myymälät 
palvelevat kuluttajien lisäksi rakentajia, rakennusurakoitsijoita ja yrityksiä. 
Tästä syystä kaupan valikoimat painottuvat selvästi rakennustarvikkeisiin, 
kun Euroopan läntisissä maissa tyypillisemmin kuluttajien rautakaupoissa 
ei myydä raskaita rakennustarvikkeita ollenkaan. Suomessa rautakaup-
paan kuuluu myös kiinteänä osana talopakettien myynti. Suomessa rau-
takaupalle ovat tyypillisiä suuret noutopihat, joissa myydään paljon tilaa 
vaativia rakennustarvikkeita ja esimerkiksi puutavaraa. Rakennuspainot-
teisuudesta johtuen tyypilliset aukioloajat eroavat usein muusta erikois-
kaupasta. Rautakaupat avaavat ovensa jo aikaisin aamulla, koska rakenta-
jat aloittavat työnsä aikaisin. 

Rautakauppa on viime vuosina laajentanut voimakkaasti tuotevalikoimaa 
sisustus- ja puutarhakauppaan. Näillä tuotteilla on mahdollista tasata ra-
kentamisen suhdanne- ja kausivaihtelujen vaikutuksia.

Rauta- ja rakennusalan kaupat sijoittuvat pääasiassa keskustojen ulko-
puolelle ja liikepaikoille, jotka ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. 
Myymälät ovat usein kohtalaisen suuria, koska osa tuotteistakin on suu-
ria. Lisäksi myymälöiden yhteydessä on tyypillisesti myös ulkovarastoja 
ja myyntikatoksia. Pienissä kunnissa myymälöitä on myös keskustoissa ja 
aivan niiden tuntumissa.  
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Tilastokeskuksen luokituksessa toimiala käsittää seuraavat luokat:

47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
47522 Maalien vähittäiskauppa
47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa
47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 

Kaikki rautakaupat eivät kuitenkaan ole painottuneet raskaaseen tilaa vaativaan 
rakennustarvikekauppaan. Suurissa kaupungeissa on myös keskustamyymälöitä, 
mutta ne ovat yleensä pieniä ja niiden liikeidea on lähempänä keskieurooppalaista 
kuluttajarautakauppaa kuin kaupunkien laidoissa sijoittuvia suurmyymälöitä. Kes-
kustarautakauppojen tuotevalikoima koostuu valtaosin pienistä rautakauppatava-
roista. Perinteisten keskustarautakauppojen osuus alan kaupoista on ollut pitkällä 
aikavälillä selvässä laskussa ja pääosa rautakaupoista hakeutuukin keskustojen ul-
kopuolelle. Uusia toimijoita keskustarautakaupassa on Clas Ohlson, joka on vii-
me vuosina perustanut uusia myymälöitä kaupunkien keskustoihin sekä varsinkin 
kauppakeskuksiin.  Clas Ohlson ei kuitenkaan ole puhdas rautakauppa, vaan sen 
tuotevalikoimat ovat varsin laajat. Suomessa sitä voidaan pikemmin kutsua erikois-
tavarataloksi. 
Rautakaupassa toimii lukuisia ketjuja kuten mm. K-rauta, Rautia, Bauhaus, Kodin 
Terra, S-rauta, Puumerkki, Värisilmä ja RTV. Puukeskus ja Starkki ovat vuoden 
2015 alussa yhdistyneet Stark-myymälänimen alle.  Uusia toimijoita ovat kulutta-
jamyyntiin pääosin verkon kautta keskittyneet Taloon,com ja Netrauta, joista jäl-
kimmäisellä on myös pari Showroom-myymälää. Kohtalaisen uusi tulokas on myös 
vuonna 2008 Suomessa aloittanut Byggmax, jonka markkinaosuus on vielä hyvin 
pieni. 
Myynnillä mitattuna suurin on K-rauta. Koko K-ryhmän osuus on rautakaupas-
ta noin 40 %. Vuonna 2014 Puukeskus ja Starkki vastaavat 20 % markkinoista. 
Varsinaisten rautakauppojen ohella alan myyntiä tapahtuu mm. tavarataloissa ja 
hypermarketeissa kuten esimerkiksi Prismassa, Kodin Anttilassa, Biltemassa ja eri-
koistavarataloissa. Näiden kautta myydään pääosin työkaluja, sähkötarvikkeita ja 
kodin pienrautatuotteita. 
Rautakaupassa yritysmyynnin osuus on kohtalaisen suuri. Rakentamisen ammat-
tilaiset ostavat pitkälti rautakaupan vähittäiskauppojen kautta. Osa rautakaupois-
ta on kuitenkin keskittynyt pääosin kuluttajamyyntiin. Verkkokauppa on kasvanut 
myös rautakaupassa, mutta kasvu on ollut pientä. Alalla on kuitenkin jo toimijoita, 
jotka ovat keskittyneet verkkokauppaan, mutta myös perinteisillä ketjuilla on verk-
kokauppapalveluita. 
Rautakauppa-ala on ollut laskeva jo pitkään, kun katsoo alan järjestön RaSi ry:n 
tilastoja, joita se kerää rautakaupan ketjuista. Myynti on laskenut kolmena vuotena 
peräkkäin vuodesta 2011 lähtien. Vuodesta 2011 markkinat ovat pienentyneet yli 
10 %. Myös rautakauppojen määrä on ollut laskussa vuodesta 2011. Vielä muutama 
vuosi sitten oli monella yrityksellä laajenemissuunnitelmia, mutta suunnitelmia ei 
ole toteutettu tässä taloudellisessa tilanteessa. 
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Myymälät Myynti milj. e
K-ryhmä* 168 1 530
DT Finland** 36 780
S-ryhmä*** 104 438
Hartman 6 219
Puumerkki 13 188
Bauhaus 5 166
RTV 30 171
Värisilmä 102 147
Muut ketjut*** 76 233
Yhteensä 540 3 872

  
    11.1  Toimipaikat

Rautakauppa- ja rakennusalan kaupan toimipaikkoja on Suomessa yhteensä lähes noin  
2 000. Näistä rauta- ja rakennustarvikkeiden yleiskauppoja ja muita rauta- ja raken-
nusalan kauppoja oli 1 200. Keittiökalustekauppoja oli noin 370, maalikauppoja noin 
100, samoin tapettikauppoja. Lukkoseppä- ja avainliikkeitä on noin 250. Toimipaikka-
määrien kehityksestä saadaan vertailukelpoista tietoa vuosilta 2007–2012. Vuoden 
2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin johtuen tilastointiuudistuksesta. 
Viidessä vuodessa rauta- ja rakennusalan kauppojen määrässä ei ole tapahtunut suu-
ria muutoksia. Vuonna 2012 kauppojen määrä oli hienoisesti alhaisempi kuin vuonna 
2007. Maali- ja tapettikauppojen määrä on laskenut, kun taas yleiskauppojen sekä 
keittiökalustekauppojen määrä kasvanut. Rautakauppa-alan järjestön tilaston mukaan 
rautakauppa-alan myymälämäärä on laskenut kolmen viimeisen vuoden aikana. 
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* K-rauta, Rautia, K-asiakassopimuskaupat
** Starkki ja Puukeskus (2015 Stark)
*** Agrimarket, S-rauta, Kodin Terra ja Prismat 
**** Maalarimestarien Oy, Carlson, Hankkija 
Oy, Netrauta, Taloon.com
Lähde: RaSi ry

Kuva 82 Rauta- ja rakennusalan erikoiskaupan toimipaikat vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

Taulu 8 Rautakauppa Suomessa 2014. 
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11.2 Henkilöstö
Rauta- ja rakennuskaupan toimialalla työskentelee lähes 11 800 työntekijää. Suu-
rin työllistäjä on rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa. Ne ovat hen-
kilöstömääriltään suurimpia myymälöitä erikoiskaupassa. 

Henkilöstömäärä on vuosien 2007–2012 aikana kehittynyt sekä nousu että las-
kujohteisesti. Henkilöstömäärä laski vuodesta 2007 vuoteen 2009, jonka jälkeen 
se kasvoi pari vuotta. Vuonna 2012 henkilöstömäärä jälleen laski edellisvuodesta. 
Vuonna 2012 henkilöstöä toimialalla oli kuitenkin lähes 650 enemmän kuin viisi 
vuotta aikaisemmin. Huippuvuonna 2011 rauta- ja rakennusalan kauppa työllisti yli 
12 100 työntekijää kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna. 
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Kuva 83 Rauta- ja rakennusalan erikoiskaupan henkilöstö vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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11.3 Liikevaihto
Rauta- ja rakennusalan erikoiskaupan liikevaihto oli vuonna 2014 noin kolme mil-
jardia euroa. Rakennusalalla on viime vuosina mennyt varsin huonosti, ja se näkyy 
myös toimialan parin viimeisen vuoden liikevaihdon kehityksessä. Rauta- ja raken-
nusalan kaupan liikevaihto on laskenut sekä vuonna 2013 että vuonna 2014. 

Toimialan liikevaihto laski myös vuonna 2009, mutta tämän jälkeen kasvoi pari 
vuotta kohtalaisesti. Huippuvuosi liikevaihdossa oli vuonna 2012. 

Toimialoittaiset vaihtelut liikevaihdon kehityksessä ovat olleet suuria. Ainoastaan 
rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa sekä lukko- ja avainliikkeet ovat 
tällä hetkellä liikevaihdolla mitattuna suurempia kuin vuonna 2007. Rautakaupassa 
on kasvua jopa viidennes verrattuna vuoteen 2007. Muiden toimialojen liikevaih-
to on ollut laskussa. Eniten ovat laskeneet maali- ja tapettikauppojen liikevaihto, 
seitsemässä vuodessa lähes viidenneksen. Toimialan erikoiskauppojen myyntiä on 
siirtynyt suuriin ja monipuolisiin rautakauppoihin. 

Määrällinen myynti on seurannut myynnin arvon kehitystä, mutta kokonaisuu-
dessaan myynnin määrä on nyt alhaisempi kuin vuonna 2007. Myynnin määrässä 
jäädään jopa kymmenen prosenttia alhaisemmaksi vuoden 2007 myynnin tasosta. 
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Kuva 84 Rauta- ja rakennusalan erikoiskaupan liikevaihto vuosina 2007–2012 sekä arvio vuosille  
 2013–2014. Lähde: Tilastokeskus
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11.4 Ostovoima
Rauta- ja rakennustarvikekauppaan kohdistuu ostovoimaa lähes 4,5 miljardia eu-
roa. Rautakaupan ostovoima sisältää myös jonkin verran yritysostovoimaa, kuten 
myös toimialan myynnistä osa on yritysmyyntiä. 

Rautakaupan markkinat ovat pitkälti painottuneet Etelä-Suomeen ja Länsi-Suo-
meen. Ostovoiman taso jää alhaiseksi mm. Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjan-
maalla. Lapissa ostovoima keskittyy asukkaiden tavoin Rovaniemen ympäristöön. 

  

Kuva 85 Rautakauppaan kohdistuva 
ostovoima asukasta kohden vuonna 
2014. Lähde: Santasalo Ky
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12
HUOLTO- JA 

LIIKENNEASEMAT
Ajoneuvojen polttoaineiden vähittäiskauppa kuuluu toimialaluokituksessa 
vähittäiskauppaan ja siten polttoaineiden myynti on mukana vähittäiskau-
pan kokonaisarvoissa niin toimipaikoissa, liikevaihdossa kuin henkilöstössä. 
Ajoneuvojen kauppa tilastoituu taas vähittäiskaupan ulkopuolelle. Polttoai-
neiden vähittäiskauppaan kuuluu kaksi toimialaluokkaa:

47301 Huoltamotoiminta
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista

Huoltamotoimintaan luokitellaan perinteinen huoltoasematoiminta eli 
polttoaineiden myynti sekä ajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyvä 
palvelutoiminta. Tähän luokitellaan myös huoltamotoiminnan yhteydessä 
tapahtuva muu toiminta, jos sitä ei ole erotettu omaksi toimipaikakseen, 
kuten kahvilatoiminta ja elintarvikekioskien toiminta. Laajamittainen kahvi-
latoiminta ja esimerkiksi elintarvikemyynti erotetaan aina omaksi aktivitee-
tikseen ja luokitellaan sen mukaan. Tarjonnaltaan monipuolisia huoltoasemia 
kutsutaan nykyään myös liikenneasemiksi. 

Polttoaineiden vähittäiskauppaan automaateista sisältyy polttoaineiden 
vähittäismyynti miehittämättömistä jakelupisteistä. Tilastokeskuksen ti-
lastoissa polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista on ongelmallinen. 
Tilastokeskuksen alueellisessa yritystoimintatilastossa toimipaikka tilastoi-
daan, jos toimipaikassa työskentelee enemmän kuin puoli henkilöä. Auto-
maattihuoltoasemilla tätä tapahtuu vain harvoin, joten tilastointi on tältä 
osin puutteellinen. Käytännössä on osoittautunut, että automaattiasemi-
en liikevaihto kirjautuu ketjujen pääkonttoreihin eli liikevaihtotiedon osal-
ta tilastoa ei voi tarkastella alueellisesti. Näin ollen tässä luvussa käsitellään 
huoltoasemien kehitystä osin myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastojen 
pohjalta, jotka kattavat paremmin automaattiasemat. 
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Huoltoasematoiminta on vuosien mittaan monipuolistunut ja huoltoasemat ovat 
kehittyneet vastaamaan liikkuvien asiakkaiden tarpeita. Liikenneasemilla on mo-
nenlaisia oheispalveluita kuten kahviloita, ravintoloita, päivittäistavarakauppoja ja 
muita palvelupisteitä esim. veikkauspiste, ottoautomaatti ja postin pakettiauto-
maatti. Liikenneasemat ovatkin lähipalveluiden uusi muoto ja niiden merkitys päi-
vittäistavarakaupassa on kasvussa. Yhä useammin, varsinkin haja-asutusalueella, 
lähin kauppa ja muita lähipalveluita löytyy lähimmältä liikenneasemalta. Vastaavasti 
autonhuoltotoiminta on suurimmalla osalla asemista hiipunut ja siirtynyt autokau-
pan keskittymiin, korjaamoketjuille ja pieniin autohuoltoliikkeisiin. Autonhuolto-
palveluita tarjotaan edelleen osalla huoltoasemista varsinkin pienillä paikkakunnilla. 

Liikenneasemien myynnistä valtaosa tulee polttoaineiden myynnistä. Päivittäis-
tavara- ja muu kauppa kattaa myynnistä noin viidenneksen ja ravintolatoiminta 
runsaan kymmenesosan. Kauppa on siten myynniltään merkittävämpi palvelu lii-
kenneasemilla kuin ravintolatoiminta. 

Ravintolat
11 %

Kauppa
17 %

Polttoaineet ym.
72 %

Kuva 86 Liikenneasemien myynnin rakenne. Lähde: MaRa ry
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12.1   Toimipaikat
Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastoissa huoltoasemien ja automaattiasemien ko-
konaismäärä Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 1892. Erikseen tilastoidaan ras-
kaan liikenteen jakelupisteet, joita oli 664 pistettä. Osa näistä jakelupisteistä toimii 
muiden asemien yhteydessä, osa erillisinä jakelupisteinä. Kaikilla huoltoasemaket-
juilla ei raskaan liikenteen jakelupisteitä ole. 
Huoltoasematoiminta on Suomessa hyvin pitkälle ketjuuntunutta. Huolto- ja 
liikenneasemaketjuja Suomessa ovat ABC, Neste Oil, SEO, Shell, St1 ja Teboil. 
Viime vuosien uusi tulokas on GT-ketju. Lisäksi toimialalla toimii joukko yksityisiä 
elinkeinoharjoittajia. Toimipaikkamäärältään Neste on kaikkein suurin. Lähes yhtä 
paljon toimipaikkoja on ABC-ketjulla, mutta palvelevia huoltoasemia ABC:llä on 
merkittävästi vähemmän. 
Viimeisten seitsemän vuoden aikana Neste Oil, Shell, St1 sekä Teboil ovat lopet-
taneet asemiaan, kun taas ABC-ketjua on kasvatettu voimakkaasti. Nyt myös 
ABC-ketjun laajeneminen on pysähtynyt. Vuonna 2014 huoltoasemien määrä on 
oheisessa kuviossa suurempi kuin vuotta aikaisemmin, kasvu johtuu GT-retail –
ketjun mukaantulosta tilastoon. 

Ketju
31.12.2014 31.12.2007
Huoltamot Auto-

maatit
Yh-
teensä

Raskaan 
kaluston 
jalkelupisteet

Huoltamot Auto-
maatit

Yh-
teensä

ABC 136 300 436 0 87 234 321
GT Retail 15 35 50 0
Neste 
Oil

256 209 465 304 373 190 563

SEO 94 73 167 0 92 74 166
Shell 125 57 182 95 171 55 226
St1 68 192 260 51 151 200 351
Teboil 129 203 332 214 168 180 348
Yhteensä 823 1 069 1 892 664 1 042 933 1 975

Lähde: Öljy- ja biopolttoaineala ry

Taulu 9 Polttoainekaupan ketjujen jakelupisteet Suomessa vuonna 2007 ja 2014. 
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12.2 Henkilöstö 
Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan polttoaineiden vähit-
täiskaupassa työskentelee yhteensä 4 900 työntekijää. Tästä lähes kaikki työs-
kentelevät varsinaisessa huoltamotoiminnassa. Automaattiasemilla ei henkilökun-
taa juurikaan ole. 
Huoltoasemien henkilöstömäärä on laskenut samoin kuin on palvelevien huolto-
asemien määrä laskenut. Vuonna 2007 toimiala työllisti yli 580 henkeä enemmän 
kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna kuin vuonna 2012. Laskua henkilöstömää-
rässä on viidessä vuodessa ollut yli 10 prosenttia. 

Kuva 87 Huoltoasemien kokonaismäärän kehitys 2000–2014.  
 Lähde: Öljy- ja biopolttoaineala ry

Huoltoasemien kokonaismäärä kasvoi pitkään 2000-luvun alussa, mutta nyt mää-
rä on vuodesta 2008 lähtien ollut laskussa. Huippuvuonna 2008 huolto- ja au-
tomaattiasemia oli yhteensä 2029. Yleisenä trendinä on ollut automaattiasemien 
määrän kasvu ja vastaavasti palvelevien huoltoasemien määrän lasku. Suomessa 
onkin perinteisesti ollut paljon huoltoasemia suhteessa asukas-, auto- ja liikenne-
määriin verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Tähän on vaikuttanut Suomen 
pieni asukastiheys, jolloin asiakkaiden tavoittamiseksi on ollut tarpeen tehdä laaja 
huoltoasemaverkko.  
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12.3 Liikevaihto 
Huolto- ja liikenneasemien liikevaihto koostuu polttoainekaupasta sekä oheistuot-
teiden myynnistä ja mahdollisesta huoltotoiminnasta. Liikenneasemien yhteydes-
sä toimiva laajamittainen kahvila- tai ravintolatoiminta tai päivittäistavarakauppa ja 
muu vähittäiskauppa ei ole mukana huoltoasemien tilastoissa vaan ne tilastoidaan 
omina toimipaikkoinaan omissa toimialaluokissa
Huoltoasemien liikevaihto oli vuonna 2014 lähes 3,4 miljardia euroa. Bensiinin ja 
diesel-öljyn myynnissä Nesteellä on suurin markkinaosuus. Bensiinin myynnissä 
toiseksi suurin markkinaosuus on ABC:llä ja dieselöljyssä Teboililla. 

Bensiini Diesel-öljy Kevyt poltto-
öljy 

Raskas poltto-
öljy 

ABC 30 % 13 % 1 % 0 %
Neste Oil 28 % 39 % 35 % 46 %
SEO 3 % 2 % 2 % 0 %
St1 22 % 19 % 25 % 10 %
Teboil 17 % 27 % 35 % 43 %
Muut 0 % 0 % 3 % 0 %

Lähde: Öljy- ja biopolttoaineala ry.
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Kuva 88 Huolto- ja liikenneasemien henkilöstö vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

Taulu Markkinaosuudet bensiinin, dieselin, kevyen polttoöljyn ja raskaan polttoöljyn myynnissä 2014. 



135Vähittäiskauppa Suomessa  2015

Huoltoasemien liikevaihdon kehityksessä on viimeisten seitsemän vuoden aikana 
tapahtunut sekä nousuja että laskuja. Liikevaihto kasvoi vuodesta 2009 vuoteen 
2012, mutta on tämän jälkeen kaupan liikevaihtokuvaajan tietojen mukaan ollut 
laskussa. Määrällinen myynti on laskenut koko tarkastelujakson ajan, mikä johtuu 
osittain autokannan uusiutumisesta ja muuttumisesta pienikulutukselliseksi. 

Edellä tarkasteltiin huoltoasemien liikevaihdon kehitystä. Liikevaihto ei sisällä polt-
toaineveroa eikä myöskään arvonlisäveroa. Polttoaineveron määrä määritellään 
sentteinä tuotelitraa kohti, joten se on siis polttoaineen hinnasta riippumaton. 
Koska polttoainevero määrätään sentteinä, sen prosentuaalinen osuus kuluttaja-
hinnasta vaihtelee kuluttajahinnan muuttuessa, kun taas arvonlisävero on asetettu 
prosenttimääräisenä. Esimerkiksi viime vuoden joulukuussa 95-oktaanisen ben-
siinin kuluttajahinnasta noin kaksi kolmasosaa oli erilaisia veroja. Polttoaineveron 
tuotto valtiolle oli moottoribensiinin, dieselin sekä näitä korvaavien biopolttoainei-
den osalta kaikkiaan 2,87 miljardia euroa. Huolto- ja liikenneasemien myynti (eli 
kuluttajien maksama hinta) on siis merkittävästi suurempi kuin toimialan toimipaik-
kojen liikevaihto. 
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Kuva 89 Huolto- ja liikenneasemien liikevaihdon kehitys 2000–2012 ja arvio vuosille   
 2013–2014. Lähde: Tilastokeskus
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13
AUTOKAUPPA

Autokauppa ei kuulu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan vähit-
täiskauppaan vaan on oma luokkansa: 45 Moottoriajoneuvojen ja moot-
toripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus. Tässä käsitellään auto-
kaupasta vähittäiskaupan osuutta ja jätetään tukkukauppa ja korjaustoiminta 
tarkastelun ulkopuolelle. 

Suosituimmat uusien autojen merkit ovat Suomessa Volkswagen, Toyota, 
Skoda, Volvo ja Ford. Viisi suosituinta merkkiä kattaa lähes puolet kaikista 
henkilöautojen ensirekisteröinnistä. Suosituimpien automerkkien ensire-
kisteröintien määrä kasvoi edellisvuodesta enemmän kuin kaikkien autojen 
ensirekisteröinnit. 

Jälkimarkkinat ovat tärkeä osa autokaupan kokonaisuutta ja kannattavuut-
ta. Jälkimarkkinatoiminnoilla autotalot tuottavat asiakkailleen oston jälkeen 
erilaisia palveluja, joita ovat mm. korjaamo- ja huoltopalvelut sekä varaosa-
palvelut. 

Autokauppa eroaa luonteeltaan jonkin verran muusta vähittäiskaupasta. 
Autoalan kauppa koostuu sekä uusien että käytettyjen autojen kaupasta. 
Muilla toimialoilla käytettyjen tuotteiden osuus ja merkitys ei ole näin suur-
ta koko toiminnassa vähittäiskaupan sisällä. Vuonna 2014 Suomessa ensi-
rekisteröitiin uusia henkilöautoja 106 236 ja pakettiautoja 10 624. Tämän 
lisäksi Suomessa tehdään vuosittain noin 550 000–600 000 käytetyn 
auton kauppaa. Näistä kaupoista puolet tapahtuu merkkiliikkeissä, neljäsosa 
järjestäytymättömissä autoliikkeissä ja neljäsosa vaihtaa omistajaa kulutta-
jien välisessä kaupassa.
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Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaan kuuluvat seuraavat toimialaluokat:

45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45192 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen  
   vähittäiskauppa
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) 
45322 Renkaiden vähittäiskauppa
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa 

Autokaupassa yritysten välinen kauppa on suurta. Leasing-yhtiöt ostavat merkit-
tävän määrän autoja vuokrattavaksi edelleen yrityksille, jotka tarjoavat henkilös-
tölleen luontaisetuna autoetua ns työsuhdeautoa. Myös yksityiset voivat hankkia 
itselleen auton tai autonkäyttöoikeuden leasing-yritysten kautta. 

Henkilöauton hinnasta suuri osa on veroa. Autovero on suoritettava ennen ajo-
neuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa se perustuu auton arvoon ja 
normin mukaisesti mitattuun hiilidioksidipäästöön. Lisäksi autokaupassa makse-
taan arvonlisäveroa, kuten muussakin vähittäiskaupassa. Vuosittain valtio saa au-
toverosta tuloa noin miljardin. 

Autoverosta luopumisesta on ollut puhetta jo pitkään. Autoverotuksen rakennetta 
haluttaisiin kehittää autokantaa uudistavaksi siirtämällä verotuksen painopistettä 
autoverosta vuosittaiseen veroon. Ajoneuvovero on ajoneuvon liikenteessä oloon 
perustuva päiväkohtainen vero, jonka määrä perustuu osittain mm. hiilidioksidi-
päästöihin. 

Varsinaisten autojen lisäksi autokauppaa kuuluu myös autotarvikkeiden ja varaosien 
myynti, jota tapahtuu sekä autokaupoissa että erikoistuneissa autotarvike- ja va-
raosaliikkeissä. 
Autokauppa on liikevaihdoltaan merkittävä toimiala Suomessa. Kokonaisuudes-
saan autoala, jos mukaan lasketaan vähittäiskauppa (autot, moottoripyörät, mat-
kailuvaunut), varaosien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa, auton korjaus- ja huoltotoi-
minta sekä huoltoasemat, on myynniltään suurempaa kuin päivittäistavarakauppa. 
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Kuva 90 Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2014, 20 eniten rekisteröityä automerkkiä.  
 Lähde: Tilastokeskus, Trafi
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13.1 Toimipaikat   

Autokaupassa oli vuonna 2013 yhteensä 3 745 toimipaikkaa. Eniten toimipaikkoja 
on henkilöautojen vähittäiskaupalla, joita on lähes 2 000. Varaosa- ja tarvikekaup-
poja on noin 1 100 ja rengasliikkeitä yli 400. Matkailuvaunukauppoja sekä mootto-
ripyöräkauppoja on hyvin vähän. 

Autokauppa-alan toimipaikkamäärä on vertailukelpoisen tarkastelujakson ajan py-
synyt suurin piirtein samana. Matkailuvaunujen kauppojen määrä on vähentynyt, 
samoin varaosa- ja tarvikekauppojen. Autokauppojen määrä on hienoisesti kasva-
nut, samoin renkaiden ja moottoripyörien. Muutokset ovat kaiken kaikkiaan kui-
tenkin olleet vähäisiä. Vuoden 2013 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin 
johtuen uudistuksesta tilastoinnissa. 
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 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus
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13.2 Henkilöstö  
Koko autokaupassa (toimiala 45) mukaan lukien vähittäiskauppa, tukkukauppa ja 
korjaustoiminta on henkilöstöä lähes 40 000. Autoalan vähittäiskaupan henkilös-
tömäärä tästä on noin 12 700. Suurin työllistäjä on henkilöautojen vähittäiskauppa, 
jossa työskentelee kokoaikaisiksi laskettuna noin 5 400 työntekijää. Myös tarvi-
kekaupassa henkilöstömäärä on suuri, vuonna 2013 toimialalla oli henkilöstöä noin 
4 600. 

Tilastokeskuksen yritystilaston mukaan henkilöstömäärä on vuosien 2007–2012 
välillä vaihdellut vähän. Henkilöstömäärä laski alkuvuosina, mutta lähti nousuun 
vuonna 2010, mutta vuonna 2012 henkilöstömäärä on jälleen alhaisempi kuin 
edellisvuonna. 
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Kuva 92 Autokaupan henkilöstö vuosina 2007–2013*
 *Vuosi 2013 ei ole verrannollinen edellisvuosiin johtuen tilastouudistuksesta.  
 Lähde: Tilastokeskus

Autoalan tiedotuskeskus esittää myös tilastotietoja autokaupan ja autojen huol-
to- ja korjaustoimialan henkilöstömäärän kehityksestä. Tilaston mukaan toimiala 
työllistää noin 27 500 henkilöä, kun mukaan lasketaan tukku- ja vähittäiskauppa 
sekä autojen korjaus- ja huoltotoiminta. Luku ei sisällä autojen osien ja varustei-
den kauppaa eikä rengaskauppaa tai moottoripyörien kauppaa. Merkittävä lasku 
autokaupan henkilöstömäärässä tapahtui 1990-luvun alussa, ja vuodesta 1995 
henkilöstömäärä on ollut kasvussa. Vuosina 2008–2009 henkilöstömäärä jonkin 
verran laski, samoin vuonna 2013. 
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Kuva 93 Autoalan* henkilöstömäärän kehitys 2000–2013
 *sisältää tukku- ja vähittäiskaupan sekä autojen korjaus- ja huoltotoiminnan, ei sis. osien  
 ja varusteiden kauppaa, rengaskauppaa, moottoripyörien kauppaa.  
 Lähde: Autoalan tiedotuskeskus, EK/AKL
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13.3 Liikevaihto  
Vuonna 2014 autoalan vähittäiskaupalla oli liikevaihtoa 8,2 miljardia euroa. Liike-
vaihdoltaan suurin oli henkilöautojen vähittäiskauppa, jossa liikevaihtoa oli yli 6,2 
miljardia euroa. 

Vuosina 2008 ja 2009 autokaupan liikevaihto laski voimakkaasti. Vuonna 2009 
autokaupan liikevaihto laski jopa yli 20 % edellisvuodesta. Suurin lasku tapahtui 
henkilöautojen ja matkailuvaunujen vähittäiskaupassa. Voimakkaasta laskusta joh-
tuen autokaupan liikevaihto on tällä hetkellä vielä yli 10 % alhaisempi kuin vuonna 
2007.

Vuosina 2010 ja 2011 autokauppa alkoi hitaasti toipua, mutta vuonna 2012 ja 2013 
oli liikevaihto jälleen hitaassa laskussa. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi edellisvuo-
desta kaupan liikevaihtokuvaajan mukaan 3,4 %. Autoalan ennusteryhmän arvion 
mukaan vuonna 2015 rekisteröidään noin 2,5 % enemmän uusia henkilöautoja kuin 
edellisvuonna. 
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13.4 Ostovoima
Autokauppaan kohdistuu yksityisten kuluttajien ostovoimaa 10 miljardia euroa. 
Autokaupan ostovoima sisältää laskennallisista syistä myös yritysostovoimaa, koska 
autokaupan myynnistä osa on yritysmyyntiä. Kuluttajien ostovoima koostuu uu-
sien ja vanhojen autojen ja muiden moottori ajoneuvojen ostohinnoista sekä erilai-
sista leasing- ja vuokramaksuista. Ostovoimasta noin 2 mrd. € kohdistuu varaosiin 
ja tarvikkeisiin. 

Autokaupan markkinat ovat vahvasti painottuneet Etelä-Suomeen. Autokaupan 
ostovoimasta 35 % on Uudellamaalla. Uudellamaalla ostovoima asukasta kohden 
on 20 % korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Ostovoiman taso jää alhaiseksi 
läntisessä Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa ostovoiman taso on lähellä kes-
kiarvoja, mutta suurissa kaupungeissa ostovoiman taso on paikallisesti korkeampi. 

Kuva 95 Autokauppaan kohdistuva 
ostovoima asukasta kohden vuonna 2014.
Lähde: Santasalo Ky



Vähittäiskauppa Suomessa  2015

14
VERKKOKAUPPA

Verkkokaupalla tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden ostamista, myymis-
tä ja maksamista verkossa. Aikaisemmin puhuttiin postimyynnistä, mutta 
käytännössä kaikki postimyyntiyritykset ovat siirtyneet verkkokaupoiksi. 
Verkkokauppa on Suomessa kasvanut nopeasti, ja se on edelleen kasvus-
sa. Verkkokauppaan kuuluvat tyypillisesti vähittäiskaupan tuotteiden lisäksi 
myös palvelut sekä erilaiset sisällöt ja informaatiotuotteet. Näin ollen verk-
kokauppa on käsitteenä laajempi kuin pelkkä toimiala verkkokauppa ja pos-
timyynti. Verkkokauppa on kaupan kannalta yksi jakelukanava. 

Verkkokaupassa tuotteen fyysinen jakelu hoidetaan yleensä postin, muun 
jakeluyrityksen tai verkon kautta. Postin tai muiden jakeluyritysten kaut-
ta kulkevat fyysiset tavarat. Informaatiotuotteiden ja sisältöjen esimerkiksi 
matka- ja pääsylippujen, musiikkikappaleiden, elokuvien tai kirjojen jakelu 
voidaan hoitaa verkon avulla. Verkkokaupasta ostettuja tuotteita voidaan 
usein hakea myös saman yrityksen myymälästä. Lisäksi mm. jotkut päi-
vittäistavarakaupat sekä kioskit tarjoavat yleistä verkkokaupan tuotteiden 
noutopistepalvelua. 

Verkkokaupasta ei ole löydettävissä vastaavanlaisia yritystilastoja kuin muus-
ta vähittäiskaupasta. Tilastokeskus tilastoi yritystilastossaan vain päätoimi-
alana harjoittavat verkkokaupat, mutta nämä luvut kuvaavat vain Suomessa 
toimivien yritysten määrän, liikevaihdon ja henkilöstön. Osin verkkokaupan 
myynti kulkee perinteisten kaupan toimipaikkojen kautta ja ne tilastoidaan 
osana näiden vähittäiskauppojen myynteinä. Osittain verkkokaupan myyn-
ti menee ulkomaisiin verkkokauppoihin, mikä ei taas näy Tilastokeskuksen 
suomen yrityksiä koskevissa tilastoissa. Näin ollen verkkokauppaa ilmiönä 
ei voida kuvailla samalla tavalla kuin muita vähittäiskaupan toimialoja on ku-
vattu tässä kirjassa. 

Koko verkkokauppaa koskevia tietoja tuottaa mm. TNS Gallup, jonka verk-
kokauppatilasto perustuu kuluttajakyselyyn. Samoin kuluttajakyselyihin pe-
rustuvia verkkokauppaan liittyviä tilastoja on muillakin mm. Tilastokeskuk-
sella ja muilla tutkimuslaitoksilla. 
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14.1 Verkkokaupan kehitys
TNS Gallupin tuottama verkkokauppatilasto sisältää kaikki kuluttajille suunna-
tut palvelut, tuotteet ja sähköiset sisällöt riippumatta siitä, koska ostos makse-
taan, oston yhteydessä, toimituksen yhteydessä tai palvelun käytön yhteydessä. 
Verkkokauppatilasto on rajattu koskemaan B2C-verkkokauppaa, eli mukana ovat 
kuluttajien tekemät verkko-ostokset yrityksiltä, yrittäjiltä, yhdistyksiltä ja muilta 
elinkeinonharjoittajilta, mutta ei toisilta kuluttajilta. Vuonna 2014 verkkokauppa 
Suomessa oli noin 10,5 miljardia euroa, josta tavarakauppaa oli 4,7 miljardia, pal-
velujen kauppaa 5,7 miljardia ja erilaisten sisältöjen kauppaa 145 miljoonaa euroa. 
Vähittäiskaupan arvo verkkokaupassa oli 3,6 miljardia eli noin kolmannes. Kun 
yleisesti puhutaan verkkokaupasta, se ei koske vain vähittäiskauppaa, vaan laajaa 
tuote- ja palveluvalikoimaa. 

Verkkokauppa on kehittynyt viimeisten vuosien aikana varsin nopeasti. Vuonna 
2010 verkkokaupan arvo Suomessa oli alle 9 miljardia euroa, kasvua neljässä vuo-
dessa on tullut lähes viidennes. Viimeisten vuosien aikana tavaroiden verkkokaup-
pa on kasvanut palvelujen verkkokauppaa nopeammin. Vähittäiskaupan tuotteiden 
verkkokauppa on neljän vuoden aikana kasvanut kolmanneksella eli keskimäärin 7,5 
% vuodessa. 
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Kuva 96 Verkkokaupan kehitys Suomessa. Lähde: TNS Gallup
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Verkkokaupan yleistymistä kuvaa myös Tilastokeskuksen tutkimus väestön tieto- 
ja viestintätekniikan käytöstä. Vuonna 2008 kolmannes suomalaisista 16-74 -vuo-
tiaista oli tehnyt ostoja verkkokaupasta edellisen kolmen kuukauden aikana. Viime 
vuonna verkko-ostoja oli tehnyt edellisen kolmen kuukauden aikana yli puolet ja 
edellisen vuoden aikana kaksi kolmasosaa. Myös käytetty rahamäärä on kasvussa. 
Verkkokaupan kasvusta merkittävä osa johtuu juuri käyttäjämäärien kasvusta. 
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Kuva 97 Ostokset ja tilaukset verkon kautta. Lähde: Tilastokeskus

14.2 Verkkokaupan tuoteryhmät
Verkon kautta ostetaan kaikenlaisia tuotteita ja palveluita. Suurin verkkokaupan 
tuoteryhmä on matkailu. Kolmannes verkkokaupan arvosta on matkailuun liitty-
viä tuotteita tai palveluita, joita ovat mm. juna- ja lentoliput sekä hotellivaraukset. 
Seuraavaksi suurimmat tuoteryhmät ovat elektroniikka ja tietotekniikka sekä pu-
keutuminen. Myös moottoriajoneuvojen, veneiden ja tarvikkeiden verkkokauppa 
on arvoltaan keskimääräistä suurempaa. Päivittäistavarakaupan tuotteita ostetaan 
verkosta vielä harvoin, elintarvikkeiden ja alkoholin osuus vähittäiskaupan verk-
ko-ostoksista on vielä vähäistä, alle kolme prosenttia (2013). 
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Naiset ostavat verkon kautta erityisesti vaatteita, kirjoja, rahapelejä, junalippuja se-
kä käyttävät rahaa rahapeleihin ja vedonlyöntiin. Miehet ostavat myös rahapelejä ja 
vaatteita, mutta erityisesti dvd- ja blue-ray -elokuvia sekä hotellivarauksia. Nuoret 
ostavat muita enemmän verkon kautta tietokone- ja konsolipelejä. Yli 50-vuoti-
aiden ostetuimmat tuoteryhmät verkossa ovat rahapelit, kirjat ja hotellivaraukset. 
Viimeisen vuoden aikana eniten kasvavia tuoteryhmiä olivat matkapuhelinsovel-
lukset, bussiliput, elokuvat, miesten vaatteet, astiat ym. keittiötarvikkeet sekä 
matkapuhelintarvikkeet. Laskevia tuoteryhmiä olivat aikuisviihde, asunto, rahoitus, 
lentoliput ja hotellivaraukset. 

Suomalaiset ostavat verkosta pääosin suomenkielisten verkkokauppojen kautta. 
Tavaroiden verkkokaupasta kuitenkin lähes viidennes ostetaan jo muunkielisistä 
verkkokaupoista. Sisältöjen ostoissa muunkielisten osuus on jo kolmannes. Muun-
kielisten verkkokauppojen ostajamäärät kasvavat nopeammin kuin suomenkielisten 
verkkokauppojen. Suosittuja verkkokauppoja Suomessa ovat mm. Verkkokauppa.
com, Netanttila.fi, Hobbyhall.fi ja VR.fi sekä ulkomaisista mm. Adlibris.com, eBay.
com, Steam.com ja HM.com

 

14.3 Verkkokauppa ja kivijalkakaupat
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Verkkokaupan voimakkaasta kasvusta puhutaan paljon. Tällä hetkellä verkkokau-
pan vähittäiskaupan tuotteiden arvo suhteessa koko vähittäiskaupan myyntiin on 
kahdeksan prosenttia. Osuus on kuitenkin kasvussa, sillä verkkokauppa kasvaa no-
peammin kuin koko vähittäiskauppa, jonka kasvu on viimeisten vuosien aikana ollut 
vaisua. 

Verkkokaupan nopean kasvun vuoksi puhutaan paljon siitä, että verkkokauppa syr-
jäyttää ennen pitkää perinteisen kivijalkakaupan eli myymälän. Myymälämyynnin 
osuus kaupasta on vielä niin merkittävä, että menee vielä vuosikymmeniä, että 
verkkokaupan osuus olisi edes puolet koko vähittäiskaupasta. Yhä enemmän on 
kuitenkin tullut ymmärrystä siihen, että verkkokauppa ja perinteinen vähittäis-
kauppa eivät ole tosiaan poissulkevia, vaan ne täydentävät toisiaan. Siksi puhutaan-
kin enemmän monikanavaisuudesta. Menestyvän vähittäiskaupan yrityksen on 
toimittava sekä kivijalassa että verkossa ja löydettävä sopiva kombinaatio jakeluka-
naville. Tuotekohtaiset erot ovat myös suuria. Markkinoilla on tiettyjä tuoteryhmiä, 
joiden myynti kulkee pääosin myymälän kautta ja tuoteryhmiä tai palveluita, joita 
verkonkautta ostaminen on luontevaa. Asiakkaat odottavat kaupalta ja asioinnilta 
myös elämyksiä ja tunnelmia, joita vain voi välittää myymälöiden kautta. Tulevai-
suudessakin tarvitaan kauppakeskuksia, keskustakauppoja ja -palveluita. 

Verkkokaupan edut yritysnäkökulmasta ovat laaja potentiaalinen asiakaskunta ja 
parhaimmillaan edullinen kustannusrakenne. Mutta myös verkkokaupassa samoin 
kuin perinteisessä kaupassa tulee liikkeen erottua kilpailijoistaan tavalla tai toisella. 
Potentiaalisen asiakaskunnan houkuttelu omaan kauppapaikkaan vaatii pitkäjän-
teistä kehitystyötä. Asiakkaat osaavat vaatia miellyttävää kauppaympäristöä, luo-
tettavaa sähköistä miljöötä ja palvelua.

Asiakkaan näkökulmasta verkkokaupat edut ovat ajan ja vaivan säästö; kaupassa 
voi käydä milloin vain ilman aukiolorajoituksia. Rajoitukset tulevat näkyviin vasta 
tuotteen toimittamisessa asiakkaalle ja asiakkaat odottavat yhä nopeampia toimi-
tuspalveluita. Verkkokaupassa myös hintavertailu on helpompaa ja osa ostoksista 
tehdäänkin verkossa edullisemman hinnan takia. 

Verkkoa käytetään myös myymälän rinnalla ja usein jossain vaiheessa ostospro-
sessia. Kuluttajat mm. tutustuvat tuotteisiin verkossa ennen ostospäätöstä, vaikka 
ostaminen tapahtuisikin perinteisessä myymälässä. Tätä tapahtuu myös toisinpäin, 
perinteistä myymälää käytetään tuotteiden tutustumiseen ja varsinainen ostos 
tehdään verkkokaupasta. Verkkoa käytetään myös paljon tuotteiden jälkimarkki-
noissa, esimerkiksi käyttötietoa haetaan usein verkosta ostamisen jälkeen. 

Verkkokaupankäyntiin liittyy myös kuluttajien välillä tapahtuva kauppaa eli vertais-
kauppaa. Vertaiskauppa ei perinteisesti ole ollut verotuksen piirissä eikä tilastotie-
toja vertaiskaupan arvosta ole saatavilla. Vertaiskauppa on kasvussa, vaikkakin sen 
määrä suhteessa vähittäiskauppaan on hyvin pientä. Vertaiskaupassa myydään ja 
ostetaan eniten sellaisia tuotteita, joita kuluttajat käyttävät itse vain vähän aikaa, 
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mutta joiden käyttöhyöty ei ole huomattavasti laskenut ostajan näkökulmasta. 
Tällaisia tuotteita ovat mm. lasten vaatteet ja tarvikkeet, huonekalut sekä keräi-
lyesineet.

Suosittuja vertaiskaupan markkinapaikkoja ovat mm. Huuto.net ja Tori.fi. Lisäksi 
vertaiskauppaa käydään sosiaalisen median palveluissa kuten Facebookissa. Ver-
taiskauppa ja verkkokauppa myös sekoittuvat yhä enemmän. Yleisillä vertaiskaupan 
markkinapaikoilla on kuluttajien ilmoitusten seassa yritysten myynti-ilmoituksia, 
samoin joissakin ulkomaisissa verkkokauppa-alustoissa (eBay, TaoBao) on yksityis-
ten kuluttajien ilmoituksia, joita ei erota muusta verkkokaupasta. 

14.3 Verkkokaupan haasteita
Verkkokauppa on kehittynyt viime vuosien aikana voimakkaasti. Koska liiketoiminta 
on usealla yrityksellä uutta, ja tavoitteena on ”valloittaa” markkinoita, on toiminta 
ollut usein vielä tappiollista. Toimintajärjestelmät eivät kaikilta osin ole kehittyneet 
verkkokaupan lähtökohdista, vaan verkkokauppaa harjoitetaan kivijalkakaupan rin-
nalla kivijalkakaupan lähtökohdista. Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa verkko-
kaupasta tilattavat tuotteet kerätään vielä usein itse myymälästä. Näin työvoima-
kustannukset ovat suuria. 

Verkkokauppa on vielä nykyään hyvin pitkälle pääomapeliä. Kaikki liikenevä raha 
täytyy panostaa toiminnan kehittämiseen. Mitä suurempi yritys tai sijoittaja taus-
talla on, sitä pidempään se voi kehittää verkkokauppaansa. Näin suuret kansainväli-
set toimijat valtaavat Suomen markkinoita samaan aikaan, kun suomalainen kauppa 
yrittää toimia jollakin tavalla kannattavasti ilman suuria taustarahoittajia. Suoma-
lainen verkkokauppa ei ole samassa määrin onnistunut kansainvälisillä markkinoilla, 
kuin esimerkiksi ruotsalaiset ketjut. Suomessa on kuitenkin myös onnistuneita ja 
menestyksekkäitä verkkokaupan toimijoita sekä Suomen markkinoilla että Suo-
men ulkopuolella.  

Verkkokaupalla on myös muita lieveilmiöitä. Verkkokaupan keskeinen kilpailuky-
ky on ollut ostosten ilmainen palautusoikeus. Vaikka vuonna 2014 voimaan tullut 
EU-direktiivi sallisi veloittaa kuluttajia verkko-ostojen palautuksista, harva verkko-
kauppa on siihen kovan kilpailun takia vielä ryhtynyt. 

Ilmainen palautusoikeus ruokkii myös turhaa ja ylimääräistä tilaamista, joka on eri 
asia kuin ostaminen. Joidenkin arvioiden mukaan mm. muotiverkkokauppa Zalan-
dolle palautetaan jopa puolet tilatuista tuotteista. Tähän liittyy myös verkkokaupan 
eettinen ja ekolooginen ongelma, kun tavaraa kuljetetaan edestakaisin ja lopulta se 
mahdollisesti päätyy käyttämättömänä jätteeksi. Silloin menetetään siihen sitou-
tunut työ ja raaka-aineet. Virtuaaliset sovituskopit, kuluttajien verkko-ostamisen 
osaamisen kehittyminen, verkkokuluttajan eettisen vastuun tunnistaminen ja tun-
nustaminen sekä muut digitaaliset palvelut tulevat tulevaisuudessa pienentämään 
palautusprosentteja. 
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TOIMIALALUOKITUS 2008

47 Vähittäiskauppa
471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

47111 Isot supermarketit (yli 1 000 m2) 
47112 Pienet supermarketit (400–1000 m2) 
47113 Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) 
47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) 

47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m2) 
47192 Tavaratalot (yli 2 500 m2) 
47199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (alle 2500 m2) 
  
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
47210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa 
47220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa 
47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 
47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa 
47242 Makeisten vähittäiskauppa 
47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 
47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
47291 Jäätelökioskit 
47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 
47299 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 
  
473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 
47301 Huoltamotoiminta 
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista 
  
474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
47410 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa 
47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 
47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
  
475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
47511 Kankaiden vähittäiskauppa 
47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 
47522 Maalien vähittäiskauppa 
47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa 
47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 
47531 Mattojen vähittäiskauppa 
47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa 
47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 
47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 
47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa 
 
476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
47610 Kirjojen vähittäiskauppa 
47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa 
47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa 
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
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47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa
47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa

477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa 
47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa 
47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa 
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 
47722 Laukkujen vähittäiskauppa 
47730 Apteekit 
47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
47761 Kukkien vähittäiskauppa 
47762 Kukkakioskit 
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa 
47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 
47781 Taideliikkeet 
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 
47783 Optisen alan vähittäiskauppa 
47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa 
47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa 
47791 Antiikkiliikkeet 
47792 Antikvariaattikauppa 
47793 Huutokauppakamarit 
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
  
478 Tori- ja markkinakauppa 
47810 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 
47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 
47890 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 
  
479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa) 
47911 Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti ja verkkokauppa 
47912 Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa 
47913 Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa 
47919 Muu postimyynti ja verkkokauppa 
47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 

45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 

45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45192 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) 
45322 Renkaiden vähittäiskauppa
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa
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Santasalo Ky

Vähittäiskauppa Suomessa -kirja tarjoaa ajankohtaisen nä-
kökulman vähittäiskaupan ja sen eri toimialojen kehitykses-
tä. Vähittäiskauppa on kansantaloudessa keskeinen toimiala, 
jonka toiminta kohtaa hyvin myös kansalaisten arjen. Kun 
taloudessa menee huonosti, se vaikuttaa myös kaupan me-
nestykseen. 
Pari vuotta sitten vähittäiskaupan pitkään jatkunut kasvu py-
sähtyi ja myynti kääntyi laskuun. Kaupan kehityksen muutok-
sen syyksi on usein julkisuudessa leimattu verkkokauppa. Vä-
hittäiskauppa on kuitenkin kärsinyt taloustaantumasta siinä 
missä muutkin elinkeinot. Vähittäiskauppa on muutakin kuin 
tavaroiden jakamista, joten sen toimintaan vaikuttavat suh-
danteet ja erityisesti kuluttajien ostovoima. Kehityksen suun-
taan vaikuttavat sekä paikalliset että yleiset toimialakohtaiset 
muutokset. Vaikka yleisesti kaupalla on vaikeat ajat, ei kaikilla 
kaupassa mene huonosti. 
Vähittäiskauppa Suomessa -kirjan tarkoituksena on avata 
lukijalle monimuotoinen kuva vähittäiskaupasta, joka on lä-
hellä kuluttajien arkea ja vahvasti mukana markkinoiden ke-
hityksessä. Se antaa työtä meistä monille niin yrittäjänä kuin 
kaupan työntekijänäkin. Me kaikki kuluttajat tarvitsemme 
kauppaa muodossa tai toisessa, ja siksi sen tulevaisuus ei ole 
meille yhdentekevää. Kirjan tarkoitus on välittää kaupan pe-
rustarina. Kaupat kertokoot ja täydentäkööt omaa tarinaansa 
arkiostospaikkoina, elämyksen antajina, myymälöinä ja verk-
kokauppoina.

Katja Koskela, KTM, on toiminut kaupan 
tutkijana ja asiantuntijana 20 vuotta.  
Hänen erityisosaamis-alueitaan ovat 
kaupan palveluverkko- ja mitoitusselvitykset 
sekä kaavoitukseen liittyvät kaupallisten 
vaikutusten arvioinnit. 

Tuomas Santasalo, KTM, on tutkinut 
vähittäiskauppaa yli 30 vuotta ja on kirjoittanut 
useita kauppaan liittyviä tietokirjoja. 
Santasalo on myös tutkinut kuluttajien 
kauppaan kohdistamaa ostovoimaa ja 
kulutuskäyttäytymisen kehitystä.

Tuomas Santasalo – Katja Koskela 
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