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Vähittäiskaupan alatoimialat 
Vähittäiskaupan liikevaihto yht. 38,9 mrd (ei sisällä alv:oa). euroa 2018 
1 000 euroa

138 574
210 353
235 431
221 090
336 702

914 989
1 470 650
1 445 714
1 563 917
1 577 560

2 485 722
3 027 291
3 057 914

5 051 829
17 161 430
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Veneet ja veneilytarvikkeet*
Kirjat, sanomalehdet, paperitavara*

Kukat, kasvit ja puutarha-ala*
Kultasepänteokset ja kellot*

Optinen ala*
Urheilukauppa*

Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus,…
Sisustus (huonekalut, taloustavarat)*

Polttoaineet
Vaatteet ja jalkineet*

Kodin tekniikka*
Rautakauppa*

Apteekit, hygienia, kosmetiikka*
Tavaratalokauppa

Päivittäistavarakauppa

*Vähittäiskauppa erikoiskaupassa.

Huom! Optisen alan ja kirjojen, 
sanomalehtien yms. 
liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. 
aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n 
ja Kirjakauppaliiton, tiedoista.
Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, 
Tilastokeskus.



6/2019

Vähittäiskaupan määrän kasvu nojasi käyttötavarakauppaan
Liikevaihdon arvon ja määrän vuosimuutos vähittäiskaupan suurimmilla toimialoilla 2018, %
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Urheilukauppa**

Sisustus (huonekalut, taloustavarat)**

Vaatteet ja jalkineet**

Kodin tekniikka**

Rautakauppa**

Erikoiskauppa yht.**

Tavaratalokauppa (ml. hypermarketit)

Päivittäistavarakauppa

Vähittäiskauppa
Arvo
Määrä

**Vähittäiskauppa erikoiskaupassa.
Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus.
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Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä
1000 henkilöä 
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Rakentaminen

Metalli ja elektroniikka

Kuljetus ja varastointi

Informaatio- ja viestintä

Hotelli- ja ravintolapalvelut

Metsäteollisuus

Kemian teollisuus

Elintarvike- ja
tekstiiliteollisuus
Energia-, vesi- ja
jätehuoltoLähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.
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Kauppa työllistää nuoria
Alle 25-vuotiaat työlliset toimialoittain 2018

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2018.
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Palkansaajien työtuntien jakauma kaupassa 2018
Päätyön säännöllisen viikkotyöajan mukaan

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2018.

• 70 prosenttia kaupan palkansaajista työskentelee vähintään 35 viikkotyötuntia, kaikista 
palkansaajista vastaava osuus on 81 prosenttia.

• Hieman alle neljällä prosentilla kaupan työntekijöistä ja reilulla neljällä prosentilla kaikista 
palkansaajista on myös sivutyö.



Kauppa murroksessa
Toimialat sekoittuvat, siilot katoavat

• Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavaroihin luetaan mm. ruoka, juomat, 
pesuaineet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. 
Päivittäistavarakauppa on päivittäistavaroiden koko 
valikoimaa myyvä, pääasiassa 
itsepalveluperiaatteella toimiva marketmyymälä. 

• Erikoiskauppa
Erikoiskauppoja ovat muun muassa vaate- ja 
kenkäkaupat, huonekalu- ja sisustuskaupat, 
kodintekniikka- ja fotokaupat, rauta- ja 
rakennustarvikekaupat, kirjakaupat, kulta- ja 
kellokaupat, terveystuotekaupat, 
optikkoliikkeet sekä apteekit.

• Palveluiden kauppa
Palveluiden kaupassa esimerkiksi 
sisustusmyymälä tekee sisustussuunnitelman 
ja myy tuotteet asiakkaalle.

• Tukkukauppa
Tukkukauppa myy valmistajan tai 
tuottajan tuotteet vähittäiskaupalle 
suurina erinä.

• Tekninen kauppa
Tekninen kauppa on pääasiassa yritysten välistä 
kauppaa: teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien 
tuotteiden kuten raaka-aineiden, koneiden ja 
järjestelmien maahantuontia ja myyntiä sekä niihin 
liittyvien ratkaisuiden ja palveluiden toimittamista.

• Verkkokauppa
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EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen saama 
kilpailuetu

EU:n ulkopuoliset verkkokaupat saavat suomalaisiin kauppoihin nähden epäreilua kilpailuetua useista eri 

tekijöistä johtuen:

1. UPU – alhaisemmat postituskulut

2. Arvonlisäverotus ja tullaus - EU:n ulkopuolelta toimitettavien vähäarvoisten tuotteiden 

erityiskohtelu

3. Kuluttajansuoja – EU:n kuluttajaviranomaiset eivät voi auttaa

4. Tuottajavastuu jätesääntelyssä – suomalaiset toimijat, kauppa mukaan lukien, maksavat kulut

5. Tuoteturvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Mari Kiviniemi18.6.2019



The domestic shipment fee is on average 82 % greater than the terminal dues

18.6.2019

Lähde: Copenhagen Economics.

Mari Kiviniemi

The domestic shipment fee relative to the terminal dues for six examples
Percentage
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Tekstiilit ja
jalkineet

Sähkölaitteet,
elektroniikka

Lelut Kosmetiikka

Kustannusetu aasialaiselle verkkokaupalle on huomattava ilman EU:n 
turvallisuus- ja laatustandardeja ja niihin liittyvää yritysten maksamaa valvontaa
Vastaavan tuotteen keskimääräinen hankintahinta aasialaiselta valmistajalta tai tukkukaupalta verrattuna suomalaisen yrityksen 
maksamaan hankintahintaan

18.6.2019 Mari Kiviniemi

EU-standardit täyttävän 
tuotteen hankintahinta 
suomalaiselle vähittäis-
kaupalle, kun kustannukset 
sisältävät myös yrityksen 
omavalvonnan ja ulkopuo-
lisilta ostettavan 
auditoinnin.

Hankintahinta aasia-
laiselta tukkukau-
palta tai valmista-
jalta ilman vaatimuk-
sia EU-standardeis-
ta tai omavalvontaa 
ja auditointia.

81 73 70
59
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Ratkaisumme talouskasvun turvaamiseksi:
• Kevennetään työn verotusta, mutta ei kiristetä välillistä verotusta

• työnverotuksessa inflaatiotarkistukset
• alkoholi- ja tupakkaveroa, virvoitusjuomaveroa sekä polttoaineveroa kiristetään, muita mahdollisia haittaveroja

tulossa esim. terveysperusteinen vero
• Ehdotettu työtulotuki voi lisätä progressiota ja luoda uusia kannustinloukkuja myös kaupan työntekijöille.

• Nostetaan arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 35 000 euroon
• Nousee vain 15 000 euroon, liian matala taso edistääkseen yrittäjyyttä

• Kannustetaan kasvuun ja investointeihin kansainvälisesti kilpailukykyisellä yhteisö- ja osinkoverotuksella
• Kiinnitetään erityistä huomiota investointiympäristön houkuttelevuudelle. Teollisuuden kilpailukyky nostetaan 

erikseen esille, mutta myös muut talouden sektorit huomioidaan. Yrittäjyyden kannustus kasvuun nostetaan 
esiin useammassakin kohdassa.

• Palautetaan kauppa ja palvelut teollisuuden kanssa alemman sähköverokannan piiriin
• Teollisuuden sähköveron palautuksista aikomus luopua ja alentaa verokantaa
• Palvelujen sähköverosta ei mainintoja

• Autokaupassa hankinnan verottamisesta käytön verottamiseen
• Liikenteen verotus uudistetaan fiskaalinen pohja turvaten
• Tarkemmat linjaukset puuttuvat, jatketaan kuitenkin konversiotukea nykytasolla
• Työsuhde-etu uudistetaan suosimaan vähäpäästöisiä autoja

18.6.2019 Mari Kiviniemi



Ratkaisumme sääntelyn järkeistämiseksi: 
• Suomessa toimiva kauppa ja kansainvälinen verkkokauppa kilpailussa samalle viivalle

• Poistetaan arvonlisäveron verovapaus alle 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta 
viimeistään vuoden 2021 alusta.

• Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa, joka sääntelee kestävästi ylikansallisia alustapalveluja, 
vahvistaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä sekä edistää kansalaisten ja yritysten tietosuojaa 
ja digitaalisia toimintaedellytyksiä.

• Kaavoitus mahdollistavaksi, nykyistä joustavammaksi ja ennakoitavammaksi
• Valmistelu jatkuu ministeriössä, vihreillä tavoite valitusoikeuden pidentämisestä/laajentamisesta

– Kaavoitus perustuu kattaviin vaikutusarvioihin - ajallinen kesto?
– Parannetaan ihmisten osallistumismahdollisuuksia - tämä haasteellinen

• Sujuvoittamista:
– Luodaan valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin päätökset ja prosessit tukeutuvat. 

Edistetään kunnissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä 
asiointia.

– Kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavaprosessin sujuvuutta edistetään ja 
kuntien maapolitiikkaa vahvistetaan, mutta haasteena kuntien erilaiset tulkinnat ja käytännöt

• Uudistetaan lääkekaupan sääntely – lääketurvallisuus, jakeluvarmuus, asiakkaan etu
• Vaalikauden alussa laaditaan selvitys, jonka on muodostettava kattava kuva lääkkeen vähittäishinnan 

muodostumisesta ja vähittäisjakelusta. Sen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa apteekkien 
omistajapohjaa

• Jatketaan alkoholisääntelyn uudistuksia – puolueeton selvitys alkoholipolitiikan linjoista ja Alkon monopolista
• Alko Oy:n omistajaohjaus säilytetään sosiaali- ja terveysministeriössä ja nykyinen vähittäismyynnin 

yksinoikeus turvataan.

• Suojataan työpaikan henkilöstöä toistuvilta saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä
• Selvitetään ja tarvittaessa tarkennetaan kotirauhan ja julkisrauhan rikkomisen soveltuvuus yritystoimintaan, 

elinkeinonharjoittajiin ja tuotantotiloihin kohdistuvaan häirintään.
18.6.2019 Mari Kiviniemi
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• Uudistetaan sosiaaliturvajärjestelmä
• Sosiaaliturvan uudistamisessa tavoitteena mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ja, jossa työn 

tekeminen on nykyistä kannattavampaa.

• Mahdollistetaan kaupoissa ns. sosiaalinen työllistäminen
• HO: Työllisyysasteen nostamisessa on olennaista lisätä osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien ja maahanmuuttajien 

osallistumista työmarkkinoille. Tarvitaan vaikuttavia toimia näiden ryhmien työllistämiseksi.
• Hallituksen tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä. Ei kuitenkaan kirjausta työlainsäädännön muutostarpeista 

(lisätyöntarjoamisvelvollisuus ongelmana osa-aikatyöaloilla).

• Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa
• Hallituksen tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Lukuisia tavoite- ja keinokirjauksia mm. tehostetaan ja 

nopeutetaan työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaikoja ja pidennetään Suomessa opiskelleiden valmistumisen jälkeinen 
oleskelulupa kahteen vuoteen.

• Uudistetaan kotihoidon tuki
• Ei uudistuksia

• Nostetaan maahanmuuttajien työllisyyttä
• Kotouttamisesta lukuisia kirjauksia: mm. otetaan käyttöön kotouttamistyön malli, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä 

ja mukaanpääsyä suomalaiseen yhteiskuntaan. Heidät huomioitu myös ns. vaikeasti työllistettävien ryhmissä.

• Nostetaan jatkuvaa oppimista tukevan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus
• HO: Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus. Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon mm. koko 

koulutuspolun tarjonnan ja rahoituksen niveltyminen uuteen järjestelmään. Parlamentaarisessa valmistelussa on tärkeää 
valvoa, ollaanko työnantajille sälyttämässä lisäkustannuksia.

• Tuetaan yrityksiä heikossa työmarkkina-asemassa olevan nuoren työskentelyn aloituksessa
• Kaupan liiton toteutuksessa (Nuoren tuettu työpolku kaupan alalle) yritys saa Ohjaamolta tarvittavat tukitoimet. HO:ssa

luvataan vahvistaa Ohjaamo-palveluita.

• Luodaan uusi koulutustyösuhdemalli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseksi
• Koulutustyösuhdemallia ei olla ottamassa käyttöön.



Ratkaisumme kunnianhimoiseen ympäristöpolitiikkaan:

• Varmistetaan energiatehokkuusinvestointien riittävä taso
• Useita mainintoja lisäpanostuksesta energiatehokkuuteen siirryttäessä vähähiiliseen 

talouteen sekä energiatukijärjestelmien investointitukien kehittämistarpeesta ja painopisteen 
siirtämisestä tuotantotuista kohti uuden energiateknologian investointi- ja 
demonstraatiotukia.

• Kiertotaloudesta kansainvälinen kilpailuetu – lisätään ja tehostetaan muovin 
kierrättämistä

• Tehostetaan muovinkierrätystä
• Hallitus esittää kevään 2020 kehysriiheen mennessä tehtävää selvitystä edistää 

veropoliittisin keinoin kiertotaloutta esimerkiksi laajapohjaisella uusiutumattomista 
luonnonvaroista tehtyjen pakkausten pakkausverolla. Tavoitteena on toteuttaa 
veromuutokset vuoden 2021 alusta. Kaupan kannalta huono, jos kyseessä kansallinen 
pistevero (muovivero).

• Kansainvälisen verkkokaupan hoidettava tuottajavastuunsa
• Ei kirjausta.

• Reilumpaa kustannusjakoa globaalissa postiliikenteessä
• Ei kirjausta

• Lisätään uusiutuvan energian tuotantoa nostamalla sähköverovelvollisuudesta 
vapauttamisen rajaa uusiutuvan energian pientuotannossa

• Sääntelyä ja verotusta kehitetään siten, että helpotetaan energian pientuotannon 
hyödyntämistä kaikille osapuolille.

• Useita mainintoja uusiutuvan sähköntuotannon merkittävästä lisäämisestä Suomen 
pyrkiessä kohti maailman ensimmäistä fossilivapaata hyvinvointiyhteiskuntaa.

18.6.2019 Mari Kiviniemi



Kaupan kannalta myönteisiä kirjauksia hallitusohjelmassa:

• Laaditaan kaupan alan tulevaisuusselonteko, jotta alaa voidaan kehittää 
tulevaisuushakuisesti ja strategisesti.

• Vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja uudistumista.
• Yritysten kasvua ja uudistumista mahdollistetaan erilaisten yritysten tarpeet tunnistaen.

• Vahvistetaan pk-yritysten edellytyksiä kasvuun
• Otetaan huomioon pk-yritysten kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin 

digitalisaation edistämisessä.
• Kehitetään lupajärjestelmiä niin, että Suomessa on jatkossa 

toimiva yhden luukun digitaalinen lupa.
• Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa, joka sääntelee kestävästi 

ylikansallisia alustapalveluja.
• Lainsäädännön arviointineuvoston roolia vahvistetaan samalla, kun Suomeen 

laaditaan valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä, jonka valmistelu 
aloitetaan mahdollisimman pian.

• Säädetään avoimuusrekisteri parlamentaarisen valmistelun pohjalta 
kansalaisyhteiskuntaa kuullen.

18.6.2019 Mari Kiviniemi
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Kaupan kannalta myönteisiä kirjauksia hallitusohjelmassa:
• Jatketaan ja korotetaan sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistukea 

ja tuetaan latausinfran ja biokaasun jakeluverkon laajennuksia hyödyntäen EU:n 
rahoituspotentiaalia.

• Asetetaan vähimmäismäärät sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiselle 
kiinteistöissä laajamittaisten remonttien yhteydessä.

• Ei mainintaa olemassa olevien ei-asuinrakennusten direktiivin minimiä 
korkeammasta sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamisvelvoitteesta.

• Vahvistetaan neitseellisiä raaka-aineita korvaavien kierrätysraaka-aineiden markkinoita.
• Kauppa tuottajavastuuvelvollinen usean eri tuotteen osalta, mutta kierrätettäville 

jätteille ei aina ole toimivia uusioainesmarkkinoita. Panostukset tähän voivat alentaa 
tuottajavastuun hyötykäyttömaksuja.

• Edistetään hallinnon, lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen
avulla kiertotaloutta ja puretaan sen esteitä sekä Suomessa että EU:ssa ja investointien 
vauhdittamiseksi otetaan käyttöön määräaikainen kiertotalouden investointituki.

• Valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjänä ympäristöystävällisten ratkaisujen 
käyttöönotossa. Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin 
hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan.

• Kaupan alan yritykset viestineet, ettei julkisissa hankinnoissa oteta riittävästi 
huomioon ympäristöasioita.
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Kaupan kannalta ongelmallisia kirjauksia hallitusohjelmassa, ilmasto

• Energia- ,liikenne-, kiertotalous sekä päästöihin perustuva verotus tulee 
uudistumaan.

• Millaisia vaikutuksia kaupan toimintaan?
• Lisääntyykö verotaakka?

• Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.
• Kauppa tehnyt jo todella paljon ruokahävikin suhteen, luultavasti siitä 

huolimatta tulee kiristyksiä/hallinnollisia velvoitteita.

• Kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan.

• Voit tarkoittaa pahimmillaan korkeita kustannuksia.

• Kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle.
• EU-tason ylitys heikentäisi suomalaisten yritysten kilpailuasetelmaa 

kansainväliseen etäkauppaan verrattuna.



Kaupan kannalta ongelmallisia kirjauksia, sääntely:

• Kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäiseminen.
• Jos säännellään kaikkia kuluttajaluottoja tiukemmin, ei pelkästään 

pikavippiyhtiöitä, vaikutuksia on myös kauppaan.

• Rahoitusalan kansallinen varajärjestelmä poikkeusoloihin.
• Nostanee maksuliikennemaksuja kansallisesti ja lisää hallinnollista taakkaa.

• Rakenteisessa muodossa oleva kuitti ja lasku.
• Jos koskee myös B2C kauppaa, tuo lisäkustannuksia kaupalle.

• Vahvistetaan kilpailu- ja kuluttajavalvonnan toimivaltuuksia, käytettävissä olevia sanktioita ja 

resursseja.
• Vastaavaa tulossa jo suoraan EU:sta. Paine myös kansallisille kiristyksille.

• Selvitetään tarve lainsäädännölle, joka turvaa pienyrittäjien asemaa markkinoilla.
• Suomessa on jo yrittäjänsuojalaki. B2B-suhteen erillissääntely on 

vastoin sopimusvapauden periaatetta. Voi laajentaa UTP-tyyppisen lähestymisen 
elintarvikeketjun ulkopuolelle.

• Hillitään päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännöllisin toimin, 

muun muassa private label -tuotteet.

• Laajennetaan pakollisia pakkaus- ja alkuperämerkintöjä.

• Yritysvastuulaista kirjauksia kansallisen ja kv-tason sääntelyn selvittämisestä.
18.6.2019 Mari Kiviniemi
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Kaupan kannalta ongelmallisia kirjauksia, työmarkkinat

• Nollatuntisopimukset: Parannetaan pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella
työskentelevien asemaa. Tehdään selvitys työsopimuksissa sovittavasta työajasta. 
Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan 
lainsäädännössä.

• Ei suoraan ongelma, koska kaupan tes ei mahdollista nytkään 
nollatuntisopimuksia eikä vaihtelevan työajan sopimuksia.

• Mutta vahdittava tarkasti: Riski syntyy kolmikantaisessa työryhmässä, 
jos/kun ay-liike pyrkii samalla tiukentamaan myös tavallista osa-aikatyötä.

• Alipalkkaus: Selvitetään keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita puuttua 
tahalliseen tai törkeään huolimattomaan alipalkkaukseen.

• Positiivista, ettei mainittu kriminalisointia, mutta riski piilee yksityiskohdissa, 
miten määritellään esim. törkeän huolimaton alipalkkaus vs. TES-
väärinymmärrys.



7000 kaupan alan yrityksen verkosto
• Kaupan liitto syntyi vuonna 2005, kun Kaupan Keskusliitto ja 

Kaupan Työnantajaliitto yhdistivät voimansa. 

• Liitolla on 2 100 yritysjäsentä kaikilta kaupan osa-alueilta 
päivittäistavarakaupasta, erikoiskaupasta, tukkukaupasta, 
teknisestä kaupasta sekä autokaupasta ja apteekkeihin. 

• Jäsen- ja 
kumppanuusliittojen kautta 
meillä on laaja kosketuspinta 
suomalaiseen teollisuuteen, 
kuluttamiseen ja kuluttajiin. 
Kaiken kaikkiaan kaupan liiton 
vaikutuspiirissä on noin 7000 
yritystä.
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• Keskon pääjohtaja Mikko Helander Kaupan liiton hallituksen 
puheenjohtajana 

• varapuheenjohtajana pääjohtaja Taavi Heikkilä SOK:sta
• Hallituksessa puheenjohtajien lisäksi 20 jäsentä 

edustaen kaupan eri alueita

• Kaupan liiton toimitusjohtajana 
Mari Kiviniemi, liiton palveluksessa 
26 henkilöä

• toimisto Helsingissä osoitteessa 
Eteläranta 10.

Kaupan liiton hallituksessa mukana laaja  
näkemys kaupan alasta

Kuva: EK. 6/2019
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Kaupan liitto
Eteläranta 10
PL 340
00131 HELSINKI
p. (09) 172 850
kauppa@kauppa.fi

Kauppa.fi


