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Keskeiset huomiot

• Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan kehitys on 2010-luvulla jäänyt jälkeen muun vähittäiskaupan 
kehityksestä. Vuosina 2013-2016 liikevaihto on laskenut neljä vuotta peräkkäin. Vuoden 2017 ensimmäisellä 
puoliskolla liikevaihto laski -1,3 %.
• Ulkomaisista nettikaupoista ostaminen ei tilastoidu vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppaan, mikä saattaa 

osin selittää vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan kehitystä.
• Tilasto ei kerro vaatteiden ja jalkineiden myynnistä tavarataloissa ja marketeissa.

• ”Athleisure-trendi” ja urheilumuodin käyttö laajemmin vapaa-ajalla näkyy urheilun vähittäiskaupassa, joka on ollut 
kasvussa koko 2010-luvun. Urheilun vähittäiskauppa on saattanut viedä myyntiä perinteiseltä vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskaupalta.

• Vaatteiden ja jalkineiden ostaminen ja kuluttaminen on voinut monipuolistua: ihmiset ostavat muotia paitsi 
perinteisistä vaatekaupoista myös suomalaisista ja ulkomaisista nettikaupoista, tavarataloista, supermarketeista 
ja urheilukaupoista. 
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1. Liikevaihdon kehitys kaupan eri aloilla
1H/2016 - 1H/2017

• Liikevaihdon kehitys vuoden 2017 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
verrattuna vastaavaan ajankohtaan 
vuonna 2016
• Vähittäiskauppa keskimäärin 1,7 % 

kasvussa
• Vaatteiden ja jalkineiden 

vähittäiskauppa -1,3 %
• Urheilukaupassa laskua -0,5 %

Lähde: Tilastokeskus / Kaupan liikevaihtokuvaaja. 1H / 2017 vuosimuutos tarkoittaa liikevaihdon muutosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan.
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2. Liikevaihdon kehitys vähittäiskaupan eri 
toimialoilla, 1995-2016, trendisarja, 2010 = 
100

• Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa jäänyt 
vähittäiskaupan yleisestä kehityksestä 2010-
luvulla, urheilun vähittäiskauppa kasvaa

• Ulkomaisista nettikaupoista ostaminen ei tilastoidu 
vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppaan, mikä 
saattaa osin selittää vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskaupan kehitystä. 

• ”Athleisure-trendi” ja urheilumuodin käyttö 
laajemmin vapaa-ajalla näkyy urheilun 
vähittäiskaupassa, joka on ollut kasvussa koko 
2010-luvun. Urheilun vähittäiskauppa on saattanut 
viedä myyntiä perinteiseltä vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskaupalta.

• Kuviossa on mukana sekä suomalaisten että 
ulkomaisten vähittäiskauppojen liikevaihto 
Suomessa. Sisältää siis myös ulkomaisia 
myymälöitä kuten H&M, KappAhl, Vero Moda, 
XXL, Stadium jne.

Lähde: Tilastokeskus / Kaupan liikevaihtokuvaaja. Trendi kuvaa liikevaihdon pitkän aikavälin kehitystä. Trendin loppupään osoittaman suunnan tulkinnassa on hyvä noudattaa 
harkintaa. 
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3. Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan 
liikevaihdon kehitys 2010-2Q/2017, 
kausitasoitettu sarja
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• Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa jäänyt 
vähittäiskaupan yleisestä kehityksestä 2010-
luvulla, urheilun vähittäiskauppa kasvaa

• Ulkomaisista nettikaupoista ostaminen ei 
tilastoidu vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppaan, mikä saattaa osin selittää 
vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan 
kehitystä. 

• ”Athleisure-trendi” ja urheilumuodin käyttö 
laajemmin vapaa-ajalla näkyy urheilun 
vähittäiskaupassa, joka on ollut kasvussa koko 
2010-luvun. Urheilun vähittäiskauppa on 
saattanut viedä myyntiä perinteiseltä vaatteiden 
ja jalkineiden vähittäiskaupalta.

• Kuviossa on mukana sekä suomalaisten että 
ulkomaisten vähittäiskauppojen liikevaihto 
Suomessa. Sisältää siis myös ulkomaisia 
myymälöitä kuten H&M, KappAhl, Vero Moda, 
XXL, Stadium jne.

Lähde: Tilastokeskus / Kaupan liikevaihtokuvaaja. Kausitasoitettua sarjaa voidaan käyttää lyhyen aikavälin kehityssuuntien sekä merkittävien suhdannekäänteiden havaitsemiseen.



4. Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan 
liikevaihdon kehitys, vuosimuutos %1996-2016

Lähde: Tilastokeskus / Kaupan liikevaihtokuvaaja. 1H / 2017 vuosimuutos tarkoittaa liikevaihdon muutosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan.
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Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihto laskenut neljä vuotta peräkkäin, 
myös 2017 vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto laskussa -0,9 %



Tietoa vähittäiskaupan liikevaihdon kehityksen 
tilastoista

• Tilaston lähteenä Tilastokeskuksen kaupan liikevaihtokuvaaja
• Kaupan liikevaihtoindeksi kuvaa kaupan yritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtoa kuvataan toimialojensa 

suurimpien yritysten osalta myyntitiedustelussa kysyttävällä liikevaihdolla ja muiden yritysten osalta 
Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta saatavilla myyntitiedoilla. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa.

• Lisäksi kaupasta tuotetaan vähittäiskaupan myynnin määräindeksi, josta hintojen vaikutus on poistettu. Laskenta 
perustuu muutosestimointiin. 

• Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä 
tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan 
toimialalle vuosimuutos. 

• Tietojen laskennassa huomioidaan myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus laskettaviin indekseihin. 
Saadulla vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Uusimmat 
indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. 
Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan.

• Tilastot päivitetään neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran lukuja päivitetään maaliskuussa 2018.
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