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Suomalaisten rahankäyttö vaatteisiin ja 
kodintekstiileihin

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus. Tässä osiossa käsitellään vain vaatteita ja 
jalkineita, kodintekstiileistä löydät vastaavat tilastot osiosta ”Suomalaisten rahankäyttö kodintekstiileihin”. 

• Vaatteisiin käytetään asukasta kohden noin 870 euroa 
vuodessa (vaatteet 750 €, jalkineet 120 €)

• Rahankäyttö Suomessa yhteensä 4,8 mrd. € (vaatteet 4,1 mrd. 
€, jalkineet 0,7 mrd.). Vaatteissa naisten vaatteiden osuus 52 %, 
miesten 28 %, loput lastenvaatteita, asusteita sekä lankoja & 
kankaita. 

• Suomalainen käyttää vaatteisiin ja jalkineisiin 4,3 % kaikesta 
rahankäytöstään. Osuus on ollut laskussa viime 
vuosikymmenet niin Suomessa kuin muissakin Euroopan 
maissa.

• Vaatteisiin käyttävät rahaa eniten 45-54-vuotiaiden kotitaloudet 
niin vaatteissa keskimäärin kuin naisten ja miesten 
vaatteissakin. 

• Kodintekstiileihin käytetään rahaa asukasta kohden noin 90 € 
vuodessa. 

• Markkinan koko noin 500 milj. €, kulutus ollut laskussa 2010-
luvulla. 

• Kodintekstiileihin käytetään 0,47 % kaikesta kulutuksesta
• Eniten rahaa sisustustekstiileihin käyttävät 45-54- ja 55-64-

vuotiaat kotitaloudet. Kulutus painottuu vanhempiin 
kotitalouksiin kuin esim. vaatteissa.

• Huom! Matot eivät sisälly Tilastokeskuksen tuoteluokittelussa 
kodintekstiileihin. Ne eivät siis ole mukana luvuissa.
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Rahankäyttö Suomessa



Rahankäyttö 
Suomessa 
1975-2016
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Suomalaisten kulutus euroa vuodessa 
asukasta kohden
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Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, viitevuoden hinnoin 2010. 

Suomalaisten elintaso ja kulutus on kasvanut viime 
vuosikymmeninä. 
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Mihin suomalainen käyttää rahansa? Vuonna 2016 
kulutus Suomessa 20 400 € / asukas
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Asuminen on suurin yksittäinen kuluerä

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, käyvin hinnoin 2016. 7



Mihin suomalainen käyttää rahaa? 1975 vs. 
2016

• Asuminen syö merkittävän osan 
suomalaisten kulutuksesta ja sen osuus 
kulutuksesta on kasvanut merkittävästi. 
Suomalaisella menee keskimäärin jo 28 % 
kulutuksesta asumiseen.

• Samaan aikaan lähes kaiken muun osuus 
kulutuksesta on laskenut. Erityisesti 
ruokaan menee nykyään merkittävästi 
pienempi osuus kuin vielä 1970-luvulla.

• Vaatteiden ja jalkineiden osuus kulutuksesta 
on laskenut. Toimiala on muuttunut viime 
vuosikymmeninä, ja tuotteiden hinnat ovat 
laskeneet merkittävästi. 

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, käyvin hinnoin 2016. 
*Muut sisältää: liikkuminen, tietoliikenne, terveys, päivähoitomaksut, vakuutus- ja pankkipalvelut, henkilökohtaisen puhtauden ja kauneuden hoito
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Kotitalouksien määrä ja kulutusmenot 
Suomessa 2016 ikäryhmittäin
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Kotitalouksien määrä Suomessa 2016, yhteensä 
2,68 miljoonaa

10Lähde: Tilastokeskus / Tulot ja kulutus / kotitalouksien kulutus. Kotitalouden ikäryhmä määräytyy kotitalouden viitehenkilön perusteella. Kotitalouden 
viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. 
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Eri-ikäisten kotitalouksien osuus kaikista 
kulutusmenoista Suomessa 1985-2016

• Kotitalouksien kulutusmenot 
ovat keskimäärin 37 500 
euroa vuodessa

• Suomen väestö vanhenee ja 
vanhempien ikäryhmien 
kotitalouksien määrä ja osuus 
kasvaa. 

• Samalla yhä suurempi osa 
kulutuksesta tulee 
vanhemmista ikäryhmistä.

11Lähde: Tilastokeskus / Tulot ja kulutus / kotitalouksien kulutus. Kotitalouden ikäryhmä määräytyy kotitalouden viitehenkilön perusteella. Kotitalouden 
viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat.
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Suomalaisten rahankäyttö vaatteisiin 
ja jalkineisiin



Suomalaisten 
rahankäyttö 
vaatteisiin ja 
jalkineisiin 
1975-2016
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Rahankäyttö vaatteisiin ja 
jalkineisiin Suomessa asukasta 
kohden 1975-2016

360   
420   

570   

410   

560   

720   

830   860   

1975 1980 1990 1994 2000 2005 2010 2016

€ 
/ a

su
ka

s 
/ v

uo
si

Vaatteisiin ja jalkineisiin käytetty rahamäärä on 
kasvanut viime vuosikymmeninä. 

Poikkeus tähän on 1990-luvun lama, joka pudotti 
vaatekulutusta lähes kolmanneksella. Myös 
2000-luvun lopun finanssikriisin aika näkyy 
pienempänä notkahduksena. 

2010-luvulla kulutus asukasta kohden on pysynyt 
lähes ennallaan. 

Huom! Aikasarjan luvut on muodostettu 
viitevuoden 2010 hinnoin. Sen vuoksi luvut 
poikkeavat hieman tilastoista, joissa tarkastellaan 
vain uusinta, vuoden 2016 tietoa.

14Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, viitevuoden 2010 hinnoin.



Rahankäyttö vaatteisiin ja 
jalkineisiin Suomessa 1975-2016, 
mrd. €
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Vaikka asukasta kohden laskettu kulutus on 
pysynyt suunnilleen ennallaan 2010-luvulla, niin 
kokonaiskulutus kasvaa, koska Suomen väestö 
kasvaa.

Vuonna 2016 suomalaiset kuluttivat vaatteisiin ja 
jalkineisiin yhteensä 4,8 miljardia euroa. Summa 
on kasvanut 2010-luvulla lähes 0,3 miljardilla.

15Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, viitevuoden 2010 hinnoin. 



Vaatteiden ja jalkineiden osuus
kaikesta rahankäytöstä 1975-2016

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, viitevuoden 2010 hinnoin.

Vaatteisiin kulutettu rahasumma on kasvanut, 
mutta vaatteiden osuus kaikesta kulutuksesta on 
silti laskenut 2000-luvulla. Muu kulutus kasvaa 
vaatteiden kulutusta nopeammin.

Vaatteiden hinta on laskenut 2000-luvulla. 
Saman määrän tuotteita saa nykyään 
halutessaan merkittävästi edullisemmin kuin vielä 
pari vuosikymmentä sitten.
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Muutos vaatteisiin ja jalkineisiin 
käytetyssä summassa vuosittain 
2000-2016 %

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus, viitevuoden 2010 hinnoin.

Kotitalouksien kulutus vaatteisiin ja jalkineisiin on 
kasvanut 2000-luvulla, erityisesti 2000-luvun 
alkuvuodet finanssikriisiin asti varsin nopean 
kasvun aikaa.

2010-luvulla kasvu on niukentunut. Vuonna 2016 
kulutus vaatteisiin kasvoi 0,6 % verrattuna 
edelliseen vuoteen.
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Suomalaisten 
rahankäyttö 

vaatteisiin 2016 
ikäryhmittäin
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Rahankäyttö vaatteisiin ja jalkineisiin 
Suomessa 2016, yhteensä 4,8 mrd. €

Suomessa käytettiin rahaa vaatteisiin ja 
jalkineisiin yhteensä 4,8 mrd. € vuonna 
2016. Summa on asukasta kohden 
laskettuna 870 €: 750 € vaatteisiin, 120 € 
jalkineisiin (käyvin hinnoin 2016)
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Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016. 19



Eri-ikäisten kotitalouksien osuus 
suomalaisten rahankäytöstä 
vaatteisiin 2016

Suomessa käytettiin 2016 rahaa vaatteisiin 
4,1 mrd euroa.

Eri-ikäisten kotitalouksien osuus tästä 
kulutuksesta vaihtelee. Suurimmat 
rahankäyttäjät vaatteisiin ovat 35-44 ja 45-
54-vuotiaiden kotitalouksien ryhmät, näissä 
ikäryhmissä myös eniten perheellisiä.

Tilastokeskuksen aineisto käsittelee 
kulutusta  kotitaloutta kohden. Siten esim. 
45-54-vuotiaiden kotitalouksien kulutukseen 
kirjautuu myös esim. kotona asuvien lasten 
vaateostot, joka voi korostaa tiettyjen 
ikäryhmien osuutta.

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016. 20
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Eri-ikäisten kotitalouksien osuus suomalaisten 
rahankäytöstä vaatteisiin 1985-2016

Vanhempien ikäryhmien osuus 
kaikesta kulutuksesta on kasvussa, 
ja ilmiö näkyy myös vaatteisiin 
käytetyssä rahassa. 

21Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016. Kotitalouden ikäryhmä 
määräytyy kotitalouden viitehenkilön perusteella. Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat.
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Suomalaisten 
rahankäyttö 

vaatteisiin 2016 
tuoteryhmittäin
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Vaatteisiin käytetty raha, yhteensä 4,1 mrd. €
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Suomalaisten rahankäyttö vaatteisiin 2016 
tuoteryhmittäin
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Naisten vaatteet 52 %
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Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016.



Eri-ikäisten kotitalouksien osuus vaatteisiin 
käytetystä rahasta eri tuoteryhmissä 2016 

• Naisten vaatteissa markkina 
painottuu enemmän nuorempiin 
ikäryhmiin kuin esim. miesten 
vaatteissa.  

• Sekä miesten että naisten vaatteissa 
suurin kuluttajaryhmä ovat 45-54-
vuotiaat kotitaloudet.

• Tilastokeskuksen aineisto käsittelee 
kulutusta  kotitaloutta kohden. Siten 
esim. 45-54-vuotiaiden kotitalouksien 
kulutukseen kirjautuu myös kotona 
asuvien lasten vaateostot, joka voi 
korostaa tiettyjen ikäryhmien osuutta. 
Lasten vaatteet tilastoidaan erikseen 
13-vuotiaiden vaatteisiin asti. 

24Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016. Kotitalouden ikäryhmä 
määräytyy kotitalouden viitehenkilön perusteella. Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat.
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Miten naisten vaatteisiin käytetty raha jakautuu
eri-ikäisiin kotitalouksiin? 

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016. Kotitalouden ikäryhmä 
määräytyy kotitalouden viitehenkilön perusteella. Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. 
Tilastokeskuksen aineisto käsittelee kulutusta  kotitaloutta kohden. Siten esim. 45-54-vuotiaiden kotitalouksien kulutukseen kirjautuu myös kotona asuvien lasten 
vaateostot, joka voi korostaa tiettyjen ikäryhmien osuutta. Lasten vaatteet tilastoidaan erikseen 13-vuotiaiden vaatteisiin asti. 
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Minkä verran eri-ikäiset kotitaloudet käyttävät rahaa
naisten vaatteisiin 2016, yhteensä 2,15 mrd. €
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käytetystä rahasta 2016, yhteensä 2,15 mrd. €
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Miten miesten vaatteisiin käytetty raha
jakautuu eri-ikäisiin kotitalouksiin? 

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016. Kotitalouden 
ikäryhmä määräytyy kotitalouden viitehenkilön perusteella. Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat 
suurimmat. Tilastokeskuksen aineisto käsittelee kulutusta  kotitaloutta kohden. Siten esim. 45-54-vuotiaiden kotitalouksien kulutukseen kirjautuu myös 
kotona asuvien lasten vaateostot, joka voi korostaa tiettyjen ikäryhmien osuutta. Lasten vaatteet tilastoidaan erikseen 13-vuotiaiden vaatteisiin asti. 
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Eri-ikäisten kotitalouksien osuus miesten vaatteisiin
käytetystä rahasta 2016, yhteensä 1,1 mrd. €
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miesten vaatteisiin 2016, yhteensä 1,1 mrd. € 
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Rahankäyttö jalkineisiin Suomessa 
2016, yhteensä 710 milj. €

27
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Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito / Yksityinen kulutus & Tilastokeskus / 
Kotitalouksien kulutus, käyvin hinnoin 2016.



Tietoa rahankäytön tilastoista

• A0313105  Korvalaput, 
hihanpidikkeet, irtokaulukset 
ym.

• A0321S05  Muut jalkineet, 
pohjalliset, nauhat ym.

• A0322101  Jalkineiden 
korjaus ja vuokraus

• A0313103  Työrukkaset ja 
kumikintaat

• A0311101  Vaatekankaat
• A0313107  Ompelutarvikkeet
• A0314101  Vaatteiden pesu, 

valmistus ja vuokraus
• A0313104  Päähineet

• A0313101  Huivit, solmiot, 
vyöt, olkaimet ym.

• A0313102  Sormikkaat, 
lapaset ja muut käsineet

• A0312331  Pikkulasten 
vaatteet (0-2 v)

• A0313106  Neule- ja 
virkkauslangat

• A0321300  Lasten jalkineet
• A0321100  Miesten jalkineet
• A0312300  Lasten vaatteet
• A0321200  Naisten jalkineet
• A0312100  Miesten vaatteet
• A0312200  Naisten vaatteet

• Kodintekstiilien kulutus on Tilastokeskuksen aineistossa jaettu 
seuraavin ryhmiin: 
• A0521101  Patjat, peitteet, huovat ja tyynyt
• A0521102  Lakanat ja tyynyliinat, lakanakangas
• A0521103  Pyyhkeet ja pyyhekankaat
• A0521104  Verhot ja verhokankaat
• A0521107  Vahakankaat, muovi- ja kerniliinat
• A05211S1  Muut kodintekstiilit ja niiden korjaus
• Huom! Kodintekstiilien luvut eivät sisällä kotitaloustekstiilien 

osalta mattoja. Matot luokitellaan ryhmään C0512 / matot ja muut 
lattianpäällysteet. Ryhmä sisältää mm. irtomatot, kokolattiamatot ja 
linoleumin, ja näiden asennuksen. Ryhmä sisältää siis paljon muutakin 
kuin sisustusmatot, joten ryhmä on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.
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• Suomalaisten kulutuksen euromäärien lähteenä on Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon yksityisen kulutuksen tilastointi. Tilasto kuvaa suomalaisten 
rahankäyttöä eri tuotteisiin ja palveluihin. 

• Eri tuotteiden ja ikäryhmien osuus kulutuksesta on otettu Tilastokeskuksen kotitalouksien kulutuksen aineistosta.
• Kansainvälisten tietojen lähteenä on Eurostat
• Tilastoa päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2018, kun Tilastokeskus julkaisee vuoden 2017 tiedot.
• Tilastokeskus käyttää yksityisen kulutuksen tilastoinnissa  COICOP-luokitusta. Tämän aineiston lukuihin on sisällytetty ryhmät C03 / vaatetus ja jalkineet sekä 

C052 / kotitaloustekstiilit. 

• Vaatteiden ja jalkineiden kulutus on Tilastokeskuksen aineistossa jaettu 
seuraavin ryhmiin: 
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