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Kaupan Liitto 



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

Työnantajaliitto yhdistivät voimansa. 

• Liitolla on 2 300 yritysjäsentä kaikilta kaupan osa-alueilta 
päivittäistavarakaupasta, erikoiskaupasta, tukkukaupasta, teknisestä 
kaupasta, autokaupasta ja apteekkeihin. 

Kaupan liitto

• Jäsen- ja kumppanuusliittojen 
kautta kaupan liiton vaikutuspiirissä on 
noin 7000 yritystä.

• Kaupan liitto on toiseksi suurin 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n
jäsenliitoista. Kaupan liitolla on  
henkilömääräisesti suurin 
työehtosopimus. 



TYÖMARKKINA-PALVELUT
Työsuhdeneuvonta

Kaupan TES-neuvottelut

Työmarkkinaedunvalvonta

ELINKEINOPOLIITTINEN EDUNVALVONTA
Lainsäädäntöön vaikuttaminen

Viranomaisyhteistyö

Tutkimukset ja tilastot

Koulutuksen kehittäminen

Alan kansainvälinen yhteistyö

OSAAMISENKEHITTÄMINEN JA VERKOSTOITUMINEN
Kaupan alan parhaat foorumit

Koulutustilaisuudet ja seminaarit

Kehitysprojektit

VIESTINTÄ
Kaupan alan ajankohtaisimmat edunvalvonta-asiat Kauppa.fi-verkkosivuston, uutis- ja jäsenkirjeiden sekä somen kautta

Vaikuttajaviestintä ja mediayhteydet

Viestintäkampanjat  ja yhteistyöhankkeet

Kaupan liitto

Alan yrityksille paras vaikutuskanava



Miten kauppa on 
muuttunut 
viimeisten 
vuosien aikana? 



Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä –
mutta työllisyys on alkanut laskea
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Metalli ja
elektroniikka
Rakentaminen

Kuljetus ja
varastointi
Informaatio- ja
viestintä
Hotelli- ja
ravintolapalvelut
Metsäteollisuus

Elintarvike- ja
tekstiiliteollisuus
Kemian teollisuus

Energia-, vesi- ja
jätehuoltoLähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto



Vähittäiskaupassa haetaan aiempaa enemmän 
työntekijöitä… … mutta ei välttämättä myyjiä: 
työmarkkinoiden muutos näkyy myös myyjien määrässä



Vuonna 2016 vähittäiskaupassa 
aloittaneita yrityksiä oli 15 prosenttia 
vähemmän kuin 2013 ja tukkukaupassa 
22 prosenttia vähemmän.
Uudet yritykset ovat olennaisia 
toimialan uudistumiselle ja 
elinvoimaisuudelle!
Kauppa on perinteisesti ollut ala, jolle 
on ollut helppoa perustaa yritys.



Kaupan myynti 2016
Liikevaihto yht. 121 mrd. euroa (ei sisällä alv:ia)

12%

56%

31% Autokauppa

Tukkukauppa

Vähittäiskauppa

Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot



Trendejä ja suuntauksia 
kaupan alalta



Teknologinen kehitys 
- Verkkokauppa on vain jäävuoren 

huippu 
- Uudet teknologiat muuttavat 
kaupan roolia arvoketjussa –
toimialojen sekoittuminen

- Pienten yritysten 
mahdollisuudet tavoittaa 
maailmanmarkkinat paranevat

- Maksaminen monipuolistuu ja 
sulautuu ostoprosessiin

- Kyberturvallisuusuhat kasvavat
- Tekoäly tulee prosesseihin 
mukaan



Kuluttajien digitaalisesti ostamia vähittäiskaupan tuotteita 
koti- ja ulkomailta
Yht. 4,9 mrd. euroa 2017, kasvu 8 % vuodesta 2016
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Kodintekniikka, elektroniikka ja tarvikkeet
Vaatteet ja asusteet
Lemmikit (ml. ruoka), harrastus- ja urheiluvälineet
Taloustavarat, sisustus- ja puutarhatuotteet
Terveys- ja luontaistuotteet
Jalkineet
Moottoriajoneuvojen ja veneiden varaosat ja
tarvikkeetKirjat, e-kirjat, lehdet, ladattavat kirjat (ei lehtitilauksia)
Kosmetiikka
Muut (levyt, lastentarvikkeet, rakentaminen, alkoholi,
pt-tavarat)



Vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostokset 2017
Lähetettiinkö verkko-ostos koti- vai ulkomailta?
Euromäärän jakauma, yht. 4,9 mrd. euroa

Vuonna 2016 59 % 
verkko-ostoksista 

lähetettiin kotimaasta, 
viime vuonna enää 54 %. 

Vähiten kotimaasta 
ostettiin mm. asusteita, 

naisten vaatteita ja 
kenkiä, lasten kenkiä ja 

moottoriajoneuvojen 
varaosia ja varusteita.

54 %
Lähetys tuli 
Suomesta



Verkkokauppa siirtyy mobiilimaailmaan
Mobiiliostosten osuus verkko-ostoksista 2017 (muut maat: Q4 2017)
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31%

33%34%36%37%41%45%47%47% 53%56%

0% 60%
 Venäjä
 Suomi

 Brasilia Ranska USA Italia Espanja Saksa Alankomaat AustraliaUKJapani

Mobiiliostosten osuus muissa maissa kuin Suomessa: Criteo.



Sosiaaliset trendit (erit. kuluttaja)
- Tietoinen kuluttaminen ja askeettisuus vs. elämyksellisyys ja 

omaan hyvinvointiin keskittyminen. Arvostetaan helppoutta.
- Some on yhä merkittävämpi vaikutuskanava
- Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja maahanmuutto 

muuttavat yhteiskuntaa ja kulutustottumuksia.
- Jakamistalous haastaa perinteiset toimintamallit
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Ympäristötrendit/Vastuullisuus
- Ympäristöarvojen korostuminen haastaa 
kauppaa

- Tuotteen jäljitettävyysvaatimukset 
korostuvat

- Ilmastonmuutos vaikuttaa asenteisiin ja 
valintoihin.

- Muovikassit ja muovikeskustelu
- Liikenteen muutokset – robotiikka, 
palvelullistuminen jne



Kiitos !

Tuula Loikkanen
Kaupan liitto
Tuula.loikkanen@kauppa.fi


