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1. Johdanto 
 

Tämä selvitys on tehty tausta-aineistoksi Opetushallituksen vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpei-

ta koskevaan ennakointihankkeeseen. Selvityksen tarkoituksena on antaa taustatietoa vähittäiskaupan 

alasta ennakointiryhmän jäsenille.  

Toisessa luvussa on kuvattu tilastotietojen perusteella vähittäiskaupan nykytila. Nykytilan kuvaus sisältää 

toimipaikkojen ja henkilöstön määrän sekä liikevaihdon. Tilastoaineisto on kerätty Tilastokeskuksen tilas-

toista, jossa vähittäiskauppa luokitellaan päätoimialaluokkaan G47 vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneu-

vojen ja moottoripyörien vähittäiskauppa). Ajoneuvojen, matkailuvaunujen ja muiden moottoriajoneuvo-

jen vähittäiskauppa tilastoidaan päätoimialaluokkaan G45, josta tähän selvitykseen on valittu vähittäis-

kauppaa koskevat alatoimialat 45112 (henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa) 

ja 45192 (matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa). Ra-

hoitukseen ja vakuutustoimintaan liittyvä vähittäiskauppa tilastoidaan päätoimialaluokkaan K64, josta 

tähän selvitykseen on valittu 64190 (muu pankkitoiminta).  

Nykytilan kuvauksessa esitetään Opetushallinnon tilastoista kerättyä tietoa vähittäiskaupan työvoimasta 

sisältäen työllisten koulutustaustan ja keskeiset ammattiryhmät. Lisäksi esitetään karkea kuvaus suurim-

pien vähittäiskaupan toimijoiden Keskon, S-Ryhmän ja Stockmannin toiminnasta ja kehityssuuntauksista.  

Kolmannessa luvussa on kuvattu vähittäiskauppaan välittömästi ja välillisesti liittyvää koulutusta ja tutkin-

toja koulutustasoittain. Tutkinnon suorittaneiden määrät maakunnittain ja oppilaitoksittain on tarkemmin 

kuvattuna taulukoissa, jotka ovat tämän taustaselvityksen liitteessä 1. 

Neljännessä luvussa on listattu alan työmarkkinatoimijoita; etujärjestöjä, yrittäjäjärjestöjä ja työntekijäjär-

jestöjä sekä alan muita toimijoita.  

Viidennessä luvussa on esitetty Tekesin rahoitusosuus vähittäiskaupan alalla toimiville yrityksille ja muille 

yhteisöille. Lisäksi taustaselvityksessä on käyty läpi alan ennakointihankkeista laadittuja loppuraportteja, 

joiden tavoitteet ja tulokset on esitetty tässä luvussa.  

Kuudennessa luvussa on yhteenveto Foredata Oy:n laatimasta vähittäiskaupan alan työpaikkailmoitusten 

analyysista. Analyysi on kokonaisuudessaan tämän taustaselvityksen liitteessä 2.  

Seitsemännessä luvussa on esitetty analyysi C&Q Systems Oy:n teettämän osaamistarvekartoituksen 

haastatteluiden tuloksista.  

Selvityksen on laatinut KPMG Oy Ab ja Opetushallitus on sitä työn edetessä kommentoinut. 
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2. Vähittäiskaupan nykytila  
 

2.1 Määritelmä 
 

Vähittäiskaupalla tarkoitetaan tässä selvityksessä uusien tai käytettyjen tavaroiden kauppaa pääasiassa 

yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön. Kuvassa 1 on esitetty vähittäiskaupan 

osa-alueet.  

 

Kuva 1: Vähittäiskaupan tuotteet, aputoiminnot ja myyntipaikat 

2.2 Tilastoanalyysi 
 

Vähittäiskaupan nykytilaa on kuvattu tilastoanalyysillä, joka sisältää vähittäiskauppaan kuuluvien alatoi-

mialojen toimipaikan, henkilöstön ja liikevaihdon Suomessa. Toimialoittaista kehitystä on kuvattu vuodes-

ta 2008 vuoteen 2012. Yritystilastojen tuotannon muutoksista johtuen vuoden 2013 tilastoja ei voi vertail-

la aiempiin vuosiin, jonka vuoksi tiedot ovat tuoreimman tilastovuoden osalta esitetty erikseen. 

Tässä selvityksessä vähittäiskauppaan on sisällytetty Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) 

mukaisesti: 

 Vähittäiskauppa (47) 

 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä (471) 

 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (472) 

 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa (473) 

 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (474) 

 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (475) 

 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (476) 

 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (477) 

 Tori- ja markkinakauppa (478) 

 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa) (479) 

 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45112) 

 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45192) 

 Kauppapankit (64190) 
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Taulukko 1 alla osoittaa päätilastoluokkien toimipaikat, henkilöstömäärän ja liikevaihdon vuodelta 2013.  

Taulukko 1: Vähittäiskauppaan sisältyvien tilastoluokitusten yhteenveto 

VUOSI 2013 Toimipaikat                      Henkilöstö 
Liikevaihto 1000 euroa (yh-

teensä kaikki kokoluokat) 

Vähittäiskauppa 29 367 134 511 38 885 437 

Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

1 944 5 394 5 935 622 

Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottori-
ajoneuvojen vähittäiskauppa 

100 198 113 599 

Kauppapankit 1 331 21 271 - 

Yhteensä 32 742 161 374 44 934 658 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

 

Tässä taustaselvityksessä tarkastellut toimialat työllistävät Suomessa keskimäärin 160 000 henkilöä. 

Vuonna 2014 toimialat työllistivät Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 161 374 henkilöä. VATT:n politiik-

kaskenaarion mukaan kaupan toimialaryhmän työllisyys vähenee 7,6 % vuodesta 2013 vuoteen 2030. 

Työllisyyden vähentymisen on ennakoitu osittain johtuvan tuotantomuotojen uudistumisesta; mm. verk-

kokauppa yleistyy ja kassapalvelut vähentyvät. Toisaalta ennustetaan, että mm. logistiikkapalvelut kor-

vaavat kassapalveluita, ja kohdistavat työvoiman käyttöä uudelleen. Tämän vuoksi työvoiman ei ennuste-

ta merkittävästi vähenevän. Kuvio 1 osoittaa VATT:n ennusteen mukaan kaupan toimialaryhmän työlli-

syyden kehittymisen vuodesta 2013 vuoteen 2030.  

 

Kuvio 1: Vähittäiskaupan työllisyysennuste1 

                                                           
 

1
 Lähde: VATT-Politiikkaskenaario - 3.3.2015 ennustelaskelma kaupan toimialojen työllisyys (Mitenna-luokitus) 
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2.2.1 Vähittäiskauppa 
 

Vähittäiskauppa on tilastoissa jaettu erikoistumattomiin ja erikoistuneisiin myymälöihin. Erikoistumatto-

mia myymälöitä on Suomessa n. 5 000 ja erikoismyymälöitä 24 000 kappaletta. Taulukossa 2 on esitetty 

vähittäiskaupan toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon jakautuminen erikoistumattomaan ja 

erikoistuneeseen vähittäiskauppaan vuoden 2013 tilastotietojen perusteella.  

Taulukko 2: Erikoistumattoman ja erikoistuneen vähittäiskaupan tilastoyhteenveto. 

 

Lähde: Toimialaonline http://www2.toimialaonline.fi/  

Vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä on vähentynyt 5,6 % vuodesta 2008 vuoteen 2012. Sitä vas-

toin henkilöstömäärä on kasvanut 1,9 %. Kuvio 2 osoittaa toimipaikkojen ja henkilöstömäärän muutoksen 

vuosina 2008–2012.  

 

Kuvio 2: Vähittäiskaupan toimipaikkojen ja henkilöstömäärän muutos, %2 

                                                           
 

2 Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

VUOSI 2013 Vähittäiskauppa Toimipaikat Henkilöstö
Liikevaihto 

(1000 euroa)

Erikoistumattomat myymälät 5 243 59 766 19 110 797

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa 4 578 34 620 12 909 633

Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 665 25 146 6 201 164

Erikoismyymälät 24 124 74 745 19 774 640

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 1 720 5 159 1 736 836

Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 1 235 4 938 2 958 439

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 1 138 4 097 1 588 848

Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 4 846 20 568 5 667 063

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 2 178 6 364 1 460 056

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 10 668 31 412 5 668 015

Tori- ja markkinakauppa 304 310 31 489

Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa) 2 035 1 897 663 894

-8,0 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

2008 2009 2010 2011 2012
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Toimipaikat Henkilöstö

http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
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2.2.2 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
 

Vähittäiskauppatoiminta erikoistumattomissa myymälöissä sisältää päivittäistavaroiden eli elintarvikkei-

den, juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskaupan. Tähän kategoriaan sisältyvät isot ja pienet 

supermarketit, valintamyymälät ja kioskit, itsepalvelutavaratalot, tavaratalot ja pienoistavaratalot. Suu-

rimmat ja tunnetuimmat toimijat ovat Kesko, SOK, Stockmann, Suomen Lähikauppa, Lidl ja R-Kioski.  

Taulukko 3: Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

 

2.2.3 Vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan myynti erikoismyymälöissä 

Päivittäistavaroiden myynti erikoismyymälöissä sisältää vähittäiskaupan tuotealoittain erikoistuneissa 

myymälöissä.  

Taulukko 4: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 

 

  

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä yhteensä 5 243 -10 % 59 766 7 % 19 110 797 17 %

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa 4 578 -11 % 34 620 7 % 12 909 633 17 %

Isot supermarketit (yli 1000 m2) 504 4 % 11 818 15 % 5 869 097 21 %

Pienet supermarketit (yli 400 enintään 1000 m2) 648 11 % 8 722 10 % 2 853 893 21 %

Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) 2 192 -14 % 10 716 6 % 3 658 040 12 %

Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) 1 234 -18 % 3 364 -15 % 528 603 1 %

Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 665 4 % 25 146 8 % 6 201 164 18 %

Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m2) 322 23 % 15 046 15 % 3 942 942 24 %

Tavaratalot (yli 2500 m2) 55 20 % 6 779 6 % 1 398 506 17 %

Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (alle 2500 m2) 288 -14 % 3 320 -15 % 859 716 -12 %

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 

yhteensä
1 720 0 % 5 159 5 % 1 736 836 14 %

Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa 150 -8 % 224 4 % 34 587 -10 %

Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa 88 2 % 254 23 % 44 576 34 %

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 155 -20 % 475 -8 % 126 472 26 %

Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa 279 -4 % 685 18 % 76 424 25 %

Leipomotuotteiden vähittäiskauppa 199 -2 % 539 25 % 60 116 38 %

Makeisten vähittäiskauppa 80 -7 % 147 -3 % 16 307 -8 %

Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 363 3 % 2 236 -4 % 1 175 021 7 %

Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 6 67 % 9 200 % 2 397 627 %

Muu vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 679 7 % 1 277 21 % 277 359 48 %

Jäätelökioskit 90 -2 % 196 -5 % 14 580 6 %

Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 369 -5 % 662 12 % 149 097 40 %

Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 220 44 % 419 83 % 113 682 86 %

http://www2.toimialaonline.fi/
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Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 

Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa sisältää huoltamotoiminnan ja polttoaineiden vähittäiskaupan 

automaateista.  

Taulukko 5: Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa sisältää tietokoneiden, puhelimien yms. ja viihde-

elektroniikan vähittäiskaupan erikoismyymälöissä.  

Taulukko 6: Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa 

Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa sisältää kodin sisustamiseen soveltuvien tavaroiden myymi-

sen erikoismyymälöissä.  

Taulukko 7: Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Tähän ryhmään kuuluvia tunnettuja ketjuja ovat mm. Eurokangas, S-Rauta, K-Rauta, Byggmax, Biltema, 

RTV-yhtymä, Stark, Kodin Terra, Kodin 1, Gigantti, Verkkokauppa.com, Konelux, Hobby Hall, Ikea, Sotka, 

Masku, Asko, Vepsäläinen, Ikea, Isku, Boknäs, Stemma ja ON24.  

Kulttuuri- ja vapaa-ajantuotteiden vähittäiskauppa 

Kulttuuri- ja vapaa-ajantuotteiden vähittäiskauppa sisältää kirjojen, sanomalehtien, musiikki- ja videotal-

lenteiden, urheiluvälineiden sekä pelien ja leikkikalujen vähittäiskaupan erikoismyymälöissä.  

 

Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa yhteensä 1 235 -13 % 4 938 -9 % 2 958 439 -12 %

Huoltamotoiminta 1 150 -12 % 4 899 -9 % 1 750 059 9 %

Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista 85 -27 % 39 -13 % 1 208 380 -35 %

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa yhteensä 1 138 -16 % 4 097 -16 % 1 588 848 0 %

Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa 452 -7 % 1 529 5 % 550 569 35 %

Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 422 -14 % 961 -10 % 395 078 7 %

Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 264 -29 % 1 607 -32 % 643 201 -23 %

Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa yhteensä 4 846 -9 % 20 568 0 % 5 667 063 7 %

Tekstiilien vähittäiskauppa 569 -15 % 1 096 -17 % 133 951 -16 %

Rautakauppatavaran, maalien ja lasin vähittäiskauppa 1 684 -3 % 9 976 6 % 3 178 423 14 %

Mattojen, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 254 -17 % 795 -7 % 134 645 -9 %

Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 435 -6 % 1 500 -3 % 472 438 1 %

Huonekalujen, valaisimien ja muualla luokittelemattomien taloustarvikkeiden 

vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
1 904 -10 % 7 202 -4 % 1 747 606 1 %

http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
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Taulukko 8: Kulttuuri- ja vapaa-ajantuotteiden vähittäiskauppa 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Tähän ryhmään kuuluvia tunnettuja ketjuja ovat mm. Adlibris, Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen 

kirjakauppa, Booky, Kirjatori, R-kioski, Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen Kirjakauppa, Anttila Top 

Ten, Levykauppa Äx, Intersport, Stadium, Sportia, Top-Sport, Budget Sport, XXL, Toys R us, Lelut24, BR-

Lelut, Lekmer ja Leikkien.fi. 

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa 

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa sisältää kulutustavaroiden ja lääkkeiden sekä käytettyjen tavaroiden 

vähittäiskaupan.  

Taulukko 9: Muiden tavaroiden vähittäiskauppa 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Tähän ryhmään kuuluvia tunnettuja ketjuja ovat mm. H&M, Bik Bok, Cubus, Zara, Mango, Gina Tricot, 

New Yorker, Indiska, KappAhl, Lindex, Seppälä, JC, Moda, Mango, Vero Moda, Only, Vila, Jack & Jones, 

Dressman, New Yorker, Halonen, Monki, Cos, Union Five, K-Kenkä, Andiamo, Zio, Nilson, DinSko, Sko-

punkten, Vagabond, Yliopiston apteekki, Avainapteekit, Hyvän mielen apteekit, Oma PLUS Apteekki, 

Kick's, Stockmann Beauty, Sokos Emotion, Yves Rocher ja Musti ja Mirri. 

Tori- ja markkinakauppa 

Tori- ja markkinakauppa sisältää päivittäis- ja kulutustavaroiden myynnin kojuista ja toreilla.  

  

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa yhteensä 2 178 -4 % 6 364 -2 % 1 460 056 4 %

Kirjojen vähittäiskauppa 312 -14 % 1 128 -21 % 197 842 -6 %

Sanomalehtien vähittäiskauppa 352 -3 % 695 -9 % 69 099 -16 %

Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa 73 -13 % 113 -10 % 14 612 -21 %

Urheiluvälineiden vähittäiskauppa 1 299 -2 % 4 137 4 % 1 119 253 10 %

Pelien ja leikikalujen vähittäiskauppa 142 2 % 292 27 % 59 251 12 %

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa yhteensä 10 668 -4 % 31 412 1 % 5 668 015 7 %

Vaatteiden vähittäiskauppa 2 754 0 % 9 672 0 % 1 523 923 9 %

Jalkineiden vähittäiskauppa 523 -7 % 1 332 -4 % 217 428 12 %

Apteekit 859 0 % 7 926 3 % 2 273 007 3 %

Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 189 20 % 396 41 % 122 339 89 %

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 485 1 % 877 12 % 142 439 21 %

Kukkien, kasvien, siementen, lannoitteiden, lemmikkieläinten ja niiden 

ruokien vähittäiskauppa
1 542 -5 % 3 187 9 % 384 014 15 %

Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 655 -4 % 1 725 -1 % 250 650 8 %

Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa 2 785 -9 % 5 105 -5 % 663 151 -4 %

Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä 876 -6 % 1 192 -26 % 91 064 10 %

http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
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Taulukko 10: Tori- ja markkinakauppa 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 

Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä sisältää verkkokaupan ja postimyynnin.  

Taulukko 11: Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Verkkokaupan kehitys verrattuna muuhun vähittäiskauppaan erikoismyymälöissä 

Verkkokaupan toimipaikkojen määrä on merkittävästi kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2012. Kuvio 3 

osoittaa toimipaikkojen määrän kehityksen niillä kauppapaikoilla, jotka ovat keskittyneet muiden kotita-

loustavaroiden myyntiin, kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden myyntiin ja muiden tavaroiden myyntiin eri-

koisliikkeissä sekä vähittäiskauppaan muualla kuin myymälöissä (verkkokauppa ja postimyynti). 

 

Kuvio 3: Verkkokaupan toimipaikkojen kehitys3 

                                                           
 

3
 Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/ 

Tori- ja markkinakauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Tori- ja markkinakauppa yhteensä 304 -10 % 310 8 % 31 489 13 %

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja 

toreilla
191 -15 % 204 7 % 21 071 19 %

Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 23 32 % 19 50 % 1 493 65 %

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 90 -9 % 87 4 % 8 926 -4 %

Vähittäiskauppa muualla kuin  myymälöissä (pl. Tori- ja markkinapaikka) Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Vähittäiskauppa muualla kuin  myymälöissä yhteensä 2 035 16 % 1 897 -15 % 663 894 15 %

Vähittäiskauppa postimyyntiliikkeiden tai Internetin välityksellä 605 38 % 986 -26 % 523 895 12 %

Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti ja verkkokauppa 37 -5 % 66 -47 % 46 027 -43 %

Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa 84 17 % 97 56 % 33 149 7 %

Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa 162 99 % 310 -61 % 179 100 -12 %

Muu postimyynti ja verkkokauppa 322 32 % 513 42 % 265 619 85 %

Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 1 430 9 % 910 -1 % 139 999 28 %

-10,0 %
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http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
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2.3 Henkilöautojen, matkailuvaunujen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
 

Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa sisältää uusien ja käytettyjen ajoneuvojen (väh. 

3,5 tonnia painavat), kuten henkilöautojen ja muiden kuin tiellä käytettävien moottoriajoneuvojen vähit-

täiskaupan myymälöissä, huutokaupassa ja Internetissä.  

Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvon vähittäiskauppa sisältää uusien ja 

käytettyjen matkailuajoneuvojen ja muiden kuin tiellä käytettävien yli 3,5 tonnia painavien maastoajo-

neuvojen vähittäiskaupan.  

Taulukossa 12 kuvataan molempien tilastoluokkien osalta toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon 

kehitys vuodesta 2008 vuoteen 2012 sekä toimipaikat, henkilöstömäärät ja liikevaihto vuonna 2013.  

Taulukko 12: Henkilöautojen, matkailuvaunujen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 

 

Lähde: toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

 

2.4 Kauppapankkitoiminta 
 

Kauppapankkitoiminta sisältää säästöpankit, osuuspankit ja liikepankit sekä vähittäiskaupan yhteydessä 

toimivat pankit ja ulkomaisten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien sivukonttorit.  

Taulukossa 13 kuvataan kauppapankkien toimipaikkojen ja henkilöstön kehitys vuodesta 2008 vuoteen 

2012 sekä toimipaikat ja henkilöstömäärät vuonna 2013. Liikevaihtotietoja ei ole saatavilla tilastoista. 

Taulukko 13: Kauppapankkitoiminta 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Kauppapankkien toimipaikkojen määrä on vähentynyt 162 toimipaikalla vuosien 2008–2012 aikana. Myös 

henkilöstön määrä on vähentynyt toimipaikkojen vähenemisen myötä. Alla oleva kuvaaja osoittaa toimi-

paikkojen ja henkilöstömäärän muutoksen vuosina 2008–2012.  

 

Henkilöautojen, matkailuvaunujen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Henkilöautojen, matkailuvaunujen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa yhteensä2 044 -2 % 5 592 -8 % 6 049 221 -15 %

Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 1 944 -1 % 5 394 -7 % 5 935 622 -15 %

Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa100 -16 % 198 -23 % 113 599 -36 %

Kauppapankkitoiminta Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Kauppapankkitoiminta 1 331 -11 % 21 271 -10 % - -

http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
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Kuvio 4: Kauppapankkien toimipaikkojen ja henkilöstön muutos vuosina 2008–2012, %4 

 

2.5 Vähittäiskaupan työvoima 
 

Vähittäiskaupan toimialan työvoimaa, koulutusta ja keskeisiä ammattiryhmiä kuvataan Opetushallinnon 

tilastopalvelusta saaduin tiedoin. Tilastoista on poimittu tähän taustaselvitykseen sisältyvien kaikkien 

toimialojen (vähittäiskauppa, henkilöautojen, matkailuvaunujen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 

sekä kauppapankkitoiminta) työllisten jakautuminen maakunnittain, ikärakenne ja koulutusaste. Lisäksi 

tilastoista on poimittu erikseen vähittäiskaupan toimialan työllisten koulutusala, ammattijakaumat, kes-

keiset ammattiryhmät ja niiden koulutusasteet ja opintoalat.  

2.5.1 Toimialojen työlliset 
 

Toimialojen työllisistä yli kolmasosa työskentelee Uudellamaalla. Loput työllisistä työskentelee tasaisesti 

jakaantuneena eri maakunnissa. Kuviossa 5 on esitettynä työllisten jakautuminen maakunnittain.  

                                                           
 

4 Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  
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Kuvio 5: Vähittäiskaupan työllisten jakautuminen maakunnittain vuonna 20125 

 

Toimialojen ikäjakauma painottuu 20–39-vuotiaisiin eli alle 40-vuotiaisiin työntekijöihin. Kuviossa 6 on 

esitettynä työllisten ikäjakauma.  

 

 

Kuvio 6: Vähittäiskaupan toimialan työllisten ikärakenne vuonna 20126 
                                                           
 

5
 Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen 
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Toimialojen työllisten koulutusaste painottuu perusasteen/lukion, ammatillisen koulutuksen ja opis-

to/AMK asteen koulutukseen. Kuviossa 7 on esitettynä työllisten koulutusaste.  

 

           

Kuvio 7: Vähittäiskaupan toimialan työllisten koulutusaste vuonna 20127 

 

2.5.2 Kaupan alan koulutusalat ja keskeiset ammattiryhmät 
 

Merkittävimmät kaupan alan koulutusalat ovat lukio/perusaste ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 

hallinnon sekä tekniikan ja liikenteen alat. Yli kolmanneksella kaupan alan työllisistä on lukion tai perusas-

teen koulutus, mutta ei sen jälkeistä ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa. Neljänneksellä on yhteis-

kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus. Kuviossa 8 on kuvattuna kaupan alan työllisten 

koulutusalat vuodelta 2012.  

 

                                                                                                                                                                                             
 

6
 Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen 

7
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 



13 
 

             

Kuvio 8: Kaupan alan työllisten koulutusala vuonna 20128 

Kaupan alalla työskentelee useita eri ammattiryhmiä, joista keskeisimmät ammattiryhmät ovat kauppiaat 

ja myyjät sekä kaupan alan asiantuntijat ja johtajat. Vuonna 2012 suurin osa, eli 76 % vähittäiskaupan 

työllisistä oli kauppiaita ja myyjiä. Kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien osuus toimialalla oli runsaat  

3 %. Loput n. 20 % alan työllisistä edusti melko tasaisesti muita ammattiryhmiä. 

Näiden em. ammattiryhmien työntekijöitä työskentelee myös muilla toimialoilla. Kuviossa 9 on kuvattuna 

kyseisten kaupan alan keskeisten ammattiryhmien sijoittuminen eri toimialoille. Kuvioon on sisällytetty 

sijoittumisten perusteella kymmenen suurinta toimialaa, joille kauppiaat ja myyjät sekä kaupan alan joh-

tajat ja asiantuntijat ovat sijoittuneet. Valtaosa eli yli 75 % kauppiaista ja myyjistä sijoittuu vähittäiskau-

pan tai tukkukaupan alalle. Muista kuin kauppaan liittyvistä aloista kauppiaita ja myyjiä sijoittuu mm. 

liike-elämän kaupallis-hallinnollisiin palveluihin. Asiantuntijoista ja johtajista vähän yli 10 % sijoittuu vähit-

täiskaupan alalle ja lähes viidennes tukkukaupan alalle.  

                                                           
 

8
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 
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Kuvio 9: Kaupan alan ammattiryhmien sijoittuminen eri toimialoille vuonna 20129 

Kauppiaiden ja myyjien koulutus painottuu ammatilliseen koulutukseen, perusasteen koulutukseen tai 

lukiokoulutukseen, sekä opisto- tai ammattikorkeakoulutukseen. Kuviossa 10 on esitettynä kauppiaiden ja 

myyjien ammattiryhmän koulutusjakauma koulutusasteittain.  

          

Kuvio 10: Kauppiaiden ja myyjien koulutusjakauma (%) koulutusasteittain vuonna 201210 

                                                           
 

9
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 

10
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 
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Kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien koulutus painottuu opisto- ja ammattikorkeakouluasteen koulu-

tukseen. Asiantuntijoista ja johtajista noin 40 %:lla on opisto- tai AMK-tason koulutus ja noin neljännek-

sellä on ylemmän korkeakoulutason koulutus. Kuviossa 11 on esitettynä kaupan alan asiantuntijoiden ja 

johtajien ammattiryhmän koulutusjakauma koulutusasteittain vuonna 2012.  

     
 

Kuvio 11: Kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien koulutusjakauma (%) koulutusasteittain11 

Kauppiaiden ja myyjien ammattiryhmässä kolmanneksella työntekijöistä on yhteiskuntatieteiden, liiketa-

louden ja hallinnon alan koulutus ja noin viidenneksellä on tekniikan ja liikenteen alan koulutus. Vähän yli 

kolmanneksella ei ole ammatillisesti suuntautunutta koulutusta. Kuviossa 12 on esitettynä kaupan alalla 

työskentelevien kauppiaiden ja myyjien ammattiryhmän koulutustausta koulutusaloittain vuonna 2012.  

                                                           
 

11
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 
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Kuvio 12: Kauppiaiden ja myyjien ammattiryhmässä työskentelevien koulutustausta koulutusaloittain 

vuonna 201212 

Johtajien ja asiantuntijoiden ammattiryhmässä yli 80 % työntekijöistä on ammatillisesti suuntautunut 

koulutus. Suurimmalla osalla on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus (40,7 %) tai 

tekniikan ja liikenteen alan koulutus (21,8 %). Kuviossa 13 on esitettynä kaupan alalla työskentelevien 

johtajien ja asiantuntijoiden koulutustausta koulutusaloittain vuonna 2012. 

      

Kuvio 13: Johtajien ja asiantuntijoiden ammattiryhmässä työskentelevien koulutustausta koulutusaloittain 

vuonna 201213 

                                                           
 

12
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 
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2.6 Vähittäiskaupan suurimmat toimijat14 
 

Vähittäiskaupan suurimmat ja näkyvimmät toimijat Suomessa ovat Kesko, S-Ryhmä ja Stockmann. Taulu-

kossa 14 on esitetty suurimpien toimijoiden avainluvut ja yhteenveto toiminnasta sisältäen henkilöstö-

määrän, kansainvälisten toimipaikkojen maakohtaisen sijainnin ja muut ketjuun kuuluvat vähittäiskaupat.  

Taulukko 14: Suurimpien toimijoiden avainluvut ja yhteenveto toiminnasta 

Lähteet: Kesko liiketoimintakatsaus 2014, Stockmann vuosikertomus 2014, S-Ryhmän vuosi, 2013 

Suuret toimijat tavoittelevat tulevaisuuden kilpailuetua mm. alla olevilla kehittämistoimenpiteillä. 

 Valikoimiin kansainvälisiä laatubrändejä 

 Luodaan omia merkkejä 

 Yhdistetään digitaalinen palvelu ja fyysinen myymälätoiminta 

 Showroom-toiminta (tuotteet tuodaan nähtäville myymälöihin ja niitä voi ostaa Internetistä) 

Digitaalisuus 

Digitaalisuus on muuttanut kauppojen toimintatapoja. Suurimmat toimijat panostavat digitaalisuuden 

kehittämiseen. Sekä Keskossa että S-ryhmässä koetaan digitaalisuuden tuovan kilpailuetua, kun se yhdis-

tetään fyysiseen sijaintiin.  

S-ryhmässä digitaalinen kaupankäynti kasvoi vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 250 % ja Stockman-

nin verkkokaupan liikevaihto kasvoi 21,6 % vuonna 2014 ollen konsernin ainoa kasvava liiketoimintamuo-

to. Prismojen verkkokauppa avattiin vuonna 2013. Keskolla on Tilaa ja nouda verkkoruokakauppa, joka 

avattiin vuonna 2014. Stockmannin verkkokauppa avattiin vuonna 2010.  

Digitaalisuuteen siirtyminen on synnyttänyt tarvetta uudenlaiselle osaamiselle. Esimerkiksi Keskossa on 

perustettu Chief Digital Officerin työnkuva, jonka tehtävänä on vastata konsernin liiketoiminnan kehityk-

sestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista. CDO kuuluu konsernin johtoryhmään.  

Kilpailuedut 

Vähittäiskaupan toimintaympäristön nopeat muutokset ovat pakottaneet tavaravalikoimiltaan laajoja 

vähittäiskaupan yrityksiä muuttamaan strategiaa nopeallakin aikavälillä. Tästä esimerkkinä on Stockmann, 

                                                                                                                                                                                             
 

13
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 

14
 Lähteet: Kesko liiketoimintakatsaus 2014, Stockmann vuosikertomus 2014, S-Ryhmän vuosi, 2013 

Yritys Liikevaihto 2014 (mrd euroa) Henkilöstömäärä
Kansainväliset 

toimipaikat

Ketjuun kuuluvat vähittäiskaupan 

ketjut

Kesko ja K-Ryhmä 9 45 000

Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, 

Liettua, Venäjä, Valko-

Venäjä

K-Citymarket, K-Supermarket, K-

Market, K-Rauta, Rautia, K-Maatalous, 

Intersport,Budget Sport, Asko, Sotka, 

Musta Pörssi, Kookentä, VV-Auto

SOK-Yhtymä ja S-Ryhmä 8,5 (2013) 42 000 Venäjä, Viro, Latvia, Liettua

Prisma, Sokos-tavaratalot, Emotion, S-

Rauta, Kodin Terra, Pukumies, ABC-

liikennemyymälät, Alepa, Sale, S-

Market, S-Pankki

Stockmann 1,8 14 500 Venäjä, Viro, Latvia Hobby Hall, Lindex
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joka on vähentänyt palveluvalikoimaansa ja keskittynyt valikoimassaan tiettyihin tuoteryhmiin, joita ovat 

ruoka, muoti, kosmetiikka ja kodintuotteet.  

Stockmannin strategiauudistuksen keskiössä ovat asiakkaat. Stockmann keskittyy luomaan asiakkailleen 

ensiluokkaisen ostoskokemuksen ja varmistamaan asiakkaan luottamuksen joka päivä kaikissa palveluti-

lanteissa ja -kanavissa.  

Keskon kilpailuetuna pidetään ruoan tuoreosastoja, ammattitaitoista palvelua, laajoja valikoimia sekä 

suomalaisia tuotteita. Keskon kehitystoimenpiteitä vuonna 2014 ovat olleet tuoreosastojen uudistaminen 

lähes kaikissa K-ruokakaupoissa, satojen tuotteiden hintojen laskeminen ja uuden edullisen K-Menu tuo-

tesarjan lanseeraaminen.  

”Menestyvä kotimainen vähittäiskauppa luo edellytykset kotimaisen elintarviketuo-

tannon menestykselle ja sitä kautta turvaa suomalaisen maatalouden toimintaedelly-

tykset.” (Lähde: Keskon vuosikertomus, 2014). 

S-ryhmän suurimpana kilpailuetuna pidetään osuustoiminnallisuutta, jonka nähdään voimakkaimmin 

ajavan kuluttajan etua.  

Vastuullisuus 

Suuret kauppaketjut ja tavaratalot ovat edelläkävijöitä vastuullisen liiketoiminnan harjoittamisessa. Kaikki 

suuret toimijat ovat julkaisseet internet-sivuillaan julkisen vastuullisuusraportin toiminnastaan. Lisäksi 

Kesko on listattu viidenneksi vastuullisemmaksi yritykseksi ”The Global 100 Most Sustainable Corpora-

tions in the World” -listalla. 
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3. Liiketalouden ja kaupan alan koulutus Suomessa 
 

Kuten edellä luvussa kaksi on todettu, tähän selvitykseen sisältyvien toimialojen työllisten koulutusaste 

painottuu perusasteeseen tai vastaavaan sekä ammatilliseen koulutukseen. Toimialan työllisistä 32,6 % 

omaa perusasteen koulutuksen tai lukiokoulutuksen, 37,8 % ammatillisen koulutuksen ja 22 % opisto- tai 

AMK-tason koulutuksen.   

Kaupan alan keskeisimmät ammattiryhmät ovat kauppiaat ja myyjät sekä kaupan alan asiantuntijat ja 

johtajat. Ylivoimaisesti suurin ammattiryhmä on kauppiaat ja myyjät, jonka osuus kaupan alan työllisistä 

on 75,8 %.  

Kaupan alalle sijoitutaan hyvin monenlaisilla koulutustaustoilla. Yleisin ammatillisesti suuntautunut koulu-

tusala keskeisimmissä kaupan alan ammattiryhmissä on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 

ala. Toiseksi yleisin ammatillisesti suuntautunut koulutusala on tekniikan ja liikenteen ala. Ammattiryh-

missä työskentelee myös paljon henkilöitä, joilla ei ole ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa. Asiantun-

tijoiden ja johtajien ammattiryhmässä koulutustausta painottuu enemmän ammatillisesti suuntautunei-

siin tutkintoihin. Taulukossa 15 on kuvattuna keskeisimpien ammattiryhmien koulutustausta koulu-

tusaloittain. 

Taulukko 15: Keskeisten ammattiryhmien merkittävimmät koulutusalat 

Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 

3.1 Liiketalouden ja kaupan opintoala 
 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla; ammatillisissa 

oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 

alan yleisin opintoala, josta sijoitutaan vähittäiskaupan alan ammatteihin, on liiketalous ja kauppa. Liike-

talouden ja kaupan alan tutkinnot antavat pääsääntöisesti hyvät edellytykset toimia vähittäiskaupan alal-

la, joskin alan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat myös monille muille toimialoille ja monenlaisiin tehtäviin. 

Liiketalouden ja kaupan opintoalan tutkinnon suorittaneista suurimmalla osalla on ammatillinen tai AMK-

tason tutkinto. Kuviossa 14 on esitettynä liiketalouden ja kaupan opintoalan eri tutkinnon suorittaneiden 

työssäkäyvien henkilöiden osuudet koulutusasteittain.  

Koulutusala Kauppiaat ja myyjät Asiantuntijat ja johtajat

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 28,8 % 40,7 %

Tekniikan ja liikenteen ala 17,0 % 21,8 %

Lukiokoulutus, peruskoulu tai vastaava 33,5 % 16,8 %
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Kuvio 14: Liiketalouden ja kaupan opintoalan tutkinnon suorittaneet työlliset koulutusasteittain vuonna 

2012 

Vuonna 2012 liiketalouden ja kaupan opintoalalta jonkin koulutusasteen tutkinnon suorittaneita työllisiä 

oli runsaat 311 600 henkilöä. Heistä noin 42 700 eli 14 % työskenteli vähittäiskaupan toimialalla. Liiketa-

louden ja kaupan opintoalalta tutkinnon suorittaneet sijoittuivat tilastojen mukaan laajalti eri toimialoille.  

Kuviossa 15 on esitettynä ne kymmenen toimialaa, joille vuonna 2012 sijoittui eniten kyseiseltä opinto-

alalta tutkinnon suorittaneita eli yhteensä noin 70 % alan tutkinnon suorittaneista työllisistä.  

 

Kuvio 15: Liiketalouden ja kaupan opintoalalta tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri toimialoille 

vuonna 2012, kymmenen yleisintä toimialaa15 

                                                           
 

15
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen 
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3.2 Ammatillinen koulutus 
 

3.2.1 Liiketalouden ja kaupan ala 
 

Liiketalouden ja kaupan alan ammatillinen perustutkinto on liiketalouden perustutkinto: merkonomi. 

Merkonomin tutkinnon vuonna 2013 suoritti 9 589 opiskelijaa 83 oppilaitoksesta.  

Liiketalouden ja kaupan alan ammattitutkintoja on 12 ja erikoisammattitutkintoja on 7. Näistä vähittäis-

kaupan alaan soveltuvia ammattitutkintoja voidaan olettaa olevan yksi ja erikoisammattitutkintoja yksi. 

Ammattitutkinnot 

 myynnin ammattitutkinto (1 703 opiskelijaa vuonna 2013, 49 oppilaitoksesta) 

Erikoisammattitutkinnot 

 kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (344 opiskelijaa vuonna 2013) 

Lisäksi vähittäiskaupan alalla toimivia henkilöitä osaltaan tukevia ammattitutkintoja ja erikoisammattitut-

kintoja ovat mm.:  

 yrittäjän ammattitutkinto (1 243 opiskelijaa vuonna 2013) 

 johtamisen erikoisammattitutkinto (1 722 opiskelijaa vuonna 2013) 

 yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (644 opiskelijaa vuonna 2013) 

Olemme liitteessä 1 esittäneet tarkemmin liiketalouden ja kaupan opintoalan perustutkinnon, ammatti- 

sekä erikoisammattitutkinnon tilastotietoja vuodelta 2013.  

a. Liiketalouden perustutkinto: merkonomi 

Merkonomin tutkinto on muiden ammatillisten perustutkintojen tapaan pääsääntöisesti kolmivuotinen ja 

laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. 

Merkonomin tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat työskennellä kaikilla vähittäiskaupan aloilla liiketa-

loudellista ja kaupallista osaamista vaativissa tehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vähittäiskau-

pan asiakaspalvelu ja myynti- ja markkinointitehtävät (myös ulkomaankaupan alalla). Tutkinto antaa myös 

yleisen jatko-opintokelpoisuuden.  

b. Myynnin ammattitutkinto 

Myynnin ammattitutkinnon voi merkonomin tapaan opiskella lähes kaikissa kaupan alan ammatillista 

koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisimmin 1 - 1,5 vuotta. 

Myynnin ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia erilaisissa vastuullisissakin myyntitehtävissä. 

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut henkilö vastaa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuu-

desta tai niiden yhdistelmästä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. 
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c.   Lähiesimiehen ammattitutkinto 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työsken-

telyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on 

hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esi-

miestyöstä. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiak-

kuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi 

omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän 

kehittämishankkeen suunnittelussa. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toi-

mintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä 

tai työryhmänsä vetäjänä. 

d. Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät kaupan esimies-

tehtävässä. Tutkinnon tavoitteena on osoittaa laaja-alaisia taitoja toimia kaupan esimiestehtävissä sekä 

ylläpitää ja kehittää oman yksikön toimintaa ja omaa ammattitaitoa.  

 

3.2.2 Tekniikan ja liikenteen ala 
 

Tekniikan ja liikenteen alalla logistiikan perustutkinto voidaan liittää vähittäiskaupan alaan. Logistiikan 

perustutkinnon vuonna 2013 suoritti 1 840 opiskelijaa 50 oppilaitoksessa. Vähittäiskaupan alaan soveltu-

via ammattitutkintoja voidaan olettaa olevan yksi ja erikoisammattitutkintoja kaksi.  

Ammattitutkinnot 

 Automyyjän ammattitutkinto (12 opiskelijaa vuonna 2013, 4 oppilaitoksessa) 

Erikoisammattitutkinnot 

 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (471 opiskelijaa vuonna 2013, 24 oppilaitoksessa) 

 Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto (32 opiskelijaa vuonna 2013, 2 oppilaitoksessa) 

 

3.3 Ammattikorkeakoulutus 
 

Yhteensä 23 ammattikorkeakoulua tarjoaa liiketalouden ja kaupan alan alempaa korkeakoulutusta. Koulu-

tusta tarjotaan kaikissa Suomen maakunnissa Helsingistä Rovaniemelle asti. 

Vuonna 2014 liiketalouden ja kaupan alan ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 6 143 henkilöä ja ylem-

män ammattikorkeakoulu tutkinnon 389 henkilöä.  
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a. Tradenomi (AMK) 

 

Tradenomi on kaupan alan alemman korkeakoulutuksen perustutkintonimike. Tutkinnon laajuus on 210 

opintoviikkoa ja sen tavoitesuoritusaika on 3,5 vuotta. Tradenomiksi voi opiskella kaikissa Suomen am-

mattikorkeakouluissa lukuun ottamatta Humanistista ammattikorkeakoulua, Diakonia-

ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua. 

Tradenomiopiskelija voi valita opintoihinsa monia eri suuntautumisvaihtoehtoja, joista vähittäiskaupan 

alalle soveltuvat parhaiten seuraavat: 

 Liiketalouden koulutusohjelma (4 156 opiskelijaa vuonna 2013, 21 oppilaitoksessa) 

 Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma (119 opiskelijaa vuonna 2013, 3 oppilaitoksessa) 

 Myyntityön koulutusohjelma (138 opiskelijaa vuonna 2013, 2 oppilaitoksessa) 

 Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma (98 opiskelijaa vuonna 2013, 3 oppilaitoksessa) 

 PK-yrittäjyyden koulutusohjelma (38 opiskelijaa vuonna 2013, 1 oppilaitoksessa) 

 Yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelma (56 opiskelijaa vuonna 2013, 1oppilaitoksessa) 

Vähittäiskaupan alalla tradenomi voi toimia esimerkiksi johto-, kehittämis-, suunnittelu-, myynti-, markki-

nointi- ja koulutustehtävissä. 

Työharjoittelu on olennainen osa tradenomiksi opiskelua. Tämä antaa tuleville tradenomeille mahdolli-

suuden suuntautua vähittäiskaupan alalle jo ennen valmistumista. 

b. Tradenomi (YAMK)  

Tradenomin ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan yliopistotason maisterintutkintoa vastaava koulutus, 

eli tutkinnon suorittamisen jälkeen tradenomilla on takanaan yhteensä 300 opintopistettä kaupallisia 

opintoja. 

Erotuksena maisterintutkintoon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on työelämäläh-

töisempää. Hakuedellytyksenä tradenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen on 

soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Ylemmän tradenomitutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tradenomiopinnoissa on suuntautumisvaihtoehtoja. Tällaisia 

ovat esimerkiksi yrittäjyys ja liiketoimintaosamainen, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen ja yrityksen 

kasvuun johtaminen. 

c. Bachelor of Business Administration (BBA) ja Master of Business Administration (MBA) 

Bachelor of Business Administration on tradenomintutkinnon englanninkielinen versio. Master of  

Business Administration on puolestaan englanninkielinen nimitys ylemmälle tradenomitutkinnolle. 

Suomessa englanninkielisen tradenomitutkinnon voi opiskella 12 eri ammattikorkeakoulussa. 
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3.4 Yliopistokoulutus 
 

Akateemista kaupan alan koulutusta tarjoaa Suomessa 10 yliopistoa. Ottaen huomioon että Suomessa 

toimii 14 yliopistoa, on kauppatieteiden koulutusta tarjoavien yliopistojen määrä suuri. 

Kauppatieteen maisteri on kaupallisen alan yliopistotason perustutkintonimike.  

Vuonna 2014 kaupallisen alan yliopistotutkinnon suoritti 4 371 henkilöä. Näistä kauppatieteen alempia 

tutkintoja eli kandidaatintutkintoja oli 2 022, maisterin tutkintoja 2 214, lisensiaatin tutkintoja 6 ja tohto-

rintutkintoja 129. Kuten yllä olevista tilastoista voidaan todeta, vain murto-osa näistä tutkinnon suoritta-

neista sijoittuu kaupan alalle.  

Kauppatieteellisiä tiedekuntia sijaitsee lähes kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Yliopistokau-

pungeista ainoastaan Rovaniemellä ei voi opiskella kauppatieteitä.  

Kauppatieteen opinnoissa voi valita pääaineiksi muun muassa seuraavia opintokokonaisuuksia: 

 Johtaminen (myös esimerkiksi innovaatio-, palvelu-, talous-, tieto- ja yritysjohtaminen) 

 Laskentatoimi 

 Liiketoiminnan teknologia 

 Markkinointi 

 Rahoitus 

 Strategia ja yrittäjyys 

 Taloustiede 

 Taloushallinto 

 Viestintä 

 Yritysjuridiikka 

 International business 

 International marketing management 

 Strategic finance and business analytics 

 Strategy, innovation and sustainability 

 Supply management 

Mitä korkeammalle kaupallisen alan koulutusasteessa mennään, sitä laajemmat valmiudet koulutus antaa 

toimia erilaisissa tehtävissä.  

Vähittäiskaupan alalla nämä yliopistotason koulutuksen saaneet henkilöt ovat omiaan sijoittumaan erityi-

sesti ylimpiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. 
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4. Vähittäiskaupan järjestäytyminen 
 

Tässä kappaleessa on esitetty keskeisiä vähittäiskauppaan linkittyneitä työmarkkinatoimijoita. Vähittäis-

kaupan ala on hyvin laaja ja kaupan alalla on esimerkiksi yliopistoista asiantuntijaosaajia, esimiehiä ja 

ylempiä toimihenkilöitä, ammattikorkeakouluista insinöörejä ja toimihenkilöitä sekä ammattikouluista 

myyjiä, mekaanikoita, autoasentajia ja kokkeja. 

Vähittäiskauppaan suoraan ja välillisesti linkittyviä etujärjestöjä tähän selvitykseen valikoitui kaksi, yrittä-

jäjärjestöjä 22 ja työntekijäjärjestöjä 9. Muita alalla toimivia tahoja on tähän selvitykseen listattu yksi; 

vähittäiskaupan tutkimussäätiö.  

 

4.1 Etujärjestöjä 
 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK:lla on 27 jä-

senliittoa ja 16 000 jäsenyritystä, joista valtaosa on pk-yrityksiä. Kaupan liitto on yksi EK:n jäsenliitoista.  

Kuluttajaliitto ry on itsenäinen ja riippumaton kuluttajien etuja ja oikeuksia ajava kansalaisjärjestö. Liitto 

toimii valtionhallinnon ja yhteistyökumppaneiden neuvottelukunnissa, työryhmissä ja hankkeissa. Kulut-

tajaliitolla on edustus Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastossa ja se on jäsenenä 

Euroopan kuluttajaliitossa BEUC ja kirjeenvaihtaja jäsenenä kansainvälisessä kuluttajajärjestössä. Liitto 

toimii yhteistyössä pohjoismaisten kuluttajajärjestöjen kanssa.  

Kuluttajaliitolla on 14 yhteisöjäsentä, joita ovat mm. Akava ja SAK ry. Kuluttajaliitto on jakaantunut paikal-

lisesti toimiviin kuluttajayhdistyksiin. Liitto on perustettu vuonna 1957.  

4.2 Yrittäjäjärjestöjä 
 

Apteekkien työnantajaliitto apta ry on Suomen apteekkien edunvalvontajärjestö. Liiton jäseniä ovat 

kaikki 615 yksityistä apteekkia, yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Apta on Kaupan 

liiton kumppanuusyhdistys ja aptan jäsenet ovat Elinkeinoelämän keskusliiton jäseniä. Liitto on perustettu 

vuonna 1973.  

Autoalan Keskusliitto ry AKL on autojen vähittäiskaupan ja konekaupan, korjaamo-, maalaamo-, ruos-

teenesto- ja katsastusyritysten edunvalvontayhdistys. Liitolla on 110 autoliikejäsentä ja 85 muita jäsenyri-

tyksiä. Liitto on perustettu vuonna 1933.  

Auton varaosakauppiaiden Keskusliitto (AVK) on toimialajärjestö, joka edustaa autojen varaosakauppaa 

harjoittavia yrityksiä. Liitto on Kaupan liiton jäsenliitto.   

Erikoiskaupan Liitto ry:n toiminta on päätetty lopettaa huhtikuussa 2015. Lopettamispäätöksen taustalla 

on uuden toimintamallin luominen paremman edunvalvonnan järjestämiseksi kaikille kaupan alan yrityk-

sille.  
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Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Liiton tehtävänä on kehittää kaupan 

yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa sekä huolehtia elinkeino- ja työantajaeduista. Liittoon 

kuuluu 2 300 yritystä kaikilta kaupan osa-alueilta; päivittäistavarakaupat, erikoiskaupat, tukkukaupat, 

tekniset kaupat, autokaupat, apteekit ja Alko. Kaupan liitto aloitti toimintansa vuonna 2005, kun Kaupan 

Keskusliitto ja Kaupan Työnantajaliitto yhdistyivät.  

Kaupan liitolla on myös 22 jäsenliittoa ja 2 kumppanuusyhdistyksistä.  

Kaupan Yrittäjät ry on toimialayhdistys, joka on Suomen yrittäjien yhteistyöjärjestö. Kaupan Yrittäjät 

kokoaa yhteen Suomen Yrittäjien piirissä toimivat kaupan alan yrittäjät. Yhdistys on perustettu vuonna 

2005.  

Kirjakauppaliitto ry on kirja- ja paperikauppiaiden etujärjestö. Liitto on perustettu 1903.  

K-kauppiasliitto ry on K-kauppiaiden yhteistoiminta ja edunvalvontajärjestö. Liittoon kuuluu noin 1 200 K-

kauppiasyrittäjää. Liitto on perustettu vuonna 1912 

Kodintekniikkaliitto ry on kodintekniikan vähittäiskaupan ja huoltoliikkeiden toimialajärjestö. Liitossa on 

55 yritystä ympäri Suomea. Liitto on perustettu vuonna 1936.  

Muotikaupan liitto ry on muodin parissa toimivien yhteistoimintaorganisaatio. Liiton jäseniä ovat vaate-, 

kenkä-, asuste-, urheilu-, turkis-, nahka-, tekstiili- ja pesula-alojen yrityksiä, yhdistyksiä oppilaitoksia ja 

muita toimijoita. Jäseninä ovat vähittäiskauppiaat, brändiyritykset, tuotannon edustajat, maahantuojat, 

agentit ja ketjuliikkeet. Liitolla on jäseniä noin 320.  

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on jäsenyritystensä ja päivittäistavarakaupan edunvalvoja. Päivittäistava-

rakaupan jäsenyritykset ovat Kesko, SOK, Suomen Lähikauppa, Lidl Suomi Ky, Stockmann, R-Kioski, Mini-

mani Yhtiöt Oy, Tokmanni-konserni, Wihuri Oy, Heinon Tukku Oy, M Itsenäiset Kauppiaat Oy. K-

kauppiasliitto ry on yhteisöjäsen.  

RaSi ry (Rakennus- ja Sisustustarvikekauppa) on rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivi-

en yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien yhdistys. Yhdistys on perustettu 1907.   

Sisusta kotia ry on lahja-, kodinsisustus- ja huonekalualan parissa toimivien edunvalvonta ja yhteistoimin-

tajärjestö. Liittoon kuuluu n. 60 alan yritystä. Yhdistys on muodostunut Forma ry:n ja Suomen Huonekalu-

kaupan Liitto ry:n yhdistyttyä vuonna 2012.  

Suomen Apteekkariliitto ry on keskeinen apteekkitoimintaa tukeva ja kehittävä toimija. Apteekkariliit-

toon kuuluvat lähes kaikki Suomen apteekkarit. Liitto on perustettu vuonna 1897.   

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry on huoltamoiden ja huoltamotoimin-

taan liittyvien liikennepalveluiden toimijoiden edunvalvontajärjestö. Liitolla on 5 kauppiasyhdistystä, joita 

ovat St1 Kauppiaat ry, Neste-Kauppiaat ry, Shell-Kauppiaat ry, Teboil-Kauppiaat ry ja Suomalainen Ener-

giaosuuskunta SEO. Lisäksi liitolla on 17 alueyhdistystä. 

Suomen kelloseppäliitto ry on kelloseppä-, mikromekaanikko- ja jalometallialan ammattilaisten etujärjes-

tö. Liitto on perustettu 1906.   

Suomen Leluyhdistys ry on lelujen valmistusta, tukkukauppaa, kauppaa, maahantuontia ja agentuuria 

harjoittavien yritysten yhdistys. Yhdistyksellä on jäseniä 32. Yhdistys on perustettu vuonna 1996.  
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Suomen terveystuotekauppiaiden liitto on luontaistuote- ja terveyskauppojen valtakunnallinen toimiala-

järjestö. Liiton jäsenet ovat terveystuotealan erikoiskaupan yrityksiä. Liitossa on noin 220 jäsentä ja Suo-

messa toimii kaiken kaikkiaan 330 terveystuotteiden erikoiskauppaa. Liitto on perustettu 1967.  

Suomen puutarhakauppiaat ry on itsenäisten puutarhakauppiaiden edunvalvontajärjestö. Yhdistyksellä 

on jäseninä 33 yksityistä puutarha-alan yritystä. Yhdistys on perustettu vuonna 1969. 

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys on edunvalvonta ja teknisen toimialan yhteen kokoava organi-

saatio. Yhdistykseen kuuluu sekä yritys- että yhdistysjäseniä. Yhdistyksen viisi jäsenyhdistystä ovat Hyd-

rauliikka- ja Pneumayhdistys, LVI teknisen kaupan liitto, Elkomit ry, Sähköteknisen kaupan liitto sekä The 

European Portable Battery Association. Yhdistys on organisoitu jaostoiksi, jotka koostuvat omilla toimi-

aloilla toimivien yritysten yhteistyöfoorumeista. Yhdistyksellä on yli 350 jäsenyritystä.  

Tekstiili- ja Muotialat TMA ry on toimialajärjestö, jonka jäseniä ovat tekstiili-, vaatetus- ja jalkinealan 

tukku ja tuontiliikkeet sekä vähittäiskaupan ketjut, tavaratalot ja urheilukaupat. Järjestön jäsenyritykset 

edustavat 70 % alan vaate- ja jalkinekaupasta ja 83 % urheiluvaate- ja jalkinekaupasta. Jäseniä ovat mm. 

Stockmann, Citymarket, Sokos, Prisma, XXL Sport, H&M sekä monet muut tunnetut vähittäiskaupat.  

Verkkoteollisuus ry on verkkokauppiaiden, digitaalisia palveluita tuottavien yritysten ja internetin mah-

dollisuuksia hyödyntävien edunvalvontajärjestö. Järjestöllä on 45 verkkokauppajäsentä 19 teknologiajä-

sentä, 4 muuta jäsentä, 1 mediajäsen, 4 logistiikkajäsentä, 9 asiantuntijapalveluiden jäsentä ja 38 partne-

rijäsentä.  

 

4.3 Työntekijäjärjestöjä 
 

Insinööriliitto on insinöörien etu- ja palvelujärjestö. Liitolla on 70 838 jäsentä. Liitto on perustettu vuonna 

1919 ja on Akavan jäsenliitto.  

Kaupan alan esimiesliitto KEY ry kaupan alan esimiesten etujärjestö. Liitto on ainoa vain esimiehille tar-

koitettu ammattiliitto. Liitolla on jäseniä n. 8 000. Liitto on perustettu jo vuonna 1951 ja se on SAK:n alai-

nen ammattiliitto. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry on myynti-, markkinointi- ja ostoalan ammattilaisen 

edunvalvontajärjestö. Liitto on jakautunut 23 alueelliseen jäsenyhdistykseen. Liitolla on 26 899 jäsentä. 

Liitto on perustettu vuonna 1895. Liitto kuuluu Akavaan. 

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisellä palvelualalla työskentelevien ammattiliitto. PAMin pää-

tehtävänä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset ja valvoa jäsenten etuja työpaikoilla. PAMiin 

kuuluu noin 230 000 jäsentä. Vähittäiskaupan ala on yksi suurimmista PAMiin kuuluvien jäsenten toimi-

aloista. PAM on perustettu vuonna 2000. PAM on SAK:n alainen ammattiliitto. 

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden etu- ja palvelujär-

jestö. Järjestöllä on 51 465 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1924. Järjestö kuuluu Akavaan. 

Suomen Farmasialiitto ry on farmasian asiantuntijoiden ammattiliitto. Liitolla on noin 9 000 jäsentä. Liitto 

on perustettu vuonna 1917. Liitto kuuluu Akavaan. 
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Tekniikan akateemiset ry on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saanei-

den etu- ja palvelujärjestö. Yhdistyksellä on 72 353 jäsentä. Yhdistys on perustettu vuonna 1896. Yhdistys 

kuuluu Akavaan. 

Tradenomiliitto ry on tradenomien etu- ja palvelujärjestö. TRAL on perustettu vuonna 1996. Liitossa on 

29 549 jäsentä. TRAL on Akavan jäsenliitto 

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY on palvelu- ja edunvalvontajärjestö yksityisalalla työskente-

leville toimihenkilöille, esimiehille ja asiantuntijoille. Yhdistyksellä on jäseniä 10 193 henkilöä. Yhdistys on 

perustettu vuonna 1992.  

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Kaupan alalla työskente-

levien akavalaisten liittojen jäsenten edunvalvontaa hoidetaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta. 

 

4.4 Muita toimijoita 
 

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen haasteena on varmistaa ammatillisen koulutuksen määrä ja 

laatu. Toiminnassa on otettava huomioon yritysten ja työelämän tarpeet ja parannettava alan houkutte-

levuutta. 

KAUTE-säätiön tehtävänä on parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tu-

kemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja edustamiensa tie-

teenalojen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen. 

Kirjakauppasäätiön tarkoituksena on avustaa ja tukea kirjakaupan alalla pitemmän aikaa työskennelleitä 

henkilöistä, jotka vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun syyn takia ovat avustuksen tarpeessa. Lisäksi 

Kirjakauppasäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kirja-alan ja kirjakauppa-alan kehitystä Suomessa. 

Tampereen Kauppayhdistyksen säätiön tavoitteena on tukea elinvoimaista kaupunkikeskustaa ja vahvis-

taa elinkeinoelämän toimintaa.  

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö tukee yksityistä vähittäiskauppaa koskevaa tutkimustyötä. Säätiö myön-

tää apurahoja yksityisen vähittäiskaupan tutkimukselle. Säätiö ottaa myös vastaan lahjoituksia vähittäis-

kaupan tutkimustyölle. Tutkimussäätiö järjestää vuosittain Kaupan tutkimuspäivän, jossa esitellään kau-

pan alan ajankohtaisia tutkimuksia. Säätiö on perustettu vuonna 1964. 

  



29 
 

5. Vähittäiskauppaa koskevat kehittämishankkeet ja ennakointihankkeiden 

tulosten yhteenveto 
 

5.1 Kehittämishankkeet 
 

Tekes on myöntänyt tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan rahoitusta vähittäiskaupan toi-

mialan organisaatioille yhteensä 12,3 milj. euroa vuosina 2010–2014. Rahoitusta on saanut yhteensä 31 

vähittäiskaupan alan yritystä ja osuuskuntaa. Rahoituksen saaneiden joukossa ei ole yhtään tutkimusor-

ganisaatiota eikä julkista organisaatiota.  

Kuvio 16 osoittaa rahoituksen jakautumisen vuosina 2010–2014.  

 

Kuvio 16: Tekesin myöntämä tuki yrityksille vuosina 2010 - 201416 

Suurin osa tuesta on jaettu Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla toimiville yrityksille. Taulukossa 16 on 

esitetty tuen jakautuminen alueittain.  

  

                                                           
 

16
 Lähde: Tekes avoin tietoaineisto – Tekesin myöntämä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus 
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Taulukko 16: Tekesin myöntämä tuki yrityksille alueittain  

 
Lähde: Tekes avoin tietoaineisto – Tekesin myöntämä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus 

 

Valtaosa rahoituksesta on annettu mikroyrityksille ja pienille yrityksille. Kuviossa 17 on esitetty rahoituk-

sen jakautuminen yrityksen koon mukaan. Mikroyrityksiksi luokitellaan yritykset, joissa työskentelee enin-

tään 10 henkilöä ja liikevaihto on yhtä suuri tai alle 2 milj. euroa. Pieniksi yrityksiksi luokitellaan yritykset, 

joissa työskentelee enintään 50 henkilöä ja liikevaihto on yhtä suuri tai alle 10 milj. euroa.  

 

Kuvio 17: Tekesin myöntämä tuki yritysten koon mukaan ryhmiteltynä17 

                                                           
 

17 Lähde: Tekes avoin tietoaineisto – Tekesin myöntämä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus 

Alue
Tuki 2010-2014 

(euroa)

Osuus myönnetystä 

tuesta (%)

Ahvenanmaa 0 0 %

Etelä-Karjala 10 500 0 %

Etelä-Pohjanmaa 157 415 1 %

Etelä-Savo 28 500 0 %

Häme 49 000 0 %

Kainuu 268 000 2 %

Keski-Pohjanmaa 0 0 %

Keski-Suomi 92 750 1 %

Kymenlaakso 86 000 1 %

Lappi 16 660 0 %

Pirkanmaa 639 680 5 %

Pohjanmaa 113 715 1 %

Pohjois-Karjala 159 300 1 %

Pohjois-Pohjanmaa 4 102 844 33 %

Pohjois-Savo 566 500 5 %

Päijät-Häme 219 800 2 %

Satakunta 268 469 2 %

Uusimaa 5 268 125 43 %

Varsinais-Suomi 178 200 1 %

Yhteensä 12 326 415 100 %
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5.2 Ennakointihankkeiden tulosten yhteenveto 
 

Tässä kappaleessa on esitetty keskeisiä vähittäiskauppaa käsitteleviä ennakointihankkeita, niiden tavoit-

teita, toteutusmenetelmät ja tuloksia. Esitetyt ennakointihankkeet ovat 

 Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Palvelut 2020 – Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa, 

2006 

 MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Kirsti Jokiranta: Osaajat 2015+ Vähittäiskaupan tulevai-

suuden osaamistarpeet, 2012 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rosa Vihavainen, Taina Ollikainen, Kirsti Toivonen, Aulikki 

Graf, Samuli Leveälahti ja Jari Järvinen: Pirkanmaan kaupan alan ennakointiselvitys, 2010 

Lisäksi kappaleessa esitetään vähittäiskaupan tulevaisuutta koskeva tiivistelmä Viljaklusterin tulevaisuutta 

käsittelevästä selvityksestä (Lahden ammattikorkeakoulu: Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat 

osaamiskvalifikaatiot).  

 

5.2.1 Palvelut 2020  
 

Palvelut 2020 on ennakointihanke, joka alkoi jo vuonna 2004 ja päättyi vuonna 2006. Hankkeen aikajänne 

ulottuu vuoteen 2020. Hankkeen keskeinen päämäärä on tukea palvelualojen koulutuksen suunnittelua.  

Hankkeen tavoitteena oli ennakoida yksityisellä palvelusektorilla tapahtuvia muutok-

sia, alojen tulevaisuuden toimintaympäristöä ja näiden heijastumista tarkastelussa 

olevien alojen osaamisvaatimuksiin. 

Kaupan ala on yksi hankkeessa tarkastelluista seitsemästä palvelualasta. Hanke oli jaettu kahteen vaihee-

seen, joista ensimmäinen vaihe käsitteli palvelusektorien nykytilaa ja muutosvoimia. Toinen vaihe käsitteli 

tulevaisuutta.  

Hanke toteutettiin tutkimalla aiempia tutkimuksia, kirjallisuutta, tilastoaineistoa ja tekemällä asiantunti-

jahaastatteluita. Toisessa vaiheessa tehtiin tulevaisuustutkimus, josta vastasi asiantuntijaverkosto. Asian-

tuntijaverkostot muodostettiin jokaiselle seitsemälle palvelualalle. Asiantuntijaverkostoihin valikoitui 

kyseisten toimialojen yritysten ja liittojen edustajia ja opetus- ja työhallinnon sekä tutkimuslaitosten asi-

antuntijoita. Tulevaisuustyöskentely toteutettiin Delfoi-menetelmällä.  

Hankkeen tulokset 

Hankkeessa on esitetty palvelualojen toimintaympäristön yleisten muutostekijöiden, eli globalisaation, 

teknologisen kehityksen ja digitalisoinnin, verkostoitumisen ja ikääntymisen vaikutuksia kaupan alaan 

vuonna 2020. Alla on koottuna raportissa kuvatut keskeiset vaikutukset muutostekijöittäin.  
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Globalisaation vaikutukset 

 Toimintaympäristö muuttuu kansainvälisten ketjujen Suomeen tulon seurauksena. Suomalaiset toi-

mijat joutuvat miettimään kilpailuetuaan suhteessa kansainvälisiin ketjuihin.  

 Suomalaisten ketjujen levittäytyminen lähialueille. Suomalaiset kaupan alan yritykset perustavat 

yrityksiä erityisesti lähialueille.  

 Kokonaispalveluratkaisut. Tulevaisuuden kansainvälistymisprosesseissa hyödynnetään toimialarajo-

jen ylittäviä kumppanuuksia, joiden avulla tuotetaan kokonaispalveluratkaisuja.  

 Käytännöt ja toimintatavat muuttuvat. Vapaat aukioloajat, alkoholi ja käsikauppalääkkeet ovat ylei-

sesti saatavilla, tuotevalikoimiin tulee muutoksia, ja tuotteiden elinkaaret ovat entistä lyhyempiä. 

 Maahanmuutto vaikuttaa palveluihin ja kulutustottumuksiin, tuotevalikoimat ja asiakaspalvelut mo-

nipuolistuvat. Ulkomaisten osuus henkilökunnassa kasvaa, jolloin mm. työkieli muuttunee englanniksi. 

Teknologisen kehityksen ja digitalisaation vaikutukset 

 Prosessikohtaisen tiedon hyödyntäminen. Prosessikohtaisen tiedon oikeanlainen hyödyntäminen 

korostuu toiminnan kehittämisessä ja luo kilpailuetua. 

 Voimavarojen uudenlainen hyödyntäminen. Voimavaroja on mahdollista kohdistaa asiakaspalveluun.  

 Logistisen ketjun tehokkaampi hallinta. Logistista ketjua hallitaan tehokkaammin, se on läpinäky-

vämpää, seurattavampaa ja tehokkaampaa mm. RFID-tunnisteiden eli tiedon etälukuun ja tallentami-

seen liittyvien menetelmän avulla. 

 Toiminnanohjausjärjestelmien integrointi. Toiminnanohjausjärjestelmiä voidaan integroida, tällainen 

esimerkki on mm. omavalvonta digitaalisilla mittareilla. 

 Toiminnan- ja tuotannonohjauksen ja tilaus- ja toimitusprosessin tehostuminen  

 Tiedon sujuva siirtyminen toimitusketjun osallisten kesken. Tavarantoimittajien ja valmistajan ja 

vähittäiskaupan välisessä toimitusprosessissa tieto siirtyy tietoliikenneverkkoja pitkin; täsmätoiminta 

esim. tuotteiden tilauksissa lisääntyy. 

 Monipuoliset asiakastiedon hallintajärjestelmät. Asiakastiedon hallintajärjestelmät ovat monipuoli-

sia ja asiakkaiden ostokäyttäytymistieto jalostuu tuotteiden tilaustiedoiksi. 

 Kysyntää vastaavat tuotteiden tilaus- ja toimitusketjut. Tuotteiden tilaus- ja toimitusketju. myötäilee 

kysyntää – EFR Efficient Consumer Response tulee mahdolliseksi ja tehokkaammaksi myös pienten 

toimittajien keskuudessa. 

 Hintojen aleneminen. Säästyvien kustannusten myötä hintoja voidaan alentaa. 

 Tietosuojan kasvava merkitys. Tietosuojakysymyksiin etsitään turvallisia ratkaisuja. 

 Ajantasainen asiakastieto. Ajantasaista asiakastietoa välitetään esim. matkapuhelimien avulla. 

 Joka kodin sähköinen kauppa. Sähköinen kauppa lisääntyy ja lähes joka kodissa on valmiudet tehdä 

helposti verkko-ostoja. 

 Erikoistavaroiden verkkokauppa. Verkkokaupan pääpaino on erikoistavaroissa. 

 Älykäs kodinelektroniikka. Ostamisessa hyödynnetään kodin älykästä elektroniikkaa, esim. älyjää-

kaappi kertoo, milloin tuotteet ovat vanhenemassa. 

 Nettikioskit. Nettikioskeista asiakkaat voivat etsiä tietoa haluamastaan tuotteesta. 

 Asiointia helpottavat menetelmät. Tuotteiden keräilyä ja asiakkaiden liikkumista myymälöissä helpo-

tetaan, esim. ostoskärry näyttää ostoksista kumuloituvan saldon tai ravintoainekertymän.  
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Verkostoitumisen vaikutukset  

 Tiiviimmät verkostot 

 Eri valmistajien palvelut keskittyvät kauppaan. Kaupassa jaetaan eri valmistajien tuotteita ja palve-

luita, esim. haja-asutusalueilla päivittäistavarakaupasta voi saada lippupalvelun lipun. 

 Verkostoitumisen ulottuvuus laajenee myös kansainväliseksi. Verkostoitumista tehdään sekä kansal-

lisesti että kansainvälisesti; kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään esim. tavaranhankinnoissa. 

 Verkostoista strategisia kumppanuuksia. Verkostoista muodostuu strategisia kumppanuuksia, ja 

niiden välille muodostuu verkostojen välistä kilpailua. 

 Tuotekehitys yhdessä toimintaketjun jäsenien kanssa.  

 Asiakasverkostoituminen. Asiakkaiden kanssa verkostoidutaan kuluttaja ja b2b puolella. 

 Verkostokohtaiset mallistot ja brändit. Verkostoilla on omat mallistot ja brändit 

 ”Shop in shop” toimintamalli yleistyy, siinä erilaiset palvelutarjoajat toimivat samoissa tiloissa. 

 Ikääntyvien asiakkaiden palvelun kehittyminen. Kaupalla on erityinen merkitys vanhenevan väestön 

haasteisiin vastaamisessa, tämä näkyy mm. kaupan uudenlaisilla palveluratkaisuilla, joita tehdään yh-

teistyössä alan muiden toimijoiden sekä muiden toimialojen toimijoiden kanssa. 

 Kaupan monitahoiset klusterit. Kauppa muodostaa klustereita eri rajapinnoille, esimerkiksi kaupan ja 

ravintoloiden rajapinnat lähentyvät toisiaan (päivittäistavarakaupoissa tarjolla ravintoloiden tekemää 

ruokaa) 

Ikääntymisen vaikutukset 

 Yksilöllisten palveluiden kysyntä kasvaa. 

 Varallisuutta on enemmän käytössä palveluihin. 

 Liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti. 

 Palveluiden tuottaminen kotiin. Ikääntyvät haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona, joten 

palvelut tuotetaan kotiin. Tällaisia palveluita voi olla esim. kotiinkuljetukset, asennus- ja huolto- sekä 

ateriapalvelut 

 Palvelutaloja rakennetaan kauppakeskusten yhteyteen. 

Tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet 

Tulevaisuuden mukanaan tuomia haasteita ovat mm. kansainvälisyyden lisääntyessä tiedonsaanti tuottei-

den valmistustavasta ja testauksesta ja turvallisuuteen panostaminen aukioloaikojen vapautumisen seu-

rauksena.  

Aukiolo vuorokauden ympäri tuo myös lisää työpaikkoja, mutta henkilökunnan houkutteleminen yötöihin 

voi olla vaikeaa. Alan houkuttelevuuden lisääminen onkin keskeinen tekijä henkilöstöresurssin varmistami-

sessa.  

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä lisääntyy, mutta suomalainen asenneympäristö tuo 

omat haasteensa maahanmuuttajataustaisen työvoiman sopeuttamiseen. Tässä yhteydessä perehdyttä-

miskoulutusten merkitys korostuu.  

Kuluttajien tarpeet ovat yhä monipuolisempia, asiakkaiden yksilön tarpeiden huomioon ottamista. Kun 

asiakassegmentointi on tärkeä kilpailutekijä, kustannustehokkuus voi heikentyä, koska se edellyttää kes-

kittämistä ja suuria volyymejä. 
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Vähittäiskaupan visio 2020 

Ennakoinnin tuloksena raportissa on esitetty vähittäiskaupan visio vuodelle 2020. Kuvassa 2 on esitetty 

vähittäiskaupan tulevaisuuden visio.  

 

Kuva 2: Vähittäiskaupan visio vuodelle 202018 

Merkittävimmät osaamisalat 

Raportissa on esitetty merkittävimmät osaamisalat kaupan alan eri tehtävissä vuonna 2020. Nämä on 

esitetty alla olevassa taulukossa.  

Taulukko 17: kaupan alan merkittävimmät osaamistarpeet vuonna 2020 

Työntekijätehtävät Asiantuntija- ja esimiestehtä-
vät 

Johtotehtävät 

Asiakaspalveluosaaminen Muutosvalmius Strategiaosaaminen 
Yhteistyökyky Yhteistyökyky Liiketoimintaprosessien ymmär-

täminen 
Myyntitaidot Asiakkaiden tarpeiden tunnis-

taminen ja ennakointi 
Ihmisten johtaminen 

 Itsensä johtaminen Muutosvalmius 
 Ihmisten johtaminen  

                                                           
 

18 Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto. 2006. Palvelut 2020 – Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa 
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5.2.2  2015+ Vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet 
 

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen teettämän osaajat 2015+ Vähittäiskaupan tulevaisuuden 

osaamistarpeet ennakointitutkimuksessa on esitetty kaupan alan laadullisia osaamistarpeita, jotka nouse-

vat esiin alan nopeimmista muutosvoimista.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vähittäiskaupan osaamistarpeiden ja niiden 

taustailmiöiden lähitulevaisuuden muutokset.  

Selvitys toteutettiin tiedossa olevien osaamistarpeiden tulosten synteesiarvioinnilla ja Delfoi-selvityksen 

perusteella. Ennakointitutkimuksessa kuvattiin alaan vaikuttavat nopeimmat muutosvoimat ja pyydettiin 

tulevaisuuden tutkijoita arvioimaan millaisia vaikutuksia muutosvoimilla on vähittäiskaupan työtehtäviin 

ja osaamistarpeisiin.  

Tutkimuksen tulokset 

Raportissa todetaan, että kaupan alan toimintaympäristömuutokset noudattavat yleistä tulossa olevaa 

työelämän vaihetta, jota kutsutaan ”Design- ja elämysyhteiskunnaksi”. Tämän työelämän vaiheen olen-

naisimmat kehityssuunnat ovat: 

 Tiedon merkityksen ja tietointensiivisen työn lisääntyminen 

 Työtä tehdään projekteittain vaihtuvissa kokoonpanoissa 

 Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla, jolloin tarkkaan määriteltyjen tehtävien tekeminen ei enää 

riitä 

 Hierarkiat korvautuvat verkostoilla 

Raportissa kuvataan kuinka kaupan kehittäminen pohjautuu kaupan, teollisuuden ja kuluttajien yhteis-

työhön. Toimijat muodostavat toimintaverkoston, jonka jäsenet ovat toistensa kumppaneita.  

 

Vähittäiskauppa muuttuu erityisesti ilmastonmuutoksen, turvallisuusvaatimusten, kuluttajien ostokäyt-

täytymisen, verkkokaupan ja järjestelmäkehityksen vaikutuksista. Kuvassa 3 on tiivistetysti esitetty rapor-

tin kuvaus kaupan alan muuttumisesta KPMG:n visualisoimana. 
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Kuva 3: Kaupan alan muutos, kehittämisen osapuolet ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät19 

 

Tutkimuksessa esitettiin taustailmiöinä kaksi hyvin erilaista tulevaisuuden vähittäiskaupan perusskenaa-

riota, jotka olivat  

 Kauppa 2015+ on tekniikan ja myymäläoppaiden ihmemaa sekä  

 Kauppa 2015+ on esteettinen ja houkuttelevat elämysympäristö.  

Ensimmäinen skenaario painottaa kaupankäynnin teknistymistä, jossa kauppaa tehdään pääosin känny-

källä ja hallitaan robotiikalla. Tässä skenaariossa myyjät ovat informaattoreita, myymäläoppaita ja samalla 

turvallisuushenkilöitä, jotka auttavat asiakkaita tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja yleisesti opastavat 

asiakasta myymäläasioinnissa ja tiedonhankinnassa. Myyjien osaamisvaatimuksena asiakaspalveluosaa-

misen rinnalla on järjestelmä- ja prosessiosaaminen sekä eri tietolähteiden hallinta.  

Toisessa skenaariossa korostuvat asiakkaiden yksilölliset vaatimukset ja asiakkaiden korkeat odotukset 

palvelulle. Asiakkaat omaavat tiedonhankintamahdollisuuksia ja tiedon tarve on kasvanut dramaattisesti. 

Asiakkaat pyritään houkuttelemaan kauppaan hakemaan tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja siinä yhtey-

dessä elämyskokemuksia ja tunnekosketusta. Myyjiltä vaaditaan palveluosaamista, joka kohdistuu yksi-

löön. Myyjät ovat oman alansa huippumyyjiä ja asiakaspalvelukokonaisuuksien hallitsijoita sekä ostos-

kumppaneita.  

Tulevaisuuden tutkijat eli oraakkelit arvioivat tutkimuksessa yllä kuvattuihin perusskenaarioihin pohjautu-

vien ennalta esitettyjen kaupan alan muutosilmiöiden vaikutusta koulutustarpeisiin. Alla olevissa kuvissa 

                                                           
 

19 Lähde: Jokiranta, K. 2012. Osaajat 2015+ vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. 
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on esitetty raportissa esitetyt tutkimustulokset. Kuvien perusteella ilmenee oraakkeleiden yhteneväiset ja 

toisaalta epäyhtenäiset näkemykset kaupan alan muutostekijöistä ja miten ne ilmenevät toimintaympä-

ristössä ja kulutuskäyttäytymisessä.  

 

 

Kuva 4: Tutkimuksen tulokset20 (KPMG:n visualisoima) 

                                                           
 

20 Lähde: Jokiranta, K. 2012. Osaajat 2015+ vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. 
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Kuva 5: Tutkimuksen tulokset21 (KPMG:n visualisoima) 

                                                           
 

21 Lähde: Jokiranta, K. 2012. Osaajat 2015+ vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. 
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Kuva 6: Tutkimuksen tulokset22 (KPMG:n visualisoima) 

Tutkimuksen tuloksena syntyi yhteenveto vähittäiskaupan myyjien ja esimiesten osaamistarpeista. Tutki-

mustuloksissa erottuu pirstalaation (=pirstaloituminen ja polarisaatio) voimakas vaikutus osaamistarpei-

siin, joka ilmiönä ohjaa tulevaisuuden vähittäiskaupan myyjien ja esimiesten osaamistarpeita. Pirstaloitu-

mista esiintyy monella alueella kuten asiakkaissa, työvoimassa, ja konsepteissa sekä kilpailussa. Pirstalaa-

tion johdosta esimiesten ja myyjien osaamistarpeissa korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä 

muutoksen ja moniarvoisuuden kohtaaminen ja jatkuva uuden oppiminen.  

Alla oleva kuva esittää tutkimustuloksena syntyneitä tulevaisuuden myyjien ja esimiesten osaamistarpeita 

ja sitä, miten pirstalaatio näkyy vähittäiskaupan osaamistarpeissa moni-ilmeisenä ja monenlaisten toimi-

                                                           
 

22 Lähde: Jokiranta, K. 2012. Osaajat 2015+ vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. 
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joiden areenana. Toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja arvaamattomia, jonka vuoksi tulevai-

suuden myyjiltä ja esimiehiltä vaaditaan ammatillista ketteryyttä. Tutkimuksessa myyjien osaamistarpeita 

kuvattiin T-osaajiksi ja esimiehiä E-osaajiksi. Kuvassa näkyy, mitä osaamistarpeita näihin T- ja E-osaajiin 

linkittyy. 

 

 
 

Kuva 7: Vähittäiskaupan osaajat23 

 

 

  

                                                           
 

23 Lähde: Jokiranta, K. 2012. Osaajat 2015+ vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. 
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5.2.3 Pirkanmaan kaupan alan ennakointiselvitys 
 

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Pirkanmaan kaupan alan nykytilaa ja ennakoida kaupan tulevaisuu-

den näkymiä. Selvitys on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa on verrattu Pirkanmaan kau-

pan alan mahdollisuuksia, muutostrendejä, kehityskulkua ja kehitystarpeita koko maan tilanteeseen. Toi-

sessa osassa on selvitetty kaupan alan työvoima- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä Pirkanmaalla.  

Selvityksen toteutusmenetelminä on käytetty kaupan alan asiantuntijoiden haastatteluita, tutkittu tilasto-

ja sekä analysoitu avoimia työpaikkailmoituksia.  

Selvityksen tulokset 

Selvityksen tuloksena havaittiin, että kauppa on keskittynyt asutuskeskuksiin ja omille alueille keskustojen 

ulkopuolelle. Kahtiajakautumista kuvataan koko Suomen laajuiseksi trendiksi.  

Pirkanmaalla voimakkaimmin kauppa on keskittynyt Tampereelle, jossa sijaitsee 76 % kaikista Pirkanmaan 

tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikoista, 84 % henkilöstöstä ja 88 % liikevaihdosta. Toimipaikoilla ja hen-

kilöstömäärillä mitattuna tukku- ja vähittäiskaupan kasvu on ollut Pirkanmaalla huomattavasti muuta 

maata nopeampaa. Pirkanmaa on Suomen kolmanneksi suurin maakunta vähittäiskaupan ostovoimalla 

mitattuna. Suurin maakunta on Uusimaa ja toiseksi suurin Varsinais-Suomi. 

Kauppojen keskittyminen tietyille alueille aiheuttaa kilpailua, joka näkyy myös Tampereella. Kilpailua ku-

vataan raportissa kuluttajille positiivisena suuntauksena, koska se pitää hinnat alhaisina. Kilpailu on kovaa 

etenkin päivittäistavarakaupassa. Kovan kilpailun seurauksena Tampereen kaupunkiseudulla toimii vain 

kaksi isoa toimijaa S-ryhmä ja K-ryhmä. Raportissa todetaan, että kilpailu on niin kovaa, ettei tilaa uusille 

toimijoille juurikaan ole, mutta pienemmillä paikkakunnilla kilpailulle on vielä tilaa.  

Erikoiskauppa keskittyy päivittäistavarakauppaa enemmän suuriin keskuksiin. Erikoiskaupoille ei ole ky-

syntää alle 5000 asukkaan kunnissa.  

Kauppojen sijoittuminen omille alueille keskustojen ulkopuolelle ei ole raportin johtopäätösten mukaan 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, koska vallitsevien tavoitteiden kuten ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen seurauksena kaupan suuryksiköitä tulisi rakentaa 

enemmin julkisten kulkuvälineiden reittien varrelle. Kauppojen sijoittumista keskustojen ulkopuolelle on 

pyrittykin muuttamaan mm. tiukentamalla kaavoituslainsäädäntöä. Lisäksi raportissa todetaan, että eri 

toimijoiden etenkin maankäytön, liikenteen ja ympäristön asiantuntijoiden yhteistyötä kaupan toimijoi-

den kanssa tulisi tiivistää.  

Kestävän kehityksen ja ikääntymisen näkökulmasta myös lähikauppaverkoston kehittämiselle on tarvetta. 

Tampereen rakennesuunnitelmassa nämä näkökulmat on otettu huomioon, mutta konkreettisia tuloksia 

ei vielä ole, koska kehitystyö on vasta käynnissä.  

Kaupan alan muutostrendit 

Tutkimuksessa havaittiin, että Pirkanmaalla vaikuttavat paljolti samat trendit kuin muualla Suomessa ja 
koko maailmassa. Näitä trendejä ovat mm. ikääntyminen ja yleinen elämänrytmin muutos. Yleisen elä-
mänrytmin muutoksesta aiheutunut konkreettinen kehitys on kauppojen aukioloaikojen vapautuminen. 
Ikääntymisen vaikutus näkyy mm. tarpeena sijoittaa kauppoja helposti saavutettaviin paikkoihin. 
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Työvoima ja koulutustarpeiden kehitysnäkymät 

Raportissa todetaan, että päivittäistavarakaupan suorittava ja osa-aikainen työ ei välttämättä houkuttele 
työllistymään kaupan alalle pysyvästi, jolloin kaupan alan yritysten tulisikin lisätä vetovoimaisuutta esim. 
tarjoamalla mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja kouluttautumiseen.  
 
Erikoiskaupan alalla tulevaisuuden haasteena on ammattitaitoisen työvoiman saaminen. Tarvetta on 
esim. rautakaupan osaajille. Raportissa ehdotetaankin, että erikoiskaupan alan työtehtäviin tarjottaisiin 
koulutusta niille, joilla on jokin muu kuin perinteinen kaupan alan tutkinto. Vaihtoehtona raportissa esite-
tään myös uudelleenkoulutuksen järjestäminen ei-kaupallisen alan työttömille. 
 
 

5.2.4 Muut 
 

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot 

Vähittäiskaupan tulevaisuutta kuvataan viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot 

raportissa.  

Kuvassa 8 on kuvattu elintarvikesektorin vähittäiskaupan rakenne raportin tulosten perusteella. 

 

 

Kuva 8: Elintarvikesektorin vähittäiskaupan rakenne tulevaisuudessa24 

Lisäksi projektin tuloksena esitettiin vähittäiskaupan tulevaisuudenkuva 2025, jonka keskeiset asiat on 

nostettu alla olevaan listaan.  

Vähittäiskaupan markkinat ja toimintaympäristö tulevaisuudessa 

 Ulkomaiset vähittäiskauppaketjut lisääntyvät Suomessa 

 Kansainvälisyys näkyy kuluttajatutkimus ja tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä 

                                                           
 

24 Lähde: Suontama, T., Hautamäki, J., Leveälahti, S. 2011. Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot. Lahden ammattikor-

keakoulu.  
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 Etniset ryhmät näkyvät mainonnassa ja markkinoinnissa 

 Kauppabrändit vahvistuvat 

 Tuotantoprosesseilla on suuri merkitys kuluttajille 

 Vähittäiskauppa ohjaa elintarvikkeiden toimitusketjun toimintaa ja tavoitteiden asettamista: 

kauppa edellyttää toimitusketjulta kuluttajien tarpeita tyydyttäviä tuotteita. 

 Tuotevalikoimat kasvavat, mutta tuotteiden elinkaaret lyhenevät 

 Tuotevalikoima jakautuu halpoihin tuotemerkkeihin ja kalliimpiin terveysvaikutteisiin ja vas-

tuullisuuden mukaisiin tuotteisiin 

 Kulutuskäyttäytymisessä voi tapahtua äkillisiä muutoksia, jonka seurauksena vähittäiskaupan 

valikoimat voivat tulla elinkaarensa päähän hyvinkin nopeasti 

 Markkinat siirtyvät internettiin, jonka välityksellä toimitetaan kuluttajien elintarvikeostokset 

kotiin  

 Automaattimarketteja syntyy; sähköisesti itsepalveluperiaatteella toimivat ympärivuorokauti-

set kaupantekokanavat 

 Ilmastonmuutos ohjaa kaupan sijoittumista erityisesti julkisilla kulkuvälineillä saavutettiin 

kohteisiin 

 Kauppa sijoittuu olemassa oleviin kiinteistöihin 

 Lähiruoka kasvattaa osuuttaan  

 Kuluttajien lisääntynyt vapaa-aika lisää uusien tuotteiden myyntimahdollisuuksia (esim. väli-

palasyöminen) 

 Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden kysyntä kasvaa ja take-away ruoan ja kokonais-

ten aterioiden myynti lisääntyy 

 Slow food ns. lähellä tuotettu, lisäaineeton ja rauhassa nautittu ruoka vakiinnuttaa asemaan-

sa, tämän seurauksena erikoistetaan vähittäiskaupoissa tuotteet ja palvelut viikko ja viikon-

loppukeskeisiin kokonaisuuksiin 

 Itsepalvelutekniikka lisääntyy kaupoissa 

Vähittäiskaupan kehittämistarpeet tulevaisuudessa 

 Internetissä myytävien tuoretavaroiden toimitusketjun kehittäminen 

 Suurten toimijoiden liittyminen kansallisiin ja kansainvälisiin hankinta- ja logistiikkaratkaisui-

hin 

 Kuluttajien ja kaupan vuorovaikutteinen yhteistyö 

 Toimitusketjun tehokkuuden parantaminen 

 Vastuullisten toimintatapojen käyttöönottaminen ja niistä viestiminen 

 Tuotteiden toimittaminen kuluttajille monipuolisten myyntikanavien avulla 

 Koko toimitusketjun yhtenäisen järjestelmän kehittäminen 

 Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, mm. sähköisten kanavien avulla 

 Haja-asutusalueiden palvelutarpeiden huomioiminen, mm. logistiset yhteistyömahdollisuudet 

postin kanssa tuotteiden toimittamiseksi haja-asutusalueiden asukkaille 

 Raaka-aineiden jäljitettävyydestä ja vastuullisuudesta viestiminen 

 Ruoan alkuperään, hankkimiseen, valmistamiseen ja syömiseen räätälöityjen palveluiden ja 

tuotteiden kehittäminen elämyksinä asiakkaille 

 Yksilöiden tarpeiden huomioon ottaminen palvelun kehittämisessä 
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6. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusanalyysin keskeisimmät tulokset25 
 

6.1 Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusanalyysi pl. ruokakaupat 
 

Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysin lähdeaineistona on käytetty julkisen työvälityksen te-

palvelut.fi-palvelussa (entinen mol.fi) ja analyysin on tehnyt Foredata Oy. Analyysi on toteutettu osittain 

tekstianalyysityökalulla ja osittain asiantuntijatyönä. Lisätietoa analyysiprosessista ja sen tulokset koko-

naisuudessaan löytyvät liitteestä 2.   

Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusanalyysiin sisältyvät kaikki tämän taustaselvityksen tilastoanalyysi-

kappaleessa esiintyneet vähittäiskaupan toimialat (pl. 4711, joka käsittää ruokakaupat). Ruokakauppojen 

työpaikkailmoitusanalyysejä on analysoitu erikseen ja analyysin päätulokset esitetään seuraavassa kappa-

leessa.  

Vähittäiskaupan alan yritykset ovat julkaisseet te-palvelut.fi -palvelussa yhteensä 36 719 kappaletta työ-

paikkailmoituksia aikavälillä 1.1.2010–31.3.2015. On selvä, että kaikkia avautuvia työpaikkoja ei ilmoiteta 

kyseisessä palvelussa vaan rekrytointi tapahtuu muita kanavia pitkin. Tällaisia ovat mm. sosiaalinen media 

(LinkedIn, Facebook, Twitter yms.), yksityiset työnvälityspalvelut, ”puskaradio” ja henkilökohtaiset suh-

teet. Julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamalla sivustolla ilmoitettujen alan työpaikkojen määrä on 

kuitenkin melko suuri, joten voidaan olettaa, että ilmoitukset antavat kokonaiskuvan siitä millaista osaa-

mista alalle haetaan. 

Ilmoituksia on julkaistu eniten keväisin, johtuen pitkälti kesätyöpaikkojen ilmoittelusta. Kesän jälkeen on 

myös ollut selkeä ”piikki” ilmoitusten määrässä. Vähiten työpaikkailmoituksia on jätetty kesä-heinäkuussa 

ja joulukuussa. Vuonna 2014 työpaikkailmoittelua on ollut vähän verrattuna muihin tarkastelujakson vuo-

siin. Alkuvuoden 2015 työpaikkailmoittelu ennakoi tälle vuodelle edelliseen vuoteen verrattuna myöntei-

sempää kehitystä.  

Vuodesta 2011 työpaikkailmoittelu on vähentynyt. Analyysin perusteella syitä vähenevään työpaikkail-

moitteluun ovat: 

 talouden suhdanteet 

 muiden rekrytointikanavien yleistyminen 

 verkkokaupan kasvu ja etenkin yleistynyt tuotteiden hankinta ulkomailta 

Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten Uudellamaalla (32 %) ja toisiksi eniten Varsinais-Suomessa (10 %) 

ja Pirkanmaalla (10 %).  

Toimialoittain työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskaupassa 

erikoismyymälöissä (tilastoluokka: 475) ja muiden tavaroiden vähittäiskaupassa erikoismyymälöissä (tilas-

toluokka 477), näille toimialaluokille kertyi molemmille 24 % kaikista ilmoituksista.  

                                                           
 

25
 Lähde: Andolin, M., Järvinen, J. Vataja, I., 2015. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi. Foredata Oy. 
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Analyysin perusteella vähittäiskaupan alalla on 10 toimialaa, jotka kattavat yhteensä 40 % kaikista työ-

paikkailmoituksista. Kaiken kaikkiaan työpaikkailmoituksia jakaantui 79 toimialalle. Työllistävimmät toimi-

alat olivat huoltamotoiminta, vaatteiden yleisvähittäiskauppa, sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa, 

henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa, rauta- ja rakennustarvikkeiden vähit-

täiskauppa, itsepalvelutavaratalot, muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä, huonekalujen vähit-

täiskauppa, televiestintälaitteiden vähittäiskauppa ja kankaiden vähittäiskauppa.  

Yhteensä 20 työantajaa oli julkaissut n. 10 000 kappaletta työpaikkailmoituksia, mikä kattaa yli neljännek-

sen kaikista työpaikkailmoituksista (36 716) tarkastelujakson aikana.  

Valtaosa vähittäiskaupan työpaikkailmoituksista kohdistui palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiluok-

kaan. Vähittäiskaupassa asiantuntijoiden ammatit sekä korjaus-, rakennus- ja valmistustyöntekijän amma-

tit ovat suuremmassa roolissa kuin ruokakaupassa. Eniten työpaikkailmoituksissa haettiin myyjiä.  

Työpaikkailmoitusten perusteella ylivoimaisesti merkittävin osaamistarve oli asiakaspalvelu. Vähittäiskau-

pan työntekijöiden henkilökohtaisista ominaisuuksista ilmoituksissa eniten esiintyi reippaus, oma-

aloitteisuus ja palveluasenne/-halu/-henkisyys. Osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvistä osaamisista eni-

ten esiintyi asiakaspalvelu. Koulutuksen osalta työpaikkailmoituksissa esiintyi eniten englannin kielen 

taito.  

 

6.2 Ruokakaupan työpaikkailmoitusten analyysi26 
 

Ruokakaupan työpaikkailmoitusanalyysiin sisältyy toimialaluokka 4711 alatoimialaluokkineen. Ruokakau-

pan työpaikkailmoitusanalyysi on analysoitu erillisenä, jottei se liiaksi painottaisi vähittäiskaupan työpaik-

kailmoitusanalyysiä.  

Ruokakaupan yritykset ovat julkaisseet yhteensä 8 744 kappaletta työpaikkailmoituksia aikavälillä 

1.1.2010–31.3.2015.  

Ilmoituksia on julkaistu eniten helmi-maaliskuussa, johtuen pitkälti kesätyöpaikkojen ilmoittelusta. Vähi-

ten työpaikkailmoituksia on jätetty kesä- ja joulukuussa. Ruokakaupankin osalta työpaikkailmoittelu on 

vuodesta 2011 vähentynyt. Ruokakaupan vähenevään työpaikkailmoitteluun on analyysin perusteella 

oletettu olevan samat syyt kuin vähittäiskaupankin työpaikkailmoitteluun.  

Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten Uudellamaalla (46 %) ja toiseksi eniten Pirkanmaalla (11 %) ja 

Varsinais-Suomessa (6 %).  

Toimialoittain työpaikkailmoituksia on julkaistu ylivoimaisesti eniten (51 %) isojen supermarkettien toimi-

alalla ja toisiksi eniten valintamyymälöiden toimialalla (36 %).  

Lidl Suomi Ky ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy ovat julkaisseet eniten työpaikkailmoituksia.  

                                                           
 

26
 Lähde: Andolin, M., Järvinen, J. Vataja, I., 2015. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten 

analyysi. Foredata Oy. 
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Valtaosa ruokakaupan työpaikkailmoituksista kohdistui palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiluok-

kaan. Nämä ilmoitukset käsittivät yli 86 % kaikista ilmoituksista. Näistä ilmoituksista eniten kohdistui myy-

jän ammattiin ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden ammattiin.  

Työpaikkailmoitusten perusteella ylivoimaisesti merkittävimmät osaamistarpeet liittyivät asiakaspalve-

luun ja reippauteen.  

Analyysissa todetaan, että kaiken kaikkiaan ruokakaupan työpaikkailmoituksissa hae-

taan henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta klassisen reipasta työntekijää, joka pär-

jää asiakaspalvelutilanteessa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti.  

Ruokakaupankin osalta osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvistä osaamisista eniten esiintyi asiakaspalve-

lu. Koulutuksen osalta työpaikkailmoituksissa esiintyi eniten hygieniapassi. 

Suurin osa tämän selvityksen työpaikkailmoituksista oli kohdistettu ammatteihin, jois-

sa on paljon työllisiä ja joissa ei vaadita korkeaa koulutusta, kuten esimerkiksi myyjän 

ammatti. 

Analyysissa tuodaan esille, että ruokakauppa on uudistunut viimeisten vuosien aikana ja erilaiset lisäpal-

velut, jotka aiemmin tuotettiin muissa yhteyksissä, ovat nykyisin kauppojen peruspalveluita. Näitä ovat 

mm. posti- ja pakettipalvelut sekä osaamistarvelistauksessa esille noussut Veikkauksen pelien osaaminen. 
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7. Vähittäiskaupan C&Q osaamistarpeiden haastatteluaineiston analyysi27 
 

Tässä kappaleessa on esitetty C&Q-osaamisenhallintajärjestelmään koottujen haastattelutietojen keskei-

set tulokset. C&Q-osaamisenhallintajärjestelmä on tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan selvittää tulevai-

suuden osaamistarpeita yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa mm. osaamisalueittain, ammateittain tai 

toimialoittain. Kyseessä ovat puolistrukturoidut haastattelut, joita ovat tehneet pääasiassa oppilaitosten 

edustajat. Haastattelujen tulokset luokitellaan dynaamisen osaamiskvalifikaatioluokituksen mukaisesti28 

ja tallennetaan tietojärjestelmään. 29    

Haastattelut on toteutettu vuosina 2010–2015. Haastatteluaineistoa on kerätty 267 organisaatiosta ja se 

sisältää yhteensä 4 230 työntekijää koskevat vastaukset.  

Kuviossa 18 on esitettynä aineistolla kerättyjen 4 230 työntekijää koskevien vastausten jakautuminen 

alueittain. Kolmasosa aineiston kattavuudesta kohdistuu Savoon ja viidennes Pohjanmaalle.  

 

Kuvio 18: Vastausten  alueittainen jakauma 

Kuviossa 19 on esitetty haastateltujen yritysten määrä alueittain. Kolmasosa haastatelluista yrityksistä 

sijaitsee Pohjanmaalla ja toinen kolmasosa Savossa.  

                                                           
 

27
 Lähde: C&Q haastatteluaineisto 

28
 Lisää osaamisten luokitusjärjestelmästä Taina Hanhisen väitöskirjassa Työelämäosaaminen – Kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruoin-

ti. 2010. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8290-8.pdf .   
29 Lisätietoa http://www.cqsystems.fi/ . 

http://www.cqsystems.fi/
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Kuvio 19: Haastateltujen yritysten alueittainen jakauma30 

 

Kuvio 20 esittää haastateltujen yritysten ja ammattilaisten osuudet yritysten koon mukaan. Suurin osa 

ammattilaisista työskentelee 21–50 ja yli 100 henkilön yrityksissä. Haastatellut organisaatiot ovat suu-

rimmaksi osaksi kooltaan pienempiä alle 50 henkilön yrityksiä.  

 

Kuvio 20: Haastateltujen organisaatioiden ja ammattilaisten osuudet yritysten koon mukaan 

                                                           
 

30 Lähde: C&Q haastatteluaineisto 
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Haastattelujen jakauma alueittain ei siis vastaa alan yritysten tai työntekijöiden alueittaista jakaumaa. 

Myöskään haastattelujen yrityskoon mukainen jakauma ei vastaa alan todellista tilannetta.  Laaja aineisto 

antanee kuitenkin melko monipuolisen ja luotettavan katsauksen alan osaamistarpeisiin. 

Haastatteluissa on kerätty tietoa vähittäiskaupan yritysten osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa, 

osaamistarpeista seitsemän osaamisen pääkategorian perusteella, osaamispuutteista, rekrytointitarpeista 

ja yritysten ammattijakaumista. Seuraavissa luvuissa on esitetty haastatteluiden tulokset.  

 

7.1 Osaamistarpeet 
 

Haastatteluaineiston perusteella osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Taulukossa 18 on kuvattuna 

haastateltujen organisaatioiden lukumäärän perusteella TOP 10 osaamistarvetta tällä hetkellä ja tulevai-

suudessa.  

Käytössä olevan aineiston perusteella voidaan havaita, että palvelualttius ja asiakaspalvelutaidot ovat 

vastanneiden organisaatioiden mukaan tärkein osaamistarve nyt ja tulevaisuudessa. Asiakaspalvelutaito-

jen lisäksi vastanneet organisaatiot listasivat myyntiin liittyvät taidot ja tietotekniset taidot tärkeiksi nyt ja 

tulevaisuudessa (merkitty taulukkoon sinisellä).  

Taulukko 18: TOP 10 osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa 

 

Taulukossa 19 on esitetty osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa ryhmiteltynä seitsemään osaamisen pää-

kategoriaan. Kustakin pääkategoriasta on mainittu viisi tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarvetta, 

TOP 10 Osaamistarve

Organisaatioiden 

määrä TOP 10 Osaamistarve

Organisaatioiden 

määrä

1 Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 205 1 Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 66

2 Kassakoneiden, kassajärjestelmien käytön hallinta 104 2
Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan, 

myyntityön hallinta
33

3 Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan, myyntityön hallinta 90 3
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, 

yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot
26

4
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, 

yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot
71 4

Verkkokauppaan, nettikauppaan, sähköiseen 

kaupankäyntiin liittyvä osaaminen
26

5
Myytävien tuotteiden esillepanoon, hyllytykseen, 

tuotteiden järjestämiseen liittyvä osaaminen
56 5 Venäjän kielen perustaito 23

6 Tilausten teko, tilaustaidot (materiaalit, tavarat, tarvikkeet, raaka-aineet ym.)51 6
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä 

kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen
22

7 Tarkka, järjestelmällinen, huolellinen toimintatapa 48 7 Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen 21

8 Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 47 8 Kaupan alan tietokoneohjelmien hallinta 17

9 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 46 9 Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä 15

10 Tietotekninen yleinen osaaminen 45 10 Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen 13

Nykytila Tulevaisuus
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jotka ovat haastatteluissa saaneet eniten mainintoja.31 Osaamistarpeet, jotka ovat tärkeitä nyt ja tulevai-

suudessa on esitetty sinisellä. 

Taulukko 19: Osaamistarpeet kategorioittain 

Nyt Tulevaisuudessa 

Toimialariippumattomat tuotannon yleistiedot ja taidot 

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-
perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttö-
taidot 

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-
perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien 
käyttötaidot 

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot  Venäjän kielen perustaito 

Tietotekninen yleinen osaaminen Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kie-
len osaaminen 

Tuotteiden tekninen tuntemus, tuotetuntemus, 
tuotetietous 

Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työs-
sä 

Englannin kielen perustaito Tietotekniikan kehityksessä mukana pysymi-
nen, uusien ohjelmistojen ja teknologioiden 
omaksuminen 

  

Palveluiden tuotanto-osaaminen 

Kassakoneiden, kassajärjestelmien käytön hallinta  Kaupan alan tietokoneohjelmien hallinta 

Myytävien tuotteiden esillepanoon, hyllytykseen, 
tuotteiden järjestämiseen liittyvä osaaminen 

Myytävien tuotteiden tuntemus, tuotetietous 

Myytävien tuotteiden tuntemus, tuotetietous Sähköisen tilausjärjestelmän hallinta 

Sisäsomistustaidot, tuotteiden esillepanotaidot Erikoistavarakaupan alan tuotetietous, tuo-
tetuntemus, tuoteosaaminen 

Kaupan alan palveluprosessien tuntemus Kassakoneiden, kassajärjestelmien käytön 
hallinta 

  

Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen 

Tilausten teko, tilaustaidot (materiaalit, tavarat, 
tarvikkeet, raaka-aineet ym.) 

Hankintaosaaminen, ostotoiminnan ja han-
kintaprosessien hallinta 

Työaikasuunnitteluun liittyvä osaaminen Rekrytointiosaaminen, henkilöstön palkka-
usprosessiin liittyvä osaaminen 

Henkilöstöhallintoon, työsuhdeasioihin liittyvä 
osaaminen 

Ennakoiva ajattelu- ja toimintatapa, tulevai-
suuden kehitystrendien seuraaminen 

Talousosaaminen, talouden hallintaan liittyvät 
tiedot ja taidot 

Organisaation ja liiketoiminnan johtamis-
taidot 

Organisaation ja liiketoiminnan johtamistaidot Henkilöstöhallintoon, työsuhdeasioihin liit-
tyvä osaaminen 

  

                                                           
 

31
 Koska osaamiskvalifikaatioluokitus on hierarkkinen, osaamistarpeet saattavat olla osin päällekkäisiä. Joku vastaaja on pystynyt 

mainitsemaan tarvittavan osaamisen tarkemmalla, joku yleisemmällä tasolla. 
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Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta 

Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 

Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan, 
myyntityön hallinta 

Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitek-
niikan, myyntityön hallinta 

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen Verkkokauppaan, nettikauppaan, sähköiseen 
kaupankäyntiin liittyvä osaaminen 

Palveluhenkisyys, myönteisen asiakaspalvelukoke-
muksen luominen 

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaa-
minen 

Asiakaspalveluun liittyvä tilanneherkkyys, läsnäolo Markkinoiden kehityksen, trendien tunte-
mus 

  

Työyhteisöosaaminen 

Esimiestaidot Henkilöstön johtamistaidot 

Henkilöstön johtamistaidot Esimiestaidot 

Yhteistyökykyisyys, yhteistyötaidot työyhteisössä Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi 
muutostilanteissa 

Työnjohtotaidot, työnteon valvonta, ohjaaminen ja 
seuranta eli direktio-oikeuden hyvä käyttö 

Sitoutunut ja vastuullinen suhtautuminen 
omaan työtehtävään ja työyhteisöön 

Osaston, yksikön johtamistaidot, ryhmän johtami-
nen 

 

  

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet 

Tarkka, järjestelmällinen, huolellinen toimintatapa Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittämi-
nen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla py-
syminen 

Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoi-
misuus, itseohjautuvuus 

Motivaatio, motivoitunut, aktiivinen, myön-
teinen asenne omaan työhön 

Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalisuus, 
ihmisen kohtaamistaidot 

Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialai-
nen hallinta 

Motivaatio, motivoitunut, aktiivinen, myönteinen 
asenne omaan työhön 

Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, sosiaali-
suus, ihmisen kohtaamistaidot 

Työperäisen stressin ja paineen sietokyky Kustannustietoisuus, taloudellinen ajattelu, 
tulosajattelu 

  

Tutkimus- ja kehitysosaaminen 

Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky Tuotevalikoiman, palveluvalikoiman kehit-
tämiseen liittyvä osaaminen 

Visuaalinen suunnittelutaito, visuaalisen ilmeen 
luomisen hallinta 

Tuotesuunnittelu ja ideointi, tuoteidean 
kehittämiseen liittyvä osaaminen 

 Henkilöstön työhyvinvoinnin, työssäjaksami-
sen edistäminen 

 Palvelumuotoilu, uusien käyttäjälähtöisten 
palveluratkaisujen kehittäminen 

 Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky 
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7.2 Osaamispuutteet 
 

Haastatteluissa on kartoitettu yrityksiltä myös vastavalmistuneiden rekrytoitujen osaamispuutteita. Ky-

symykseen on vastannut 161 yritystä. Taulukossa 20 on esitetty TOP 15 vastavalmistuneiden osaamispuu-

tetta.  

Taulukko 20: TOP 15 vastavalmistuneiden rekrytoitujen osaamispuutteet 

 

 

Haastatteluaineiston lisäkommenteista esiin nousivat myös laskutaidot, venäjän asiakaspalvelun alkeet ja 

uuden teknisen osaamisen puutteet. Myös löyhä työmoraali ammattiryhmästä riippuen nostettiin esiin. 

Alla on esitetty muutama suora lisäkommentti. 

Tekninen perusosaaminen on ok, mutta uutta teknistä osaamista ei vastavalmistuneil-

la ole, vaan heidät koulutetaan työssä. 

Työelämän pelisäännöt (työajat, tauot ja oman puhelimen käyttäminen). Työssäoppi-

mispaikan ja työpaikan hakeminen. Työmotivaatio (asenne) (mielenkiinto alaan). Am-

mattitaidon, -pätevyyden vähyys. 

 

7.3 Rekrytointitarpeet 
 

Haastatteluaineistolla kartoitettiin yritysten rekrytointitarpeita. Kysymykseen vastasi 267 yritystä, joista 

184 yrityksellä oli rekrytointitarpeita. Rekrytointitarpeita oli näin ollen reilusti yli puolessa vastanneista 

yrityksistä (70 %). Rekrytointitarvetta oli yhteensä 99 ammatissa. Taulukossa 21 on esitetty TOP 20 am-

TOP 15 Nimi
Organisaatiot

Määrä

1 Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 34

2 Motivaatio, motivoitunut, aktiivinen, myönteinen asenne omaan työhön 32

3 Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 25

4 Rohkeus, uskallus 18

5 Sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, normaali työsosiaalinen käytös, toimiminen työelämän pelisääntöjen mukaan 13

6 Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan, myyntityön hallinta 12

7 Ylpeä tekemästään työstä, ammattiylpeys, oman työn arvostus, hyvä asenne työtään kohtaan 11

8 Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalisuus, ihmisen kohtaamistaidot 10

9 Ripeä, ahkera, reipas, nopea, työteliäs 9

10 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 7

11 Asiakkaan henkilökohtainen palvelu, kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot 7

12 Sitoutunut ja vastuullinen suhtautuminen omaan työtehtävään ja työyhteisöön 6

13 Työaikojen noudattaminen 6

14 Oppimishalukkuus, oppimiskyky 6

15 Yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa, sisäinen yrittäjyys, aktiivinen ja sitoutunut ote työhön 5
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mattia, joissa koettiin olevan rekrytointitarvetta. Useimmissa yrityksissä on tarvetta rekrytoida myyjiä. 

Toimialoista ajoneuvojen vähittäiskauppa korostuu rekrytointitarvekartoituksessa. Ajoneuvoihin liittyviä 

rekrytointitarpeita esiintyi yhteensä 51 (sis. autoasentaja, ajoneuvoasentaja, ajoneuvomekaanikko, au-

tomyyjä, varaosamyyjä, tekninen myyjä, autopeltiseppä, autokoripeltiseppä, huoltomyyjä, huoltoaseman 

työntekijä, huoltamotyöntekijä).  

Taulukko 21: Rekrytointitarpeet ammattiryhmittäin 

 
 

  

TOP 20 Nimi
Organisaatioiden 

määrä

1 Myyjä 61

2 Autonasentaja, ajoneuvoasentaja, ajoneuvomekaanikko 30

3 Kassamyyjä, myyjä-kassa, myymälän kassa, kassanhoitaja, myymäläkassanhoitaja 12

4 Vaatemyyjä 7

5 Työnjohtaja, esimies 6

6 Osa-aikamyyjä 6

7 Automyyjä 5

8 Yrittäjä, toimitusjohtaja, liikkeenharjoittaja 5

9 Sähköasentaja, sähköasennustyöntekijä 4

10 Varaosamyyjä 4

11 Sisustustarvikemyyjä, sisustusmyyjä 4

12 Tekninen myyjä 4

13 Puutarhuri 3

14 Autopeltiseppä, autokoripeltiseppä 3

15 Huonekalumyyjä, kalustemyyjä 3

16 Huoltomyyjä 3

17 Kokki 3

18 Parturi-kampaaja 2

19 Huoltoaseman työntekijä, huoltamotyöntekijä 2

20 Tarjoilija 2
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8. Johtopäätökset 
 

Työllisyys 

Kaupan toimialaryhmän työllisyyden on VATT:n politiikkaskenaarioiden mukaan ennakoitu vähenevän  

7,6 % vuodesta 2013 vuoteen 2030 mennessä. Työllisyyden vähentymisen on ennakoitu osittain johtuvan 

tuotantomuotojen uudistumisesta; mm. verkkokaupan yleistymisen ja kassapalveluiden vähentymisen 

seurauksena. Toisaalta ennustetaan, että mm. logistiikkapalvelut korvaavat kassapalveluita, ja kohdista-

vat työvoiman käyttöä uudelleen. Tämän vuoksi työvoiman ei ennusteta merkittävästi vähenevän.  

Tässä selvityksessä tarkasteltujen toimialojen työllisistä yli kolmasosa työskentelee Uudellamaalla ja  

57 % työllisistä on alle 40-vuotiaita. Toimialojen työllisten koulutusala painottuu perusasteen/lukion, 

ammatillisen koulutuksen ja opisto/AMK tason koulutukseen.  

Tilastoanalyysi 

Nykytilan tilastoanalyysi osoittaa, että vähittäiskaupan erikoistumattomien myymälöiden toimipaikat ovat 

vuodesta 2008 vuoteen 2012 vähentyneet 10 %, mutta henkilöstömäärä on lisääntynyt 7 %. Tosin erikois-

tumattomiin myymälöihin sisältyvät alatoimialat ovat kehittyneet eri tavoin, esimerkiksi pienten super-

markettien toimipaikat ovat lisääntyneet 11 %, kun taas valintamyymälöiden toimipaikat ovat vähenty-

neet 14 % ja kioskien toimipaikat 18 %.  

Erikoismyymäläkategorioissa toimipaikkojen määrä on vähentynyt kaikissa muissa paitsi elintarvikkeiden, 

juomien ja tupakan erikoismyymälöissä ja vähittäiskaupassa muualla kuin myymälöissä, eli toisin sanoen 

verkkokaupassa ja postimyynnissä. Verkkokauppa ja postimyynti ovat kasvaneet vuodesta 2008 vuoteen 

2012 muita toimialaluokkia merkittävästi enemmän, 16 %.  

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskaupassa henkilöstömäärä on vuodesta 2008 vuoteen 2012 

vähentynyt 16 % ja toimipaikat 16 %. Henkilöstömäärä ja toimipaikat ovat vähentyneet muihin erikoistu-

neisiin vähittäiskaupan toimialakategorioihin verrattuna eniten. Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden 

vähittäiskauppa sisältää mm. puhelimien vähittäiskaupan, joiden markkinat ovat vähitellen siirtyneet ope-

raattoreiden sähköisesti operoimaksi kytkykaupaksi. Tämän seurauksena oletettavasti fyysisiä toimipaik-

koja on vähennetty ja henkilöstömäärää on suhteutettu paremmin soveltumaan asiakaspalveluun myy-

mälöissä.  

Verkkokaupan toimipaikkojen määrä on vuodesta 2008 vuoteen 2012 lisääntynyt 16 %, mutta henkilös-

tömäärä vähentynyt 15 %. Verkkokaupan digitaalinen kehitys on voinut osaltaan vaikuttaa henkilöstö-

määrien mitoitukseen. Tosin huomion arvoista on todeta, että vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa on 

kasvanut 17 % ja henkilöstömäärä 56 % ja muu postimyynti ja verkkokauppa 32 % ja henkilöstömäärä 42 

%.  

Toimialakategorioista toimipaikkojen määrät ovat vähentyneet vuodesta 2008 vuoteen 2012 yli 15 % 

seuraavissa kategorioissa: 

 elintarvike-, makeis- yms. kioskit (alle 100 m²) 

 kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 

 polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista 
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 viihde-elektroniikan vähittäiskauppa  

 mattojen, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 

 matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 

Kehitystä voidaan osittain selittää erikoistumattomien myymälöiden valikoimien laajenemisella. Esimer-

kiksi Prismat ja Citymarketit ovat kehittyneet valikoimiltaan täyden palvelun tavarataloiksi ja vieneet osta-

jia erikoisliikkeistä. Matkailuvaunujen vähittäiskaupan toimipaikkojen väheneminen kielii siitä, että kara-

vaanareita ei ole juurikaan tullut lisää.  

Toimialakategorioista toimipaikkojen määrät ovat lisääntyneet vuodesta 2008 vuoteen 2012 yli 15 % seu-

raavissa kategorioissa: 

 itsepalvelutavaratalot 

 tavaratalot 

 muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 

 terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 

 tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 

 vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa 

 laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa 

 muu postimyynti ja verkkokauppa 

Vähittäiskaupan alan toimijoiden liikevaihto yhteensä vuonna 2013 oli noin 45 miljardia euroa. Suurin 

liikevaihto muodostuu vähittäiskaupasta erikoistumattomissa myymälöissä ollen yhteensä noin 19 miljar-

dia euroa. Toiseksi eniten liikevaihtoa on syntynyt muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskaupassa ja mui-

den tavaroiden vähittäiskaupassa, molemmissa syntyi liikevaihtoa noin 5,7 miljardia euroa. Muiden tava-

roiden vähittäiskauppa sisältää kulutustavaroiden, eli vaatteiden, jalkineiden ja lääkkeiden yms. vähittäis-

kaupan. Verkkokaupan ja postimyynnin liikevaihto on muihin alakategorioihin verrattuna vielä vähäistä, 

ollen vuonna 2013 yhteensä noin 670 miljoonaa euroa.  

Eniten liikevaihto on noussut vuodesta 2008 vuoteen 2012 vähittäiskaupassa erikoistumattomissa myy-

mälöissä (17 %) ja toiseksi eniten vähittäiskaupassa muualla kuin myymälöissä (15 %). Liikevaihto on las-

kenut eniten henkilöautojen, matkailuvaunujen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskaupassa (15 %) ja toi-

seksi eniten ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskaupassa (12 %). 

Kauppapankkien toimipaikkojen määrä on vähentynyt 11 % ja henkilöstömäärä 10 %. Kehitys on seuraus-

ta verkkopankkitoiminnan kasvusta. Pankit ovat karsineet fyysistä toimipaikkaverkostoaan, vähentäneet 

fyysisten toimipaikkojen palveluvalikoimaa ja lyhentäneet aukioloaikoja.  

Suurimmat toimijat 

Vähittäiskaupan suurimmat toimijat Kesko, S-Ryhmä ja Stockmann ovat kaikki siirtäneet palveluitaan 

verkkoon. Suomalainen vähittäiskauppa uskoo, että verkkokauppa yhdistettynä fyysiseen toimipaikkojen 

sijaintiin luo kilpailuetua kansainvälisiä toimijoita vastaan. Kilpailu vähittäiskaupassa on kovaa ja suurim-

mat toimijat pyrkivätkin erottautumaan kilpailijoista mm. tuote- ja palveluvalikoimalla, palvelulla ja omis-

tusrakenteella. Vastuullisuutta korostetaan toiminnassa ja siitä pyritään viestimään kuluttajille mahdolli-

simman läpinäkyvästi.  
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Koulutus ja työmarkkinatoimijat 

Vähittäiskaupan ala on hyvin laaja ja kaupan alalle voi suuntautua monella eri koulutustaustalla. Tähän 

selvitykseen sisältyvien toimialojen työllisten koulutusaste painottuu perusasteeseen tai vastaavaan ja 

ammatilliseen koulutukseen. Toimialan työllisistä 32,6 % omaa perusasteen koulutuksen tai lukiokoulu-

tuksen, 37,8 % ammatillisen koulutuksen ja 22 % opisto- tai AMK-tason koulutuksen.   

Kaupan alan keskeiset ammattiryhmät ovat kauppiaat ja myyjät sekä johtajat ja asiantuntijat. Yleisin kou-

lutusala keskeisimmissä ammattiryhmissä on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Toiseksi 

yleisin koulutusala on tekniikan ja liikenteen ala. Ammattiryhmissä työskentelee myös paljon henkilöitä, 

joilla ei ole ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa. Asiantuntijoiden ja johtajien ammattiryhmässä kou-

lutustausta painottuu kuitenkin enemmän ammatillisesti suuntautuneisiin tutkintoihin. 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla. Yhteiskuntatie-

teiden, liiketalouden ja hallinnon alan yleisin opintoala, josta sijoitutaan vähittäiskaupan alan ammattei-

hin, on liiketalous ja kauppa. Liiketalouden ja kaupan alan tutkinnot antavat pääsääntöisesti hyvät edelly-

tykset toimia vähittäiskaupan alalla, joskin alan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat myös monille muille 

toimialoille ja monenlaisiin tehtäviin. 

Vuonna 2012 liiketalouden ja kaupan opintoalalta valmistuneita työllisiä oli yhteensä runsaat 311 600 

henkilöä. Heistä noin 42 700 eli 14 % sijoittui vähittäiskaupan toimialalle. Liiketalouden ja kaupan opinto-

alalta sijoituttiin tilastojen mukaan laajalti eri toimialoille. 

Koulutuksen tavoin myös työmarkkinatoiminta on monitahoinen. Tähän selvitykseen valikoitui vähittäis-

kaupan alalle välittömästi ja välillisesti linkittyviä etujärjestöjä kaksi, yrittäjäjärjestöjä 22 ja työntekijäjär-

jestöjä 9 ja muita toimijoita yksi.  

Ennakointihankkeiden tuloksia 

Palvelualojen yleiset muutostekijät vaikuttavat myös kaupan alaan. Nämä muutostekijät ovat globalisaa-

tio, teknologinen kehitys ja digitalisointi, verkostoituminen ja ikääntyminen. Teknologinen kehitys ja digi-

talisointi näkyvät vahvasti kauppojen toimintaympäristössä verkkokaupan voimakkaalla kasvulla. Myös 

globalisaation vaikutukset heijastuvat vahvasti etenkin suuriin toimijoihin, jotka panostavat kilpailuedun 

luomiseen kansallisella tasolla, jotta lisääntyneeseen ulkomailta tulevaan toimintaan pystytään vastaa-

maan. Toisaalta taas suuret toimijat ovat myös itse laajentaneet toimintaansa etenkin lähialueille. Tämä 

kehitys osoittaa keskeiset globalisaation vaikutukset toimintaympäristöön.  

Teknologisen kehityksen keskiössä on kaupan kokonaishallinnointi teknologian avulla, jonka seurauksena 

saadaan kokonaisvaltaista ajantasaista tietoa mm. prosesseista, logistiikasta, asiakkaista ja työajankäytös-

tä. Teknologisen kehityksen mennessä eteenpäin, voidaan tulevaisuudelle ennustaa jopa vähittäiskaupan 

tuotteiden hintojen alenemisia.  

Yleisistä muutostekijöistä verkostoituminen näkyy mm. keskeisenä toimintamuotona kauppaa kehitettä-

essä. Osaajat 2015+ ennakointihankkeessa kuvataan kuinka kaupan kehittäminen pohjautuu kaupan, 

teollisuuden ja kuluttajien yhteistyöhön. Toimijat muodostavat toimintaverkoston, jonka jäsenet ovat 

toistensa kumppaneita.  
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Ikääntyminen lisää mm. tarvetta lähikauppaverkoston kehittämiselle. Pirkanmaan kaupan alan ennakoin-

tihankkeessa nostettiin esille kuinka lähikauppaverkoston kehittämiseen on jo varauduttu Tampereen 

rakennesuunnitelmassa.  

Yleisiä palvelualojen muutostekijöitä syvällisemmin Osaajat 2015+ ennakointihankkeessa kuvataan vähit-

täiskaupan kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä ovat ilmastonmuutos, turvallisuusvaatimuk-

set, kuluttajien ostokäyttäytyminen, verkkokauppa ja järjestelmien yhteensopivuus. Ilmastonmuutos vai-

kuttaa erityisesti kauppojen sijoittumiseen ja mm. Pirkanmaan kaupan alan ennakointiselvityksessä ilmas-

tonmuutoksen hillitsemisen päinvastainen trendi on ollut sijoittaa kauppoja keskustojen ulkopuolelle. 

Tähän kehitykseen onkin haluttu puuttua mm. tiivistämällä kaupan ja viranomaisten yhteistyötä. 

Ennakointihankkeista syntyneet osaamistarpeet ovat kaikkien läpikäytyjen tutkimusten tulosten kannalta 

samansuuntaisia. Työntekijöiden osaamistarpeita tulevaisuudessa on ennakoitu olevan asiakaspalve-

luosaaminen ja myyntitaidot, yleisesti työyhteisötaidot ja siihen liittyen erityisesti yhteistyökyky. Myös 

työntekijöiden ymmärrystä kannattavuudesta tarvitaan. Lisäksi työntekijöillä on hyvä olla jokin oma eri-

koistaito, esim. ymmärrys rautakaupan tuotteista. Pirkanmaan selvityksessä nostettiin lisäksi esiin koulut-

tamisen tarve erikoiskaupan alalle. Esimiesten osaamistarpeita ovat niin ikään yhteistyökyky ja laajemmin 

ihmisosaaminen, joka sisältää mm. osaamisen johtamisen. Muita osaamistarpeita ovat oppimisosaaminen 

sisältäen muutosvalmiuden sekä asiakkuusosaamisen ml. asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen ja enna-

koinnin ja asiakkaan arvoketjun kokonaishallinnan. Esimiehillä tulee olla myös talousosaamista ja johta-

misosaamista, joka tässä yhteydessä sisältää yhteisön johtamisen ohella myös itsensä johtamisen taidon.  

Kauppa kuvataan palvelualojen ennakointihankkeessa haluttuna ja arvostettuna ammattilaisten työpaik-

kana, joka tarjoaa väliaikaisen tai toisaalta koko elämänuran kestävän työpaikan. Kaupan ala nähdään 

kiehtovana, mutta toisaalta haastavana alana. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi pysyvien työntekijöiden 

houkutteleminen. Tulevaisuudessa kaupan alan yrityksiä kehotetaankin lisäämään vetovoimaisuutta esim. 

tarjoamalla mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja kouluttautumiseen.  

Ennakointihankkeiden johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaupan alan toimintaympäristömuutokset 

noudattavat yleistä tulossa olevaa työelämän vaihetta, jota kutsutaan ”Design- ja elämysyhteiskunnaksi”. 

Tässä työelämän vaiheessa tiedon merkitys lisääntyy, työ on projektiluontoista, tarkat ohjeet korvataan 

suuntaviivoilla ja hierarkiat korvautuvat verkostoilla.  

Työpaikkailmoitusanalyysin tuloksia 

Vähittäiskaupan työpaikkailmoittelu on te-palvelut.fi-palvelussa vuodesta 2011 vähentynyt, jonka on ole-

tettu johtuvat mm. talouden suhdanteista, muiden rekrytointikanavien yleistymisestä ja verkkokaupan 

kasvusta. Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten Uudellamaalla. Eniten työpaikkailmoituksia kohdistet-

tiin myyjiin ja merkittävin osaamistarve oli asiakaspalvelu ja henkilökohtainen ominaisuus oli reippaus.  

Osaamistarvekartoituksen tuloksia 

Haastatteluaineistojen mukaan vähittäiskaupan osaamistarve muuttuu tulevaisuudessa, mutta asiakas-

palvelutaidot ja palvelualttius ovat tärkeimpiä osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi myyntiin 

liittyvät taidot ja tietotekniset taidot ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden osaamistarpeissa 

heijastuu teknologian kehittyminen, neljä kymmenestä tulevaisuuden osaamistarpeesta liittyykin jollain 

muotoa digitaalisuuteen. Tällä hetkellä useimmissa tutkimukseen vastanneissa organisaatioissa on tarvet-

ta rekrytoida myyjiä. Myyjän ammattiryhmä onkin keskeisin ammatti vähittäiskaupan alalla.  
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Liite 1: Yhteenveto koulutuksesta maakunnittain ja oppilaitoksittain, tie-

toa vuonna 2013 tutkinnon suorittaneista maakunnittain ja oppilaitok-

sittain 
 

Ammatillinen koulutus 

 

 

Kuvio 1: Merkonomin tutkinnon suorittaneet vuonna 2013 maakunnittain 
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Kuvio 2: Vähittäiskaupan alan kannalta keskeisen ammatti-tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet 

vuonna 2013 maakunnittain 
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Taulukko 1: Merkonomi tutkinnon suorittaneiden määrät maakunnittain ja oppilaitoksittain32 (taulukossa 

tuntematon viittaa siihen, että kyseisessä kaupungissa on suoritettu tutkinto näyttötutkintona) 

                                                           
 

32
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 

Maakunta/oppilaitos

Suoritetut 

tutkinnot 

2013

Ahvenanmaa 33

Ålands yrkesgymnasium 33

Etelä-Karjala 143

Saimaan ammattiopisto Sampo 131

Tuntematon 12

Etelä-Pohjanmaa 408

Järviseudun ammatti-instituutti 38

Koulutuskeskus Sedu 191

Sedu aikuiskoulutus 62

Suomen yrittäjäopisto 68

Suupohjan ammatti-instituutti 20

Tuntematon 29

Etelä-Savo 259

Etelä-Savon Ammattiopisto 152

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 80

Tuntematon 27

Kainuu 105

Kainuun ammattiopisto 98

Tuntematon 7

Kanta-Häme 292

Faktia Koulutus Oy 18

Ammattiopisto Tavastia 100

Forssan ammatti-instituutti 52

Kiipulan ammattiopisto 28

Hyria Koulutus Oy 49

Tuntematon 45

Keski-Pohjanmaa 122

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 119

Tuntematon 3

Keski-Suomi 495

Jyväskylän aikuisopisto 99

Jyväskylän ammattiopisto 214

Jämsän ammattiopisto 61

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto 71

Tuntematon 50

Kymenlaakso 238

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 113

Kouvolan seudun ammattiopisto 109

Tuntematon 16

Maakunta/oppilaitos

Suoritetut 

tutkinnot 

2013

Lappi 200

Itä-Lapin ammattiopisto 12

Ammattiopisto Lappia 41

Lapin ammattiopisto 97

Saamelaisalueen koulutuskeskus 10

Tuntematon 40

Pirkanmaa 840

Ikaalisten kauppaoppilaitos 42

Mäntän seudun koulutuskeskus 57

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 23

Tampereen seudun ammattiopisto 442

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopetuskeskus 78

Tuntematon 198

Pohjanmaa 148

Optima 8

Yrkesakademin i Osterbotten 11

Vaasan aikuiskoulutuskeskus 22

Vaasan ammattiopisto 97

Tuntematon 10

Pohjois-Karjala 272

Pohjois-Karjalan aikuisopisto 43

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu 139

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 16

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 23

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 23

Ammattiopisto Luovi 2

Tuntematon 26

Pohjois-Pohjanmaa 678

Haapaveden opisto 16

Haapajärven ammattiopisto 43

Kainuun ammattiopisto 36

Oulaistan ammattiopisto 69

Ammattiopisto Luovi 40

Oulun seudun ammattiopisto 300

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 116

Tuntematon 58

Pohjois-Savo 418

Savon ammatti- ja aikuisopisto 334

Tuntematon 84
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Maakunta/oppilaitos

Suoritetut 

tutkinnot 

2013

Päijät-Häme 375

Koulutuskeskus Salpaus 288

Kiipulan ammattiopisto 5

Tuntematon 82

Satakunta 313

WinNova 179

Huittisten Ammatti ja yrittäjäopisto 73

SATAEDU 23

Tuntematon 38

Uusimaa 3 477

Axxell 78

Keskuspuiston ammattiopisto (Invalidiliitto) 13

Omnian aikuisopisto 83

Omnian ammattiopisto 284

Amiedu 55

Ammattiopisto Luovi 15

Helmi Liiketalousopisto 310

Markkinointi-instituutti 53

MJK-instituutti 10

Suomen liikemiesten kauppaoppilaitos 635

Yrkesinstitut Prakticum 83

Hyria Koulutus Oy 185

Keudan aikuisopisto 18

Validia ammattiopisto 38

Keudan ammattiopisto 152

Luksia, Länsi-Uudenmaan aik. op. 38

Luksia, Länsi-Uudenmaan amm. op. 73

Edupoli 40

Kauppiaitten kauppaoppilaitos 243

Porvoo International Collage 91

Tuntematon 980

Varsinais-Suomi 773

Axxell Utbildning Ab 34

Liedon ammatti- ja aikuisopisto 31

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 40

Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto 54

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 8

Raision kauppaopisto 111

Salon aikuisopisto 44

Salon ammattiopisto 47

Turun ammatti-instituutt 286

Tuntematon 118

Yhteensä 9 589
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Taulukko 2: Myynnin ammattitutkinnon suorittaneet vuonna 2013 maakunnittain ja oppilaitoksittain33 
(taulukossa tuntematon viittaa siihen, että kyseisessä kaupungissa on suoritettu tutkinto näyttötutkintona) 

 

 

                                                           
 

33
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 
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Taulukko 3: Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittaneet vuonna 2013 maakunnittain ja 

oppilaitoksittain34 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

34
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 

Maakunta/oppilaitos
Suoritetut 

tutkinnot 2013

Uusimaa 179

Espoo 5

Helsinki 79

Rastor Oy 3

Hyvinkää 1

Järvenpää 3

Lohja 2

Porvoo 1

Raasepori 20

Vantaa 68

Varsinais-Suomi 47

Loimaa 1

Raisio 3

Raision aikuiskoul.kesk.Timali 1

Salo 1

Turku 42

Turun Aikuiskoulutuskeskus 1

Satakunta 9

Rauma 9

WinNova 4

Kanta-Häme 1

Hämeenlinna 1

Pirkanmaa 17

Tampere 17

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 1

Päijät-Häme 13

Lahti 13

Kymenlaakso 1

Kouvola 1

Maakunta/oppilaitos
Suoritetut 

tutkinnot 2013

Etelä-Karjala 2

Lappeenranta 2

Etelä-Savo 2

Savonlinna 2

S:linnan ammatti- ja aikuisop. 2

Pohjois-Savo 6

Kuopio 6

Pohjois-Karjala 2

Joensuu 2

Keski-Suomi 8

Jyväskylä 7

Äänekoski 1

Etelä-Pohjanmaa 6

Kauhajoki 1

Seinäjoki 5

Sedu Aikuiskoulutus, liikel. 2

Pohjanmaa 16

Pietarsaari 1

Vaasa 15

Keski-Pohjanmaa 24

Kokkola 24

Pohjois-Pohjanmaa 8

Haapavesi 1

Nivala 2

Oulu 5

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 1

Kainuu 1

Kajaani 1

Lappi 2

Rovaniemi 1

Tornio 1

Yhteensä 344
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Taulukko 4: Automyyjän ammattitutkinnon suorittaneet vuonna 2013 maakunnittain ja oppilaitoksit-

tain35 

 

 

 

 

 

Taulukko 5: Autoalan myyjän erikoisammattitutkinnon suorittaneet vuonna 2013 maakunnittain ja oppi-

laitoksittain36 

 

 

  

                                                           
 

35
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 

36
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 

Maakunta/oppilaitos

Tutkinnon 

suorittaneet 

2013

Uusimaa 11

Helsinki 11

Etelä-Pohjanmaa 1

Seinäjoki 1

Yhteensä 12

Maakunta/oppilaitos

Tutkinnon 

suorittaneet 

2013

Uusimaa 23

Helsinki 23

Yhteensä 23
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Taulukko 6: Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaneet vuonna 2013 maakunnittain ja oppi-

laitoksittain37 

  

 

 

 

  

                                                           
 

37
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 

Maakunta/oppilaitos

Tutkinnon 

suorittaneet 

2013

Etelä-Karjala 13

Lappeenranta 13

Etelä-Savo 38

Juva 2

Rastor Oy 2

Mikkeli 19

Savonlinna 17

Pohjois-Savo 6

Kuopio 6

Pohjois-Karjala 3

Joensuu 3

Keski-Suomi 40

Jyväskylä 35

Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 2

Äänekoski 5

Etelä-Pohjanmaa 3

Lappajärvi 1

Seinäjoki 2

Pohjanmaa 27

Vaasa 27

Rastor Oy 5

Keski-Pohjanmaa 3

Kokkola 3

Pohjois-Pohjanmaa 44

Oulu 41

Raahe 3

Kainuu 18

Kajaani 18

Rastor Oy 1

Lappi 18

Rovaniemi 18

Yhteensä 632

Maakunta/oppilaitos

Tutkinnon 

suorittaneet 

2013

Uusimaa 204

Espoo 25

Helsinki 104

AEL Ammattienedistämislaitos 2

Rastor Oy 2

Ravintolakoulu Perho 1

Hyvinkää 4

Järvenpää 24

Lohja 2

Porvoo 2

Raasepori 9

Vantaa 34

Varsinais-Suomi 36

Loimaa 1

Raisio 1

Salo 3

Turku 31

Rastor Oy 10

Satakunta 31

Huittinen 18

Huittisten Amm. ja yrit.opisto 18

Rauma 13

WinNova 8

Kanta-Häme 6

Forssa 2

Hämeenlinna 4

Pirkanmaa 38

Sastamala 2

Tampere 36

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 1

Päijät-Häme 96

Lahti 96

Koulutuskeskus Salpaus 40

Kymenlaakso 8

Kotka 7

Kouvola 1
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Ammattikorkeakoulu 
 

Taulukko 7: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tradenomitutkinnon suorittaneet vuon-

na 2013 oppilaitoksittain38 

 

 

  

                                                           
 

38
 Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 

Ammattikorkeakoulu

Amk-tutkintoon 

johtava nuorten 

koulutus

Amk-tutkintoon 

johtava 

aikuiskoulutus

Ylempi 

ammattikorkea

koulututkinto

Yhteensä

Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 103 0 9 112

Centria amm.kork.- yrkeshögsk. 225 13 8 246

HAAGA-HELIA ammattik.-yrkesh. 778 227 48 1 053

Hämeen ammattikorkeakoulu 141 34 52 227

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 259 35 35 329

Kajaanin ammattikorkeakoulu 76 27 9 112

Karelia-ammattikorkeakoulu 141 28 0 169

Kemi-Tornion ammattikorkeak. 51 42 0 93

Kymenlaakson ammattikorkeak. 194 48 11 253

Lahden ammattikorkeakoulu 231 53 27 311

Laurea-ammattikorkeakoulu 491 49 1 541

Metropolia Ammattikorkeakoulu 305 75 42 422

Mikkelin ammattikorkeakoulu 103 26 12 141

Oulun seudun ammattikorkeak. 236 51 20 307

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 98 20 8 126

Saimaan ammattikorkeakoulu 139 14 14 167

Satakunnan ammattikorkeakoulu 242 92 25 359

Savonia-ammattikorkeakoulu 172 14 186

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 179 55 7 241

Tampereen ammattikorkeakoulu 251 39 27 317

Turun amm.kork.-Åbo yrkeshögsk 365 134 18 517

Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 194 13 2 209

Yrkeshögskolan Novia 81 13 94

Yhteensä 5 055 1 088 389 6 532



 

   

 
 

      

24.4.2015 
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 Johdanto 

Tämä selvitys on toteutettu Foredata Oy:n toimesta ja Opetushallituksen toimeksiannosta. Selvitys liittyy 

vuonna 2015 alkaviin ruokaketjun ja vähittäiskaupan VOSE-ennakointihankkeisiin. 

Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi sisältää kokonaiskuvan tähän ryhmään kuuluvien yritysten ja 

työnantajien julkisten työpaikkailmoitusten luonteesta. 

Tässä selvityksessä esitellään työpaikkailmoitusten jakautuminen toimialoittain, eniten työpakkailmoituksia 

julkaisseet yritykset, ilmoitusten alueellinen jakauma sekä jakauma eri ammatteihin. Tekstianalyysin myötä 

ilmoituksissa esiintyneet osaamistarpeet luokitellaan eri osaamistarveryhmiin. 

 

Taulukko 1. Tämän selvityksen osalta vähittäiskauppaan kuuluvat toimialat Tilastokeskuksen toimialaluoki-

tuksen mukaan 

Toimialaluokka Toimiala 

451 Moottoriajoneuvojen kauppa 

452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) 

453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 

454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus 

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 (pl. tori- ja markkinakauppa) 

 

Toimialaluokkien 451, 453 ja 454 osalta tämän selvityksen aineistosta on perattu pois tukkukauppa. Tar-

kempi listaus tämän selvityksen toimialoista liitteenä (Liite 1).  

Taulukossa 1. on lueteltu kaikki ne toimialat, joiden työpaikkailmoitukset sisältyvät tähän selvitykseen. Lis-

tasta puuttuu Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä-luokan (TOL 471) sisältä elintarvikkeiden, 

juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa (TOL 4711), eli ns. ruokakaupat, jotka on analysoitu 

erillisessä Foredata Oy:n selvityksessä vuonna 2015. 
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Ruokakauppa on analysoitu erillään, jotta se ei liiaksi painottaisi vähittäiskaupan tai aiemmin tänä vuonna 

analysoidun ruokaketjun työpaikkailmoitusanalyyseja. Ruokakauppaan ja siten erillisen selvityksen piiriin 

kuuluvat toimialat on listattu taulukossa 2. 

Taulukko 2. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskaupan (TOL 4711) toimialat, 

jotka EIVÄT sisälly tähän vähittäiskaupan selvitykseen 

Toimialaluokka Tähän selvitykseen kuulumattomat toimialat 

47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²) 

47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) 

47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) 

47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²) 

 

Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysin lähdeaineistona on käytetty julkisen työvälityksen te-

palvelut.fi -palvelussa (entinen mol.fi) ilmoitetut työpaikkailmoitukset aikavälillä 1.1.2010–31.3.2015. Tällä 

ajanjaksolla työpaikkailmoituksia kertyi vähittäiskaupan eri yrityksiin yhteensä 36 719 kappaletta. Työpaik-

kailmoitukset on poimittu ilmoituksen jättäneen yrityksen toimialan perusteella pohjautuen em. määritte-

lyyn.  

 

Kuva 1. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten kertymä kuukausittain tammikuu 2010 – maaliskuu 2015. 

 

Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten aina keväisin, johtuen pitkälti kesätyöpaikkojen ilmoittelusta. Sa-

maten kesän jälkeen on ollut selkeä piikki ilmoitusten määrässä. Hiljaisinta aikaa ovat olleet kesä–heinäkuut 

sekä joulukuut. Vuonna 2014 työpaikkailmoitusten kuukausivaihtelu oli vähäistä kun vertaa aiempien vuo-
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sien tapahtumiin. Ilmoituksia oli ylipäätään tuolloin melko vähän. Vuoden 2015 alun ilmoitusmäärien kehi-

tys ennakoi myönteisempää kehitystä loppuvuodellekin. Tammi–maaliskuun ilmoitusmäärät ovat olleet 6–9 

prosentin välillä koko vuoden kokonaistyöpaikkailmoitusten määrästä. Vuoden 2015 alkuvuoden ilmoitus-

määrä ennakoikin 4900–7000 työpaikkailmoitusta koko vuodelle, mikäli sama suhdelukuhaarukka pätee 

myös tänä vuonna. 

Työpaikkailmoitusten määrän trendi on ollut vuodesta 2011 asti loivasti laskeva. Syy ilmoitusten laskuun on 

osaltaan talouden suhdanteessa, osin muiden rekrytointikanavien yleistymisessä. Lisäksi oletettavasti verk-

kokaupan kasvulla ja etenkin suomalaisten kasvaneella innolla hankkia tuotteita ulkomailta on vaikutusta 

vähittäiskaupan työpaikkailmoitteluun.  

Kuva 2. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitukset 2010–2015 

 

 

 Työpaikkailmoitusten analysointitapa 

Työpaikkailmoitusten analyysi on suoritettu osittain Foredata Oy:n tekstianalyysityökalulla ja osittain Fore-

data Oy:n asiantuntijatyönä. Analyysitapa on sama kaikissa vuonna 2015 Foredata Oy:n tekemissä ja VOSE-

ennakointihankkeisiin tähtäävissä työpaikkailmoitusanalyyseissa. Tekstianalyysityökalun avulla työpaikkail-

moitusten tekstistä on voitu poimia työnantajien toivomia osaamisia ja muita työelämän vaatimuksia. Tä-

män jälkeen osaamisia on yhdistelty ja luokiteltu erilaisiksi osaamiskokonaisuuksiksi.  

Analyysiprosessi lyhyesti: 

1. Valittujen vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten läpikäyminen tekstianalyysityökalulla ja ensimmäi-

nen arvio työpaikkailmoituksissa eniten esiintyvistä sanoista ja samalla osaamisista sanojen esiin-

tymistiheyden mukaan lajiteltuna. 

2. Sanojen läpikäyminen asiantuntijatyönä ja ”avainsanojen” muodostaminen. 
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3. Avainsanojen hakeminen uudestaan ilmoituksista ottaen huomioon sanojen sijamuodot ja erilaiset 

esitystavat. 

4. Sanojen ryhmittely ja luokittelu osaamistarpeittain ja osaamistarveryhmittäin. 

 

Analyysin lopputuloksena työpaikkailmoituksissa esiintyvät osaamistarpeet saadaan jaoteltuna osaamistar-

veryhmittäin määrätietoineen. 

On huomattava, että tässä analyysissä kyetään tarkastelemaan vain ja ainoastaan julkisesti avoimeksi ilmoi-

tettuja työpaikkailmoituksia, jotka on julkaistu työhallinnon te-palvelut.fi-palvelussa. On selvä, että alalla 

kuin alalla kaikkia avautuvia työpaikkoja ei päästetä julkiseen hakuun vaan rekrytointi hoidetaan muita ka-

navia pitkin. Muita kanavia ovat mm. sosiaalinen media (LinkedIn, Facebook, Twitter yms.), yksityiset työn-

välityspalvelut, ”puskaradio” ja henkilökohtaiset suhteet. 

Piilotyöpaikkoja aukeaa monesti pitkälti työnhakijan oman aktiivisuuden avulla tilanteissa, joissa työnantaja 

ei välttämättä ole aiemmin edes ajatellut työllistävänsä lisää. Nykyisin erityisesti sosiaalisen median kautta 

välitettävien työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan jatkuvasti. On vaikea arvioida, miten vähittäiskau-

pan työpaikkailmoitusten julkaisukanavat eroavat tästä yleisestä trendistä.  

Tekstityökalu ei oletuksena tee eroa siinä, onko löydetty sana tarkalleen ottaen missä kohdassa työpaik-

kailmoitusta.  Esimerkiksi sana ”auto” voi olla niin työnantajan esittelytekstiosuudessa osana yrityksen ni-

meä kuin listattuna tarpeena itse ilmoituksessa muodossa ”oma auto välttämätön”. Tästä syystä onkin en-

siarvoisen tärkeä huomata, että tässä selvityksessä analysoidut sanat on käyty asiantuntijatyönä läpi selvit-

täen valittujen sanojen asiayhteys, jotta vältyttäisiin karkealta virheanalyysiltä. 

 

 Vähittäiskaupan työpaikkailmoitukset 

Ilmoitusten alueellinen jakautuminen 

Työpaikkailmoitusten aluejako kertoo ylipäätään työpaikkojen keskittymisestä Uudellemaalle ja eteläisiin 

kasvukeskuksiin, joissa myös asiakkaat ovat (taulukko 3.). On toki itsestään selvää, että koko Suomi on myös 

edustettuna. Ilmoitusten alueellinen jakautuminen on hieman tasaisempaa kuin ruokakaupan selvityksen 

osalta.   
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Taulukko 3. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten alueellinen jakautuminen ELY-keskusalueittain  

Alue Lkm Osuus 

Uusimaa 11787 32 % 

Pirkanmaa 3571 10 % 

Varsinais-Suomi 3507 10 % 

Häme 2590 7 % 

Pohjois-Pohjanmaa 2219 6 % 

Kaakkois-Suomi 1831 5 % 

Pohjois-Savo 1562 4 % 

Keski-Suomi 1473 4 % 

Lappi 1365 4 % 

Pohjanmaa 1232 3 % 

Satakunta 1172 3 % 

Etelä-Pohjanmaa 1120 3 % 

Etelä-Savo 1064 3 % 

Pohjois-Karjala 909 2 % 

Kainuu 508 1 % 

Ahvenanmaa 88 0 % 

Ulkomaat, tai aluetta ei selkeästi 
merkittynä ilmoitukseen 

721 2 % 

Yhteensä 36 719 100 % 

 

Uudenmaan osuus (32 %) on merkittävin, mutta koko vähittäiskaupan työpaikkailmoituksista se on kuiten-

kin pienempi kuin ruokakaupan työpaikkailmoitusten osalta, jossa Uudenmaan ilmoitukset kattoivat  

46 prosenttia ilmoituksista. Tässä selvityksessä Pirkanmaa on edelleen toisena, mutta ero kolmantena ole-

vaan Varsinais-Suomeen on miltei olematon. Ruokakaupan selvityksessä, näiden samoilla sijoilla olevien 

maakuntien välillä eroa oli viisi prosenttiyksikköä. 

Ilmoitukset, joissa aluetta ei ole merkittynä ilmoitukseen ovat joko ulkomaille kohdistettuja työpaikkailmoi-

tuksia tai sitten aluetta ei vain ole mainittuna. Näitä ilmoituksia oli kaksi prosenttia kaikista ilmoituksista. 

Toisaalta niitä oli kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi Kainuussa ja Ahvenanmaalla yhteensä. 

 

Ilmoitusten jakautuminen toimialoittain 

Vähittäiskaupan toimialojen työpaikkailmoitusten jakautuminen on kuvattu taulukossa 4. Muiden kotitalo-

ustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä sekä muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymä-
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löissä -luokkien yrityksissä on ollut tarkastelujakson aikana selvästi eniten työpaikkailmoituksia. Nämä alat 

kattoivat 48 prosenttia kaikista työpaikkailmoituksista. 

 

Taulukko 4. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten jakautuminen toimialoittain  

Toimiala Toimialaluokka Lkm Osuus 

475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 8706 24 % 

477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 8689 24 % 

452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) 2804 8 % 

473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 2771 8 % 

476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 2477 7 % 

451 
Moottoriajoneuvojen kauppa (pl. 45111 Henkilöautojen ja kevyiden 
moottoriajoneuvojen tukkukauppa ja 45191 Kuorma-autojen ja muiden 
raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa) 

2220 6 % 

474 
 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöis-
sä 

1872 5 % 

472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 1816 5 % 

453 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa (pl. 45311 Moottori-
ajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat)) 

1805 5 % 

479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa) 1590 4 % 

471 
Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä (pl. 4711 Elintarvik-
keiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa) 

1515 4 % 

478 Tori- ja markkinakauppa 324 1 % 

454 
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja kor-
jaus (pl. 45401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukku-
kauppa) 

130 0 % 

Yhteensä 36 719 100 % 

 

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä -luokkaan kuuluu kotitaloustavaroihin, kuten teks-

tiileihin, rautakauppatavaroihin, mattoihin, sähkölaitteisiin tai huonekaluihin erikoistuneet vähittäiskaupan 

yritykset. Suurin toimiala tämän luokan sisällä oli sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa (TOL 47540), 

jossa ryhmässä työpaikkailmoituksia oli 2 255 kappaletta. Seuraavana tässä ryhmässä oli rauta- ja rakennus-

tarvikkeiden yleisvähittäiskauppa (TOL 47521) 1884 ilmoituksella. 
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Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä -luokkaan kuuluu kaikki erikoismyymälöissä tapah-

tuva vähittäiskauppa, jota ei ole luokiteltu muualle. Näitä ovat mm. vaatteiden, jalkineiden ja nahkatava-

roiden, apteekkituotteiden ja terveydenhoitotarvikkeiden, kellojen, matkamuistojen, puhdistusaineiden, 

aseiden, kukkien ja lemmikkieläinten myynti. Tähän kuuluu myös käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 

niihin erikoistuneissa myymälöissä. Suurin toimiala tämän luokan sisällä oli vaatteiden yleisvähittäiskauppa, 

johon oli kohdistettu 2404 työpaikkailmoitusta. Seuraavana olivat apteekit (TOL 47730), joihin oli ilmoitettu 

775 työpaikkailmoitusta. 

Kärkikaksikon jälkeen moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) -ryhmässä eniten työ-

paikkailmoituksia oli moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) (TOL 45201) -toimialalla, 2 760 

kappaletta.  

Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa -luokassa kaikki ilmoitukset kohdistuivat huoltamotoimintaan 

(TOL 47301), jossa työpaikkailmoituksia oli yhteensä 2771. Tämä toimiala oli viisinumerotason tarkastelussa 

eniten työpaikkailmoituksia julkaissut toimiala. 

Kuvassa 3. on esitetty yksitoista työllistävintä toimialaa. Näiden alojen yhteenlaskettu osuus kaikista työ-

paikkailmoituksista oli 55 prosenttia. 

Kaiken kaikkiaan työpaikkailmoitukset jakautuivat 79 toimialalle., josta kuvassa 3 on ne alat, joilla työpaik-

kailmoituksia oli yli 1 000 kappaletta.  

 

Taulukko 5. Työpaikkailmoitusten lukumäärän ja toimialojen lukumäärän suhde 

Työpaikkailmoituksia Toimialojen lkm 

Yli 1 000 ilmoitusta 11 

500–999 ilmoitusta 11 

100–499 ilmoitusta 31 

alle 100 ilmoitusta 26 
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Kuva 3. Vähittäiskaupassa eniten työpaikkailmoituksia julkaisseet toimialat, viisinumerotaso  

 

 

Vähittäiskaupan toimipaikkojen määriä tutkiessa Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöis-

sä -toimialalla toimipaikkoja oli koko maassa vuonna 2013 selvästi eniten, yli 10 000 kappaletta (taulukko 

6). Samoin tällä toimialalla henkilöstön määrä oli suurin, yli 31 000 henkilöä. 
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Taulukko 6. Toimipaikkatilastot vuonna 2013 koko maassa henkilöstön määrän mukaan (ToimialaOnline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpaikkailmoitusten määrässä mitattuna suurimmat toimialat ovat suurimpia myös henkilöstön määrän 

mukaan. Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä (TOL 471) olisi ilman ruokakauppojen poislu-

kemista ollut tässä taulukossa selvä ykkönen henkilöstön määrässä (59 766 henkilö vuonna 2013). 

 

Ilmoitusten jakautuminen työnantajien mukaan 

Yhteensä 3 925 yritystä tai työnantajaa on julkaissut ainakin yhden työpaikkailmoituksen selvityksessä mää-

ritellyllä aikavälillä eli 1.1.2010–31.3.2015. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet työnantajat on listattu 

taulukossa 7. 

Toimiala Toimipaikat Henkilöstö 

477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 10668 31412 

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä (pl. 
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton 
vähittäiskauppa) 

665 25146 

475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa eri-
koismyymälöissä 

4846 20568 

452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyö-
rät) 

6281 19688 

453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa (pl. 
45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukku-
kauppa (pl. renkaat)) 

1610 6860 

476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa eri-
koismyymälöissä 

2178 6364 

451 Moottoriajoneuvojen kauppa (pl. 45111 Henkilöautojen 
ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa ja 45191 
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen 
tukkukauppa) 

2044 5592 

472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä 

1720 5159 

473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 1235 4938 

474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä 

1138 4097 

479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja 
markkinakauppa) 

2035 1897 

454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myyn-
ti, huolto ja korjaus (pl. 45401 Moottoripyörien sekä niiden 
osien ja varusteiden tukkukauppa) 

289 709 

478 Tori- ja markkinakauppa 304 310 

Yhteensä 35 013 132 740 
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Taulukko 7. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet vähittäiskaupan yritykset, top 20 

Yritys Lkm 

Aldan Contact Oy 917 

Oy Hedengren Direct Ab 671 

Alko Oy 657 

JYSK Oy 647 

Leikkien Group Oy 646 

K-World Wide Oy 645 

Suomen Lämpöikkuna Oy 622 

Dressmann Oy Ab 561 

Ikea Oy 532 

Anttila Oy 524 

Siiwerk Oy 521 

Bestseller Retail Finland Oy 398 

Vianor Oy 385 

K-citymarket Oy 361 

Trendintekijät Oy 354 

Tamoils Oy 345 

Bauhaus & Co. Ky 310 

Maskun Kalustetalo Oy 308 

Eurokangas Oy 306 

Suomen Kiintokaluste Oy 293 

Yhteensä 10 003 

Osuus kaikista ilmoituksista yhteensä 27 % 

 

Eniten työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien top 20-lista on kuvattuna taulukossa 6. Näiden 20 eniten 

työpaikkailmoituksia ilmoittaneiden työnantajien ilmoitusten yhteismäärä oli noin 10 000 kpl. Se kattaa yli 

neljänneksen kaikista työpaikkailmoituksista. 

Listan kärjessä on Aldan Contact Oy 917 työpaikkailmoituksella. Nämä työpaikkailmoitukset jakautuvat yh-

teensä 9 kunnan alueelle, joista Turku ja Tampere kattoivat 67 prosenttia. Aldanin ilmoitukset oli jätetty 

kesäkuun 2010 ja tammikuun 2013 välillä. Aldan Contact Oy kuuluu televiestintälaitteiden vähittäiskaupan 

(TOL 47420) toimialaan ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n mukaan yrityksen toiminta on keskeytynyt 

1.4.2015. Lähteenä on Verohallinto.  

Oy Hedengren Direct Ab:n työpaikkailmoituksia oli toiseksi eniten, 671 kappaletta. Alko Oy:n 657 työpaik-

kailmoitusta jakautuivat 160 kunnan alueelle. Jyväskylässä oli näistä eniten, 25 kappaletta.  
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K-Citymarketin työpaikkailmoitukset jakautuvat 52 kunnan alueelle, joista eniten ilmoituksia oli Helsingissä 

(56 kappaletta). K-Citymarketit kuuluvat Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m2) (TOL 47191) toimialaan, mikä 

selittää näiden kauppojen puuttumisen ruokakaupan työpaikkailmoitusselvityksestä. 

Tämän selvityksen liitteenä on listaus sadasta eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneista työnantajista ja 

ilmoitusten lukumäärästä.  

Kaiken kaikkiaan yli puolet (54 %) työpaikkailmoituksia jättäneistä yrityksistä ja työnantajista oli julkaissut 

1–2 ilmoitusta (taulukko 8). Osuus on likipitäen sama, kuin aiemmin tehtyjen selvitysten osalta. Molemmis-

ta, niin ruokaketjun kuin ruokakauppojenkin työnantajista 53 prosenttia oli ilmoittanut 1–2 työpaikkailmoi-

tusta. 

Taulukko 8. Työpaikkailmoitusten ja työnantajien lukumäärän suhde 

Työpaikkailmoituksia 
Työnantajien 

lukumäärä 

Yli 500 ilmoitusta 11 

100–499 ilmoitusta 50 

50–99 ilmoitusta 51 

10–49 ilmoitusta 402 

3–9 ilmoitusta 1303 

1–2 ilmoitusta 2108 

 

Ilmoitusten jakautuminen eri ammatteihin 

Pääammattiluokittain tarkasteltuna on erittäin helppo huomata, että valtaosa vähittäiskaupan työpaikkail-

moituksista kohdistui palvelu- ja myyntityöntekijöiden luokkaan (kuva 4.). Näitä ilmoituksia oli yhteensä 

20 398 kappaletta ja ne käsittivät yli 56 prosenttia kaikista ilmoituksista. Eniten ilmoituksia tässä ryhmässä 

oli myyjän ammatissa, 10591 kappaletta. Myyjäilmoituksia oli kaiken kaikkiaan eniten.  

Verrattuna ruokakaupan ilmoituksiin, jossa palvelu- ja myyntityön ammattien osuus oli 86 prosenttia, vähit-

täiskaupan 56 prosenttia on huomattavasti pienempi. Vähittäiskaupassa sen sijaan asiantuntijoiden amma-

tit sekä korjaus-, rakennus ja valmistustyöntekijät -ammatit olivat selvästi suuremmassa roolissa kuin ruo-

kakaupassa. Asiantuntijoiden ammattien osalta ruokakaupan osuus oli 4 prosenttia, vähittäiskaupassa  

17 prosenttia. Korjaus-, rakennus ja valmistustyöntekijät -ammatit oli edustettuna ruokakaupassa yhden 

prosentin volyymillä, kun vähittäiskaupassa osuus oli 14 prosenttia. 
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Kuva 4. Vähittäiskaupan työpaikkailmoitukset pääammattiluokittain 

 

 

Muiden pääluokkien kuin palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattien eniten ilmoituksia keränneet amma-

tit jakautuvat seuraavasti. Johtajien osalta eniten haettiin toimitusjohtajia, 47 kpl. Erityisasiantuntijoiden 

osalta eniten haettiin mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoita, 521 kpl. Asiantuntijoiden ryhmässä 

eniten ilmoituksia oli myyntiedustajan ammatissa, 3450 kpl. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osal-

ta eniten ilmoituksia oli yleissihteerien ammatissa, 266 kpl. Maanviljelijät, metsätyöntekijät -ryhmässä eni-

ten ilmoituksia oli Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät -ammatissa, 160 kpl. Korjaus-, rakennus- 

ja valmistustyöntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli Moottoriajoneuvojen asentajat ja 

jat -ammatissa, 2203 kpl. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmästä eniten ilmoituksia oli kuorma-auton 

ja erikoisajoneuvojen kuljettajat -ammatissa, 190 kpl. Muiden työntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli 

Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. -ammatissa, 447 kpl. 

Taulukosta 9 nähdään, mihin ammatteihin työpaikkailmoituksia on eniten ilmoitettu. Kuten sanottua, myy-

jien osuus oli huomattava, yli 28 prosenttia kaikista ilmoituksista. Kuten ruokakaupankin osalta, ammattilis-

tauksesta voi havaita, että valtaosa TOP 20 -ammateista liittyy myyntiin ja asiakaspalveluun joko suoraan tai 

välillisesti. Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat puhkovat hyvin myyntivoittoista kärkeä ollen kol-

manneksi yleisin ammatti.   
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Taulukko 9. Eniten työpaikkailmoituksia vähittäiskaupassa, ammattijakauma TOP 20 

Ammatti Lkm Osuus 

Myyjät 10591 28,8 % 

Myyntiedustajat 3450 9,4 % 

Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat 2203 6,0 % 

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät 1632 4,4 % 

Kassanhoitajat ja lipunmyyjät 1560 4,2 % 

Huoltamotyöntekijät 1267 3,5 % 

Myymäläesimiehet 1197 3,3 % 

Kaupanvälittäjät 1099 3,0 % 

Polkupyöränkorjaajat ym. 795 2,2 % 

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 675 1,8 % 

Tuote-esittelijät 647 1,8 % 

Kioski- ja torimyyjät 632 1,7 % 

Kahvila- ja baarimyyjät 564 1,5 % 

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 521 1,4 % 

Farmaseutit 516 1,4 % 

Suoramyyjät 490 1,3 % 

Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 447 1,2 % 

Avustavat keittiötyöntekijät 406 1,1 % 

Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. ICT) 332 0,9 % 

Yleissihteerit 266 0,7 % 

Muut ammatit yhteensä (247 eri ammattia) 7429 20,2 % 

 

Muut-kohdassa on yhteensä 247 eri ammattia. Työpaikkailmoitusten määrän ja ammattien suhde on esitet-

ty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Työpaikkailmoitusten määrän ja ammattien suhde 

Työpaikkailmoituksia 
Ammattien 
lukumäärä 

Yli 1 000 ilmoitusta 8 

500–999 ilmoitusta 7 

100–499 ilmoitusta 30 

10–99 ilmoitusta 84 

3–9 ilmoitusta 62 

1–2 ilmoitusta 76 
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 Osaamistarpeet vähittäiskaupan työpaikkailmoituksissa 

Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten ylivoimaisesti merkittävin osaamistarve oli asiakaspalvelu, jonka tar-

peeseen viitattiin asiakaspalvelu-sanan eri muotoja käyttäen 52 prosentissa työpaikkailmoituksia. Asiakas-

palvelun tärkeyttä korostaa, että valtaosa muistakin paljon osumia saaneista termeistä oli nimenomaan 

asiakaspalvelua tukevia henkilökohtaisia taitoja tai erilaisia osaamisia ja ammattitaitoja. Asiakaspalveluun 

viitattiin kuitenkin hieman harvemmin kuin ruokakaupan selvityksessä vastaavaan avainsanaan. Eroa oli 

noin viisi prosenttiyksikköä, ruokakaupan ilmoituksista hieman yli 57 prosentissa oli maininta asiakaspalve-

lusta. Tämä selittyy pitkälti sillä, että vähittäiskaupan ammattijakauma oli monipuolisempi eikä myyjän 

ammatti ollut yhtä hallitsevassa osassa. 

Asiakaspalvelun lisäksi vähittäiskaupan osaamistarpeista muodostui lopulta 61 muuta avainsanarykelmää, 

jotka koostuivat lukuisasta joukosta eri ilmaisuja ja sanojen taivutusmuotoja. Rykelmät on jaettu osaamis-

tarveanalyysissä karkeasti kolmeen alla listattuun aihekokonaisuuteen. Lisäksi aineistosta on muodostettu 

neljänneksi osuudeksi Muut, joka sisältää muita merkityksellisiä sanoja.  

 Henkilökohtaiset ominaisuudet 

 Osaaminen ja ammattitaito 

 Koulutus 

 Muut 

Näiden luokitusten osalta alla on esitettynä kunkin kokonaisuuden avainsanat sekä niiden työpaikkailmoi-

tusten lukumäärät, joissa esiintyy jokin näiden luokiteltujen avainsanarykelmien joukkoon kuuluvista varsi-

naisista sanoista.  

Kaikki sanarykelmät, ilmoitusten lukumäärät ja osuudet ilmoituksista on listattuna liitteenä. 

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 

Henkilökohtaisista ominaisuuksia kuvaavia avainsanoja oli yhteensä 24 kappaletta. Eniten esiintyi reippau-

teen, oma-aloitteisuuteen ja palveluhenkisyyteen tai -haluun liittyviä sanoja (taulukko 11.). Näiden lisäksi 

kyky itsenäiseen työskentelyyn, joustavuus ja aktiivisuus koettiin tärkeiksi ominaisuuksiksi. Kaiken kaikkiaan 

vähittäiskaupan, kuten ruokakaupankin työpaikkailmoituksissa haettiin henkilökohtaisten ominaisuuksien 

osalta perinteistä reipasta työntekijää, joka pärjää asiakaspalvelutilanteessa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja 

vastuullisesti. Ero näiden selvitysten välillä oli melko marginaalinen henkilökohtaisten ominaisuuksien osal-

ta. 

  



Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi  

Foredata Oy 

 

 
17 

 

Taulukko 11. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät avainsanat vähittäiskaupan työpaikkailmoituksissa, 

TOP 15 

Avainsana / Henkilökohtainen ominaisuus Ilmoitusten lkm Osuus ilmoituksista 

Reippaus 9429 25,7 % 

Aloitteellisuus, oma-aloitteisuus, omatoimisuus 8950 24,4 % 

Palveluasenne/halu/henkisyys 8106 22,1 % 

Itsenäisyys 5715 15,6 % 

Joustavuus 5247 14,3 % 

Aktiivisuus 4333 11,8 % 

Ahkeruus 4262 11,6 % 

Positiivinen asenne 3305 9,0 % 

Vastuullisuus 3040 8,3 % 

Huolellisuus 1462 4,0 % 

Luotettavuus 1059 2,9 % 

Ripeys 1039 2,8 % 

Energisyys 1017 2,8 % 

Visuaalisuus 913 2,5 % 

Pitkäjänteisyys 764 2,1 % 

 
Taulukon ulkopuolelta vähäisempiä osumia löytyi myös mm. paineensietokyvylle, fyysisyydelle, organisoin-

tikyvylle ja ulospäinsuuntautuneisuudelle. Myös nämä ominaisuudet ovat hyvin linjassa ylläolevan taulukon 

ominaisuuksien kanssa ja toisaalta ne monipuolistavat haettuja ominaisuuksia, toisaalta vahvistavat osal-

taan perinteisten hyveiden merkitystä vähittäiskaupan työntekijöiden ominaisuuksissa 

 

Osaaminen ja ammattitaito 

Taulukossa 12 kuvatussa osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvissä osaamistarpeissa korostuu asiakaspalve-

lun tärkeys. Noin 52 prosentin osuus ilmoituksista on selvästi vähittäiskaupan suurin. Vaikka osuus on hie-

man pienempi kuin ruokakaupan selvityksessä, ero seuraavana olevaa osaamistarpeeseen (reippaus), on 

kuitenkin selvästi suurempi kuin ruokakaupassa. Tämä korostaa entisestään asiakaspalvelun merkitystä. 

Kaiken kaikkiaan osaamiseen ja ammattitaitoon löytyi 22 avainsanaa. 

Sekä myynti- kassankäyttötaitoja oli hyvin edustettuna listalla. Myyntitaito nousi tässä selvityksessä selvästi 

korkeammalle ilmoitusosuuksissa kuin ruokakaupan selvityksessä. Syynä saattaa piillä tämän selvityksen 

osalta juuri kaupankassojen puuttuminen myyjä-ilmoituksista. Itse kassankäyttötaito oli sekä vähittäiskau-

passa että ruokakaupassa olennainen osaaminen.  

Kuten ruokakaupankin osalta, ammattitaito nousee esiin myös vähittäiskaupan ilmoituksissa. Se tarkoittaa, 

että ilmoituksissa on eri tavoin korostettu aiemmin hankitun ammattitaidon merkitystä juuri siinä tehtäväs-
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sä, johon uutta osaajaa ollaan rekrytoimassa. Tämän on luontevaa olettaa tarkoittavan esimerkiksi aiempaa 

kokemusta vastaavista tehtävistä. 

Esimiestaitojen merkitys ei noussut aivan yhtä korkealle vähittäiskaupan selvityksessä kuin ruokakaupassa.  

Kieli- ja kulttuuriosaamiset nousivat myös merkittävään rooliin, mutta ne käsitellään tämän selvityksen 

osalta seuraavassa kappaleessa. 

 

Taulukko 12. Osaamiseen tai ammattitaitoon liittyvät avainsanat vähittäiskaupan työpaikkailmoituksissa, 

TOP 13 

Avainsana / Osaaminen ja ammattitaito Ilmoitusten lkm Osuus ilmoituksista 

Asiakaspalvelu 18936 51,6 % 

Myyntityö 6481 17,7 % 

Ammattitaito 4534 12,3 % 

Kassa/kassatyö/osaaminen 3568 9,7 % 

Englannin kielitaito 3338 9,1 % 

Yhteistyökyky/taidot 3057 8,3 % 

Tietotekniset taidot 2430 6,6 % 

Ajokortti 2292 6,2 % 

Myyntihenkisyys/taidot 2139 5,8 % 

Esimiestaito 2098 5,7 % 

Ruotsin kielitaito 1930 5,3 % 

Vuorovaikutustaidot 1754 4, % 

Tiimityö 1657 4,5 % 

 

Top 13 -listassa esitettyjen avainsanojen lisäksi osumia tuli mm. esillepanotaidoille, tuotetuntemukselle, 

anniskelupätevyydelle ja ongelmaratkaisukyvylle. 

 

Koulutus 

Kuten ruokakaupan selvityksenkin tapauksessa, työpaikkailmoitusten osalta tiukasti koulutukseen liittyviä 

avainsanoja ei ollut yksinkertaista erotella aivan omaksi luokakseen (Taulukko 13.). Avainsanoja löytyi yh-

deksän kappaletta ja osa näistä oli merkittynä myös muihin, lähinnä osaamisen ja ammattitaidon avainsa-

naryhmiin. Samoin hygieniapassin olisi voinut liittää osaksi osaamista ja ammattitaitoa. Hygieniapassin vaa-

timus korostuu vähittäiskaupan ilmoituksissa hieman enemmän kuin aiemmin tehdyissä ruokaketjun tai 

ruokakaupan työpaikkailmoitusanalyysissa. 
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Taulukko 13. Koulutukseen liittyvät avainsanat vähittäiskaupan työpaikkailmoituksissa, TOP 7 

Avainsana / Koulutus Ilmoitusten lkm Osuus ilmoituksista 

Englannin kielen taito 3338 9,1 % 

Esimies 2098 5,7 % 

Ruotsin kielen taito 1930 5,3 % 

Hygieniapassi 1268 3,5 % 

Autoalan koulutus 1257 3.4 % 

Venäjän kielen taito 813 2,2 % 

Kaupallinen koulutus 536 1.5 % 

Anniskelupätevyys 294 0,8 % 

Photoshop 89 0,2 % 

 

Kieli- ja kulttuuriosaamisten osalta englannin kieli oli selvästi merkittävin osaamistekijä 9 prosentin osuu-

della työpaikkailmoituksista. Lisäksi ruotsi ja venäjä saivat kumpikin sen verran osumia ilmoituksissa, että 

niiden koulutukselle lienee tilausta. 

Autoalan koulutus nousi esiin ilmoituksissa hajanaisena joukkona erilasia ilmauksia. Samantyyppinen ilmiö 

oli havaittavissa myös kaupallisen koulutuksen suhteen. Näitä molempia koulutukseen liittyviä asioita yh-

disti ilmoituksissa toisaalta pehmennetty ilmaus, jolla haettiin alasta kiinnostuneita, toisaalta tiukka vaati-

mus koulutuksesta. Yhteistä on tietysti myös koulutuksen ja osaamisen suhde, joten nämäkin avainsanat 

olisi voinut luokitella myös osaamisten alle. Autoala toki korostuu yleisemmin myös seuraavassa kappalees-

sa. 

Sanaa ”tutkinto” ei ole tässä selvityksessä nimetty omaksi avainsanakseen, vaikka tämä sana saikin eri tai-

vutusmuodoissa ja variaatioissa 463 osumaa. Se, mihin kulloinkin sanalla tutkinto viitattiin, oli kovin moni-

selitteistä (esim. perustutkinto, ammattitutkinto tai ylioppilastutkinto) ja jakautui hyvin monen asiayhtey-

den (välillä tarvittiin tutkinto, välillä ei), ammatin tai osaamisen osalle. Tästä syystä tutkinto-sana oli jätet-

tävä varsinaisten avainsanojen ulkopuolelle frekvenssien ollessa lopulta hyvin pieniä. 

 

Muut 

Taulukossa 14. on kerrottu muiden riittävästi osumia saaneiden avainsanojen listaus. Muita sanoja oli yh-

tensä 12 kappaletta. Listalla korostuu kaupan osa-alueista muoti, autoala ja renkaat. Nämä teemat olivat 

näkyvissä myös työpaikkailmoitusten toimialajaossa. Lisäksi tietotekniset tuotenimet, kuten Excel ja Word 

maalaavat laajempaa kuvaa vähittäiskaupan eri alojen työntekijöiden osaamistarpeista. 
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Taulukko 14. Muut avainsanat vähittäiskaupan työpaikkailmoituksissa  

Avainsana / Muut Ilmoitusten lkm Osuus ilmoituksista 

Muoti 3399 9,3 % 

Oma auto 2884 7,9 % 

Autoala 1995 5,4 % 

Sesonkityö 1833 5,0 % 

Rengas 1167 3,2 % 

Veikkauksen tuntemus 712 1,9 % 

Fyysisyys 699 1,9 % 

Office 273 0,7 % 

Excel 261 0,7 % 

Word 211 0,6 % 

Photoshop 89 0,2 % 

Olut 59 0,2 % 

 

Työn tekemisen järjestelyihin kuuluvat sesonkityö sekä oma auto ovat myös merkittävässä roolissa vähit-

täiskaupan työpaikkailmoituksia. 

 

 Lopuksi 

Uudenmaan työpaikkailmoitusmäärät olivat omassa luokassaan vähittäiskaupan ilmoitusten aluetarkaste-

lussa. 32 prosenttia ilmoituksista oli Uudeltamaalta. Myös Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi erottuivat muista 

ELY-keskusalueista kymmenen prosentin osuuksilla. Aluetarkastelu ei vähittäiskaupan, kuten ei ruokakau-

pankaan osalta sinänsä yllätä, näillä alueilla on ylipäätään paljon ihmisiä ja yrityksiä. 

Toimialoittain tarkasteltuna vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten enemmistö (48 %) lukeutui muiden koti-

taloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä sekä muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyy-

mälöissä -toimialojen osalle. Nämä alat olivat myös työllistävimpien alojen kärkikolmikossa Vähittäiskauppa 

erikoistumattomissa myymälöissä -alan kanssa. Tarkemmalla toimialatasolla tarkasteltuna eniten työpaik-

kailmoituksia oli huoltamotoiminnan, moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen sekä vaatteiden yleisvä-

hittäiskaupan aloilla. 

Työllistävin yritys oli Aldan Contact Oy 917 työpaikkailmoituksella. Kyseinen yritys oli jättänyt viimeisen 

työpaikkailmoituksen vuoden 2013 alussa ja vuonna 2015 toiminta oli keskeytynyt. Seuraavaksi eniten työ-

paikkailmoituksia oli Oy Hedengren Direct Ab:lla, 671 kappaletta. Alko Oy:n 657 ilmoitusta jakautuivat yli 

150 kunnan alueelle. 

Ammattitarkastelussa vähittäiskaupan monipuolisuutta kuvastaa 267 ammatin osalle jakaantuneet työpaik-

kailmoitukset. Ylivoimaisesti eniten työpaikkailmoituksia oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden pääluokassa. 

Eniten ilmoituksia niin tässä luokassa kuin ylipäätäänkin koko aineistossa oli myyjän ammatissa. Myyjäilmoi-
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tuksia oli 29 prosenttia kaikista ilmoituksista, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin mitä 

myyjäilmoituksia oli ruokakaupan työpaikka-analyysissa. 

Suurin osa tämän selvityksen työpaikkailmoituksista oli kohdistettu ammatteihin, joissa on paljon työllisiä ja 

joissa ei vaadita korkeaa koulutusta. Myyjän ammatti on tästä hyvänä esimerkkinä ja se oli suurin niin tässä 

selvityksessä kuin myös edeltävissä ruokakaupan ja ruokaketjun analyyseissa. Myös vähittäiskaupassa eni-

ten työpaikkailmoituksia ilmoitetaan yleensä niihin ammatteihin, joissa työllisiä on eniten ja työpaikkojen 

vaihtuvuus on suurinta. Koko vähittäiskaupan ilmoituksissa kesätyösesonki ei korostunut niin selvästi kuin 

ruokakaupan tai etenkään ruokaketjun lailla. Toki kuitenkin myös vähittäiskaupan alalla työpaikkailmoitus-

ten määrä oli korkeimmillaan aina lopputalvesta / alkukeväästä, mikä on vahva vihje kesätyöpaikkojen rek-

rytoinneista. Vähittäiskaupan ilmoitusten toinen piikki oli kesän jälkeen. 

Vähittäiskaupan työpaikkailmoituksissa esitetyt yleisimmät osaamistarpeet olivat linjassa niiden ammattien 

kanssa, joihin työntekijöitä haettiin. Tämän työpaikkailmoitusselvityksen osalta voidaan karkeasti yleistää, 

että vähittäiskaupankaupan työntekijältä edellytetään ensisijaisesti myyjän ominaisuuksia, asiakaspalvelu-

taitoa ja reippautta. Asiakaspalvelun merkitystä ei voi tuskin liikaa korostaa. 

Toimialajaon myötä on kuitenkin selvä, että työntekijöiden haettuihin ominaisuuksiin ja taitoihin vaikuttaa 

erityisesti tarkempi toimiala. Muoti liittyy selkeästi vaatteiden yleisvähittäiskauppaan. Tämän selvityksen 

osalta osumia saivat lisäksi mm. autoala ja renkaat. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä kohdistu suurim-

man tämän selvityksen toimialan, eli huoltamotoiminnan osalle, jolla on nykypäivänä enemmän tarvetta 

mm. asiakaspalvelu- ja kassaosaamiselle. Autot sen sijaan liittyvät luontevasti tämän selvityksen toiseksi 

suurimman alan, eli moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon osalle. 
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 Liite 1.  

Tämän selvityksen toimialat ja kunkin toimialan työpaikkailmoitusten lukumäärä (1.1.2010–31.3.2015) 

ToimialaID Toimiala Lkm 

45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 2173 

45192 
Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähit-
täiskauppa 

47 

45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) 2760 

45202 Renkaiden korjaus 44 

45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) 911 

45322 Renkaiden vähittäiskauppa 894 

45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa 104 

45403 Moottoripyörien huolto ja korjaus 26 

47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²) 1269 

47199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (enintään 2500 m²) 246 

47210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa 127 

47220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa 69 

47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 208 

47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa 162 

47242 Makeisten vähittäiskauppa 154 

47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 658 

47291 Jäätelökioskit 196 

47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 149 

47299 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 93 

47301 Huoltamotoiminta 2771 

47410 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa 423 

47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 1160 

47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 289 

47511 Kankaiden vähittäiskauppa 1142 

47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 16 

47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 1884 

47522 Maalien vähittäiskauppa 35 

47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa 474 

47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 677 

47531 Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa 69 

47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 90 

47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 2255 

47591 Huonekalujen vähittäiskauppa 1249 

47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 70 

47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 20 

47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 81 

47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 167 



Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi  

Foredata Oy 

 

 
23 

47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 252 

47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa 225 

47610 Kirjojen vähittäiskauppa 221 

47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa 617 

47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa 16 

47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa 18 

47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa 810 

47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 71 

47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa 724 

47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 277 

47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa 567 

47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 123 

47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa 31 

47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 2404 

47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 560 

47722 Laukkujen vähittäiskauppa 258 

47730 Apteekit 775 

47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 287 

47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 613 

47761 Kukkien vähittäiskauppa 373 

47762 Kukkakioskit 24 

47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa 327 

47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa 315 

47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 196 

47781 Taideliikkeet 35 

47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 112 

47783 Optisen alan vähittäiskauppa 328 

47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa 86 

47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 496 

47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa 336 

47791 Antiikkiliikkeet 16 

47792 Antikvariaattikauppa 5 

47793 Huutokauppakamarit 2 

47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 143 

47810 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreil-
la 

180 

47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 3 

47890 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla 141 

47911 Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti ja verkkokauppa 13 

47912 Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa 27 

47913 Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa 209 

47919 Muu postimyynti ja verkkokauppa 75 

47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 1266 
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 Liite 2. 

Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet työnantajat 1.1.2010–31.3.2015, TOP 100 

 
Työnantaja Lkm 

 
Työnantaja Lkm 

 
Työnantaja Lkm 

1. Aldan Contact Oy 917 35. Spiron Oy 178 69. Suomalainen Kirjakauppa Oy 83 

2. Oy Hedengren Direct Ab 671 36. Motonet Oy 178 70. Autosalpa Oy 83 

3. Alko Oy 657 37. Eliittikatot Oy 153 71. Suomen Kala Auto Oy 81 

4. JYSK Oy 647 38. Suomen Soitinkoulut Oy 151 72. K-Team Finland Oy 81 

5. Leikkien Group Oy 646 39. Brendell Finland Oy 151 73. DS&M Publishing Oy 79 

6. K-World Wide Oy 645 40. H & M Hennes & Mauritz Oy 150 74. Perälä Eija Maarit 78 

7. Suomen Lämpöikkuna Oy 622 41. LB Distribution Finland Oy 150 75. K-TRADING FINLAND 74 

8. Dressmann Oy Ab 561 42. Clas Ohlson Oy 149 76. Avernia Oy 74 

9. Ikea Oy 532 43. Cailap Oy Marketing 149 77. Kivenlahden Moottori Oy 73 

10. Anttila Oy 524 44. Gigantti Oy Ab 146 78. Metroauto Oy 73 

11. Siiwerk Oy 521 45. Silmäasema Fennica Oy 145 79. Vaunula Oy 73 

12. Bestseller Retail Finland Oy 398 46. Suomen Euromaster Oy 143 80. Pern Oy 72 

13. Vianor Oy 385 47. Suomen Polkupyörätukku Oy 132 81. Kotkan Garderobi Oy 71 

14. K-citymarket Oy 361 48. Musti ja Mirri Oy 129 82. Indoor Group Oy 71 

15. Trendintekijät Oy 354 49. Rengasmaailma Oy 128 83. Zigi Zagi Finland Oy 70 

16. Tamoils Oy 345 50. Lekator Oy 124 84. Huoltamo ja Kahvio Kjellman Ky 69 

17. Bauhaus & Co. Ky 310 51. Raskone Oy 124 85. Duolog Warehouse Oy 69 

18. Maskun Kalustetalo Oy 308 52. Turku Data Oy 120 86. Suomen Kotijäätelö Oy 68 

19. Eurokangas Oy 306 53. Käyttöauto Oy 112 87. FinnGold Oy 68 

20. Suomen Kiintokaluste Oy 293 54. Eläinsoppi - Animalshop Oy 110 88. Hemtex Oy 68 

21. Lindex Oy 281 55. Eero Suni Oy 109 89. CarCare Finland Oy 67 

22. Rexram Oy 276 56. Expert ASA Oy 108 90. Muotitalo Jokinen Oy 66 

23. Autotalo Laakkonen Oy 273 57. Starkki Oy Ab 106 91. Kekäle Oy 64 

24. Oy Finate Ab 251 58. KRM Kenkä Oy 104 92. Kamux Oy 64 

25. Seppälä Oy 251 59. Ekomaker Oy 103 93. Click Shoes Oy 64 

26. Osuuskauppa Arina 221 60. Cubus Finland Oy Ab 103 94. Nilson Group AB, filial i Finland 64 

27. Restel Liikenneasemat Oy 210 61. JC Jeans & Clothes Oy 101 95. Satakaari Oy 60 
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28. Veljekset Laakkonen Oy 206 62. Promocom Oy 99 96. TOP-TOY A/S, filial i Finland 59 

29. DCity Stations Oy 199 63. Zil Oy 96 97. Inkerin rinkelit & Eemelin eväät 59 

30. Laukkufriikki Oy 198 64. Puuilo Oy 93 98. Kymppi-Katto Oy 58 

31. Fixi Oy 189 65. Servea Oy 91 99. Partioaitta Oy 58 

32. Stadium Oy 183 66. Kilosoft Oy 86 100. Oy Selecta Ab 58 

33. Delta Auto Oy 182 67. Eurosuni Oy 85 
   

34. Riedeck Oy 181 68. Jennifer shoes Oy 83 
   

  



Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi  

Foredata Oy 

 

 
26 

 Liite 3. 

Työpaikkailmoituksista haetut avainsanat  

Henkilökohtaiset ominaisuudet lkm prosentti 

Reippaus 9429 25,6788 

Aloitteellisuus, oma-aloitteisuus, omatoimisuus 8950 24,3743 

Palveluasenne/halu/henkisyys 8106 22,0758 

Itsenäisyys 5715 15,5641 

Joustavuus 5247 14,2896 

Aktiivisuus 4333 11,8004 

Ahkeruus 4262 11,6071 

Positiivinen asenne 3305 9,0008 

Vastuullisuus 3040 8,2791 

Huolellisuus 1462 3,9816 

Luotettavuus 1059 2,8841 

Ripeys 1039 2,8296 

Energisyys 1017 2,7697 

Visuaalisuus 913 2,4865 

Pitkäjänteisyys 764 2,0807 

Paineensietokyky 736 2,0044 

Fyysisyys 699 1,9036 

Organisointikyky 651 1,7729 

Ulospäinsuuntautuneisuus 646 1,7593 

Järjestelmällisyys 645 1,7566 

Rehellisyys 559 1,5224 

Täsmällisyys 269 0,7326 

Päätöksentekokyky 145 0,3949 

Ryhmätyöhenki 99 0,2696 

 

Osaaminen ja ammattitaito lkm prosentti 

Asiakaspalvelu 18936 51,57 

Myyntityö 6481 17,6503 

Ammattitaito 4534 12,3478 

Kassa/kassatyö/osaaminen 3568 9,717 

Englannin kielitaito 3338 9,0907 

Yhteistyökyky/taidot 3057 8,3254 

Tietotekniset taidot 2430 6,6178 

Ajokortti 2292 6,242 

Myyntihenkisyys/taidot 2139 5,8253 



Vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi  

Foredata Oy 

 

 
27 

Esimies 2098 5,7137 

Ruotsin kielitaito 1930 5,2561 

Vuorovaikutustaidot 1754 4,7768 

Tiimityö 1657 4,5127 

Venäjän kielen taito 813 2,2141 

Esillepano 735 2,0017 

Tuotetuntemus 326 0,8878 

Anniskelupätevyys 294 0,8007 

Ongelmanratkaisu 252 0,6863 

Hyllytys 245 0,6672 

Pakkaaminen 193 0,5256 

Johtaminen 183 0,4984 

Remontointi 153 0,4167 

 

Koulutus lkm prosentti 

Englannin kielitaito 3338 9,0907 

Esimies 2098 5,7137 

Ruotsin kielitaito 1930 5,2561 

Hygieniapassi 1268 3,4533 

Autoalan koulutus 1257 3.4233 

Venäjän kielen taito 813 2,2141 

Kaupallinen koulutus 536 1.4597 

Anniskelupätevyys 294 0,8007 

Photoshop 89 0,2424 

 

Muut lkm prosentti 

Muoti 3399 9,2568 

Oma auto 2884 7,8542 

Autoala 1995 5,4332 

Sesonkityö 1833 4,992 

Rengas 1167 3,1782 

Veikkauksen tuntemus 712 1,9391 

Fyysisyys 699 1,9036 

Office 273 0,7435 

Excel 261 0,7108 

Word 211 0,5746 

Photoshop 89 0,2424 

Olut 59 0,1607 

 

 


