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Omsättningen i förhållande till försäljningsytan steg med
omkring 26 procent från år 2004
År 2009 uppgick försäljningsytorna inom detaljhandeln i Finland till totalt omkring 9,6 miljoner
kvadratmeter och den totala ytan till omkring 14,4 miljoner kvadratmeter. År 2004 var motsvarande
ytor 9,5 och 16 miljoner kvadratmeter. Detaljhandelns omsättning uppgick år 2009 till omkring
34,1 miljarder euro, medan den år 2004 var omkring 24,9 miljarder euro. Antalet arbetsställen
inom detaljhandeln uppgick till 30 321 och år 2004 till 29 173. Uppgifterna om omsättningen och
antalet arbetsställen framgår av Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Uppgifterna
om försäljningsytor har erhållits genom Statistikcentralens enkät som utfördes som en
urvalsundersökning gällande år 2009.

Försäljnings- och totalytor för detaljhandelns arbetsställen år 2009¹

1) Omfattar inte handel samt reparation och service av motorfordon.

Störst mätt med totalomsättning var detaljhandeln inom butikshandel med brett sortiment om man ser till
hela landet. Antalet arbetsställen var störst inom övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror.
Omsättningen i förhållande till försäljningsytan var år 2009 mer än 17 000 euro per kvadratmeter inom
näringsgrenen ”detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad”. År 2004 var motsvarande omsättning

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.4.2011
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omkring 6 600 euro. Butikshandel med brett sortiment gav en omsättning på mer än 4 400 euro per
kvadratmeter försäljningsyta. År 2004 var motsvarande siffra något under 3 100 euro. Specialiserad handel
med drivmedel hade en omsättning på över 6 700 euro per kvadratmeter försäljningsyta. År 2009 har
producerats enligt näringsgrensindelningen 2008 och år 2004 enligt näringsgrensindelningen 2002.

I storområdena i fasta Finland varierade omsättningen i förhållande till försäljningsytan mellan mer än 3
000 euro och något under 4 000 euro. Sett till storområde var omsättningen i förhållande till försäljningsytan
störst på Åland.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Antalet arbetsställen inom detaljhandeln, totalomsättningen och omsättningen för
försäljningsyta och för totalyta /m2 sett till storområde

Totalytans
omsättning
€ /m2

Försäljnings-
ytans omsättning
€ /m2

Totalyta
m2

Försäljnings-
yta
m2

Total
omsättning
1000 eur

Antalet
arbetställen

Storåmrodet

2 3753 5167 625 4165 151 54318 110 44514 804Södra Finland

2 5603 7873 118 2182 108 3517 983 5008 155Västra Finland

2 1093 3041 841 3801 175 2513 883 1453 542Östra Finland

2 1783 3581 792 5641 162 5973 903 5853 561Norra Finland

4 0685 76251 30336 220208 692259Åland

2 3633 53814 428 8819 633 96234 089 36630 321Hela landet
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