
Redovisning av detaljhandeln 2012

Livsmedel och drycker den största produktgruppen inom
detaljhandeln år 2012
Livsmedel och drycker var den klart största gruppen när det gäller försäljning inom detaljhandeln
år 2012. Gruppens andel av omsättningen inom detaljhandeln var tillsammansmer än 35 procent.
Den näst största gruppen var butikshandel med kläder, apoteksvaror och sjukvårdsartiklar,
hygienartiklar, blommor och andra växter, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur. Gruppens
andel av omsättningen inom detaljhandeln var mer än 21 procent. Den tredje största gruppen
var detaljhandel med drivmedel och övriga nya varor med en andel på över 16 procent.

Figur 1. Omsättning inom detaljhandeln efter CPA klass år 2012

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.4.2014
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Tabell 1. Omsättningens andel inom detaljhandeln efter CPA klass år 2012

Andel av
oms. %

Andel av
dh %

Omsättning mn. € Benämning CPACPA klass

21,38177,5
Butikshandel med frukt, grönsaker, kött, fisk, 
bageriprodukter, mejeriprodukter och ägg

47001

1133,7Butikshandel med färska frukter och grönsaker470011

190,4Butikshandel med beredda frukter och grönsaker470012

1158,9Butikshandel med kött470013

980,0Butikshandel med köttvaror470014

515,1Butikshandel med fisk, skaldjur och blötdjur470015

1078,1Butikshandel med bageriprodukter470016

802,0Butikshandel med konfektyrer470017

2206,3Butikshandel med mejeriprodukter470018

113,0Butikshandel med ägg470019

14,35497,6Butikshandel med andra livsmedel, drycker och tobak47002

2292,9Butikshandel med alkoholhaltiga drycker470025

734,6Butikshandel med andra drycker470026

871,1Butikshandel med tobak470027

2,61011,3Detaljhandel med informations- och kommunikationsutrustning47003

7,83014,8Butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor47004

11,14272,5Butikshandel med hushålls- och heminredningsartiklar47005

543,5Butikshandel med textilier470051

1461,3Butikshandel med elektriska hushållsapparater470054

5,01904,3Butikshandel med kultur- och fritidsartiklar47006

21,18096,2

Butikshandel med kläder, apoteksvaror och sjukvårdsartiklar,
hygienartiklar, blommor och andra växter, sällskapsdjur och mat till
sällskapsdjur

47007

2815,1Butikshandel med kläder470071

618,3Butikshandel med skodon470072

109,1Butikshandel med lädervaror och reseffekter470073

1987,9Butikshandel med apoteksvaror470074

229,5Butikshandel med sjukvårdsartiklar470075

1294,6Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar470076

6479,1Detaljhandel med drivmedel och övriga nya varor47008

16,81902,9Detaljhandel med drivmedel470081

99,210038453,4DETALJHANDELN TOTALT47

0,4150,1

Handel med och reparation av motorfordon och motorcyklar utom
CPA-klasserna 45.2 (tjänster inom underhåll och reparation av
motorfordon)samt 45.4 (handelmed och reparations- och servicetjänster
för motorcyklar

45

88,4Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar453

0,4160,3Parti- och provisionshandel utom med motorfordon46

10038763,8OMSÄTTNINGEN TOTALT
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