
Koronaviruksen vaikutukset tekstiili-
ja muotialan yrityksille

Koronakyselyn tulokset 14.5.2020



Keskeisiä tuloksia
• Tekstiili- ja muotialan tilanne edelleen todella haastava

• Yli kolmannes alan yrityksistä kertoo liikevaihdon pudonneen alle puoleen normaaliin toukokuuhun verrattuna.
• Alan yrityksistä noin 70 % on jo lomauttanut henkilöstöään tai lomauttaa lähiaikoina.
• Noin joka kymmenes yrityksistä on vaarassa ajautua konkurssiin. 

• Alan yritykset aktiivisia tukien hakijoita
• Jo 85 % alan yrityksistä on hakenut tai on aikeissa hakea valtion tarjoamia tukia, kuten Business Finlandin tai ELY-keskuksen tukia. 
• Yritykset suhtautuvat kuitenkin kriittisesti hallituksen toimenpiteisiin yritysten tukemiseksi koronakriisissä: vain 7 % vastaajista sanoo, että 

hallituksen toimet helpottavat yrityksen tilannetta paljon. 
• Yritykset tarvitsevat akuutissa kassakriisissä myös suoraa tukea, ei vain kehittämisavustuksia.
• Lisäksi yritykset joilla omia myymälöitä, toivovat vuokranantajien vastaantuloa.
• Nyt on ollut paljon puhetta ravintoloiden tilasta ja tuista, mutta on tärkeää huomata, että asiakaskadosta kärsivät yhtä lailla tekstiili- ja 

muotialan kauppa kuin monet palvelutkin. Eri toimialoja tulisi tukea kriisitilanteessa tasapuolisesti. 

• Helpotusta verkkokaupasta ja kasvomaskien valmistuksesta
• Monet yritykset panostavat nyt verkkokauppaan. Yli puolet koronakyselyn vastaajista kertoo verkkokaupan kasvun paikkaavan koronakriisin 

aiheuttamaa liikevaihdon menetystä vähintään hieman tai jonkin verran. Se ei kuitenkaan riitä paikkaamaan kivijalasta tulevia menetyksiä.
• Osa alan yrityksistä on alkanut valmistaa niin sanottuja kansanmaskeja, eli kankaisia standardoimattomia kasvomaskeja. Noin 38 prosentilla 

vastaajista maskien valmistus paikkaa liikevaihdon menetyksiä vähintään hieman. 
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Kuinka arvioitte yrityksenne liikevaihdon 
kehitystä verrattuna normaalitilanteeseen?

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION 3

16%

22%
24%

18% 18%

13%

20%

32%

20%
16%

11%

18%

43%

18%

11%

1) Ennallaan tai
normaalia suurempi

2) 1-24 % pienempi 3) 25-49 % pienempi 4 ) 50-74 % pienempi 5) Yli 75 % pienempi

%
 v

as
ta

aj
is

ta

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Yhä harvempi ennakoi liikevaihdon 
pysyvän normaalina (vaihtoehto 1). 
Kesää kohti mentäessä yhä useampi 
yrityksistä odottaa 25-49 % pudotusta 
normaaliin liikevaihtoon.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.



Kuinka arvioitte yrityksenne liikevaihdon kehitystä verrattuna 
normaalitilanteeseen? Liikevaihto tällä hetkellä
(toukokuussa suhteessa edellisvuoden toukokuuhun)
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Tekstiili-ja muotiala Elinkeinoelämä keskimäärin

Tekstiili- ja muotialalla elinkeinoelämään verrattuna 
vähemmän yrityksiä, jotka pystyneet säilyttämään 
liikevaihdon ennallaan.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.



Kuinka arvioitte yrityksenne henkilöstön 
määrää verrattuna normaalitilanteeseen?
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Henkilöstön määrä kuukauden päästä suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Toukokuu Kesäkuu

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.

Myös henkilöstön määrän ennakoidaan laskevan.



Henkilöstön lomautuksia Henkilöstön irtisanomisia
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Onko yrityksessäsi jo tehty seuraavia 
toimenpiteitä koronaviruksen seurauksena? 
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.



Onko yrityksessäsi jo tehty lomautuksia 
koronaviruksen seurauksena?
Tekstiili- ja muotiala vs. koko elinkeinoelämä

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION 7Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.
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Tekstiili- ja muotiala Elinkeinoelämä keskimäärin

Tekstiili- ja muotialan yrityksistä  
elinkeinoelämän keskiarvoa isompi osa 
joutunut lomauttamaan henkilöstöä.



Kuinka paljon arvioit maamme hallituksen jo 
päättämien toimenpiteiden helpottavan 
yrityksesi tilannetta?*
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* (esim. lomautusten nopeuttaminen, työnantajamaksujen keventäminen, 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, yritystukien ja -avustusten 
myöntäminen)
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.



Oletteko saaneet suoraa rahallista tukea tai 
muita rahallisia helpotuksia selviytyäksenne 
koronakriisistä ja kuinka riittävänä pidätte 
mahdollisesti saamaanne tukea? 
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Vuokranalennukset tai vuokravapaat kuukaudet

Lainojen lyhennysvapaat

Valtion tuet (esim. Ely-keskuksista tai Business Finlandilta)

% yrityksistä1=Emme tarvitse tätä

2=Aiomme hakea tai olemme jo hakeneet

3=Olemme hakeneet, mutta emme saaneet

4=Olemme jo saaneet ja se auttaa meitä hetkellisesti (1-3 kuukautta)

5=Olemme jo saaneet ja se riittää meille toistaiseksi (yli 3 kuukautta)

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.



Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta 
kuvaavista vaihtoehdoista on nykyhetken 
arviosi mukaan yrityksesi tilanne kolmen 
kuukauden päästä?

1=Yritystoiminta 
jatkuu
84 %

2=Yritys on 
vaarassa 
ajautua 

konkurssiin
11 %

3=En osaa 
sanoa
5 %
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Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta kuvaavista 
vaihtoehdoista on nykyhetken arviosi mukaan yrityksesi 
tilanne kolmen kuukauden päästä?
Tekstiili- ja muotiala vs. koko elinkeinoelämä
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Tekstiili- ja muotiala Elinkeinoelämä keskimäärin



Onko yrityksenne kehittänyt kriisistä selviämiseksi jotain uutta 
liiketoimintaa, tai onnistunut kasvattamaan jotain olemassa olevaa 
liiketoiminnan osaa? Kuinka paljon uudet toimet helpottavat 
yrityksenne tilannetta?
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 Muu, mikä?

Uudet palveluliiketoiminnan mallit (tarkenna halutessasi)

Suojavarusteiden materiaalien valmistus

Terveydenhuollon suojavarusteiden valmistus tai tuotekehitys (esim.
ammattikäyttöön tarkoitetut suojatakit, suojalakit, kirurgiset suu-…

Ns. kansanmaskien valmistus (standardoimaton kasvomaski)

Verkkokaupan kasvu

% yrityksistä

1= Paikkaa koronan aiheuttamaa liikevaihdon menetystä hieman
2= Jonkin verran
3= Paljon
4= Liikevaihtomme kasvaa uusien toimien ansiosta
5= Ei koske meitä

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 3, 11.-12.5.2020, vastaajamäärä 66 liiton jäsenyritystä.



Taustatietoja
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Kysely koronan vaikutuksista tekstiili- ja 
muotialan yrityksille

• Kysely lähetettiin 11.5.2020 kaikille Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajille 
(185 yritystä).

• Kyselyyn saatiin 12.5.2020 klo 18 mennessä 66 vastausta, eli kyselyyn vastasi 36 
% liiton jäsenyrityksistä.

• Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yli 2 400 henkilöä, ja tekivät 
vuonna 2019 liikevaihtoa yli 620 milj. €

• Kysely on osa Elinkeinoelämän keskusliiton koronakyselyä, ja luovutamme 
vastaukset ilman yritysten nimiä Elinkeinoelämän keskusliitolle osaksi 
koronaviruksen koko yrityskentälle aiheuttamien vaikutusten seurantaa.
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Kyselyyn vastanneet edustavat hyvin liiton 
jäsenistöä eri toimialoilta
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9. Palvelut

8. Kuidut, langat ja kankaat

7. Värjäys ja viimeistys

6. Terveydenhuolto- ja hygieniatekstiilit

5. Tekniset tekstiilit

4. Suoja- ja työvaatteet

3. Urheilu- ja ulkoilutuotteet

2. Miesten, naisten ja lasten vaatteet & asusteet

1. Sisustus- ja kodintekstiilit

Kyselyn vastaajat

Koko jäsenistö
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Eteläranta 10, FI-00130
Helsinki, Finland

www.stjm.fi

Kysyttävää? Ole yhteydessä!

Hanne Mikkonen
tilastot
0440 296 152
hanne.mikkonen@stjm.fi

http://www.stjm.fi/
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