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Keskeisiä tuloksia

Kertaus: missä tilanteessa oltiin keväällä?
• 70 % alan yrityksistä joutui lomauttamaan henkilöstöä
• Vain joka viides yritys ylsi normaaliin liikevaihtoon
• Noin 10 % alan yrityksistä pelkäsi ajautuvansa konkurssiin

Tilanne elokuussa 2020
• Yrityksistä, jotka lomauttivat henkilöstöä keväällä, jo puolet on pystynyt palauttamaan 

henkilöstön kokonaan takaisin töihin
• Uusia lomautuksia ei tällä hetkellä näköpiirissä
• Elokuussa 41 % alan yrityksistä arvioi pääsevänsä normaaliin liikevaihtoon (kesäkuussa 

osuus vielä 22 %). Silti monien yritysten liikevaihto edelleen normaalia alhaisempi.
• Konkurssiin ajautumista pelkäävien osuus puolittunut keväästä viiteen prosenttiin.  

Miten kesä meni?
• Plussat

• Moni yritys kertoo, että kesän myynti yllätti positiivisesti.
• Erityinen valopilkku tekstiili- ja muotialalle oli piristynyt kotimainen kysyntä: 

suomalaiset haluavat suosia nyt suomalaisia yrityksiä.
• Haasteet

• Ulkomaisten turistien puuttuminen haaste osalle alan yrityksistä
• Alalla toimii hyvin erilaisia yrityksiä: osalla talven tilaukset kantoivat hankalan 

kevään yli, ja laskevan kysynnän haasteet ovat iskeneet viiveellä. Erityisesti B2B-
liiketoimintaa tekevillä yrityksillä kysynnän pudotus tulee näkyviin vasta syksyllä.

Miltä syksy näyttää?
• Syksyyn liittyy valtava epävarmuus: kaikki riippuu siitä, millä voimalla koronan toinen aalto 

iskee
• Alan yritykset myyvät nyt vuoden 2021 tuotteita jälleenmyyjille. Tekstiili- ja muotialan 

jälleenmyyjät ovat nyt epävarmassa tilanteessa, ja se vaikuttaa tulevien mallistojen 
sisäänostoihin. Koronakriisillä tulee joka tapauksessa olemaan kauaskantoisia vaikutuksia 
alalle pitkälle ensi vuoteen. 

• Erilaisten alan tapahtumien ja messujen kohtalo on epävarma: monille tärkeitä myynnin 
kannalta. 

• Jos koronatilanne pahenee, niin yritykset pitävät tärkeänä, että syksyn aikana on tarjolla 
oikein kohdennettua tukea koronan liiketoiminnalle aiheuttamiin vaikeuksiin.
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Kuinka arvioitte yrityksenne liikevaihdon 
kehitystä verrattuna normaalitilanteeseen?
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Elokuu Syyskuu Tammi-helmikuu 2021

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 5, 13.-18.8.2020, vastaajamäärä 81 liiton jäsenyritystä.



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 5, 13.-18.8.2020, vastaajamäärä 81 liiton jäsenyritystä.



Onko yrityksessäsi jo tehty lomautuksia 
koronaviruksen seurauksena?
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Näyttää siltä, että korona vuoksi tulevat 
lomautukset on pääosin tehty, ja tilanne 
on parantunut keväästä. Todella harva 
ennakoi tekevänsä uusia lomautuksia 
lähiviikkoina. 
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Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tilanne 18.8.2020

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 5, 13.-18.8.2020, vastaajamäärä 81 liiton jäsenyritystä.



Lomautukset: Mikä seuraavista kuvaa 
parhaiten yrityksesi tämänhetkistä tilannetta?
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Positiiviset tulokset: monet keväällä 
henkilöstöään lomauttaneet yritykset 
ovat pystyneet purkamaan lomautuksia 
ja henkilöstö on palannut kokonaan 
töihin. 

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 5, 13.-18.8.2020, vastaajamäärä 81 liiton jäsenyritystä.



Oletteko hakeneet Valtiokonttorin myöntämää
kustannustukea selviytyäksenne
koronakriisistä?
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Kolmannes yrityksistä tarvitsee tukea, 
mutta ei ole siihen oikeutettuja

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 5, 13.-18.8.2020, vastaajamäärä 81 liiton jäsenyritystä.



Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta 
kuvaavista vaihtoehdoista on nykyhetken 
arviosi mukaan yrityksesi tilanne kolmen 
kuukauden päästä?
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Yritystoiminta jatkuu
91 %

Yritys on vaarassa ajautua 
konkurssiin
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 5, 13.-18.8.2020, vastaajamäärä 81 liiton jäsenyritystä.



Taustatiedot
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Kysely koronan vaikutuksista tekstiili- ja 
muotialan yrityksille

• Kysely lähetettiin 13.8.2020 kaikille Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajille 
(185 yritystä).

• Kyselyyn saatiin 18.8.2020 klo 16 mennessä 81 vastausta, eli kyselyyn vastasi 44 
% liiton jäsenyrityksistä.

• Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yli 2900 henkilöä, ja tekivät 
vuonna 2019 liikevaihtoa noin 720 milj. €

• Kysely on osa Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyä.
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Kyselyyn vastanneet edustavat hyvin liiton 
jäsenistöä eri toimialoilta

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION 11

4%

6%

3%

2%

14%

8%

6%

45%

12%

2%

5%

5%

2%

19%

7%

5%

40%

15%

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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