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Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen 
liikevaihdon kehitys / sisällysluettelo

• Huom! Tässä osiossa käsitellään TEKSTIILIEN JA VAATTEIDEN VALMISTAMISEN / VALMISTUTTAMISEN toimialan 
liikevaihdon kehitystä

• Keskeiset huomiot
• Kuviot

1. Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin muutos kesä-syyskuu 2016 - kesä-syyskuu 
2017,% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

2. Tekstiilien valmistuksen liikevaihdon kehitys 1995-2016, trendisarja, 2010=100
3. Tekstiilien valmistuksen liikevaihdon kehitys 2010-3Q/2017, kausitasoitettu sarja, 2010=100
4. Tekstiilien valmistuksen liikevaihdon vuosimuutos 1996-1H/2017, %
5. Vaatteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys 1995-2016, trendisarja, 2010=100
6. Vaatteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys 2010-3Q/2017, kausitasoitettu sarja, 2010=100
7. Vaatteiden valmistuksen liikevaihdon vuosimuutos 1996-1H/2017, %

• Tietoa teollisuuden liikevaihdon kehityksen tilastoista



Keskeiset huomiot
• Tekstiilien valmistus & valmistuttaminen

• Tekstiileissä liikevaihto ollut kasvussa vuodesta 2014
• Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla kokonaisliikevaihto kasvoi 2,6 %, vientiliikevaihto 6,8 % ja kotimaan 

myynti 0,4 %
• Vuoden kolmannella kvartaalilla sekä kotimaan myynti että vientiliikevaihto noin 4-5 prosentin kasvussa

• Vaatteiden valmistus & valmistuttaminen
• Vaatteissa kokonaisliikevaihto ollut laskussa viisi vuotta peräkkäin 2012-2016. Vientiliikevaihdossa on ollut 

kasvua, mutta vaikeuksissa oleva kotimaan myynti painanut kokonaisliikevaihdon laskuun 
• Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla kokonaisliikevaihto kasvoi 5,9%, vienti 14,2 % ja kotimaan myynti 0,9 

%. Kotimaan myynnin puolivuosittainen muutos ollut edellisen kerran plussalla vuonna 2011.
• Vuoden kolmannella kvartaalilla kotimaan myynnin positiivinen kehitys jatkui 1,5 prosentin kasvulla. 

Vientiliikevaihto on kasvanut vuodesta 2016 nopeasti ja kasvu tasaantunut hieman, nyt +4,2 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

• Huom! Tässä aineistossa vientiin huomioidaan myös suomalaisen yrityksen ulkomailla teetetyt tuotteet, jotka lähtevät kohdemarkkinalle myyntiin 
kulkematta Suomen kautta. Tämä tilasto siis antaa todenmukaisen kuvan alan viennin kehityksestä. Tullin viennin ja tuonnin tilastointi huomioi vain 
konkreettisesti rajan yli liikkuvat tavarat, jolloin viennin tilastointi jää ulkomailla teettettyjen tuotteiden osalta puutteelliseksi. Joka tapauksessa tuotteen 
valmistuttamisesta ja myynnistä tuleva lisäarvo jää Suomeen. 
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1. Liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin muutos 
kesä-syyskuu 2016 – kesä-syyskuu 2017,% 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. 
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Tekstiilien valmistuksessa sekä kotimaan myynnissä että vientiliikevahdossa kasvua. Vaatealalla kotimaan
myynti ja kokonaisliikevaihto pitkästä aikaa kasvussa. 
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2. Tekstiilien valmistuksen liikevaihdon kehitys 
1995-2016, trendisarja, 2010=100

Trendi kuvaa liikevaihdon pitkän aikavälin kehitystä. Trendin loppupään osoittaman suunnan tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa.

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. 
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3. Tekstiilien valmistuksen liikevaihdon kehitys 
2010-3Q/2017, kausitasoitettu sarja, 
2010=100

Kausitasoitettua sarjaa voidaan käyttää lyhyen aikavälin kehityssuuntien sekä merkittävien suhdannekäänteiden havaitsemiseen.

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. 
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4. Tekstiilien valmistuksen liikevaihdon 
vuosimuutos 1996-1H/2017, %
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FINNISH TEXTILE & FASHION

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. 1H / 2017 vuosimuutos tarkoittaa liikevaihdon kasvua verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan.
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Tekstiilien valmistuksen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla 2,6 % 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
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5. Vaatteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys 
1995-2017, trendisarja, 2010=100

Lähde: Tilastokeskus / teollisuuden liikevaihtokuvaaja. Trendi kuvaa liikevaihdon pitkän aikavälin kehitystä. Trendin loppupään osoittaman suunnan 
tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa.   
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Vaatteiden valmistuksessa 2010-luvulla vientiliikevaihdossa kasvua, mutta 
vaikeuksissa oleva kotimaan myynti painanut kokonaisliikevaihdon laskuun 
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6. Vaatteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys 
2010-3Q/2017, kausitasoitettu sarja, 
2010=100

Kausitasoitettua sarjaa voidaan käyttää lyhyen aikavälin kehityssuuntien sekä merkittävien suhdannekäänteiden havaitsemiseen.

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. 
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Vaatealan kotimaan myynti on pitkän laskun jälkeen kääntynyt hienoiseen kasvuun
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7. Vaatteiden valmistuksen liikevaihdon 
vuosimuutos 1996-1H/2017, %
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Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. 1H / 2017 vuosimuutos tarkoittaa liikevaihdon kasvua verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan.
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Vaatteiden valmistuksen liikevaihto on ollut laskussa 5 vuotta peräkkäin, 
vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla pitkästä aikaa kasvua +5,9 %



Tietoa teolllisuuden liikevaihdon kehityksen 
tilastoista

• Tilastojen lähteenä on Tilastokeskuksen teollisuuden liikevaihtokuvaaja
• Teollisuuden liikevaihtoindeksi kuvaa teollisuusyritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtoa kuvataan 

toimialojensa suurimpien yritysten osalta myyntitiedustelussa kysyttävällä liikevaihdolla ja muiden yritysten osalta 
kausiveroaineistosta saatavilla myyntitiedoilla. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Indeksit lasketaan erikseen 
liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä. 

• Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on 
vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. 
Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon 
myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä 
vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Siten luvut muodostavat 
verrannollisen aikasarjan.

• Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten 
vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan.

• Tilastot päivitetään neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran lukuja päivitetään maaliskuussa 2018.
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