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Laaja tekstiili- ja muotiala sisältää useita eri 
toimintoja

TEKSTIILIEN JA 
VAATTEIDEN 
VALMISTUS & 

VALMISTUTTAMINEN 
Tekstiilien valmistus ja 

viimeistely
Sisustustekstiilien ja 
mattojen valmistus

Teknisten ja 
teollisuustekstiilien 

valmistus
Vaatteiden valmistus

MUU TEKSTIILI- JA 
MUOTIALAAN 

LIITTYVÄ VALMISTUS
Kenkä- ja 

nahkavalmistus
Tekokuitujen, 

lasikuitujen ja patjojen 
valmistus

TEKSTIILIN JA 
MUODIN 

TUKKUKAUPPA
Kangas- ja 

lankatukkukauppa
Tekstiilivalmisteiden 

tukkukauppa
Vaatteiden 

tukkukauppa
Jalkineiden 

tukkukauppa

TEKSTIILIN JA MUODIN 
VÄHITTÄISKAUPPA

Kankaiden, lankojen ja 
käsityötarvikkeiden 

vähittäiskauppa
Mattojen ja verhojen 

vähittäiskauppa 
Naisten, miesten ja lasten 

vaatteiden 
vähittäiskauppa 

Asusteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa 

Vaatteiden postimyynti ja 
verkkokauppa

TEKSTIILI- JA 
VAATEHUOLTO

Pesulat
Suutarit

Tässä osiossa käsitellään TEKSTIILI- JA MUOTIALAA LAAJASTI.  Erikseen tilastoja tekstiilien ja vaatteiden valmistamisen/ valmistuttamisen 
toimialasta löydät osiosta: ”Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Suomessa (toimialan ydin)”. Tilastoja 
toimialan kehityksestä 1995-2016 löydät osiosta: ”Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen ja valmistuttamisen liikevaihdon kehitys Suomessa”



Tekstiili- ja muotiala laajasti

Tekstiili- ja muotialalla toimii yhteensä 3 500 yritystä

Alan yritysten liikevaihto 4,3 mrd. €

Tekstiili- ja muotiala työllistää yli 21 000 henkilöä

Tekstiili- ja muotiala on pienyritysvaltaista
• Alalla toimii paljon yrityksiä, mutta keskimäärin 9 % yrityksistä tuottaa lähes 60 

% alan koko liikevaihdosta.

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2016



1. Yritysten määrä tekstiili- ja muotialalla 2016, 
yhteensä 3 500

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
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2. Liikevaihto tekstiili- ja muotialalla 2016, 
yhteensä 4,3 mrd. €

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
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3. Henkilöstö tekstiili- ja muotialalla 2016, 
yhteensä 21 200 hlöä

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
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4. Tekstiili- ja muotialan eri toimintojen osuus 
koko alasta 2016 

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
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5. Yli 10 hlö työllistävien yritysten osuus 
tekstiili- ja muotialan yritysten määrästä ja 
liikevaihdosta 2015
• Tekstiili- ja muotiala on pienyritysvaltaista:

• Yli 10 työllistävien yritysten osuus koko 
yritysmäärästä on alalla keskimäärin 9 %

• Nämä 9 % yrityksistä kuitenkin tuottavat lähes 
60 % liikevaihdosta

• Alalla toimii paljon yrityksiä, mutta pieni osa 
yrityksistä tuottaa valtaosan alan liikevaihdosta

• Huom! Yli 10 työllistävien yritysten liikevaihdon osuudet ovat vähintään 
kuvion mukaiset, todellisuudessa suuremmat. Tietosuojasyistä pohja-
aineistossa 25 % alan liikevaihdosta ei ole eroteltu yrityksen 
henkilöstön suuruusluokan mukaan. 

9%

58%

Yli 10 henkilöä työllistävien yritysten
osuus yrityksistä

Yli 10 henkilöä työllistävien yritysten
osuus liikevaihdosta

Vähintään 10 työllistävien osuus alan yritysten 
määrästä ja liikevaihdosta

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, 
TEM / Toimialaonline



Tietoa yritystilastoinnista 1/2

• Tilastojen lähteenä on Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. 
• Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon tulevat yritykset, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta 

tilastovuonna, ja jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista ehdoista:
• työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä (yrittäjän itsensä lisäksi)
• tase ylittää 170 000 euroa 
• liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (11 196 euroa vuonna 2015)

• Luvuista on poistettu yksityiset elinkeinonharjoittajat. Tekstiili- ja muotialan kaikista yrityksistä 
yksityisten elinkeinonharjoittajien osuus on peräti 38 %, mutta osuus liikevaihdosta on vain 3 % ja 
henkilöstöstä 5 %. 

• Luvut eivät sisällä tavaratalojen ja supermarketien tietoja tekstiili- ja vaatemyynnin osalta. 
Tavarataloilla on merkittävä osuus koko Suomen tekstiili- ja vaatemyynnistä, mutta tilastoissa ei 
erotella tavaratalojen ja marketien liikevaihtoa tuoteryhmittäin. Kaiken tavaratalotoiminnan lukujen 
mukaan ottaminen vääristäisi kokonaisuutta liikaa.

• Tilastoa päivitetään seuraavan kerran loppuvuodesta 2018, kun Tilastokeskus julkaisee aineiston 
2017 yritystilastoista. 



Tietoa yritystilastoinnista 2 / 2
• Yritystilastointi Suomessa perustuu toimialaluokitukseen (ns. TOL 2008-luokitus). Jokaisella 

yrityksellä on päätoimiala, jonka mukaan sen toiminta tilastoidaan esimerkiksi teollisuuteen tai 
kauppaan. Päätoimiala ilmoitetaan yritysrekisteriin yritystä perustettaessa. Yritystoiminnan 
tilastoinnin kannalta on haaste, että yrityksen rekisteriin ilmoittama päätoimiala ei välttämättä täsmää 
yrityksen todellisen toiminnan kanssa. Jos yrityksen toiminta muuttuu vuosien saatossa, saattaa 
yritysrekisteriin jäädä vanha toimiala eikä sitä päivitetä uuden toiminnan mukaiseksi. Yrityksen 
toiminta tilastoidaan vuosittain päätoimialan mukaisesti, eikä erikseen tarkisteta mitä yrityksen 
todellinen toiminta on. Yritystilastointiin liittyy siis omia puutteitaan, mutta se on silti paras 
mahdollinen lähde eri toimialojen yritystoiminnan kartoittamiseen Suomessa.

• Paljon tekstiili- ja muotialan yrityksiä on päätoimialaltaan luokissa tekstiilien valmistus (TOL 
13) ja vaatteiden valmistus (TOL 14). Näiden ohella tekstiili- ja vaatealan valmistajia ja 
valmistuttajia toimii useilla muilla toimialoilla, kuten vähittäiskaupassa (TOL 47) ja 
tukkukaupassa (TOL 46). 
• Tekstiili- ja muotialan yrityksiä toimii paljon toimialalla 74 ”muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle”. Tämä 

toimialaryhmä sisältää muun muassa teollisen muotoilun, mihin on rekisteröity erityisesti muotialan yrityksiä. 
Toimialaluokkaa 74 ei kuitenkaan ole otettu mukaan tilastoihin, koska ryhmä sisältää paljon myös muuta kuin 
tekstiili- ja muotialan yritystoimintaa ja siten koko joukko vääristäisi lukuja liikaa

• Tekstiili- ja muotialan tilastoihin on koottu yhteensä 48 eri TOL 2008 –luokittelun 5-nro tason 
toimialaa



Tekstiili- ja muotialan liiketoimintaa on laajasti 
yritystilastoinnin eri toimialoilla

1. Tekstiilien ja vaatteiden valmistus (TOL 13 ja 14)
• 13100 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
• 13200 Kankaiden kudonta
• 13300 Tekstiilien viimeistely
• 13910 Neulosten valmistus
• 13921 Sisustustekstiilien valmistus
• 13922 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
• 13930 Mattojen valmistus
• 13940 Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus
• 13950 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
• 13960 Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
• 13990 Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
• 14110 Nahkavaatteiden valmistus
• 14120 Työvaatteiden valmistus
• 14130 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus
• 14140 Alusvaatteiden valmistus
• 14190 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
• 14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
• 14310 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
• 14390 Muiden neulevaatteiden valmistus

2. Muu tekstiili- ja muotialaan liittyvä valmistus (TOL 15, osa TOL 17, 20, 23, 31)
• 15110 Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
• 15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
• 15200 Jalkineiden valmistus
• 20600 Tekokuitujen valmistus
• 23140 Lasikuitujen valmistus
• 31030 Patjojen valmistus

3. Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa (osa TOL 47)
• 47511 Kankaiden vähittäiskauppa
• 47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
• 47531 Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa
• 47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
• 47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
• 47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
• 47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
• 47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
• 47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
• 47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
• 47722 Laukkujen vähittäiskauppa
• 47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
• 47912 Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa

4. Tekstiilin ja muodin tukkukauppa (osa TOL 46)
• 46160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
• 46240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
• 46411 Kangas- ja lankatukkukauppa
• 46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
• 46421 Vaatteiden tukkukauppa
• 46422 Jalkineiden tukkukauppa
• 46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa

5. Tekstiili- ja vaatehuolto (osa TOL 95 ja TOL 96)
• 95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
• 96011 Pesulapalvelut yrityksille
• 96012 Pesulapalvelut kotitalouksille
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