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Tekstiili- ja muotialan talouskatsaus  
 
Tekstiili- ja vaatealalla ei nähty viime vuonna suuria kasvulukuja. Tekstiilialan liikevaihto kasvoi viime 
vuonna 0,4 %, ja vaateala päätyi niukasti miinukselle. Positiivista kuitenkin oli tekstiilialan vientiliikevaihdon 
ja vaatealan kotimaan myynnin kasvu. Tekstiili- ja vaatealan yritykset suhtautuvat tällä hetkellä varovaisesti 
alan suhdannetilanteeseen ja lähikuukausien kehitykseen. Alan tavaravienti kasvoi viime vuonna ja 
vientimarkkinat ovat monipuolistuneet. 
 
TEKSTIILIALAN LIIKEVAIHTO KASVOI VUONNA 
2018 
Tekstiilien valmistuksen ja valmistuttamisen 
toimialalla on Suomessa noin 340 yritystä, joiden 
liikevaihto on yhteensä 410 miljoonaa euroa. 
Yritykset työllistävät suoraan yli 2 100 henkilöä.  
 
Tekstiilien valmistuksen ja valmistuttamisen 
liikevaihto kasvoi viime vuonna 0,4 %. Kasvu 
syntyi vientiliikevaihdon positiivisesta 
kehityksestä: vientiliikevaihto kasvoi 2,2 %, kun 
samaan aikaan kotimaan myynti laski 0,4 %.  
 
Tekstiilien valmistuksen toimialalla noin 
kolmannes kokonaisliikevaihdosta tulee 
vientiliikevaihdosta.  
 
Tekstiilialan yritykset valmistavat ja 
valmistuttavat muun muassa sisustustekstiilejä, 
mattoja, neuloksia, lankoja, kuitukankaita ja 
teollisia tekstiilejä. Alan tuotteita myydään siis 
kuluttajille ja B2B-markkinoille. 
 

 
Tekstiilialan liikevaihdon kehitys, indeksikuvaaja. 

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja.  

VAATEALAN KOTIMAAN MYYNTI KÄÄNTYNYT 
NOUSUUN 
Vaatteiden valmistuksen ja valmistuttamisen 
toimialalla on Suomessa noin 320 yritystä, joiden 
liikevaihto on yhteensä 640 miljoonaa euroa. 
Yritykset työllistävät suoraan 2 700 henkilöä. 
 
Vaatteiden valmistuksen ja valmistuttamisen 
liikevaihto laski viime vuonna 1,3 %. Kotimaan 
myynti kuitenkin kasvoi viime vuonna 2,1 % ja 
kokonaisliikevaihdon lasku syntyi 
vientiliikevaihdon notkahduksesta.  
 
Myös vaatealalla vientiliikevaihdon osuus on noin 
kolmanneksen vaateyritysten 
kokonaisliikevaihdosta.  
 
Vaatealan yritykset valmistavat ja valmistuttavat 
muun muassa naisten, miesten ja lasten 
vaatteita, urheiluvaatteita, asusteita ja 
alusvaatteita. Vaatealaan kuuluvat 
myös työvaateyritykset.  
 

 
Vaatealan liikevaihdon kehitys, indeksikuvaaja. Lähde: 

Tilastokeskus, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja.  



VAATEALA OTTANUT TORJUNTAVOITON 
2010-LUVUN HAASTAVASTA TILANTEESTA 
 
2010-luku on ollut suomalaiselle vaatealalle 
vaikea, ja alan liikevaihto laski viitenä vuotena 
peräkkäin 2012-2016. Vuonna 2017 ala ponnisti 
5 prosentin kasvuun, mutta viime vuonna kehitys 
päätyi hieman miinukselle.  
 
Vaatealalla erityisesti kotimaan myynti on ollut 
2010-luvulla vaikeuksissa. Erityisen ilahduttavaa 
vuoden 2018 talousluvuissa oli, että nyt 
kotimaan myynti kasvoi jo toista vuotta 
peräkkäin.   
 
Vientiliikevaihto kasvoi ennätyksellistä tahtia 
2015-2017, mutta nyt viennin kasvu on taittunut, 
ja viime vuonna vientiliikevaihto laski 5,7 %.  
Vientiliikevaihtoon vaikuttavat todellisen 
kansainvälisen myynnin lisäksi erilaiset 
yritysjärjestelyt. Vaikka tilaston mukaan 
vientiliikevaihto olisi laskenut edellisvuoteen 
verrattuna, sen taustalla voi olla erilaisia 
yritysjärjestelyitä. 
 
TEKSTIILI- JA MUOTIALA LAAJASTI 
TYÖLLISTÄÄ SUOMESSA 22 000 HENKILÖÄ 
 
Tekstiili- ja muotialan ydin on tekstiilien ja 
vaatteiden valmistus, mutta laajasti tarkastellen 
tekstiili- ja muotialaan kuuluu koko ketju 
tuotteiden valmistuksesta ja valmistuttamisesta 
tukku- ja vähittäiskaupan kautta tekstiili ja 
vaatehuoltoon.  

Alalla laajasti toimii 3400 yritystä, joiden 
liikevaihto on yhteensä 4,4 miljardia euroa. 
Yritykset työllistävät yhteensä 21 800 henkilöä.  
 
YRITYKSET SUHTAUTUVAT VAROVAISESTI 
SUHDANNENÄKYMIIN 
 
Elinkeinoelämän keskusliiton 
suhdannebarometrin mukaan tekstiili- ja 
vaatealan yritykset suhtautuvat varovaisesti alan 
suhdannetilanteeseen ja lähikuukausien 
näkymiin. Yritysten tuotanto lisääntyi tammi–
maaliskuussa hieman ja kesäkuukausina kasvun 
ennakoidaan jatkuvan. Lähes puolet yrityksistä 
mainitsee kuitenkin riittämättömän kysynnän 
kasvun esteeksi. Sekä suhdannetilanne että 
suhdannenäkymät ovat nollassa, eli alan 
yritykset ovat odottavalla kannalla.

 
Tekstiili- ja vaatealan yritysten arvio 
suhdannetilanteesta. Jos luku on miinuksella, 
useampi arvioi tilanteen keskimääräistä 
heikommaksi. Jos luku on plussalla useampi 
yritys arvioi tilanteen keskimääräistä 
paremmaksi. Tällä hetkellä suhdanneluku on 0, 
eli yritykset ovat odottavalla kannalla.  

 
Tekstiili- ja muotiala laajasti. Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & 
suhdannetilastot.  



VIENTILIIKEVAIHTOA JA ULKOMAANKAUPPAA 
TILASTOIDAAN MONELLA TAVALLA 
 
Aiemmin viitattiin Tilastokeskuksen 
vientiliikevaihtoon. Tilastokeskus tilastoi 
vientiliikevaihtoa, eli suomalaisten yritysten 
ulkomailta tulevaa myyntiä, riippumatta siitä, 
missä tuote on valmistettu ja onko tuote 
missään vaiheessa mennyt konkreettisesti 
Suomen rajan yli. Tämä tilasto on saatavilla vain 
teollisuuden toimialoille kuten tekstiilien 
valmistukseen, mutta ei kaupan alalle kuten 
vaatteiden vähittäiskauppaan. 
 
Tullin tilastoima tavaravienti tilastoi 
konkreettisesti Suomen rajan yli liikkuvat 
tuotteet. Tavaraviennin tilastot sisältävät 
tekstiilit, vaatteet ja jalkineet riippumatta siitä, 
minkä toimialan yritys niitä vie tai tuo. Luvut 
sisältävät siis tekstiili- ja vaatealan valmistajien 
ulkomaankaupan lisäksi esimerkiksi 
vähittäiskaupan maahantuonnin ja viennin 
ulkomaille. 
 
TEKSTIILIN JA MUODIN TAVARAVIENTI 
KASVUSSA 
Tekstiilin ja muodin tavaravienti Suomesta 
ulkomaille kasvoi viime vuonna 1,4 %, ja viennin 
arvo oli 700 miljoonaa euroa. Suurimmat 
tavaraviennin maat löytyvät läheltä: kolmen 
kärjen muodostavat Ruotsi, Saksa ja Venäjä.  
 
Viime vuosina vienti on kasvanut eniten Ruotsiin, 
Alankomaihin, Norjaan, Ranskaan ja Iso-
Britanniaan. EU-maat ovat Suomelle merkittäviä 
kumppaneita tekstiilin ja muodin tavaraviennissä. 
Viime vuonna niiden osuus oli 72% viennistä. 

 
Tekstiilin ja muodin tavaraviennin suurimmat 
vientimaat. Lähde: Tulli. 

Tekstiilin ja muodin tavaraviennissä suurimmat 
tuoteryhmät ovat vaatteet ja tekniset tekstiilit. 
Vaatteiden osuus tavaraviennistä on 294 
miljoonaa euroa eli 42 %. Teknisiä tekstiilejä 
vietiin viime vuonna 178 miljoonalla eurolla (25 
%) ja jalkineita 117 miljoonalla (17 %).  
 

 
Tekstiilin ja muodin tavaravienti tuoteryhmittäin 
2018, yhteensä 700 milj. €. Lähde: Tulli. 
 
2010-luvulla tavaravienti on kasvanut kaikissa 
tuoteryhmissä. Vaateviennin notkahdus 2013-
2016 johtuu pitkälti Venäjän viennin laskusta. 
 

 
Tekstiilin ja muodin tavaravienti tuoteryhmittäin. 
Lähde: Tulli. 
 
Aikaisemmin erityisesti vaateviennin kehitys on 
noudatellut Venäjän viennin kehitystä, mutta nyt 
käyrät ovat erkaantumassa.  
 
Venäjän vaateviennistä on hävinnyt viidessä 
vuodessa 90 miljoonaa euroa. Samaan aikaan 
vaatevienti on vain 26 miljoonaa vuoden 2013 
tasoa alempana ja vienti on kääntynyt kasvuun.  
Alan yritykset ovat onnistuneet löytämään 



korvaavia vientimarkkinoita muualta, ja vienti on 
turvallisemmalla pohjalla kuin vielä muutamia 
vuosia sitten. 
 

 
Vaatteiden tavaravienti yhteensä & vaatteiden 
tavaravienti Venäjälle. Lähde: Tulli 
 
 
TEKSTIILIN JA MUODIN TUOTTEITA SUOMEEN 
ENITEN AASIASTA 
 
Tekstiilin ja muodin tavaratuonti Suomeen oli 
viime vuonna arvoltaan 2,4 miljardia euroa. 
Tuonti kasvoi 2,1 % edellisvuodesta.  
 
Kiinan osuus tuonnista on 31 %. Viime vuosina 
tekstiili- ja vaatealan tuotanto on kasvanut 
nopeasti muissa Aasian maissa, kuten 
Bangladeshissa, Vietnamissa ja Kambodzassa. 
Tämä ilmiö näkyy myös alan tuonnissa Suomeen, 
ja tuonti näistä maista kasvanut merkittävästi 
2010-luvulla. 
 

Tekstiilin ja muodin tuonnista yli puolet on 
vaatteita.  
 
Aasian isoissa tuotantomaissa tilauksien 
minimimäärät ovat usein suuria. Merkittävä osa 
Aasian tuonnista on kaupan toimijoiden tuontia. 
Tekstiili- ja vaatealan suomalaiset yritykset 
valmistuttavat tuotteita usein lähialueilla, kuten 
Baltiassa, Portugalissa ja Turkissa. 
 

 
Tekstiilin ja muodin tavaratuonnin suurimmat 
alkuperämaat. Lähde: Tulli. Huom! Mikäli tavaran 
alkuperämaata ei pystytä selvittämään, 
merkitään alkuperämaaksi tavaran lähetysmaa. 
Tämän takia esimerkiksi Ruotsi näyttää 
tilastoissa tekstiili- ja vaatealan suurelta 
tuontimaalta, vaikka todellisuudessa se on 
pääosin vain merkittävä lähetysmaa, ei 
alkuperämaa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kysyttävää? Ole yhteydessä!   
 
Anna-Kaisa Auvinen  
toimitusjohtaja  
050 536 5078 
anna-kaisa.auvinen@stjm.fi 
 
Hanne Mikkonen 
tilastot ja tietopalvelut 
0440 296 152 
hanne.mikkonen@stjm.fi  
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