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Miten arvioitte yrityksenne liikevaihtoa 
huhtikuussa 2020 verrattuna normaaliin 
huhtikuuhun? 
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-35 % -25 %

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 liiton jäsenyritystä.

16%

45%

36%

23%

42%

36%

1) Ennallaan tai normaalia suurempi 2) Liikevaihto pienentynyt alle 50 % 3) Liikevaihto pienentynyt yli 50 %

%
 y

rit
ys

ks
is

tä

STJM Elinkeinoelämä keskimäärin



Henkilöstön lomautuksia Henkilöstön irtisanomisia
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Onko yrityksessäsi jo tehty seuraavia 
toimenpiteitä koronaviruksen seurauksena? 

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 liiton jäsenyritystä.
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Onko yrityksessäsi jo tehty lomautuksia 
koronaviruksen seurauksena?
Tekstiili- ja muotiala vs. koko elinkeinoelämä
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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)

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 liiton jäsenyritystä.
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* (esim. lomautusten nopeuttaminen, työnantajamaksujen keventäminen, 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, yritystukien ja -avustusten 
myöntäminen)

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 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)

% yrityksistä
1=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 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 liiton jäsenyritystä.



Kuinka iso osa yrityksistä on jo hakenut tai on 
aikeissa hakea rahallista tukea tai muita 
rahallisia helpotuksia?
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 liiton jäsenyritystä.



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

1 = 
Yritystoiminta 

jatkuu
80 %

2 = Yritystoiminta loppuu
2 %

3 = Yritys on vaarassa 
ajautua konkurssiin

11 %

4 = En osaa sanoa
7 %
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kuukauden päästä?
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 2, 14.-15.4.2020, vastaajamäärä 88 liiton jäsenyritystä.



Kysely koronan vaikutuksista tekstiili- ja 
muotialan yrityksille

• Kysely lähetettiin 14.4.2020 kaikille Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajille 
(185 yritystä).

• Kyselyyn saatiin 15.4.2020 klo 18 mennessä 88 vastausta, eli kyselyyn vastasi 47 
% liiton jäsenyrityksistä.

• Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yli 3 300 henkilöä, ja tekivät 
vuonna 2019 liikevaihtoa yli 680 milj. €

• Kysely on osa Elinkeinoelämän keskusliiton koronakyselyä, ja luovutamme 
vastaukset ilman yritysten nimiä Elinkeinoelämän keskusliitolle osaksi 
koronaviruksen koko yrityskentälle aiheuttamien vaikutusten seurantaa.

• Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyyn vastasi yhteensä yli 1300 yritystä.
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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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Kysyttävää? Ole meihin yhteydessä!
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