
Koronaviruksen vaikutukset tekstiili-
ja muotialan yrityksille

Koronakyselyn 8.-9.6.2020 tulokset



Keskeisiä tuloksia

• Liikevaihdon kehitys
• Alan yritysten liikevaihto on edelleen normaalia pienempi. Vain joka viides yritys yltää kesäkuussa normaalin kesäkuun liikevaihtoon. 
• Tekstiili- ja muotialalla edelleen elinkeinoelämän keskiarvoon verrattuna vähemmän yrityksiä, jotka pystyneet säilyttämään liikevaihdon ennallaan.
• Pieniä elpymisen merkkejä on kuitenkin nähtävissä: Vielä toukokuussa liikevaihto oli romahtanut alle puoleen normaalista joka kolmannella 

yrityksellä, nyt 20 prosentilla. 
• Konkurssia pelkää 12 % vastaajista, osuus samalla tasolla kuin aiemmin. Myös samalla tasolla elinkeinoelämän keskiarvo kanssa.

• Lomautukset
• 58 % yrityksistä lomauttanut, 9 % lomautuksia vielä tulossa. Kolmannes yrityksistä näyttää näillä näkymin välttyvän korona-lomautuksilta 

toistaiseksi.
• Tekstiili- ja muotialalla lomauttaneiden osuus muuta elinkeinoelämää suurempi.

• Hallituksen toimet
• Yleisesti ottaen arvioidaan helpottavan vain vähän.
• Kustannustukeen liittyy vielä epävarmuuksia. Yli 40 % vastaajista ei osaa vielä sanoa, kuinka paljon se tulee helpottamaan yrityksen tilannetta
• Rajoitusten purkaminen helpottaa valtaosan toiminta ainakin vähän. 

• Uudet kasvun mahdollisuudet
• Alan yrityksistä peräti 75 % on kehittänyt uusia kasvun mahdollisuuksia koronakevään aikana.
• Yleisimmin yritykset ovat panostaneet kasvomaskien tai muiden suojavarusteiden valmistukseen tai verkkokaupan kehittämiseen.
• Osa yrityksistä on maski- ja suojavarustetuotannon myötä löytänyt uutta yhteistyötä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. 
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Kuinka arvioitte yrityksenne liikevaihdon 
kehitystä verrattuna normaalitilanteeseen?

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION 3Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.
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Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu

Hyvä uutinen: Liikevaihdon massiivista 
romahdusta näköpiirissä enää aiempaa 
harvemmalla yrityksellä.

Huono uutinen: vain 15-
22 prosentilla alan 
yrityksistä liikevaihto 
normaalilla tasolla. 



Kuinka arvioitte yrityksenne liikevaihdon kehitystä verrattuna 
normaalitilanteeseen? Liikevaihto tällä hetkellä (kesäkuussa
suhteessa edellisvuoden kesäkuuhun)
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Tekstiili-ja muotiala
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1=suurempi tai yhtä suuri 2=1-24 % pienempi 3=25-49 % pienempi 4=50-74 % pienempi 5=vähintään 75 % pienempi Ei vastausta

Tekstiili- ja muotialalla elinkeinoelämään verrattuna 
vähemmän yrityksiä, jotka pystyneet säilyttämään 
liikevaihdon ennallaan.



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 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Onko yrityksessäsi jo tehty lomautuksia 
koronaviruksen seurauksena?
Tekstiili- ja muotiala vs. koko elinkeinoelämä
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Tekstiili- ja muotialan yrityksistä  
elinkeinoelämän keskiarvoa isompi osa 
joutunut lomauttamaan henkilöstöä.
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Tekstiili- ja muotiala Elinkeinoelämä keskimäärin

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Onko yrityksessäsi jo tehty lomautuksia 
koronaviruksen seurauksena?
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Kysely 1 (30.3.2020) Kysely 2 (14.4.2020) Kysely 3 (12.5.2020) Kysely 4 (9.6.2020

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.

Näyttää siltä, että koronan aiheuttamat 
lomautukset on toistaiseksi pääosin tehty. 
Enää 9 % yrityksistä ennakoi tekevänsä 
uusia lomautuksia lähiviikkoina. Noin 
kolmannes alan yrityksistä näyttää 
toistaiseksi välttyvän ”korona-lomautuksilta”.



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)
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Hallitus on edistänyt yrityksille uutta 
kustannustukea. Kuinka arvioit kustannustuen 
helpottavan yrityksesi tilannetta? 
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Miten arvioit, että koronavirustilanteen vuoksi
asetettujen rajoitusten asteittainen purkaminen
1.6. alkaen vaikuttaa yrityksesi liiketoimintaan?
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta 
kuvaavista vaihtoehdoista on nykyhetken 
arviosi mukaan yrityksesi tilanne kolmen 
kuukauden päästä?
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1=Yritystoiminta jatkuu
84 %

2=Yritys on 
vaarassa ajautua 

konkurssiin
12 %

3=En osaa sanoa
4 %

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta kuvaavista 
vaihtoehdoista on nykyhetken arviosi mukaan yrityksesi 
tilanne kolmen kuukauden päästä?
Tekstiili- ja muotiala vs. koko elinkeinoelämä
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Tekstiili- ja muotiala Elinkeinoelämä keskimäärin

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.



Onko koronavirustilanne avannut yrityksellesi 
mahdollisuuden hyödyntää jotain seuraavista 
kasvun mahdollisuuksista?
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Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakysely nro 4, 8.-9.6.2020, vastaajamäärä 73 liiton jäsenyritystä.

Alan yrityksistä peräti 75 % on 
kehittänyt uusia kasvun 
mahdollisuuksia korona 
aikana!

Yleisimmin yritykset ovat 
panostaneet kasvomaskien tai 
muiden suojavarusteiden 
valmistukseen tai 
verkkokaupan kehittämiseen. 



Taustatiedot
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Kysely koronan vaikutuksista tekstiili- ja 
muotialan yrityksille

• Kysely lähetettiin 8.6.2020 kaikille Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajille 
(185 yritystä).

• Kyselyyn saatiin 9.6.2020 klo 18 mennessä 73 vastausta, eli kyselyyn vastasi 40 
% liiton jäsenyrityksistä.

• Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yli 2000 henkilöä, ja tekivät 
vuonna 2019 liikevaihtoa yli 560 milj. €

• Kysely on osa Elinkeinoelämän keskusliiton koronakyselyä.
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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

Koko jäsenistö

Kyselyn vastaajat
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