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Tilanne keväällä ja kesällä 2020
• Keväällä 70 % alan yrityksistä joutui lomauttamaan henkilöstöä ja vain joka 

viides yritys ylsi normaaliin liikevaihtoon. Noin 10 % alan yrityksistä pelkäsi 
ajautuvansa konkurssiin.

• Yrityksistä, jotka lomauttivat henkilöstöä keväällä, puolet oli pystynyt 
palauttamaan henkilöstön elokuussa kokonaan takaisin töihin. Uusia 
lomautuksia ei tällöin ollut näköpiirissä.

• Kevääseen verrattuna entistä useampi yritys ylsi elokuussa normaaliin 
liikevaihtoon. Konkurssiin ajautumista pelkäävien osuus oli puolittunut 
keväästä viiteen prosenttiin.  

Tilanne syyskuussa 2020
• Kesällä piristynyt kysyntä on hiipunut syyskuussa. Etenkin 

kivijalkamyymälät ovat hiljentyneet.
• Ihmisten liikkumattomuuden vaikutus kulutuskysyntään on pahin 

liiketoimintaa haittaava tekijä. Muita haasteita ovat muun muassa 
jälleenmyyjien ongelmat ja tapahtumarajoitukset.

• Lomautukset ja irtisanomiset ovat jälleen ajankohtaisia monessa 
yrityksessä.

Miltä tulevaisuus näyttää?
• Tekstiili- ja muotialan yritysten tilanteet vaihtelevat laidasta laitaan. 

Osa yrityksistä pystyy löytämään tilanteesta huolimatta kasvun 
mahdollisuuksia, mutta osalla on suuria ongelmia.

• On vaikeaa ennakoida tulevia tilauskantoja ja globaalien ongelmien 
vaikutuksia esimerkiksi tuotantoketjuihin. 

• Oikein kohdennetulle taloudelliselle tuelle on edelleen tarvetta. Tarve 
kasvaa nopeasti, mikäli koronatilanne pahenee entisestään. Olisi 
tärkeää, ettei taloudellista tukea suunnata pelkästään 
kehittämistoimiin, sillä moni yritys tarvitsee apua myös kiinteisiin 
kustannuksiin. 

• Yritykset toivovat, että esimerkiksi julkisilla hankinnoilla voitaisiin 
turvata suomalaista valmistusta myös jatkossa.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n yrityskysely, 17.-21.9.2020, vastaajamäärä 79 liiton jäsenyritystä.
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Kuinka arvioitte yrityksenne liikevaihdon 
kehitystä verrattuna normaalitilanteeseen?
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Syyskuu Lokakuu Helmi-maaliskuu 2021

Yrityksistä 38 % arvioi pääsevänsä 
normaaliin liikevaihtoon syyskuussa. 

Lokakuussa sama luku on enää 32 %. 

Syyskuun kysely
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kehitystä verrattuna normaalitilanteeseen?
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Toukokuu Elokuu Syyskuu Helmi-maaliskuu 2021

Yritysten ennakoimat liikevaihtojen pudotukset 
ovat pienempiä kuin aiemmin, vaikka yhä 
harvempi ennakoi pääsevänsä normaaliin 

liikevaihtoon. 

Aikasarja kyselyt touko-syyskuu
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Millainen on luottamuksenne maamme hallituksen kykyyn 
tehdä yrittäjyyttä / työllisyyttä edistäviä päätöksiä 
hallituskauden aikana? 
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1 = Erittäin heikko 2 = Melko heikko 3 = Ei heikko eikä vahva 4 = Melko vahva 5 = Erittäin vahva
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Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta 
kuvaavista vaihtoehdoista on nykyhetken 
arviosi mukaan yrityksesi tilanne kolmen 
kuukauden päästä?

Yritystoiminta 
laajenee 14 %

Yritystoiminta 
jatkuu nykyisellään 

67 %

Yritystoiminta 
supistuu 16 %

Yritystoiminta loppuu 1 %
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Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksesi 
työllisyystilannetta tällä hetkellä?
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En osaa sanoa tai ei koske meitä

Työntekijöitä on lomautettuna tai irtisanottu, emmekä tarvitse lisää
työntekijöitä

Työntekijöitä on lomautettuna tai irtisanottu, mutta tarvitsemme myös
lisää työntekijöitä

Työntekijät ovat kaikki töissä, mutta henkilöstötarve on vähentymässä

Työntekijät ovat kaikki töissä ja pärjäämme nykyisellä henkilöstöllä

Työntekijät ovat kaikki töissä ja tarvitsemme lisää työntekijöitä
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Kysely yritysten tilanteesta ja työllisyydestä

• Kysely lähetettiin 17.9.2020 kaikille Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajille (187 
yritystä).

• Kyselyyn saatiin 21.9.2020 klo 12 mennessä 79 vastausta, eli kyselyyn vastasi 42 % liiton 
jäsenyrityksistä.

• Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa 2600 henkilöä, ja tekivät vuonna 
2019 liikevaihtoa noin 710 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

Kyselyn vastaajat

Koko jäsenistö

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n yrityskysely, 17.-21.9.2020, vastaajamäärä 79 liiton jäsenyritystä.
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Eteläranta 10, FI-00130
Helsinki, Finland

www.stjm.fi

Kysyttävää? Ole yhteydessä!

Emilia Gråsten
tilastot
050 476 7952 
emilia.grasten@stjm.fi

Anne Ruokamo
Kansainvälinen 
liiketoiminta ja rahoitus
040 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

http://www.stjm.fi/
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