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Suomen Tekstiili & Muoti ry on 

tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten 

järjestö, yhteiskunnallinen vaikuttaja 

ja työmarkkinajärjestö.

51%

15%

12%

9%

9%
4%

Liitolla on yli 200 jäsenyritystä

Vaatteet & asusteet

Tekniset ja terveydenhuolto

Sisustus- ja kodintekstiilit

Suoja- ja työvaatteet

Langat, kankaat, värjäys,
viimeistys

Palvelut
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Tekstiili- ja muotiala laajasti

Tekstiilin ja muodin 

vähittäiskauppa

1 260 milj. €   

7 140 henkilöä 

1380 yritystä

1 050 milj. €     

4 700 henkilöä 

650 yritystä

Tekstiilin ja muodin 

tukkukauppa

670 milj. €        

1 910 henkilöä 

740 yritystä

Muu toimialan 

liittyvä valmistus

(kengät, nahka-

tuotteet, patjat…)

660 milj. €           

2 010 henkilöä 

120 yritystä

Tekstiili- ja 

vaatehuolto

(pesulat ja suutarit) 

320 milj. €             

2 680 henkilöä    

290 yritystä

Tekstiilien valmistus

470 milj. € liikevaihtoa 

2 220  henkilöä 

340 yritystä

Vaatteiden valmistus

580 milj. € liikevaihtoa 

2 490 henkilöä 

310 yritystä

Toimialan ydin: 

Tekstiilinen ja vaatteiden 

valmistus

Liikevaihto 3,95 mrd. €, henkilöstöä 18 100, yrityksiä 3 180

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot. Huom! Yritysten määrä ei sisällä yksityisiä elinkeinon harjoittajia, ns. 

toiminimiyrittäjiä. Luvut vuodelta 2020.
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Osaamiskartoitukseen 

vastasi 55 

tekstiili- ja 

muotialan yritystä

2%

29%

69%

Yrityksellämme on omaa tuotantoa Suomessa

Ei tällä hetkellä

Ei

Kyllä
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Rekrytoinnit ja uusi työvoima



Osaavan työvoiman löytäminen on yrityksille 
merkittävä haaste

74 %:n

mukaan 

osaavaa 

työvoimaa on 

melko tai 

erittäin 

vaikea löytää
4%

5%

16%

36%

38%

En osaa sanoa

Meillä ei ole tällä hetkellä
rekrytointivaikeuksia

Osaavaa työvoimaa on melko
hyvin saatavilla

Osaavaa työvoimaa on melko
vaikea löytää

Osaavaa työvoimaa on erittäin
vaikea löytää

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestäsi parhaiten osaavan 
työvoiman saatavuutta yrityksenne näkökulmasta tällä hetkellä?



Mihin tehtäviin on ollut erityisen hankalaa rekrytoida 
osaajia viimeisen kahden vuoden aikana? (poimintoja)

• Ompelimo, leikkuu, mallimestarit

• Tuotannon puolelle eli ompelu ja leikkuu, on erittäin vaikea löytää 

suomalaisia osaajia. Toki oma sijaintimme tuo lisähaasteensa 

jokaiseen rekrytointiin.

• Kaavoitus, ompelu, muut tuotannon työvaiheet.

• Tällä hetkellä osaajat koulutetakaan itse ja tietoa haetaan monilta 

osin esim. eläkeläisiltä.

• Pienessä firmassa joutuu tekemään monenlaista työtä. On vaikea löytää 

joustavia työntekijöitä, jotka pystyisivät / haluaisivat tehdä 

monenlaista työtä.

• Myynti, kansainvälinen osaaminen sekä myynnistä että 

tuotantoprosesseista

• Verkkokauppa ja markkinointi



4%

4%

9%

15%

15%

16%

18%

20%

47%

67%

Epäonnistuneen rekrytoinnin pelko

Yrityksemme tunnettuus työnhakijoiden keskuudessa

Jokin muu syy, mikä?

Kilpailutilanne osaajista muiden yritysten kanssa on
tiukka

Yrityksellämme ei ole ollut rekrytointivaikeuksia

Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet

Työnhakijoiden sopivuus yritykseen muutoin

Kilpailukykyinen palkkaus

Työnhakijoiden vähäinen määrä

Työnhakijoiden osaaminen ei vastaa tarpeitamme

Mitkä ovat olleet rekrytointivaikeuksien syyt viimeisen kahden vuoden? 

Hakijoiden osaaminen ja yritysten tarpeet 
eivät kohtaa toisiaan

”Kaikkiin tuotannon 

tehtäviimme ei tarvitse olla 

tiettyä pohjakoulutusta tai 

osaamistaustaa, mutta yleinen 

kilpailu 

tuotantotyöntekijöistä on 

selvästi kiristynyt.”



2%

27%

71%

Työvoiman tarve laskee

Työvoiman tarve pysyy
nykyisellä tasolla

Työvoiman tarve
kasvaa

Miten yrityksenne uuden työvoiman tarve tulee 
muuttumaan seuraavan viiden vuoden aikana?

55%
33%

12%

Kuinka paljon uusista rekrytoinneista tulee sijoittumaan eri 
toimintoihin

Tuotanto

Asiantuntijatehtävät

Johtotehtävä

Työvoiman tarve tulee lisääntymään 
seuraavan viiden vuoden aikana



4%

5%

5%

7%

9%

11%

11%

11%

11%

11%

13%

13%

13%

15%

15%

20%

20%

22%

29%

35%

36%

38%

42%

44%

Suunnittelu ja design

Toimitusketjujen sosiaalisen vastuun hallinta

Robotiikka ja automatisaatio

Ilmasto- ja ympäristövastuu (esim. hiilijalanjäljen laskenta)

Digitaaliset työkalut (esim. 3D-työkalut suunnittelussa ja markkinoinnissa)

Kierrätys ja kiertotalous

Logistiikka / varastonhallinta

Hankinta /ostotoiminta

Johtamis- ja esimiesosaaminen

Talousosaaminen

Datanhallinta (keräys, analysointi, hyödyntäminen esim. tekoälyn avulla)

Liiketoiminnan kehittäminen

Jokin muu, mikä?

Standardit ja sertifikaatit

Kansainvälinen kuluttajakauppa

Tekstiilimateriaaliosaaminen

Vientiosaaminen

Kaavoitus

Markkinointi ja brändäys

Verkkokauppa

Prosessi-/ tuotantotekniikka

Myynti, asiakkuuksien ja jakelukanavien hallinta (B2B)

Ompelu

Tuotekehitys ja laadunhallinta

Valitse viisi yrityksenne kannalta tärkeintä osaamista.

Millaisiin tehtäviin rekrytoinnit tulevat sijoittumaan 
seuraavan viiden vuoden aikana?



Vuosi 2020: Millaisia osaajia tarvitaan tekstiili- ja 
muotialalla lähivuosina?

2%
2%

4%
7%
7%

9%
11%

13%
13%

15%
17%

20%
20%

22%
26%

30%
37%

41%

logistiikka / varastonhallinta

standardit

joku muu, mikä?

tekoäly

kaupallinen osaaminen

hankinta

liiketoiminnan kehittäminen

vastuullisuus ja kiertotalous

johtamis- ja esimiesosaaminen

suunnittelu ja design

verkkokauppa

vienti

markkintointi ja brändäys

digitaaliset työkalut (esim. ohjelmistot, digitaalinen toiminnanohjaus)

prosessi- / tuotantotekniikka

materiaaliosaaminen / materiaalitekniikka / tekstiiliteknologia

myynti

ompelu

% osuus vastanneista yrityksistä

Valitse kolme yrityksenne

kannalta merkittävintä

osaamistarvetta uudelle

rekrytoitavalle henkilöstölle

seuraavalle viidelle vuodelle.



0%

0%

4%

9%

15%

18%

18%

22%

33%

36%

38%

40%

51%

Opiskeluun liittyvän maahanmuuton lisääminen

Työllisyyspalveluiden resurssien lisääminen

Jokin muu keino, mikä?

Tekstiili- ja muotialalle erikoistuneet rekryasiantuntijat…

Työvoiman liikkuvuuden edistäminen Suomen sisällä (erilaiset…

Työperäisen maahanmuuton määrän lisääminen

Toimet Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistämiseksi

Tutkintokoulutuksen aloituspaikkamäärän lisääminen oppilaitoksissa

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen

Oppisopimuskoulutuksen määrän lisääminen

Muunto-, rekry- ja täsmäkoulutuksen määrän lisääminen

Työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkaminen

Koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin yritysten…

Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

Millaisilla toimilla osaavaa työvoimaa voidaan 
turvata tekstiili- ja muotialalla?

”En usko lisäyksiin, vaan 

keskittyisin tehostamaan 

kouluttajien ja yritysten 

välistä yhteistyötä.”



16%

27%

33%

45%

33%

53%

18%

25%

5%

13%

15%

5%

7%

4%

Yrityksellämme on hyvät valmiudet ulkomaisten
osaajien rekrytointiin

Suomen kielen osaaminen on välttämätöntä
yrityksessämme työskenteleville

Yritykseemme voidaan rekrytoida ulkomaalaisia
osaajia seuraavan viiden vuoden aikana

Arvioi seuraavia ulkomaisiin osaajiin liittyviä väittämiä yrityksenne kannalta

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

Valmiudet ulkomaalaisten osaajien 
rekrytointeihin koetaan hyviksi
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Jatkuva oppiminen ja 
täydennyskoulutus



4%

35%

62%

Ei

Kyllä

Tarvittaessa

Kartoitetaanko yrityksessänne säännöllisesti henkilöstön osaamista ja ennakoidaan tulevia 
osaamistarpeita (esim. kerran vuodessa)?

Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita ei 
kartoiteta säännöllisesti yrityksissä



4%

5%

5%

7%

11%

11%

11%

11%

11%

13%

13%

13%

20%

20%

22%

22%

25%

25%

27%

27%

35%

35%

38%

49%

Jokin muu, mikä?

Robotiikka ja automatisaatio

Talousosaaminen

Datanhallinta (keräys, analysointi, hyödyntäminen esim. tekoälyn avulla)

Suunnittelu ja design

Toimitusketjujen sosiaalisen vastuun hallinta

Logistiikka / varastonhallinta

Hankinta /ostotoiminta

Kansainvälinen kuluttajakauppa

Kaavoitus

Vientiosaaminen

Johtamis- ja esimiesosaaminen

Liiketoiminnan kehittäminen

Ompelu

Standardit ja sertifikaatit

Kierrätys ja kiertotalous

Digitaaliset työkalut (esim. 3D-työkalut suunnittelussa ja markkinoinnissa)

Myynti, asiakkuuksien ja jakelukanavien hallinta (B2B)

Ilmasto- ja ympäristövastuu (esim. hiilijalanjäljen laskenta)

Markkinointi ja brändäys

Tekstiilimateriaaliosaaminen

Prosessi-/ tuotantotekniikka

Verkkokauppa

Tuotekehitys ja laadunhallinta

Valitse viisi yrityksenne kannalta tärkeintä osaamista.

Mitkä ovat tärkeimmät henkilöstön osaamisen 
kehittämisen aiheet seuraavan viiden vuoden 
aikana?



Vuosi 2020: Täydennyskoulutustarpeissa 
korostuvat digitaidot sekä vastuullisuus ja 
kiertotalous

2%
4%
4%

7%
7%
7%

9%
13%

15%
17%

19%
19%

22%
24%
24%

26%
37%
37%

joku muu, mikä?

logistiikka / varastonhallinta

standardit

suunnittelu ja design

tekoäly

kaupallinen osaaminen

hankinta

ompelu

materiaaliosaaminen / materiaalitekniikka / tekstiiliteknologia

liiketoiminnan kehittäminen

myynti

verkkokauppa

prosessi- / tuotantotekniikka

vienti

johtamis- ja esimiesosaaminen

markkintointi ja brändäys

vastuullisuus ja kiertotalous

digitaaliset työkalut (esim. ohjelmistot, digitaalinen toiminnanohjaus)

% osuus vastanneista yrityksistä

Valitse kolme yrityksenne

kannalta merkittävintä

osaamistarvetta henkilöstönne

täydennyskoulutukselle

seuraavalle viidelle vuodelle.



2%

7%

9%

11%

27%

40%

42%

45%

64%

Jokin muu, mikä?

Muutaman viikon intensiivikurssi

Koko henkilöstöllemme räätälöidyt
koulutuskokonaisuudet

Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kurssit

Kurssimuotoista (kesto 1–2 kk, ei jokapäiväistä)

Vertaisoppiminen omalla työpaikalla

Ajasta ja paikasta riippumattomia verkkokoulutuksia
(yrityksen oma tai ulkopuolisen tarjoaman…

Työn ohella suoritettava tutkintoon tai tutkinnon osaan
tähtäävää koulutusta (kesto noin vuosi)

1–2 päivän tehokoulutusta tarkasti määritellystä 
aiheesta

Toivotuimmat osaamisen kehittämisen tavat 
yrityksissä



Oppilaitosyhteistyö ja alan 
vetovoima



15%

19%

67%

Ei

Ei, mutta olemme kiinnostuneita

Kyllä

Tekeekö yrityksenne oppilaitosyhteistyötä?

Oppilaitosyhteistyö koetaan tärkeänä



4%

7%

15%

25%

25%

29%

31%

35%

44%

51%

Jokin muu, mikä?

Peruskoululaisten TET-jaksot alan yrityksissä

Yritysten esiintyminen / luennot oppilaitoksissa

Yritysten osallistuminen yhteistyökumppanina oppilaitosten
tilaisuuksiin ja pieniin projekteihin

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö

Korkeakoulujen opinnäytetöiden teettäminen yrityksissä

Opettajien tutustuminen työelämään yrityksissä

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelut yrityksissä

Ammatillinen oppisopimuskoulutus (palkallinen)

Ammatilliset koulutussopimukset (palkaton harjoittelu)

Millaista oppilaitosyhteistyötä tekstiili- ja muotialalla tulisi mielestäsi lisätä / millainen 
oppilaitosyhteistyö on mielestäsi yritykselle kannattavinta? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

Harjoittelut koetaan parhaaksi yhteistyön 
muodoksi oppilaitosten kanssa



7%

15%

16%

38%

33%

24%

13%

18%

5%

7%

9%

16%

35%

25%

38%

Ammattikorkeakoulussa (esim. vestonomi, muotoilija)

Ammatillisessa koulutuksessa (esim. ompelija,
prosessinhoitaja, laborantti)

Yliopistossa (esim. taiteen, kauppatieteiden tai
kemiantekniikan maisteri)

Arvioi vastavalmistuneiden osaamista alalla. Ovatko tutkintojen sisällöt / tuottama 
osaaminen mielestäsi yrityksenne tarpeiden mukaisia?

Vastaa melko hyvin tarpeisiimme Vastaa jossain määrin tarpeisiimme Vastaa melko huonosti tarpeisiimme

Ei vastaa lainkaan tarpeisiimme En osaa sanoa



24%

38%

56%

44%

13%

9% 2%

7%

7%

Mielestäni suomalaisilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä on hyvä
työnantajamaine.

Yrityksemme tekee aktiivisesti töitä työnantajamielikuvan
kehittämiseksi.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan 
työnantajamielikuva koetaan hyväksi ja sen 
eteen tehdään aktiivisesti töitä



Auri Kohola

Asiantuntija, osaaminen ja 

tulevaisuus

Suomen Tekstiili & Muoti

040 823 9803

auri.kohola@stjm.fi

www.tekstiilialalle.fi

www.fablehti.fi

www.stjm.fi

Kiitos!

http://www.tekstiilialalle.fi/
http://www.fablehti.fi/
http://www.stjm.fi/

