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Taustatiedot



Tavoite ja ajankohta

• Tavoite kartoittaa kauppakamarien jäsenyritysten nykytilannetta 
sekä lähitulevaisuuden odotuksia

• Kysely toteutettu 16.3.-17.3. (vastausaikaa vähän yli vuorokausi)

• Vastaajia 3814

• Kysymyksiä:
• Neljä taustoittavaa

• Kahdeksan asiakysymystä



Kauppakamarin jäsenyys



Toimiala (TOL2008)



Henkilöstömäärä



Vuosiliikevaihto



Yhteenveto 
kysymyksistä



Yhteenveto (1/2)

• Koronavirus vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan koko yrityskenttään
• 95 % vastaa kyllä kysymykseen ”Onko tai tuleeko koronavirus 

vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?”

• Yli puolet (54 %) vastaa, että koronavirusepidemia on 
vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti
• Viidenneksen mukaan vaikutus on suuri

• Melkein kaikki (~90 %) vastaa, että koronavirusepidemia tulee 
vaikuttamaan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden 
kuukauden aikana
• Liki 44 prosentin mukaan vaikutus on suuri



Yhteenveto (2/2)

• Liki neljännes yrityksistä ovat kutsuneet YT-neuvottelut tai 
antaneet lomautusvaroituksen

• Yli puolet yrityksistä lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöä 
seuraavan kahden kuukauden aikana
• Noin 15 prosenttia yrityksistä ison osan (≥10) henkilöstöstä

• Noin 30 prosentilla yrityksistä konkurssin riski on noussut 
merkittävästi



Kauppakamarien 
jäsenyritysten nykytila ja 

odotukset tulevasta



Onko tai tuleeko koronavirus 
vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?



Onko koronavirusepidemia vaikuttanut 
liikevaihtoosi negatiivisesti?



Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan 
liikevaihtoosi negatiivisesti seuraavan 2 
kuukauden aikana?



Oletteko kutsuneet YT-neuvottelut tai 
antaneet lomautusvaroituksen?



Odotatko yrityksesi lomauttavan tai 
irtisanovan henkilökuntaa 
koronavirusepidemian vuoksi seuraavan 
kahden kuukauden aikana?



Onko yrityksesi konkurssin riski noussut 
merkittävästi koronavirusepidemian takia?



Mitkä toimenpiteet auttaisivat yrityksesi 
tilannetta juuri nyt? (1/2)

• ”Verottajan, työeläkevakuutuslaitosten yms. maksuaikoja pitäisi 
venyttää”

• ”Kassavirta romahtaa, kun asiakkaat (ymmärrettävästi) jäävät 
kotiin.”

• ”Tarvitsemme väliaikaisia, nopeita rahoitusinstrumentteja, jotta 
vältymme kassakriisiltä.”

• ”Lomautukset eivät riitä, että niillä selvitään tämän yli.”

• ”Selkeä tiedottaminen ja yksiselitteiset, vaikuttavat, toimenpiteet 
viranomaisilta.”



Mitkä toimenpiteet auttaisivat yrityksesi 
tilannetta juuri nyt? (2/2)

• ”Hallituksen pikaiset tukitoimet ravintola-alalle erittäin tärkeitä. 
Liikevaihdosta sulanut 80%.”

• ”Nopeutetut menettelyt lomautusten kanssa”

• ”Rahoituksen saaminen, että saisi hoidettua kaikki kiinteät kulut.”

• ”Tilanne on meillä vielä vakaa ja tilauskantaa on hyvin. Koulujen 
ja päivähoidon sulkemisesta aiheutuu ongelmia henkilöstölle.”

• ”Työnantajalla on liian suuri taakka tällä hetkellä 
sairaspoissaolon aihetuvista kuluista.”

• ” Liiketilavuokrien pudottaminen.”



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, 040-0505269

Pääekonomisti Mauri Kotamäki, 044-5854298


