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Taustatiedot



Tavoite ja ajankohta

• Tavoite kartoittaa kauppakamarien jäsenyritysten nykytilannetta, 
lähitulevaisuuden odotuksia sekä muutosta verrattuna kahden 
viikon takaiseen kyselyyn

• Kysely toteutettu 30.3. (vastausaikaa n. kahdeksan tuntia)

• Vastaajia 3358 (1405 avovastausta)

• Kysymyksiä:
• Neljä taustoittavaa

• Kahdeksan asiakysymystä



Kauppakamarin jäsenyys



Toimiala (TOL2008)



Henkilöstömäärä



Vuosiliikevaihto



Yhteenveto 
kysymyksistä



Yhteenveto 30.3.2020 kyselystä (1/2)

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

vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?”

• Noin ¾ vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut
liikevaihtoon negatiivisesti
• 36 prosentin mukaan vaikutus on suuri

• Melkein kaikki (~94 %) vastaa, että koronavirusepidemia tulee 
vaikuttamaan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden 
kuukauden aikana
• Yli 54 prosentin mukaan vaikutus on suuri



Yhteenveto 30.3.2020 kyselystä (2/2)

• Yli kaksi viidestä yrityksestä on kutsunut YT-neuvottelut tai 
antanut lomautusvaroituksen

• Yli 60 prosenttia yrityksistä lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöä 
seuraavan kahden kuukauden aikana
• Noin 23 prosenttia yrityksistä ison osan (≥10) henkilöstöstä

• Noin 34 prosentilla yrityksistä konkurssin riski on noussut 
merkittävästi koronaviruksen takia

• Kaksi kolmesta yrityksestä on käyttänyt tai aikoo käyttää 
koronaepidemian takia yrityksille suunnattuja joustoja



Verrataan 16.-17.3. ja 30.3. tehtyjä 
kyselyjä
• Vastaajajoukot hyvin lähelle samanlaiset

• Merkittävästi suurempi osa yrityksistä vastaa, että 
koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti 
(nyt 75 %, aiemmin 54 %)

• YT-neuvottelut on kutsuttu tai lomautusvaroitus annettu 41 
prosentissa yrityksistä (24 % aiemmin)

• Vain 38 prosenttia ei odota lomautuksia tai irtisanomisia 
seuraavan kahden kuukauden aikana (aiemmin 49 %)

• Konkurssin riski on noussut koronaviruksen takia 34 prosentilla 
(aiemmin 30 prosentilla)



Kauppakamarien 
jäsenyritysten nykytila, 
odotukset tulevasta ja 

vertailu 16.-17.3. kyselyyn



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?



Kyselyyn lisätty uusi 
kysymys rahoituksesta



Oletteko tai aiotteko käyttää 
koronaepidemian takia yrityksille suunnattuja 
joustoja?



Ovatko uudet rahoitusinstrumentit toimivia ja 
auttavatko ne yritystäsi? (1405 vastausta)

• Paras apu olisi alkuvuoden ALV ja lakisääteisten maksujen palautus, 
joka maksettaisiin loppuvuonna takaisin. Olisi myös tasapuolinen 
kaikille yrittäjille.

• Tarvitaan nopeita ratkaisuja tähän hetkeen. Toimet eivät saa painottua 
pitkälle tulevaisuuteen.

• Hakemusten käsittelyaika ruuhkan keskellä huolestuttaa.

• Konkurssiin mennään. Sitä on vaikeaa enää estää.

• Instrumentit vaikuttavat toimivilta. Päätöksenteon nopeus on tärkeää. 

• Varmasti auttava, mutta suurin ongelma on nyt vuokraisäntien 
joustamattomuus.



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, 040-0505269

Pääekonomisti Mauri Kotamäki, 044-5854298


