
Kauppakamarien kysely 
koronaviruksen 

vaikutuksista yrityksille

Julkaisuvapaa 21.4. klo 00.01



Taustatiedot



Tavoite ja ajankohta

• Tavoite kartoittaa kauppakamarien jäsenyritysten nykytilannetta, 
lähitulevaisuuden odotuksia sekä muutosta verrattuna 
aikaisempiin kyselyihin

• Kysely toteutettu 20.4. (vastausaikaa n. yhdeksän tuntia)

• Vastaajia 2977 (549 avovastausta)

• Kysymyksiä:
• Neljä taustoittavaa

• Kahdeksan asiakysymystä (+1 avoin kenttä)



Kauppakamarin jäsenyys



Toimiala (TOL2008)



Henkilöstömäärä



Vuosiliikevaihto



Yhteenveto 
kysymyksistä



Yhteenveto 20.4.2020 kyselystä (1/2)

• Koronavirus vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan koko yrityskenttään
• 92 % vastaa kyllä kysymykseen ”Onko tai tuleeko koronavirus 

vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?”

• Noin ¾ vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut
liikevaihtoon negatiivisesti
• Noin 20 prosentin mukaan vaikutus on yli 50 prosenttia

• Melkein kaikki (~88 %) vastaa, että koronavirusepidemia tulee 
vaikuttamaan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden 
kuukauden aikana
• Yli 20 prosentin mukaan vaikutus tulee olemaan yli 50 prosenttia



Yhteenveto 20.4.2020 kyselystä (2/2)

• Yli kaksi viidestä yrityksestä sanoo, että koronavirusepidemia on 
vaikuttanut yrityksen negatiivisesti henkilöstön määrään

• Noin 60 prosenttia yrityksistä lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöä 
seuraavan kahden kuukauden aikana
• Liki 15 prosenttia yrityksistä ison osan (≥50 %) henkilöstöstä

• Noin 30 prosentilla yrityksistä konkurssin riski on noussut 
merkittävästi koronaviruksen takia

• Liki 60 prosenttia yrityksistä näkee kokoontumiskiellon tiukentamisen 
max 5 henkilöön haitallisena (38 %) tai erittäin haitallisena (20 %)



Verrataan aikaisempiin kyselyihin

• Vastaajajoukot hyvin lähelle samanlaiset

• Vapaa tiputus on ohi – lattia on tullut vastaan

• Yritykset näkevät vallitsevan tilanteen tai tilanteen kahden 
kuukauden sisällä samalla tavalla kuin n. kolme viikkoa sitten
• Liikevaihdon tiputus tai odotukset kahden kuukauden ajalle

• Henkilöstön muutokset tai odotukset siitä nyt tai kahden kuukauden 
aikana

• Konkurssiriskin kohoaminen



Kauppakamarien 
jäsenyritysten nykytila ja 

odotukset tulevasta



Onko tai tuleeko koronavirus 
vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?



Onko koronavirusepidemia vaikuttanut 
liikevaihtoosi negatiivisesti?



Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan 
liikevaihtoosi negatiivisesti seuraavan kahden 
kuukauden aikana?



Oletteko kutsuneet YT-
neuvottelut tai antaneet 
lomautusvaroituksen? 

Miten arvioisitte koronavirusepidemian vaikuttaneen 
yrityksenne henkilöstön määrään (lomautusten tai 
irtisanomisten kautta) verrattuna 
normaalitilanteeseen



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

Miten arvioisitte koronavirusepidemian vaikuttavan 
yrityksenne henkilöstön määrään (lomautusten tai 
irtisanomisten kautta) seuraavien 2 kuukauden 
aikana verrattuna normaalitilanteeseen



Onko yrityksesi konkurssin riski noussut 
merkittävästi koronavirusepidemian takia?



Kyselyyn lisätty uusia 
kysymyksiä rajoituksista



11. Miten koronavirukseen liittyvät rajoitukset 
ovat vaikuttaneet liiketoimintaanne? 

Yli 10 hengen kokoontumiskiellot 2.16 2732
Julkisten tilojen kuten kirjastojen, museoiden, teattereiden, valtion 
ylläpitämien liikuntatilojen sekä kulttuurilaitosten pitäminen suljettuina 2.62 2718

Koulujen sulkeutuminen 2.45 2726

Päiväkotien rajoitettu toiminta 2.52 2705

Ravintoloiden, baarien ja kahviloiden suljettuna pitäminen 2.32 2715

Suomen ulkorajojen sulkeutuminen ulkomaiselta työvoimalta 2.71 2710
Suomen ulkorajojen tiukempi valvonta ja henkilöliikenteen (muu kuin 
työvoima) pysähtyminen 2.61 2719



Yli 10 hengen kokoontumiskiellot



Julkisten tilojen kuten kirjastojen, museoiden, 
teattereiden, valtion ylläpitämien liikuntatilojen sekä 
kulttuurilaitosten pitäminen suljettuina



Koulujen sulkeutuminen



Päiväkotien rajoitettu toiminta



Ravintoloiden, baarien ja kahviloiden suljettuna 
pitäminen 



Suomen ulkorajojen sulkeutuminen ulkomaiselta 
työvoimalta



Suomen ulkorajojen tiukempi valvonta ja 
henkilöliikenteen (muu kuin työvoima) pysähtyminen



Miten julkisessa keskustelussa olleet uudet 
mahdolliset rajoitustoimien muutokset 
vaikuttaisivat liiketoimintaasi?

Kasvomaskien pakollinen käyttö julkisilla paikoilla 2.95 2962

Kokoontumiskiellon tiukentaminen max 5 henkilöön 2.24 2952

Vapaa-ajan matkustuskiellot maan sisällä 2.51 2937
Testauksen lisääminen myös oireettomiin ja tartuntaketjujen tarkempi 
jäljittäminen 3.73 2939

Alakoulujen ja päiväkotien avaaminen normaalitoimintaan 3.59 2945



Kasvomaskien pakollinen käyttö 
julkisilla paikoilla 



Kokoontumiskiellon tiukentaminen 
max 5 henkilöön



Vapaa-ajan matkustuskiellot maan 
sisällä 



Testauksen lisääminen myös oireettomiin 
ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen



Alakoulujen ja päiväkotien avaaminen 
normaalitoimintaan 



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, 040-0505269

Pääekonomisti Mauri Kotamäki, 044-5854298


