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Kauppakamarien kysely 30.3.2020 

Yritysten tilanne heikentynyt merkittävästi kahdessa viikossa 

koronavirusepidemian takia  

Tilannenäkymä myös kymenlaaksolaisissa yrityksissä on synkentynyt merkittävästi kahden viikon aikana 

koronavirusepidemian takia. 

Vastanneista yrityksistä 70% ilmoitti koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti.  

Vastaajista lähes kaikki eli 93,8% uskovat liikevaihdon laskevan huhti-toukokuun aikana. 

YT-neuvotteluihin tai lomautusvaroituksiin joutuneiden yritysten määrä on Kymenlaaksossa kasvanut 

rajusti. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 40% on kutsunut koolle YT-neuvottelut tai antanut 

lomautusvaroituksen. Kaksi viikkoa sitten näihin toimenpiteisiin oli ryhtynyt vasta viidennes yrityksistä. 

Kyselyssä kysyttiin tällä kertaa myös, mihin toimenpiteisiin yritykset ovat ryhtyneet toimintansa 

turvaamiseksi. Vastaukset löytyvät kyselyn tulosten jälkeen. Mukana on myös yritysten antamia suoria 

kommentteja. 

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti liki 3400 yritystä. Kyselyn tulokset saatiin kahdeksassa tunnissa.  

Erityisesti pienet yritykset vastaavat kauppakamarin kyselyihin hyvin. Kymenlaakson kauppakamarin 

alueella vastanneita yrityksiä oli 116. 

Vertailu on tehty kahden kyselyn välillä: ensimmäinen kysely 16.3. ja toinen kysely 30.3. 

Kysymykset ja tulokset: 

1. Onko koronavirus vaikuttanut tai tuleeko koronavirus vaikuttamaan yrityksesi toimintaan? 

16.3. kyllä 94,1%, ei 5,9% 

30.3. kyllä 97,4%, ei 2,6% 

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan ovat lisääntyneet kahden viikon aikana. 

2. Onko koronavirusepidemia vaikuttanut liikevaihtoonne negatiivisesti? 

16.3. ei ole: 53,6%, jonkin verran 30%, paljon 16,4% 

30.3. ei ole 31%, jonkin verran (alle20%) 32,7%, paljon (yli 20%) 36,3% 

Vastanneista 70% ilmoitti koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti. Kaksi viikkoa 

sitten vaikutukset liikevaihtoon olivat tuntuneet 46,4 prosentilla yrityksiä. 

Myös vaikutusten suuruusluokka on selvinnyt yrityksissä. Kaksi viikkoa sitten vain 16,4% yrityksistä kertoi 

koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihdon pudotukseen PALJON. Nyt tehdyssä uusintakyselyssä 

koronaepidemian negatiiviset vaikutukset ovat lisääntyneet ja yli kolmasosa yrityksistä (36,3%) vastasi nyt 

epidemian vaikuttaneen PALJON liiketoimintaan. 
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Kaksi viikkoa sitten yli puolet (53,6%) yrityksistä vastasi, että koronavirus ei ollut vielä vaikuttanut 

liikevaihdon laskuun. Nyt vain kolmannes (31%) on säästynyt liikevaihdon putoamiselta. 

3. Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoosi negatiivisesti seuraavan 2 kk aikana? 

16.3. En odota 11,7%, jonkin verran (alle 20%) 53,2%, paljon (yli20%) 35,1% 

30.3. en odota 6,2%, jonkin verran (alle 20%) 49,6%, paljon (yli 20%) 44,2% 

Tilannenäkymä on synkentynyt. Vastaajista lähes kaikki eli 93,8% uskoo liikevaihdon laskevan huhti-

toukokuun aikana. 

Kaksi viikkoa sitten 35% vastaajista uskoi koronavirusepidemian vaikuttavan PALJON seuraavan kahden 

kuukauden liikevaihtoon. Nyt liikevaihdon arvioi laskevan 44,2% vastaajista. Vain 6% yrityksistä uskoo, ettei 

epidemialla ole vaikutuksia liikevaihtoon. 

4. Oletteko kutsuneet YT-neuvottelut tai antaneet lomautusvaroituksen? 

16.3. Kyllä 21,6%, ei 78,4% 

30.3. Kyllä 40,2%, ei 59,8% 

YT- neuvotteluihin tai lomautusvaroituksiin joutuneiden yritysten määrä on Kymenlaaksossa kasvanut 

rajusti. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 40% on kutsunut koolle YT-neuvottelut tai antanut 

lomautusvaroituksen. Kaksi viikkoa sitten näihin toimenpiteisiin oli ryhtynyt vasta viidennes yrityksistä. 

5. Odotatko yrityksesi lomauttavan tai irtisanovan henkilökuntaa koronavirusepidemian vuoksi 

seuraavan kahden kuukauden aikana? 

16.3. En odota 58,6%, vähän (alle 10 hlöä) 29,7%, paljon (yli 10 hlöä) 11,7% 

30.3. En odota 36,3%, vähän (alle 10 hlöä) 42,5%, paljon (yli 10 hlöä) 21,2% 

Tilanne on muuttunut dramaattisesti. Kun kaksi viikkoa sitten lomautuksia ja/tai irtisanomisia oli 

odotettavissa 41,4 prosentissa yrityksiä, nyt niihin arvioi turvautuvansa 63,7% eli kaksi kolmasosaa 

yrityksistä. 

6. Onko yrityksesi konkurssin riski noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia? 

16.3. Kyllä 26,4%, ei 73,6 % 

30.3. Kyllä 26,5%, 73,5%  

Konkurssiuhka ei ole kasvanut kahden viikon aikana. Voisiko tähän sinänsä hyvään uutiseen olla syynä se, 

että yritykset joko odottavat valtiovallan taholta tulleiden toimenpiteiden auttavan yrityksen selviämisessä. 

Yritystoiminnan nähdään todennäköisesti kolhiintuvan, mutta välttyvän kuitenkin pahimmalta eli yrityksen 

toiminnan loppumiselta kokonaan.  

 

Lisäksi tässä 30.3. tehdyssä seurantakyselyssä yrityksiltä kysyttiin ”Oletteko tai aiotteko käyttää 

koronaepidemian takia yrityksille suunnattuja joustoja?” 
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En ole tai en aio 
44,6% 

Verottajan myöntämät joustot 
41,1% 

Eläkemaksujen pidempi maksuaika 
32,1% 

Business Finlandin kehitysrahoitus 
22,3% 

Pankkilaina ja/tai lyhennysvapaa vanhoihin 
lainoihin 

28,6% 

 

Tiedoksi tuoreimpia asiaan liittyviä toimenpiteitä: 

31.3. avautuu uusi avustusmuoto 1 - 5 henkeä työllistäville yrityksille. ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, 

jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata.  

Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuunottamatta maa-, kala- ja 

metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.  

Valtiovallan myöntämä miljardin euron tukipaketti jakautuu jaettavaksi Business Finlandin, Ely-keskusten ja 

kuntien kautta. 31.3. saavat ELY-keskukset käyttöönsä 200M€ tukipaketin, joka on kohdennettu alle kuuden 

hengen yrityksiin. Haku on avattu ELY-keskuksen sivuille. Business Finland jakaa 700M€ tukipakettia yli 

kuuden hengen yrityksiin. Yksinyrittäjille suunnattu 100M euron tukipaketti tullaan jakamaan ilmeisesti 

kuntien kautta.  

Näistä em. tukipaketeista saa tarkempaa tietoa johtaja Satu Mäkelältä Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta. 

(Leena Gardemeister, Kinno, Tiina Paavola Cursor). 

Pankkien toimenpiteistä antaa vastauksia Juha Korhonen OP Kymenlaaksosta, Joonas Heinonen 

Handelsbankenista, Timo Marjamäki Nordea Kaakkois-Suomesta.  

 

Kauppakamarin osalta kyselyn tuloksiin vastaavat: 

Marika Kirjavainen 

toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari 

marika.kirjavainen@kauppakamari.fi    040 900 6651 

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari 
juho.romakkaniemi@chamber.fi, puh. 040 050 5269 
 
Mauri Kotamäki. Pääekonomisti; 044 585 4298; mauri.kotamaki@chamber.fi 
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