
Koronakysely Kangasalan yrityksille

Lomakekyselyn tulokset 11.5.2020



Kyselystä
• Business Kangasala Oy toteutti lomakekyselyn Kangasalan 

yrittäjille 23.4. – 4.5.2020 välisenä aikana.
• Kysely lähetettiin Business Kangasalan yritysrekisterin kautta

1700 vastaanottajalle sähköpostitse.
• Kyselyssä pakollisia olivat vain taustakysymykset.
• Vastaaminen tapahtui täysin anonyymisti.
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Taiteet, viihde ja virkistys
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Koulutus
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Kiinteistöalan toiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Informaatio ja viestintä
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointi
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus
Rakentaminen
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu…
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Teollisuus
Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Toimialat



Tilannekatsaus
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Millainen vaikutus koronaepidemialla on 
ollut yrityksesi toimintaan?
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Millainen vaikutus koronaepidemialla on 
ollut yrityksesi toimintaan?

5/11/20207

Vastaus negatiivinen:

“Kaikki työt lakkasivat huhtikuun
puoleen väliin“

"Ensimmäistä kertaa yrittäjän uralla 
työt on vähissä ja loppumassa 
kokonaan. ”

“Alkuvuoden tilauskanta todella pieni 
johtuen matkailun pysähtymisestä. 
Noin puolet liikevaihdosta tulee 
matkailualan yrittäjiltä.”

"Liikevaihto huhtikuussa käytännössä 
nolla. Normaalikuukautena 
50 000-100 000 EUR" 

"90 % varauksista peruuntunut”

”Putiikki suljettu, jälleenmyyjät 
sulkeneet ovensa, vuokraa pitää 
maksaa silti"

"Rajoitukset ovat estäneet tai 
aiheuttaneet työntekijäpulaa, 
työvoimapulaa”

"Asiakkaat ovat Suomen ulkopuolella 
enkä voi matkustaa" 

"Sairaslomia joita ei korvata, 
karanteeneja joita ei korvata, 
käsidesi- ja suojavarustekuluja”

"Uusien sopimusten saaminen on 
vaikeutunut, koska kommunikointi 
vaikeutunut ja asiakasyritykset ovat 
lykänneet investointeja”

"Työt hävisivät lähes kokonaan 
yhdessä yössä.”

"Asiakkaat eivät uskalla asioida. 
Kauppamme ei ole aivan välttämätön 
elämisen kannalta."

"Arvioitu tappio koronaepidemian 
vuoksi n. 100 000 EUR”

"Suurin osa asiakkaista kuuluu 
riskiryhmään ja he noudattavat pitkälti 
ohjeistusta pysyä kotona”

"Suomalaiset asiakkaat karttaa 
asiakaskontakteja ja suurin osa 
rahavirrasta on tullut ulkomailla 
sijaitsevista työkohteista.”

"Normaali liiketoiminta erittäin 
voimakkaasti pysähtynyt. Suuret 
toimijat peruvat sovittuja tilauksiaan." 



Millainen vaikutus koronaepidemialla on 
ollut yrityksesi toimintaan?
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Vastaus positiivinen:

"Löytynyt uusia mahdollisuuksia" 

"Myynti kasvanut”

"Kysyntä kasvanut ja myynti 
nelinkertaistunut."

Vastaus neutraali:

"Töitä peruuntui paljon mutta tuli 
myös uusia asiakkaita.”

"Jonkin verran on tullut peruutuksia 
ja huonoa asiakaspalautetta 
hinnoittelusta korona kriisin aikana.”

"Teen suunnittelua kotitoimistosta 
käsin ja viestintä asiakkaiden välillä 
tapahtuu sähköpostin tai puhelujen 
kautta”

"Tuontilogistiikassa vaikeuksia." 

"Vielä rakentaminen ei ole 
notkahtanut, mutta jos lomautukset 
jatkuvat niin puolen vuoden päästä 
tilanne on eri. ”

"Teoriaopetus on siirretty verkkoon 
ja opetustilanteet suoritetaan 
hygienia-asiat huomioiden.”

"Ei ole toistaiseksi vaikuttanut. 
Työtarjoukset ovat kuitenkin 
vähentyneet selvästi"



Miten odotat koronavirusepidemian vaikuttavan 
liikevaihtoosi seuraavan 6 kuukauden aikana?
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Miten odotat koronavirusepidemian vaikuttavan 
liikevaihtoosi seuraavan 6 kuukauden aikana?

5/11/202010

Vastaus hyvin negatiivinen tai 
jonkin verran negatiivinen:
"Odotamme meille todellisen iskun 
tulevan vasta, kun epidemian 
taloudelliset vaikutukset tuntuvat 
yrityksissä ja kuluttajilla merkittävämmin." 
(Vastaus: jonkin verran negatiivisesti)

"Matkailualan sulkeminen vaikuttaa 
vielä syksyyn asti" (Vastaus: jonkin verran 
negatiivisesti) 

"Uskon, että kysyntä elpyy loppukesästä 
tai alkusyksystä." (Vastaus: jonkin verran 
negatiivisesti)

"Rajoitusten höllennyttyä menee aikaa, 
jotta saan asiakkaat vakuutettua 
hoidon turvallisuudesta, ettei 
tartuntariskiä ole. " (Vastaus: hyvin 
negatiivisesti)

"Tilauskantaa on joten liikevaihtoon ei 
äkillistä vaikutusta, mutta kun uusien 
tilausten saaminen on vaikeutunut niin 
liikevaihto tullee pienenemään kun 
nykyinen tilauskanta on purettu" 
(Vastaus: hyvin negatiivisesti)

"Yrityksen toiminta voi jatkua, mutta 
asiakkailla on vaikeuksia." (Vastaus: 
jonkin verran negatiivisesti) 

"Tulossa on todennäköisesti laskua, 
koska yhteistyökumppanit vähentävät 
tarvetta. Myöskään kaupungilta ei tule 
todennäköisesti tilauksia, koska yt-
neuvottelut ja muutenkin varmaan 
kiristävät taloutta. Eli sitä kautta kaikki 
häviävät." (Vastaus: jonkin verran 
negatiivisesti) 

"Uskon, että yleinen varovaisuus tulee 
merkittävästi lisääntymään ja sitä kautta 
taloudellinen toimeliaisuus alenemaan. 

Tämä tulee iskemään rakentamiseen." 
(Vastaus: jonkin verran negatiivisesti) 

"Asiakaskunta koostuu pääosin 
eläkeläisistä, jotka ovat karanteenissa. " 
(Vastaus: hyvin negatiivisesti)

"Monessa taloudessa ostokyky on 
ennestäänkin vähissä." (Vastaus: jonkin 
verran negatiivisesti) 

"Urakoita siirretään, kilpailu kovenee, 
työt vähenevät, yksityinen kulutus 
sakkaa...” (Vastaus: jonkin verran 
negatiivisesti)

"Liiketoiminta on kansainvälistä, ja 
lähtee hitaasti käyntiin kun maat alkavat 
avaamaan rajojaan. ” (Vastaus: hyvin 
negatiivisesti)

"Markkinointiin käytetään yrityksissä nyt 
vähän rahaa.” (Vastaus: hyvin 
negatiivisesti)



Miten odotat koronavirusepidemian vaikuttavan 
liikevaihtoosi seuraavan 6 kuukauden aikana?
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Vastaus ei vaikutusta, jonkin
verran positiivisesti tai hyvin
positiivisesti:
"Uskon, että kauppa käy edelleen. 
Kovin paljoa enempää emme tässä 
mittakaavassa tuottamaan." (Vastaus: 
jonkin verran positiivisesti) 

”Uusia töitä" (Vastaus: jonkin verran 
positiivisesti) 

"Keväällä oli aikaa lisätä tuotantoa 
aiempaan nähden." (Vastaus: jonkin 
verran positiivisesti) 

"Toivomme kiinostuksen nousevan 
tarjoamiimme 
verkkokoulutuspalveluihin." (Vastaus: 
jonkin verran positiivisesti) 

"Tilauskanta kesälle/syksylle erittäin 
hyvällä tasolla. Mikäli 
rakennustyömaat pysyy auki, 
työntekijät terveinä ja saamme 
ulkomailta tavaraa ajallaan, niin ei 
pitäisi olla suurta vaikutusta. Oletus 
tällä hetkellä on, että myynti voi 
notkahtaa seuraavan puolen vuoden 
aikana. Varsinkin teollissuden osalta, 
mutta ei niinkään julkisella sektorilla." 
(Vastaus: ei vaikutusta) 

"Kaikki riippuu siitä, miten paljon 
lähden aktiivisesti itse markkinoimaan. 
Teen töitä kotoa, joten käytännössä 
rajoitteet eivät ole juurikaan 
vaikuttaneet omaan toimintaan." 
(Vastaus: ei vaikutusta) 



Millaisia muutoksia koronavirustilanne on 
aiheuttanut yrityksesi toiminnalle?
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Oletko joutunut tekemään joitakin seuraavista sopeuttamis-
toimista tai oletko tekemässä niitä seuraavan 2 kk:n sisällä?
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Onko yrityksesi konkurssiriski kohonnut 
koronatilanteen takia?
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Onko yrityksesi konkurssiriski kohonnut 
koronatilanteen takia?

5/11/202015

Vastaus merkittävästi tai 
jonkin verran:
”Jos tilanne jatkuu syksyyn, nurin 
mennään" (Vastaus: jonkin verran)

"Entisestään ollut haastava tilanne oli 
tarkoitus paikata kevään tuotoilla. 
Liikevaihdosta katosi hetkessä 100 000 
euroa, joten konkurssi on hyvin 
todennäköinen verottajan suunnalta." 
(Vastaus: merkittävästi) 

"Montaa kuukautta ei voi mennä, että 
kulut juoksee, mutta tuloja ei ole" 
(Vastaus: jonkin verran) 

"Yritykseni on niin tuore, että konkurssiriski 
on todellinen jatkuvasti - koronatilanne 
vain pahentaa sitä. Tällä hetkellä tulen 
toimeen säästöilläni, mutta se ei voi 
jatkua pitkään." (Vastaus: merkittävästi) 

"Mikäli emme saa lisää asiakkaita, 
seuraavan puolen vuoden aikana, 
meillä on riski menettää työhön 
koulutetut työntekijämme. " (Vastaus: 
jonkin verran)

Vastaus vähän tai ei 
vaikutusta: 
"Yrityksellä ei ole velkaa" (Vastaus: ei 
vaikutusta)

"Käyttöpääoma on kulunut vähiin. Tosin 
kulut ovat myös pienet." (Vastaus: 
vähän)

"Jos asiakastilanne ei ala pikkuhiljaa 
korjaantumaan, on pakko lähteä 
hakemaan muita töitä. " (Vastaus: 
vähän) 

"Yritys on vakavarainen ja kestää 
mahdollisen taantuman hyvin, kunhan 
julkinen puoli tai teollisuus ei täysin 
lopeta investointejaan." (Vastaus: ei 
vaikutusta) 

"Nyt tullaan toimeen noin 3-4 kk. Sen 
jälkeen, jos tilanne ei ole parantunut, 
ollaan suurissa vaikeuksissa." (Vastaus: 
vähän)

”Minulla on hyvä varasto myytävää " 
(Vastaus: ei vaikutusta)

"Toistaiseksi vielä yritys pärjää, mutta 
riippuu rajoitusten kestosta, kuinka isoja 
vaikutuksia tulee." (Vastaus: ei 
vaikutusta)



Koronarahoitus ja neuvontapalvelut
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Oletko hakenut/hakemassa tilanteesi mukaisesti 
jotakin seuraavista:
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Oletko hakenut/hakemassa tilanteesi mukaisesti 
jotakin seuraavista:

5/11/202018

"Antakaa niille joka sitä oikeasti 
tarvitsee”

"En saa, koska tällä hetkellä muutama 
tuhat verovelkaa." 

"Olen hakenut, mutta en usko, että 
käsityöyrittäjille jaetaan mitään.”

"Vielä ei ole tarvetta. Hakea voivat 
mieluummin ensin vaikeammassa 
tilanteessa olevat. Yritys on vielä 
vakavarainen, vaikka tilanne vaikeutuu 
päivä päivältä.”

"Käytössä olevista tukimuodoista mikään 
ei tämän hetkisten jakoperusteiden 
mukaan sovi suoraan yrityksen 
toimintaan/toimialaan. Toisaalta 
toteutuneet tukipäätökset kertovat siitä, 
että tukia saa kunhan osaa satuilla ja 
valehdella riittävän uskottavasti 
hakemusta tehdessä.”

"Kaikkea haen mitä on haettavissa. 
Tässä tilanteessa on todellinen tarve 
olemassa kaikille tuille mikä mahdollista. 
Keskeytysvakuutus on, mutta se ei 
korvaakaan kun ei ole määräys olla 
suljettuna. Se ei tunnuu reilulta." 

"Muutettujen ohjeiden johdosta 
tapahtunut käsittämätöntä viivästystä. 
Eikä edes hakemusten käsittelijät tiedä 
onko oikeutettu hakemaan vai ei." 

"ELY- keskuksen koronarahoitus on 
rajattu toiminnan kehittämiseen, johon 
meillä ei ole intressejä. Konkreettista 
tukea vähentyneisiin tuloihin ja kiinteisiin 
kuluihin ei ilmeisesti ole saatavilla. Esim. 
vuokra on iso menoerä, mutta kiinteistön 
omistajana kaupunki ei ole halukas 
antamaan siihen helpotusta." 

"Luottamus suomen hallitukseen sekä 
BF:n täysi nolla. " 

"Liian vaikeaa”

"TUSKIN YKSINYRITTÄJÄ MITÄÄN SAA“

"En vielä tiedä voinko hakea tukea, 
koska yritykseni oli taloudellisissa 
vaikeuksissa ennen koronaa, vaikka 
sainkin vaikeudet hoidettua juuri ennen 
koronaa.”

"Selviän taloudellisesti vaikka myynti 
alentuisikin" 

"Avustusta en ole vielä hakenut koska 
tilanne on niin kesken 2000€ osalta. 
Työttömyysturvahakemus on tehtynä. 
Lisäksi pankin kanssa käydään 
lainaneuvottelua.”

"Ei ole varaa laittaa omaa rahaa, joten 
ei kehitetä. Toivotaan, että jotain edes 
saisi kunnalta ja kelasta. Päätöksiä ei ole 
tullut."



Onko sinulla ollut tarvetta yrittäjille suunnatuille 
neuvontapalveluille koronaepidemian aikana?
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Mistä seuraavista kohteista olet hakenut/saanut apua 
koronatilanteessa?
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Business Tampere
Tampereen seudun kauppakamari
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Mihin asioihin toivoisit saavasi tällä hetkellä apua 
yrityksesi toimintaan ja rahoitukseen liittyen?

5/11/202021

1. Kiinteisiin kuluihin (23 vastausta)
2. Rahoituksen hakemiseen (14 vastausta)
3. Verohelpotuksiin (9 vastausta)
4. Pankkilainajoustoihin (4 vastausta)
5. Yritystoiminnan laajempaan kehittämiseen (3 vastausta)
6. Markkinointiin ja palvelumuotoiluun (3 vastausta)
7. Asiakashankintaan (2 vastausta)
8. Henkilöstömuutostilanteisiin (2 vastausta)
9. Yrityksen alasajoon (1 vastaus)
10. Omistajanvaihdokseen (1 vastaus)



Kiitos.

Päivi Kuusivaara
Senni Jalonen

etunimi.sukunimi@businesskangasala.fi
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