
Käsityöalan yrittäjien ja muiden toimijoiden 

kokemuksia koronaepidemian vaikutuksista 

käsityöalaan

Kyselytutkimuksen yhteenveto

Verkossa ja etänä – uusia 

toimintamalleja käsityöyrittäjyyteen
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Taustatiedot

• Kysely toteutettiin verkossa syyskuussa 2020

• 36 vastausta

• Vastaajista 75% Lapista

• Vastaajista 67% yksinyrittäjiä

• Vastaajista 83% ilmoitti tarjoavansa valmiita 

käsityötuotteita ja 58% tilaustuotteita. 



33

Käsityöalan yrittäjien myyntikanavat ennen 

Koronaa 
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Käsityöalan yrittäjien myyntikanavat Koronan 

aikana ja jälkeen 
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• 54% vastaajista ilmoitti että liiketoiminta vähentynyt 

25% tai enemmän

• Liiketoiminta oli vilkastunut 6% vastaajista

• 34% vastaajista ilmoitti hyödyntävänsä 

yksinyrittäjätukea kunnilta 

• 31% vastaajista ilmoitti hyödyntävänsä yrittäjän 

työttömyysturvaa

• 40% vastaajista ilmoitti että ei käytä mitään 

sopeuttamistoimia

Koronan vaikutukset liiketoimintaan ja 

sopeuttamistoimet
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Koronaepidemian vaikutukset toimintaan 
(esim. aukioloajat, kurssien järjestäminen, myynti)

• Toiminnan pysähtyminen

• Lähes kaikki myyntitapahtumat peruttiin

• Yrityksiä suljettiin kokonaan/väliaikaisesti

• Verkkokaupan myynti kasvoi, kasvu vaihtelevaa 

• Myynti vähentyi ja jopa pysähtyi aluksi, kasvua 

myynnissä jälleen kesällä 2020 mutta ei aikaisemmalle 

tasolle

• Osa yrityksistä sopeutti aukioloaikoja 

• Yritystoiminta muuttui sivutoimiseksi
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• Jälleenmyyjäverkosto supistui

• Matkailijoilta saatu tulo loppui kokonaan

• Toiminnan täsmentäminen ja uuden kehittäminen

• Panostuksia nettisivuille, some-kavaniin ja 

houkutteleviin tuotekuviin 

• Nettimessut olivat joillekin yrityksille menestys

”Olemme vähemmällä työllä päässeet parempaan 

tulokseen, kun myyntikulut ovat pienentyneet.”

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan
(esim. aukioloajat, kurssien järjestäminen, myynti)
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Kehittämistarpeet

• Verkkokaupan suunnittelu, avaaminen, kehittäminen

• Digitaitojen lisääminen

• Myynti ja markkinointi digitaalisilla alustoilla

• Toiminnan tehostaminen

• Tuotekehitys ja toiminnan monipuolistaminen

• Markkinoinnin lisääminen

• Etäkurssit

• Myynti ulkomaille

”Verkkokaupan perustaminen, kurssien suunnittelu 

etänä.”
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Mitä resursseja kehittäminen vaatisi

• Digiosaamista 

• Sosiaalisen median kanavien haltuun otto

• Asiantuntija-apua verkkokaupan kehittämiseen

• Verkkokauppaosaamista

• Laitteita ja koneita

• Koulutusta

• Markkinointiresursseja

• Myyntiosaamista

• Tuotekehitysosaamista

”Enemmän somen käyttöä, enemmän markkinointia. 

Ajankäytön tehostamista.”
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Toiminnan kehittämisen vahvuudet ja mahdollisuudet 

• Muuntautumiskyky

• Monipuolinen osaaminen

• Uniikit tuotteet

• Verkkokauppa

• Kotimaan matkailu

• Keskittyminen olennaiseen

• Luovuus ja innovatiivisuus

• Some- ja nettiosaaminen

• Kansainvälisyys

• Vankka, vakiintunut asiakaskunta

• Monipuolinen tuotevalikoima
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Toiminnan kehittämisen heikkoudet ja uhat

• Jaksaminen

• Näkyvyys muuttuu, koska ei ole myyntitapahtumia

• Kysynnän väheneminen

• Tietotekninen osaaminen – osaamattomuus

• Jaksaminen

• Taloudellinen tilanne, kassan kestävyys

• Suppea jälleenmyyntiverkosto

• Epidemian jatkuminen 

• Ongelmat digipalveluissa


