
Kokemuksia käsityön harrastamisesta sekä 

tuotteiden ja palvelujen hankinnasta 

koronaepidemian aikaan

” Käsitöiden harrastamisen kautta elämässä on säilynyt ilo ja 

onnellisuus.”

Verkossa ja etänä – uusia toimintamalleja 

käsityöyrittäjyyteen
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Taustatiedot

• Kysely toteutettiin verkossa marraskuussa 2020

• Kohderyhmänä: käsityön harrastajat

• 421 vastausta

• Vastaajista 26% oli Lapista

• Vastaajista 48% ilmoitti tekevänsä käsitöitä noin 10-20 
tuntia viikossa koronaepidemian aikana

• Vastaajista 49% ilmoitti että koronaepidemia lisäsi 
käsitöiden tekemiseen käytetyn ajan määrää

• Vastaajista 94% ilmoitti neulovansa tai virkkaavansa, 45% 
ompeli vaatteita, asusteita tai kodin tekstiilejä

• Vastaajista 33% ilmoitti kokeilleensa uusia käsityötekniikoita 
koronaepidemian aikana
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Mikä käsityötarvikkeiden ja –materiaalien 

hankinnassa on tärkeää?

• Vastaajista 87% oli sitä mieltä että hyvä hinta-laatu –

suhde on tärkeä

• Vastaajista 55% oli sitä mieltä että materiaalin tai 

tarvikkeen on oltava laadukas

• Mahdollisuus ”hypistellä” tuotetta oli tärkeää 38% 

vastaajista

• Materiaalin tai tarvikkeen kotimaisuusaste oli 

merkittävä 33% vastaajista



Mistä käsityötarvikkeita ja –materiaaleja hankittiin 

ennen koronaepidemiaa?

• Ennen koronaepidemiaa tarvikkeita ja materiaaleja 

hankittiin eniten 

– kivijalkamyymälöistä (76%) 

– marketista ja päivittäistavarakaupoista (69%)

– verkkokaupoista (63%) 

– kädentaitomessuilta tai muista käsityömyyntitapahtumista (38%)

– Taito Shopista tai taitokeskuksista (27%)
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Käsityötarvikkeiden- ja materiaalien hankinta 

koronaepidemian aikana

• Vastaajista 69% ilmoitti hankkivansa verkkokaupoista, 

58% marketeista ja päivittäistavarakaupoista ja 50% 

kivijalkamyymälöistä 

”Siirryin tilaamaan tuotteita vain verkosta.”

”Yritin ostaa tarvikkeita mahdollisimman helposti esim. Prismasta

ruokaostosten yhteydessä.”

”Ostan paljon kirpputoreilta, ne olivat kiinni. Jonkun verran 

netistä tilaaminen lisääntyi. Materiaalia on kyllä kotona 

useammankin kriisin ajaksi, välttämättä lisää ei tarvita.”

• Vastauksissa nousi voimakkaasti esille myös 

paikallisten palvelujen käyttö, varastossa olevien 

materiaalien hyödyntäminen sekä laatutietoisuus.
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• Vastaajista 39% ilmoitti kiinnostuksensa käyttää 
kivijalkamyymälän keräys- ja noutopalvelua, 36% 
verkkokaupan keräys- ja noutopalvelua, 35% 
maksutonta käsityötarvikepakettiin liittyvää 
ohjevideota, 34% maksutonta säännöllisesti 
kokoontuvaa verkkokäsityöryhmää ja 30% verkossa 
toimivia maksullisia käsityön lyhytkursseja

• Esille nousi myös ideoita:
– Kotona järjestettävä neuleilta, jossa esittelijänä lankakaupan

myyjä

– Etukäteen varattu ostosaika lankakauppaan

– Tarvikepakettiin yhdistetty maksullinen lyhytkurssi

Minkälaisia käsityöhön liittyviä palveluja voisit 

käyttää koronakriisin kaltaisessa tilanteessa?
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• Esille nousseita ideoita:
– Hyvät, toimivat verkkosivut

– Noutopalvelu, tuotteet valmiiksi pakattuna

– Nopea toimitus verkkokaupasta

– Verkkomateriaalit

– Verkkokurssit, joihin toimitetaan tarvikepaketit 
kotiinkuljetuksella

– Tapahtumat ja myynti verkossa, verkkokauppoihin toimintaa

– Paljon kuvia someen

– Markkinointia, näkyvyyttä lisää

– Live-lähetykset

– Yhteisneulonta

– Joustavat myymälöiden aukioloajat

Miten käsityöalan toimijat voisivat palvella 

paremmin koronakriisin kaltaisessa tilanteessa?



Minkälaisia puutteita käsityöharrastajilla omalla 

paikkakunnalla? 

• Käsityöalan erikoisliikkeet puuttuvat

• Suppea valikoima myymälöissä, erikoistarvikkeita ei 

saatavilla

• Ryhmistä vaikea löytää tietoa

• Vähän kurssitarjontaa, paikallisia tapahtumia ja 

käsityöryhmiä

• Kotimaisia tuotteita (lammas- ja alpakkatilojen tuotteet) 

heikosti saatavilla

• Käsityöläisten omien tuotteiden myyntipaikan

puuttuminen

• Myymälöiden aukioloajat eivät sovi työssä käyvälle
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Ajatuksia käsityön harrastamisesta 

koronaepidemian aikana

• ”Käsitöiden ääressä sielu lepää.”

• ”Rauhoitti, rentoutti, vei ajatukset muualle.”

• ”Oli paljon yksinäisempiä, rupatteluseura puuttui kun 

käsityöpiirit ym. eivät kokoontuneet.”

• ”Terapiaa! Muuten olisi pää hajonnut.”

• ”Messujen ja miittien puute harmittaa.”

• ”Oma työmääräni lisääntyi, joten käsitöille jäävä aika 

väheni.”

• ”Kokosimme lasten kanssa kotivarapaketin käsityö 

tarvikkeista! Nyt on jemmassa jos jonkinlaista tarviketta 

pahan päivän varalle.”
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