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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN 

SUHDANNEKATSAUS III/2016         
 

Suunnittelualan kasvu jatkuu – vientitilauskannan kasvun 

takana erityisesti laivasuunnittelun suuret vientitilaukset 

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 

asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-heinäkuun aikana 10 

prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2015. Teknologiateollisuuden 

toimialoista suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala ovat ylittäneet ennen 

finanssikriisiä saavutetun liikevaihtotason.   

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta jatkoivat 

vahvistumistaan heinä-syyskuun aikana. Kotimaan tilauskanta väheni hiukan johtuen 

lomakaudesta, mutta vientitilauksissa kasvu oli voimakasta johtuen yksittäisistä 

suurista tilauksista. Toimialalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut erityisesti uusien 

tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.      
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SKOL-yritysten tilauskanta on kasvanut vuoden takaisesta 

voimakkaasti 

Suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten tilauskanta on kasvanut vuoden 2015 

syyskuuhun verrattuna merkittävästi.  Infrasektorilla tilauskanta kasvoi viime vuoteen 

verrattuna 32 % ja talosektorilla 17 %. Teollisuussektorilla tilauskanta kasvoi vuoden 

takaisesta 14 %.  Talo- ja infrasektorin tilauskannat ovat kasvaneet sekä kotimaassa 

että viennissä.   

Erityisesti teollisuussektorin viennissä on tapahtunut voimakasta kasvua. 

Vientitilauskanta on noussut viime vuodesta 66 %. 

Vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna tilauskannan muutokset olivat kotimaan 

tilauskannassa pieniä. Kolmannen neljänneksen isoista vientitilauksista johtuen 

kokonaismuutos oli kuitenkin 8 % plussalla. Teollisuussektorilla tilauskanta nousi 16,7 

% ja yhdyskuntasektorilla 1,5 %, kun taas talosektorilla tilauskanta laski 0,4 %. 
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Lähiajan näkymät melko vakaat  

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkemysten mukaan näkymät ovat lievästi 

heikkenemässä, selviää lokakuun kyselystä. Kaikkien vastanneiden joukossa saldoluku 

oli -5. Vastaajista 57 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 19 % ennakoi 

positiivista muutosta ja 24 % negatiivista muutosta.  Teollisuussektorin saldoluku oli -

12, talosektorilla +4 ja infrassa -17.  

Laskutusaste on kyselyn mukaan hyvällä tasolla ja sen ennakoidaan pysyvän hyvällä 

tasolla myös tulevien kuukausien aikana. 

 

Uusissa kotimaisissa tilauksissa laskua - uusien 

vientitilausten määrä kasvoi talo- ja teollisuussektoreilla 

Uudet kotimaiset tilaukset olivat vuoden kolmannella neljänneksellä selvässä laskussa 

edelliseen neljännekseen verrattuna (-16 %), mikä johtuu kuitenkin normaalista 

kausivaihtelusta. Vientitilaukset olivat suurista yksittäisistä teollisuussektorin tilauksista 

johtuen voimakkaassa kasvussa (+247 %). Suomalaisten teollisuussuunnitteluyritysten 

suora vienti on lisääntymässä, joten suunnitteluviennin kasvu ei suoraan ennakoi 

teollisuuden viennin kasvua.  

Vuoden takaiseen verrattuna kaikki kolme sektoria ovat voimakkaassa kasvussa uusien 

tilausten osalta. Teollisuussektorilla kasvua on ollut 65 %, infrassa 23 % ja talopuolella 

18 %. 
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Suunnittelu- ja konsultointiyritysten henkilöstömäärä on 

edelleen kasvussa  

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä kasvoi vain hiukan 

verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Kasvua oli 0,7 %. Lomautettujen ja 

lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä laski 2,4 prosentista 1,9 prosenttiin vastanneiden 

yritysten henkilöstöstä.  

Viime vuoden lokakuuhun verrattuna henkilöstömäärä on vastaajayrityksissä kasvanut 

yhdyskuntasektorilla 6,1 %, talosektorilla 4,3 % ja vähentynyt teollisuussektorilla 1,5 %. 

Seuraavan puolen vuoden aikana toimialan henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan 

kahdella prosentilla. 

 

Lisätietoja: 

Matti Mannonen, toimitusjohtaja, SKOL 

matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi 
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@mannonen_matti 
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