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Liikevaihdon kasvu jatkui vakaana 

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-huhtikuussa 
kahdeksan prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Myös 
myönteinen tilauskannan kehitys jatkui huhti-kesäkuussa.  

Teollisuussektorin tilanne parantunut alkuvuoden aikana 

Suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten tilauskanta on kasvanut 12,8 % vuoden 
takaiseen tilanteeseen verrattuna. Teollisuussektorilla tilauskanta kasvoi 23,3 % 
viime vuoteen verrattuna. Infrasektori kasvoi 5,2 % ja talosektori 2,6 %. 
Teollisuussektorin vahvistui jo edellisessä suhdannekatsauksessa ja 
samansuuntainen trendi jatkui myös toisella vuosineljänneksellä. Kasvua siivitti 
erityisesti hyvä tilanne viennissä. Infrasektorilla kasvua löytyy kotimaasta viennin 
supistuessa. 

Vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskannan muutokset 
jäivät positiivisen puolelle talonrakentamis- (5,2 %) ja teollisuussektoreilla (1,8 %). 
Talonrakentamis- ja teollisuussektorilla erityisesti vahva tilanne on kotimaan 
tilauskannan osalta. Infrasektorin tilanne on haasteellisempi – tilauskanta  
pieneni -2,9 %. 

Infrasektorin uudet tilaukset edelleen laskussa 

Uudet tilaukset olivat hienoisessa laskussa verrattuna vuoden takaiseen 
tilanteeseen. Haasteellinen tilanne on infrasektorilla, jossa uusien tilausta määrä 
laski -38,7 % vuoden takaiseen verrattuna. Edellisessä suhdannekatsauksessa 
näkyi jo selvää laskua ja tällä kertaa haasteellinen tilanne synkkeni entisestään. 
Infrassa uudet tilaukset laskivat yhteensä -8,9 % edelliseen kvartaaliin verrattuna. 
Laskua on nähtävissä sekä kotimaan että viennin osalta.  

Talonrakentamissektorilla tilanne säilynee edelleen hyvänä. Vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna uusien tilausten määrä kasvoi 29,3 % ja edellisestä 
vuosineljänneksestä kasvua syntyi 3,2 %.  

Teollisuussektori nousi 8,6 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vaikkakin 
edelliseen huippukvartaaliin verrattuna laskua tuli -7,2 %. Erityisesti uusia tilauksia 
on saatu kotimaasta.  
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Yhteensä kaikkien kolmen sektorin uudet tilaukset vievät koko suunnittelu- ja 
konsultointialan lievästi negatiivisen puolelle. Vuoden takaiseen tilanteeseen 
verrattuna laskua oli -0,8 % ja negatiivinen kehitys johtui infrasektorin uusien 
töiden vähenemisestä. 

Lähiajan näkymät vakaat  

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät pysynevät lähitulevaisuudessa 
vakaina. Vastaajista 75 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 23 % 
ennakoi positiivista muutosta ja ainoastaan 1 % negatiivista muutosta.  
Teollisuussektorin saldoluku oli +33, talonrakennussektorilla +15 ja infrassa +17.  

Henkilöstömäärä jatkaa kasvuaan ja lomautettujen määrä vähäinen 

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä kasvoi 1,6 % 
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa 
tekevien määrä laski edelleen 0,64 prosentista 0,56 prosenttiin vastanneiden 
yritysten henkilöstöstä. 

Suunnittelu- ja konsultointialan tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Ala 
työllistää eniten tekniikan ja liikenteen koulutusaloilta korkeakoulutettuja 
asiantuntijoita. SKOL teki hiljattain tutkimuksen, jossa arvioitiin osaajavajeen 
kasvavan vähintään 9000 henkilöllä vuosina 2017-2025. Erityisesti vaje 
arkkitehtuurin ja rakentamisen opintoalan korkeakoulutetuista on muodostumassa 
kriittiseksi. Esimerkiksi talonrakentamissektori kasvaa edelleen suotuisasti ja siten 
alan osaajaresursseista tulisi kantaa erityistä huolta.  
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