
Suunnittelu- ja konsultointialan 
alkuvuosi



SKOL-yritysten tilauskanta kasvoi 
alkuvuoden aikana
• Kokonaiskasvu kyselyyn vastanneiden SKOL-yritysten 

tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä 
vuosineljänneksestä, ja lähes 20 prosenttia viime vuoden 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 

• Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna eniten 
kasvoivat talonrakennussektorin kotimaan tilauskanta 
sekä teollisuussektorin vientitilauskanta. 
Yhdyskuntasektorin tilauskanta kasvoi kahdeksan 
prosenttia vuodenvaihteesta. 

• Vuoden takaiseen verrattuna talo- ja yhdyskuntasektorin 
tilauskannat ovat kasvaneet noin 30 prosenttia, kasvu 
tulee pääosin kotimaasta. Teollisuudessa vientitilauskanta 
on kasvanut 14 prosenttia ja kotimaan tilauskanta kaksi 
prosenttia, kokonaiskasvu on 4 prosenttia. 
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Milj. euroa, käyvin hinnoin 

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, 
viimeisin tieto 31.3.2016. 

Muutos: 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015
Vientiin: -2 % +10 %
Kotimaahan: +25 % +6 %
Yhteensä: +20 % +7 %
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Uusissa tilauksissa myös kasvua

• Uudet tilaukset olivat kyselyyn vastanneissa yrityksissä 
kasvaneet 16 % edellisestä neljänneksestä ja 11 % vuoden 
takaisesta. 

• Teollisuuden suunnittelussa vastaajayritysten uudet 
vientitilaukset ovat kasvaneet peräti 80 % edellisestä 
vuosineljänneksestä ja 25 % vuoden takaisesta. Kotimaan 
tilaukset ovat pysyneet ennallaan edelliseen vuosineljännekseen 
verrattuna ja kasvaneet 5 % vuoden takaisesta.  

• Talosektorilla uudet tilaukset ovat kasvaneet 28 % edellisestä 
vuosineljänneksestä ja 19 % prosenttia vuoden takaisesta.

• Yhdyskuntasektorin uudet tilaukset ovat kasvaneet 21 % 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna mutta vähentyneet 2 
% vuoden takaiseen verrattuna. 
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Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset 
Suomessa 
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Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015
Vientiin: +33 % +20 %
Kotimaahan: +10 % +11 %
Yhteensä: +12 % +12 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, 
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. 



Lähiaikojen näkymät positiiviset

• Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat 
huhtikuun kyselyn perusteella kääntyneet 
positiivisiksi. 

• Kaikkien vastanneiden joukossa saldoluku oli + 18 
%. Vastaajista 53 % ennakoi markkinatilanteen 
pysyvän ennallaan, 33 % ennakoi positiivista 
muutosta ja 15 % negatiivista muutosta.  

• Infrasektorin saldoluku oli positiivisin eli + 40 %, 
talosektorilla + 17 % ja teollisuudessa saldoluku oli  
+6 %. 



Henkilöstömäärän kehitys

• Henkilöstömäärän kehitys vaihtelee toimialoittain
• Talonrakennussektorilla henkilöstömäärä on 
lisääntynyt viime syksystä yhdeksän prosenttia

• Yhdyskuntasektorilla lisäystä on reilut viisi prosenttia
• Teollisuussektorilla henkilöstömäärä on vähentynyt 
syksystä reilun prosentin

• Eniten henkilöstövajausta on talonrakennussektorilla, 
erityisesti talotekniikkasuunnittelussa

• Myös yhdyskuntasektorilla ennakoidaan 
resurssipulaa



Viennin osuus tilauskannasta sektoreittain, %

Sektori I/2015 I/2016

Talonrakennus 3,9 1,9

Teollisuus 18,8 19,7

Yhdyskunta 12,3 12,3

Kaikki 14,0 8,4


