
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN 
SUHDANNEKATSAUS II/2017       

Suunnittelualan kasvu jatkuu vahvana 

Tämän vuoden tammikuussa liikevaihto oli 13 prosenttia suurempi kuin viime 
vuonna samaan aikaan.  

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat 
hienoisessa kasvussa tammi-maaliskuussa verrattuna loka-joulukuuhun.     

Teollisuussektorin tilanne piristymässä 

Suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten tilauskanta on kasvanut vuoden 2016 
tammikuuhun verrattuna. Infrasektorilla tilauskanta kasvoi viime vuoteen 
verrattuna 4,5 % ja talosektorilla 1,8 %. Teollisuussektorilla tilauskanta kasvoi 
vuoden takaisesta 34,6 %. Talonrakennus- ja teollisuussektorin tilauskannat ovat 
kasvaneet viennin ja laskeneet kotimaan osalta. Infrasektorilla kasvua löytyi 
kotimaasta viennin supistuessa. 

Vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen verrattuna tilauskannan muutokset 
vaihtelivat sektorien välillä – kaikki kolme sektoria jäivät kuitenkin positiivisen 
puolelle. Tilauskantatiedustelun mukaan positiivisinta kehitys on teollisuussektorilla, 
kasvua oli 6,6 %. Talonrakentamis- (+1,2 %) ja infrasektorilla (0,6 %) suhdanne 
pysyy hyvänä, mutta suurimmat kasvuluvut on toistaiseksi saavutettu.     

Uusissa tilauksissa laskua infrasektorilla 

Uudet tilaukset olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä selvässä laskussa edelliseen 
neljännekseen verrattuna. Erityisesti laskua oli talonrakentamisen puolella viennissä 
ja infrasektorilla sekä kotimaan että viennin tilauksissa.  

Yhteensä talosektori laski -2,9 % edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta vuoden 
takaiseen tilanteeseen verrattuna sektori oli 3,8 % positiivisen puolella. 
Infrasektorilla vastaavat luvut olivat -0,2 % ja -30,4 %. Infrasektorilla uusien 
tilausten merkittävä pudotus vuoden takaiseen verrattuna on huolestuttava 
kehityssuunta. 

Teollisuussektori kohosi 8,8 % edelliseen kvartaaliin ja 26,9 % vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna.  
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Yhteensä kaikkien kolmen sektorin tilaukset vievät koko toimialan plussan puolelle. 
Edelliseen kvartaaliin verrattuna nousua oli 4,0 % ja vuoden takaiseen tilanteeseen 
verrattuna 1,8 %. 

Lähiajan näkymät vakaat 

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkemysten mukaan näkymät pysynevät 
lähitulevaisuudessa vakaina. Vastaajista 65 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän 
ennallaan, 30 % ennakoi positiivista muutosta ja 5 % negatiivista muutosta.  
Teollisuussektorin saldoluku oli +25, talonrakennussektorilla +32 ja infrassa +11.  

Henkilöstömäärä jatkaa kasvuaan 

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä kasvoi 1,2 % 
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa 
tekevien määrä laski edelleen 1,1 prosentista 0,5 prosenttiin vastanneiden yritysten 
henkilöstöstä.   

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstömäärä on vastaajayrityksissä 
kasvanut 5,1 %. 

Henkilömäärän odotetaan kasvavan noin 2,5-3,0 % seuraavien kuuden kuukauden 
aikana.  
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