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Liikevaihto kasvoi noin viisi prosenttia vuonna 2014 

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna noin viisi 

prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  Vasta nyt, kuuden vuoden jälkeen on päästy 

suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihdossa juuri ja juuri taantumaa edeltäneen vuoden 

2008 liikevaihtotason yli.  

 

 

Tilauskanta kasvoi hiukan 

Kokonaiskasvu Teknologiateollisuuden tilauskantatiedusteluun vastanneiden suunnittelu- ja 

konsultointiyritysten tilauskannassa oli noin yhden prosentin edellisestä vuosineljänneksestä, 

ja kolme prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.  

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna talonrakennus- ja teollisuussektorin tilauskanta 

pysyi ennallaan ja yhdyskuntasektorilla tilauskanta kasvoi kolme prosenttia.  

Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suunnittelu- ja konsultointialan 

tilauskanta kasvoi vastaajayrityksissä reilut kolme prosenttia.  Eniten on kasvanut 

yhdyskuntasektorin tilauskanta, noin 21 prosenttia. Talosektorin tilauskanta on vähentynyt 

vuoden takaiseen verrattuna viisi prosenttia ja teollisuussektorin tilauskanta prosentin. 



 

Kuvien taulukoissa esitetyt prosenttiluvut on laskettu aikasarja-analyysillä, ja ne poikkeavat siksi 

tekstissä esitetyistä identtisten vastaajayritysten vastauksiin perustuvista luvuista 

Uudet tilaukset vähentyneet merkittävästi 

Uudet tilaukset olivat kyselyyn vastanneissa yrityksissä vähentyneet peräti 19 % edellisestä 

neljänneksestä ja kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta.  

Teollisuuden suunnittelussa vastaajayritysten uudet kotimaan tilaukset ovat vähentyneet 30 

% edellisestä vuosineljänneksestä ja 23 % vuoden takaisesta.   

Talosektorilla uudet tilaukset ovat kasvaneet reilun prosentin edellisestä vuosineljänneksestä 

mutta vähentyneet kuusi prosenttia vuoden takaisesta. 

Yhdyskuntasektorin uudet tilaukset ovat vähentyneet seitsemän prosenttia edelliseen 

vuosineljännekseen verrattuna mutta nousseet 28 % vuoden takaiseen verrattuna.  



 

Lähiajan näkymät lievästi plussalle  

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat huhtikuun kyselyn perusteella kääntyneet 

lievästi positiivisiksi. Kaikkien vastanneiden joukossa saldoluku oli + 6 %. Vastaajista 63 % 

ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 22 % ennakoi positiivista muutosta ja 16 % 

negatiivista muutosta.  Talosektorin saldoluku oli positiivisin eli + 15%, infrassa neutraali ja 

teollisuudessa markkinanäkymät ovat edelleen huonot, saldoluku oli  -7 %.  

Henkilöstömäärä kääntynyt uuteen kasvuun 

Teknologiateollisuuden suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä oli 

kasvanut noin prosentin edellisestä vuosineljänneksestä.  Myös lomautettujen ja lyhennettyä 

työviikkoa tekevien määrän pieneneminen on merkki suhdannetilanteen lievästä 

paranemisesta. Kokonaan tai osittain lomautettuina oli huhtikuussa 1,4 % henkilöstöstä, 

näistä suurin osa edelleen teollisuussektorilla.  

 

  

 


