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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 

 

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset kääntyneet laskuun 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 21 prosenttia 
vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2012. Vuoden 2013 ensimmäiseen 
vuosineljännekseen verrattuna uusien tilausten arvo pieneni 3 prosenttia.  

SKOL- yritysten saamien tarjouspyyntöjen perusteella 30 prosenttia yrityksistä pitää 
lähiaikojen näkymiä heikkenevinä, 65 prosenttia arvioi tilanteen jatkuvan nykyisen kaltaisena 
ja vain 5 prosenttia arvioi näkymien parantuvan. Edellisessä kevään kyselyssä vielä 18 
prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteen parantuvan.  

Negatiivisimmat näkymät ovat nyt teollisuuden suunnittelussa, jossa 38 prosenttia vastaajista 
arvioi tilanteen olevan heikkenemässä.  Talosektorilla näkymät olivat heikkenevät 33 
prosentilla vastaajista ja infrasektorilla 14 prosentilla.       

Tarjouspyyntöjen ja saatujen uusien tilausten väheneminen kuvastaa heikkenevää tilannetta 
suunnittelu- ja konsultointialan asiakaskunnassa. 

Uusien tilausten osalta sektorit eroavat toisistaan voimakkaasti. Talonrakennussektorilla 
uusien tilausten arvo kasvoi tammi-maaliskuusta 29 prosenttia, mutta teollisuussektorilla 
väheni lähes kuusi prosenttia ja infrasektorilla neljä prosenttia.     

Kokonaistilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kolme prosenttia pienempi kuin samaan 
aikaan vuonna 2012, mutta kuitenkin kuusi prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. 
Toisella vuosineljänneksellä kokonaistilauskanta oli kasvanut talo- ja teollisuussektoreilla 
mutta vähentynyt infrasektorilla. 

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten henkilöstömäärän kasvu on on alkuvuoden aikana 
lähes pysähtynyt.  Henkilöstön lomautukset ovat lisääntyneet hiukan - kesäkuun lopussa 
kokonaan tai osittain lomautettuja oli noin 2,3 prosenttia vastanneiden yritysten 
henkilökunnasta kun ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa luku oli vajaat 2 prosenttia. 

 

Myös EK:n suhdannebarometri kertoo negatiivisista odotuksista talouselämän kaikilla sektoreilla 

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten 
suhdanneodotukset ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan 
keskimääräistä heikommaksi, eikä käännettä parempaan odoteta loppuvuonna. Yleisen 
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suhdannetilanteen arvioidaan jonkin verran heikkenevän kaikilla päätoimialoilla lähimmän 
puolen vuoden aikana.  

  
Uusia tilauksia on saatu alkukesällä varsin niukasti, eikä edes kolmen kuukauden takaisiin 
varovaisiin tuotanto-odotuksiin ole täysin ylletty. Henkilöstö on vähentynyt kaikilla 
päätoimialoilla.  
 
Teollisuustuotannon arvioidaan pysyvän lähikuukaudet ennallaan, ja rakentamisessa 
tuotantomäärät laskisivat. Myös palveluissa myynnin lisäys jäisi hyvin vähäiseksi. Työvoiman 
määrä supistuisi edelleen, ja kannattavuus jäisi hieman viimevuotista vertailuajankohtaa 
matalammalle.  
 
Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa lukemassa -8 
(huhtikuussa +1). Heinäkuussa kahdeksan prosenttia teollisuusyrityksistä ennusti 
suhdanteiden vahvistuvan vuoden jälkipuoliskolla. Suhdannelaskua odotti puolestaan 16 % 
vastaajista.  
 
Rakentamisen suhdannenäkymät olivat heinäkuussa tasolla -27 (huhtikuussa -25). 
Suhdannenousua ennusti vain yksi prosentti yrityksistä ja 28 % vastaajista arvioi tilanteen 
heikkenevän. 
 
Palveluyritysten suhdannenäkymät laskivat heinäkuussa -19 pisteeseen (huhtikuussa -10). 
Paranevaa kehitystä odotti vain neljä prosenttia vastaajista, kun 23 % ennusti käännettä 
heikompaan. 

Kannattavuus oli teollisuudessa ja rakentamisessa samankaltainen kuin viime vuoden 
vastaavana ajankohtana. Palveluissa kannattavuus aleni vähän. Kaikkien toimialojen 
kannattavuusodotukset ovat varovaiset – kannattavuuden odotetaan jäävän syksyllä hieman 
heikommaksi kuin viime vuoden vastaavana jaksona.  
 
Monet vastaajayritykset kuvaavat kysyntää heikoksi. Teollisuudessa 42 % ja rakentamisessa 
53 % vastaajista arvioi kysyntää vaisuksi. Palveluissa vastaava lukema oli 32 %.  

Rekrytointivaikeuksia esiintyy jonkin verran sekä palvelualoilla (14 % yrityksistä) että 
rakentamisessa (11 %). Teollisuudessa puolestaan vain 3 prosenttia yrityksistä koki 
työvoiman saatavuuden merkittäväksi ongelmaksi. 
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