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Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 3/2019 

 
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 

asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % prosenttia vuonna 2018 

verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli 7 % 

viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,3 miljardia 

euroa. 

 

Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset ja tilauskanta laskivat jonkin 

verran edellisestä neljänneksestä, mutta olivat edelleen hyvällä tasolla.  

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja 

konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euroina 

11 prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta kahdeksan prosenttia 

enemmän kuin 2018 vastaavalla ajanjaksolla. 

 

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 8 % pienempi kuin maaliskuun lopussa ja 6 

% suurempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa.  

 

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa 

noin kuusi prosenttia suurempi kuin viime vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli 

kesäkuun lopussa 56 300 eli noin 3 000 enemmän kuin viime vuonna. 

 
 

Talonrakentamisessa erityisesti uudet tilaukset laskussa 

 
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta laski -5 (4) %. Kotimaan 
tilausten osalta laskua oli -4 (5) % . Uudet tilaukset kokonaisuudessaan laskivat   
-31 (66) % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, vaikka viennin osalta kasvua 

oli 50 %.  
 

Suhdannekyselyyn vastanneiden talonrakentamissektorin SKOL-yritysten 
tilauskanta laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna -11 (-4) %. Uusien 
tilausten osalta laskua oli -38 (7) %. Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten 

kehityksessä vuosineljännesten välillä. 
 
Teollisuussektorin tilauskanta pieneni 
 

Teollisuussektorin SKOLin jäsenyritysten tilauskanta laski -10 (-3) % viime vuoteen 
verrattuna. Laskua kotimaan osalta oli -10 (4) %. Vienti laski -13 (-16) %. Myös 

uudet tilaukset laskivat kokonaisuutena -4 (-16) %. Viennin uusien tilausten osalta 
kasvua oli 58 %.  
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Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskanta laski -8 (1) % ja uudet 
tilaukset laskivat yhteensä -18 (10) %. Viennin tilauskanta aleni -13 % ja uudet 

tilaukset -20 %. 
 

Infrasektori jatkaa vahvaa kasvua 
 
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 50 (54) %. Myös uudet 

tilaukset kasvoivat 21 (-5) %.  
 

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna infrasektorin tilauskanta laski -5 (37) %. 
Uudet tilaukset kasvoivat 9 (13) %. Infrasektorilla suurin osa tilauskannasta 

muodostuu viennistä ja  taas uusista tilauksista muodostuu kotimaan osalta.   
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