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Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 2/2019 

 

Uusien tilausten ja tilauskannan kasvu jatkunut    
 
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 
asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viisi prosenttia vuonna 2018 

verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli kolme prosenttia 
viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,3 miljardia 

euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli yhteensä 5,5 
miljardia euroa.   
 

Suunnittelu- ja konsultointialalla tilausten myönteinen kehitys jatkui tammi-
maaliskuussa. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat.   

 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja 
konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa 

euroina kuusi prosenttia enemmän kuin loka-joulukuussa ja kolme prosenttia 
enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.    

 
Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa viisi prosenttia suurempi kuin joulukuun 
lopussa ja yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.    

 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan 

yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan.   
 

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 
noin neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 

maaliskuun lopussa 56 500 eli 2 200 enemmän kuin viime vuonna. 
 

 

Talonrakentamisessa uudet tilaukset yhä kasvussa 

 
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 4 (16) %. Tilanne on 

pystynyt kotimaan tilausten osalta hyvänä, joissa kasvua oli 5 (18) %. Uudet 
tilaukset kasvoivat merkittävästi 66 (24) % vuoden takaiseen tilanteeseen 

verrattuna. 
 
Suhdannekyselyyn vastanneiden talonrakentamissektorin SKOL-yritysten 

tilauskanta laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna -4 (7) %. Uusien 
tilausten osalta oli kasvua 7 (23) %.  
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Teollisuussektorin vienti laskussa 
 
Teollisuussektorin SKOLin jäsenyritysten tilauskanta laski -3 (13) % viime vuoteen 

verrattuna. Tilauskannassa positiivista kehitystä syntyi edelleen kotimaan osalta, 
joissa oli kasvua 4 (26) %. Vienti laski -16 (-8) %. Myös uudet tilaukset laskivat -

16 (-3) %.  
 
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskanta kasvoi 1 (0) % ja uudet 

tilaukset kasvoivat yhteensä 10 (34) %. Viennin tilauskanta aleni -10 % ja uudet 
tilaukset 1 %. 

 

Infrasektorin tilauskanta jatkoi vahvaa kasvua 
 
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 54 (31) %. Uudet 

tilaukset laskivat -5 (39) %.  
 
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna infrasektorin tilauskanta kasvoi 37 (0) %. 

Uudet tilaukset kasvoivat 13 (31) %. Infrasektorilla suurin osa tilauskannasta ja 
uusista tilauksista muodostuu kotimaasta.   
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