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Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 1/2021
Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2021
Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä
kerättyihin tilauskantatietoihin. Alla kerrotut tiedot tilauskannoista ja henkilöstöstä
koskevat vuoden 2020 neljännettä neljännestä (Q4/2020). Teknologiateollisuuden
tilauskantakyselyyn vastasi 42 Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan
jäsenyritystä.
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut)
liikevaihto Suomessa laski vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan noin yhden prosenttiyksikön
verran vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan noin kuusi
ja puoli miljardia euroa.
Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset kasvoivat selvästi vuoden 2020 loka–joulukuussa
edelliseen vuosineljännekseen (heinä-elokuu 2020) verrattuna, tilauskannan pysyessä suurin
piirtein samalla tasolla.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euroina 31 prosenttia enemmän kuin
heinä–syyskuussa mutta kolme prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa yhden prosentin pienempi kuin syyskuun lopussa mutta
neljä prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 joulukuussa. Loppuvuoden tilauskehityksen
perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan
alkuvuonna 2021 arvoltaan suurin piirtein samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin
+0,5 prosenttia verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 53 000 eli reilu 200
henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
SKOL suhdannekatsaus 1/2021
Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin
tilauskantakyselyssä, joka koski vuoden 2020 neljättä kvartaalia. Tässä SKOLin
suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden
talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan
sektoriin; talonrakennus, infra sekä teollisuus. Otantaan liittyvien erojen ja tietojen
erilaisesta jaottelusta johtuen SKOLin keräämän aineiston tiedot poikkeavat jonkin
verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.
Lisäksi koronatilanteen aiheuttamattoman epävarmuuden takia luvuissa saattaa ilmetä
normaalia suurempaa vaihtelua ja niihin sisältyy epävarmuuksia.
SKOLin tilauskantakyselyyn vastasi 34 SKOL jäsenyritystä, joiden liikevaihto on vajaat
57 % SKOLin edustamien jäsenten kokonaisliikevaihdosta
Talonrakentamisessa sekä tilauskanta että uudet tilaukset kasvoivat
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Talonrakentamisessa tilauskanta kokonaisuudessaan kasvoi vuoden 2020 viimeisellä
neljänneksellä +5 prosenttia vuoden takaiseen vastaavan ajanjakson tilanteeseen verrattuna.
Kotimaan uusien tilausten osalta laskua oli -4 prosenttia. Uudet tilaukset kokonaisuudessaan
nousivat +11 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Viennin pienen volyymin vuoksi sen
merkittävä lasku -64 % vaikutti vain vähän kokonaisuuteen.
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna suhdannekyselyyn vastanneiden
talonrakentamissektorin SKOL-yritysten tilauskanta nousi +32 %. Uusien tilausten osalta nousua
oli vastaavasti +60 prosenttia.
Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä, mutta on
todennäköistä, että koronapandemian on synnyttänyt vielä aiempaa suurempia vaihteluita
erityisesti uusien tilausten määrään.
Teollisuussektorin tilauskanta toipumassa
Teollisuussektorilla SKOLin jäsenyritysten tilauskanta nousi +78 % vuoden takaiseen tilanteeseen
verrattuna. Nousua oli kotimaan osalta +89 % ja viennin osalta nousua oli taas +47 %. Uudet
tilaukset nousivat kokonaisuutena yhden prosentin verran. Kotimaan uusien tilausten osalta
nousua oli +5 %. Viennin uudet tilaukset laskivat -14 % vuoden takaiseen verrattuna.
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskanta nousi +95% ja uudet tilaukset nousivat
yhteensä +129 %. Viennin tilauskanta nousi +154 % ja uudet tilaukset viennin osalta nousivat
+24 %.
Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä, mutta on
todennäköistä, että koronapandemian on synnyttänyt vielä aiempaa suurempia vaihteluita.
Infrasektorilla uudet tilaukset kasvussa
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna infrasektorin tilauskanta kasvoi +8 %. Uudet tilaukset
nousivat +44 %.
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna infrasektorin tilauskanta laski -2%. Uudet tilaukset
nousivat +34 %. Infrasektorilla tilauskannasta valtaosa muodostuu kotimaan toiminnasta.
Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.

