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Y-tunnus: 0215282-5 
 

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 2/2020  
 

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 2/2020 

 
Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä 

vuoden 2020 alussa kerättyihin tilauskantatietoihin. Alla kerrotut tiedot tilauskannoista 

ja henkilöstöstä koskevat vuoden ensimmäistä neljännestä. Koronakriisi ei tänä aikana 
vielä vaikuttanut olennaisesti teknologiateollisuuden toimintaan, mikä on syytä 

huomioida tuloksia lukiessa. Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyyn vastasi 45 
Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäsenyritystä.  

 

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) 
liikevaihto Suomessa kasvoi koko Teknologiateollisuuden kyselyn mukaan vuonna 2019 neljä 

prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2019 liikevaihtoa kertyi alan yrityksissä Suomessa 
kaikkiaan 6,7 miljardia euroa. Kaikille Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsenille 

kohdennettu liikevaihtotilasto vuodelta 2019 julkaistaan myöhemmin, ja sen luvut saattavat 

poiketa tässä mainituista otantaan perustuvista ennakkotiedoista.  
 

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uusien tilausten että tilauskannan arvot kasvoivat selvästi 
tammi–maaliskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Teknologiateollisuuden 

tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat 

uusia tilauksia tammi–maaliskuussa euroina 11 prosenttia enemmän kuin loka–joulukuussa ja 21 
prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. 

 

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskannan arvo Suomessa oli maaliskuun lopussa seitsemän 
prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja kolme prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 

maaliskuussa. 
 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten 

liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan 
aikaan, mutta kääntyvän koronakriisin takia heikompaa vuoden toisesta vuosineljänneksestä 

alkaen.  
 

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa reilun 

prosentin verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 55 300 eli 
noin 700 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. 

 

SKOL suhdannekatsaus 2/2020 
 

Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin 
tilauskantakyselyyn vuoden 2020 alussa. 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 erilaisen jaottelusta johtuen SKOLin 

suhdannetiedot poikkeavat Teknologiateollisuuden suhdannetiedoista. Koronatilanteen 
aiheuttamattoman epävarmuuden takia luvuissa saattaa ilmetä normaalia suurempaa 

vaihtelua ja niihin sisältyy epävarmuuksia. 

 
SKOLin tilauskantakyselyyn vastasi 30 SKOL jäsenyritystä, joiden liikevaihto on n. 

51.7% SKOLin edustamien jäsenten kokonaisliikevaihdosta 
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Talonrakentamisen uudet tilaukset sukelsivat rajusti alkuvuonna  

  

Talonrakentamisessa tilauskanta kokonaisuudessaan laski vuoden 2020 ensimmäisellä 
neljänneksellä -36 (-11) % vuoden takaiseen vastaavan ajanjakson tilanteeseen verrattuna.   

  

Kotimaan uusien tilausten osalta laskua oli vastaavasti -56 (-4) %. Uudet tilaukset 
kokonaisuudessaan laskivat -54 (-6) % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, viennin osalta 

laskua oli -33 (-29) %.   
  

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna suhdannekyselyyn vastanneiden 

talonrakentamissektorin SKOL-yritysten tilauskanta laski -31 (3) %. Uusien tilausten osalta 
laskua oli vastaavasti -48 (21) %. Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä 

vuosineljännesten välillä, mutta on todennäköistä, että keväällä nopeasti kehittynyt korona-kriisi 
on jo vaikuttanut laskevasti erityisesti uusien tilausten määrään.  

  

Teollisuussektorin tilauksissa huomattavaa vaihtelua  
  

Teollisuussektorilla SKOLin jäsenyritysten tilauskanta laski -49 (-52) % viime vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna. Laskua oli kotimaan osalta -48 (-48) % ja viennin osalta -51 (-61) %. 

Myös uudet tilaukset laskivat kokonaisuutena -23 (-9 %) pääosin kotimaan uusien tilausten 

osalta laskua oli -35 (-2 %) takia. Viennin uudet tilaukset nousivat 16 (51) %.  
  

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskanta nousi 7 (14) % ja uudet tilaukset laskivat 

yhteensä -7 (111) %. Viennin tilauskanta nousi 15 (4) % ja uudet tilaukset nousivat viennin 
osalta 56 (109) %.  

  
Myös teollisuussektorilla alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä.  

  

Infrasektorilla kasvu taittumassa 
  

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna infrasektorin tilauskanta kasvoi 2 (37) %. Myös uudet 
tilaukset kasvoivat 24 (5) %.   

  

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna infrasektorin tilauskanta nousi 4 (4) %. Uudet tilaukset 
nousivat 46 (12) %. Infrasektorilla tilauskannasta valtaosa muodostuu kotimaan osalta.  

  

  
Lisätietoja: Helena Soimakallio  

Toimitusjohtaja  
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry  

helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi  

040 550 7706  
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