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Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 3/2020  
 

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2020 

 
Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä 

kerättyihin tilauskantatietoihin. Alla kerrotut tiedot tilauskannoista ja henkilöstöstä 

koskevat vuoden 2020 toista neljännestä. Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyyn 
vastasi 44 Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäsenyritystä.  

 
Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uusien tilausten että tilauskannan arvot laskivat selvästi 

huhti–kesäkuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.  

 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan 

yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti–kesäkuussa euroina 22 prosenttia vähemmän 
kuin tammi–maaliskuussa, mutta neljä prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla 

ajanjaksolla. 

 
Tilauskannan arvo oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa viisi prosenttia pienempi kuin 

maaliskuun lopussa, mutta viisi prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Viime 
kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon 

Suomessa arvioidaan olevan loppuvuonna arvoltaan samansuuruinen tai hieman pienempi kuin 

vuosi sitten vastaavaan aikaan. Arvioon sisältyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia johtuen 
koronapandemian kehittymisestä ja mahdollisen toisen aallon hillinnän vaatimista rajoituksista 

loppuvuoden aikana. 

 
Teknologiateollisuus tekee jäsenilleen säännöllisesti myös koronan vaikutuksia kartoittavia 

kyselyitä. Kysely lähetetään kaikkien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten toimitusjohtajille. 
Elokuun alussa julkistetun koronapulssin vastaukset kerättiin 27.7.-3.8.2020 välisenä aikana ja 

vastauksia saatiin 428 kappaletta, joista 100 edusti palvelualoja.  

 
Tulosten mukaan vastaajayritykset näkevät heikon kysynnän selkeästi suurimpana ongelmana. 

Keväällä alkaneet ensimmäiset lomautusjaksot ovat päättymässä, mutta lomautuksia on edelleen 
voimassa tai suunnitteilla yli puolella (54 %) yrityksiä. Teknologiateollisuuden palvelutoimialoilla 

näkymät ovat teollisuuden yleistä tilannetta valoisammat. Ne ovat myös kohdentuneet kevään 

tilanteeseen verrattuna, mutta edelleen liki puolet (47 %) yrityksistä arvio liikevaihtonsa olevan 
vuonna 2020 pienempi kuin viime vuonna. Noin kuusi prosenttia yrityksistä arvio liikevaihtonsa 

pienenevän yli 20 %. 

 
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli 0,4 prosentti suurempi 

kesäkuun lopussa kuin vuonna 2019 keskimäärin. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 55 500 eli 
noin 200 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. 
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SKOL suhdannekatsaus 3/2020 
 

Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin 

tilauskantakyselyyn vuoden 2020 toisella kvartaalilla. 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 vajaat 
60 % SKOLin edustamien jäsenten kokonaisliikevaihdosta 
  
Talonrakentamisen uudet tilaukset voimakkaassa nousussa 

  

Talonrakentamisessa tilauskanta kokonaisuudessaan nousi vuoden 2020 toisella 
neljänneksellä +4 % (-36 %) vuoden takaiseen vastaavan ajanjakson tilanteeseen verrattuna.   

Kotimaan uusien tilausten osalta nousua oli +27 % (-56 %). Uudet tilaukset kokonaisuudessaan 
nousivat +23 % (-54 %) vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Viennin pienen volyymin 

vuoksi sen merkittävä lasku -48 % (-33 %) vaikutti vain vähän kokonaisuuteen.   

  
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna suhdannekyselyyn vastanneiden 

talonrakentamissektorin SKOL-yritysten tilauskanta nousi +44 % (-31 %). Uusien tilausten osalta 

nousua oli vastaavasti +69 % (-48) %, josta valtaosan synnytti kotimaan talonrakennuksen 
kasvu +78 %.  

 
Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä, mutta on 

todennäköistä, että koronapandemian on synnyttänyt vielä aiempaa suurempia vaihteluita 

erityisesti uusien tilausten määrään.  
  

Teollisuussektorilla koronan aiheuttama lasku jatkui voimakkaana 
  

Teollisuussektorilla SKOLin jäsenyritysten tilauskanta laski -51 % (-49 %) vuoden takaiseen 

tilanteeseen verrattuna. Laskua oli kotimaan osalta -47 % (-48 %) ja viennin osalta -62 % (-51 
%). Myös uudet tilaukset laskivat kokonaisuutena -36 % (-23 %). Kotimaan uusien tilausten 

osalta laskua oli -34 % (-35 %). Viennin uudet tilaukset laskivat -45 % (+16 %).  

  
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskanta laski – 11 % (+7 %) ja uudet tilaukset 

laskivat yhteensä -32 % (-7 %). Viennin tilauskanta laski -32 % (15 %) ja uudet tilaukset -62 % 
(56 %).  

  

Infrasektorilla uudet tilaukset kääntyivät laskuun 
  

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna infrasektorin tilauskanta kasvoi +5 % (+2 %). Uudet 
tilaukset laskivat -7 % (24 %).   

  

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna infrasektorin tilauskanta laski -2 % (+4 %). Uudet 
tilaukset laskivat -18 % (+46 %). Infrasektorilla tilauskannasta valtaosa muodostuu kotimaasta. 

  
Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706. 
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