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Maailman ja Suomen talouden näkymät

Maailmantalouden epävarmuus ei hellitä – taantumaa ei
kuitenkaan vielä näköpiirissä
Kesä ei tuonut helpotusta maailmantalouden epävarmuuteen.
Maailmantalouden kasvuennusteita on leikattu pienemmiksi koko
alkuvuoden. Poliittiset riskit eivät ole helpottaneet, ja kauppasodan
edelleen kiihtyminen on hyvin mahdollista. Ison-Britannian
pääministerivalinnan jälkeen brexit-huolet ovat vain voimistuneet.
Myös Lähi-idän kasvavat jännitteet lisäävät epävarmuutta erityisesti
öljyn hinnan kehityksestä.
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n heinäkuun ennusteessa
maailmantalouden kasvulukemia leikattiin niin kuluvalta vuodelta
kuin tulevaltakin. Heinäkuun ennusteen mukaan kasvua on tänä
vuonna 3,2 % ja ensi vuonna 3,5 %. Rahasto varoittaa, että erityisesti
ensi vuoden kasvuennusteeseen sisältyy useita negatiivisia riskejä.
Maailmankaupan määrä ei ole kokonaisuudessaan lisääntynyt
enää viime vuoden jälkipuoliskon jälkeen. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla viennin määrä on ollut jopa laskusuunnassa. Heikko kehitys
on koskenut niin kehittyviä kuin kehittyneitä maita.
Euroalueella kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kesän
aikana. Koko euroalueen ja myös Suomen kasvun kannalta tärkeän
Saksan kasvuennusteita madallettiin jälleen heinäkuussa. Euroopan
suurimmalle kansantaloudelle ennustetaan tälle vuodelle ainoastaan 0,7 % kasvua. Ensi vuoden kasvun ennakoidaan olevan 1,4 %.
Ennusteiden hajonta on kuitenkin ensi vuoden osalta suurta. Tämä
kuvastaa tilanteen epävarmuutta.
Myös Yhdysvalloissa epävarmuuden lisääntyminen on näkynyt
vuoden alkupuoliskolla. Ennakkotietojen perusteella kasvu hidastui
vuoden toisella vuosineljänneksellä selvästi. Ennusteita teollisuustuotannon kasvusta on myös heikennetty selvästi loppukevään aikana.
Hidastuva talouskasvu on saanut keskeiset keskuspankit
reagoimaan. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti viime viikon
kokouksensa päätteeksi, että se alentaa ohjauskoron vaihteluväliä
0,25 prosenttiyksikköä. Koronlasku on ensimmäinen sitten finanssikriisin. Euroopan keskuspankki EKP on samaten vihjaillut melko
selkeästi rahapolitiikan keventämisestä.
Vaikka maailmantaloudessa epävarmuus on suurta ja näkymät
epävarmoja, on tilanteessa kuitenkin myönteistä se, että ennusteissa ollaan pääsääntöisesti edelleen kasvun puolella. Taantumaa ei

siis toistaiseksi ole näköpiirissä. Epävarmuuden lisääntyminen on
kuitenkin kasvattanut nopeidenkin negatiivisten muutosten riskiä.

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019
on heikennetty

Maailmankaupan kasvu on pysähtynyt
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Maailmantalouden epävarmuus näkyy erityisesti
teollisuudessa
Kuten Yhdysvalloissa, myös euroalueella erityisesti teollisuuden
tilanne on vaikea. Tuoreimpien ennusteiden perusteella Saksan
teollisuustuotanto supistuu tänä vuonna. Samaa viestiä kertoo
myös teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka sai Saksassa
heinäkuussa heikoimman arvonsa seitsemään vuoteen.
Myös toteutunut data osoittaa Euroopan teollisuuden jo pidempään jatkuneet vaikeudet: teollisuustuotanto ei ole kasvanut
EU-alueella käytännössä lainkaan vuoden 2017 lopun jälkeen.

Kasvu hidastunut myös Suomessa
Kasvu on hidastunut alkuvuonna Suomessa muun maailman
mukana, ehkä odotettuakin nopeammin. Ennusteita kuluvan ja ensi
vuoden kasvusta on leikattu alkuvuoden aikana merkittävästi.
Kesäkuussa julkaistujen päivitettyjen kasvulukujen mukaan Suomen
talouskasvu hidastui jo viime vuonna peräti 1,7 prosenttiin. Vielä
keväällä ennakkotiedot kertoivat 2,3 % kasvusta.
Suomen ennusteet poikkeavat muun Euroopan tilanteesta siinä,
että muualla kasvun ennakoidaan hiukan kiihtyvän ensi vuonna, kun
taas Suomessa hidastumisen ennakoidaan jatkuvan ensi vuonnakin.
Työllisyyden vahvistuminen on käytännössä pysähtynyt ja myös
kuluttajien luottamus heikentynyt. EK:n suhdannebarometrin
mukaan elinkeinoelämän suhdanneodotukset ovat laskeneet
kaikilla päätoimialoilla. Synkentyneistä näkymistä huolimatta
voidaan tähän mennessä kertyneen datan perusteella kuitenkin
arvioida, että kasvu jatkunee Suomessa vielä ainakin hetken –
joskin merkittävästi hitaammin kuin aiemmin.
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Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Viimeisin tieto: toukokuu 2019
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Työmarkkinaratkaisut avainasemassa
työllisyystavoitteelle
Työllisyystilastot ovat jo useamman kuukauden ajan osoittaneet,
että työllisyyden paraneminen on hidastunut Suomessa merkittävästi tai se on jo kokonaan pysähtynyt. Maan uusi hallitus on
asettanut tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen 75 prosenttiin.
Työllisyysasteen nousu on kriittisen tärkeää julkisen sektorin
kestävälle rahoitukselle.
Työllisyyden paranemisen pysähtyminen viittaa siihen, että
politiikassa katseet on suunnattava rakenteellisiin muutoksiin.
Tähän mennessä on kerrottu, että suunnitelmissa on uudistaa
palkkatukea ja kehittää työttömien palveluita. Näiden toimien
työllisyysvaikutukset ovat kuitenkin epävarmoja ja erityisesti
vaikutus julkiseen talouteen on epäselvä. Työllisyysasteen
nostamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa julkisen
talouden rahoitusasemaa.
Vaikka erilaisilla poliittisilla toimilla voidaan saada tärkeitä ja
merkittäviäkin työllisyysvaikutuksia, syksyllä alkava työmarkkinakierros on työllisyyden kehittymisen kannalta ratkaisevassa
asemassa. Hidastuvan talouskasvun ympäristössä kilpailukyvyn
merkitys korostuu entisestään.

Suomessa BKT:n kasvu hidastui jo viime vuonna selvästi
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Teollisuustuotanto on kasvanut viimeisen vuoden aikana Suomessa
hieman paremmin kuin EU-alueella keskimäärin
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Lähde: Macrobond, Eurostat
Viimeisin tieto: 2019 Q2

Suomessa työllisyyden parantuminen on pysähtynyt
alkuvuoden aikana
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Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut selvästi viime
vuosina. Suomen Pankin mukaan sitä on kuitenkin syytä parantaa
edelleen, jos haluamme nostaa työllisyysastetta. Vahvan kasvun
ylläpitäminen edellyttää maailmantalouden hidastuessa, että
yritykset pystyvät kasvattamaan markkinaosuuksiaan maailmanmarkkinoilla. Tässä tarvitaan vahvistuvaa kustannuskilpailukykyä.
Suomen teollisuus on pärjännyt viimeksi kuluneen vuoden
aikana jopa hieman paremmin kuin teollisuus euroalueella
keskimäärin. Hyvästä kehityksestä voi antaa kiitosta parantuneelle
kustannuskilpailukyvylle.
Vientialat avaavat syksyllä työmarkkinoiden neuvottelukierroksen, ja ne ovat mukana valmistelemassa myös muita työllisyyteen
vaikuttavia ratkaisuja. Näissä neuvotteluissa tehtävillä ratkaisuilla ja
ehdotuksilla on suuri vaikutus Suomen tulevaan kehitykseen niin
työllisyyden kuin kasvun osalta.

Työllisyysasteen trendi, %
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Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit
Viimeisin tieto: kesäkuu 2019
Lähde: Macrobond

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää
on edelleen
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Kauppakumppanimaat***

*) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään.
**) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. ***) 14 perinteistä teollisuusmaata.
Ennusteet: Suomen Pankki (Suomi) ja Euroopan komissio (muut maat).
Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Euroopan komissio.

Teknologiateollisuus Suomessa

Uusissa tilauksissa kasvu taittunut
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi
prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden
tammi-huhtikuussa kasvua oli seitsemän prosenttia viimevuotisesta. Liikevaihto on kasvanut metallien jalostusta lukuun ottamatta
kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla. Hiukan toimialasta
riippuen, liikevaihdon kasvusta noin puolet on ollut volyymikasvua,
puolet raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen
noususta aiheutunutta myynnin arvon nousua. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 79 miljardia euroa.
Maailmantalouden jatkuvasti heikentynyt tilanne näkyy myös
teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvossa.
Kahden viimeksi kuluneen neljänneksen tilauskertymän perusteella
näyttää siltä, että uusien tilausten arvon kasvu on pysähtynyt. Uusien
tilausten määrä pysyi kuitenkin verraten hyvällä tasolla, vaikkakin
määrä hiukan laski edelliseen neljännekseen verrattuna. Tilauskanta pysyi suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. Poikkeuksellista on kuitenkin telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutuneesta
tilauskannan kasvusta noin 60 prosenttia koostuu laivatilauksista.
Teknologiateollisuuden yritysten saamien tarjouspyyntöjen
määrä laski selvästi kevään luvuista. Heinäkuussa yritykset saivat vähemmän tarjouspyyntöjä kuin vielä vuoden alussa. Tarjous-

pyyntöjen määrän saldoluku oli negatiivinen ensimmäisen kerran
sitten vuoden 2015.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euroina neljä prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta
10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo pysyi kesäkuun lopussa samana kuin maaliskuun lopussa, mutta oli 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018
kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä arvoltaan
suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi
huhti-kesäkuussa runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2018
keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 319 200 eli noin 10
000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä oli noin 17 000.
Uuden henkilöstön rekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla huhtikesäkuussa. Rekrytointeja oli yhteensä 11 400. Pk-yritysten osuus
rekrytoinneista oli 63 prosenttia. Yrityksestä riippuen henkilöstöä
joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa
vaihtaneita.

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin
79 miljardia euroa vuonna 2018

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
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*) Pl. metallien jalostus,
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.

Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt
Suomessa*
Saldoluku

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä,
kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”.
Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2019.

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos:
II,2019 / II,2018
Vientiin:
+7 %
Kotimaahan:
+25 %
Yhteensä:
+10 %

Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Viimeisin tieto: huhtikuu 2019
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
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Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
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Milj. euroa, käyvin hinnoin

Yhteensä

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kotimaahan

Muutos:
30.6.2019 / 30.6.2018
Vientiin:
+17 %
Kotimaahan:
+11 %
Yhteensä:
+15 %

Vientiin

30.6.2019 / 31.3.2019
0%
+2 %
0%

*) Pl. metallien jalostus,
pelialan ohjelmistoyritykset
ja datakeskukset

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa
Uudet tilaukset edelleen kasvussa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi
neljä prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän
vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli 11 prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 15,6
miljardia euroa.
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten
että tilauskannan arvo kasvoivat edelleen huhti-kesäkuussa.
Tilaukset ovat olleet maltillisessa kasvusuunnassa jo lähes
kolmen vuoden ajan.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana
olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa
saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euroina kaksi prosenttia

enemmän kuin tammi-maaliskuussa ja 18 prosenttia enemmän
kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa ja 14 prosenttia suurempi kuin
vuoden 2018 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikkaja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan
olevan syksyllä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa noin 1,5 prosenttia suurempi kuin
viime vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 38
500 eli noin 500 enemmän kuin viime vuonna.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
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Milj. euroa, käyvin hinnoin

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vientiin
Yhteensä
Kotimaahan
Muutos:
II,2019 / II,2018
Vientiin:
+21 %
Kotimaahan:
+9 %
Yhteensä:
+18 %

II,2019 / I,2019
+1 %
+4 %
+2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
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Milj. euroa, käyvin hinnoin

Yhteensä

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kotimaahan
Vientiin
Muutos:
30.6.2019 / 30.6.2018
Vientiin:
+15 %
Kotimaahan:
+10 %
Yhteensä:
+14 %

30.6.2019 / 31.3.2019
+2 %
+2 %
+2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.

Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa
Uudet tilaukset laskusuunnassa, taso edelleen kohtalainen

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet,
kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammihuhtikuussa kasvua oli kuusi prosenttia viimevuotisesta. Vuonna
2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 31,8 miljardia euroa.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien
tilausten arvo laski huhti-kesäkuussa jonkin verran edelliseen
neljännekseen verrattuna. Tilausten arvo oli kuitenkin edelleen
kohtalaisella tasolla. Tilauskannan kokonaisarvo pysyi suurin
piirtein edellisen neljänneksen tasolla. Poikkeuksellista on
telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Vuoden 2014
alun jälkeen toteutuneesta tilauskannan vahvistumisesta noin 75
prosenttia koostuu laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa
olevista laivoista viimeisin toimitetaan asiakkaalle näillä näkymin
vuonna 2024. Telakkateollisuuden vahvistuminen tuo kasvua
laajasti monille toimialoille.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia huhti-kesäkuussa euroina kymmenen prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta 3 prosenttia enemmän kuin
viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin
maaliskuun lopussa ja 17 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018
kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja
metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan
syksyllä hieman suurempi tai samansuuruinen kuin vuosi sitten
vastaavaan aikaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa
oli kesäkuun lopussa noin 2,5 prosenttia suurempi kuin viime
vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 134 600
eli noin 3 300 enemmän kuin viime vuonna.

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kotimaahan
Vientiin
Yhteensä

Muutos:
II,2019 / II,2018
Vientiin:
-4 %
Kotimaahan:
+39 %
Yhteensä:
+3 %

II,2019 / I,2019
-12 %
+1 %
-10 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
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Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kotimaahan
Vientiin
Muutos:
30.6.2019 / 30.6.2018
Vientiin:
+17 %
Kotimaahan:
+14 %
Yhteensä:
+17 %

30.6.2019 / 31.3.2019
-1 %
+4 %
0%

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
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Metallien jalostus Suomessa
Liikevaihto ja tuotantomäärät laskussa alkuvuonna

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmit) liikevaihto Suomessa kasvoi lähes kymmenen
prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Vuoden lopulla
liikevaihto kääntyi kuitenkin laskusuuntaan. Tammi-huhtikuussa
2019 liikevaihto oli 2 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi
kaikkiaan 11,2 miljardia euroa.
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi-toukokuussa
peräti seitsemän prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.
Metallien jalostusyritysten henkilöstömäärä Suomessa oli
kesäkuun lopussa lähes sama kuin viime vuonna keskimäärin.
Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa noin 15 900.

Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-kesäkuussa
lähes viisi prosenttia verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Tuotanto lisääntyi Aasiassa reilut seitsemän prosenttia ja
Yhdysvalloissa reilu viisi prosenttia. EU-maissa tuotanto supistui
2,5 prosenttia. Kauppasodan ja talouspakotteiden vaikutukset
tuntuvat monissa maissa. Venäjällä tuotanto väheni alkuvuonna
noin prosentin, Turkissa 10 prosenttia, Kanadassa 11 prosenttia
ja Japanissa neljä prosenttia.
Suurimmat tuotantomaat kesäkuussa olivat Kiina, Intia, Japani,
Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Venäjä. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 55 prosenttia.

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa

Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa
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Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2017: rauta- ja terästuotteet sekä värimetallit ja valut 90 %,
metallimalmien louhinta 10 %
Viimeisin tieto huhtikuu 2019
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
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Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit
Viimeisin tieto toukokuu 2019
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Suunnittelu ja konsultointi Suomessa
Uudet tilaukset ja tilauskanta hyvällä tasolla

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi
prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden
tammi-huhtikuussa kasvua oli seitsemän prosenttia 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
viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kahdeksan prosenttia
pienempi kuin maaliskuun lopussa ja kuusi prosenttia suurempi
kuin vuoden 2018 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja
konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
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.

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
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Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
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Muutos:
30.6.2019 / 30.6.2018
Vientiin:
-15 %
Kotimaahan:
+9 %
Yhteensä:
+6 %

Vientiin

30.6.2019 / 31.3.2019
-9 %
-7 %
-8 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
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Tietotekniikka-ala Suomessa
Tilaukset pysyneet hyvällä tasolla

Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten
liikevaihto Suomessa kasvoi seitsemän prosenttia vuonna 2018
verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa
kasvua oli kymmenen prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018
liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 13,9 miljardia euroa.
Tietotekniikka-alalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta
pysyivät huhti-kesäkuussa hyvällä tasolla. Alalle ovat tyypillisiä
voimakkaat tilausvaihtelut vuosineljännesten välillä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhtikesäkuussa euroina 5 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa ja 26 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla
ajanjaksolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten yritykset eivät ole
mukana tässä tiedustelussa.

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia
suurempi kuin maaliskuun lopussa ja 10 prosenttia suurempi kuin
vuoden 2018 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikkaalan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suurempi
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Tietotekniikka-alan henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun
lopussa 4,5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna keskimäärin.
Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 73 900 eli 3 200 enemmän kuin
viime vuonna.

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
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+26 %
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*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
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Muutos:
Yhteensä:

30.6.2019 / 30.6.2018
+10 %

30.6.2019 / 31.3.2019
+4 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
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