Tilanne ja
näkymät

3/2014

• ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• METALLIEN JALOSTUS • SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • TIETOTEKNIIKKA-ALA

Maailman ja Suomen
talouden näkymät

Ukrainan ja Venäjän tilanne jarruttavat
Euroopan elpymistä s. 3
Teknologiateollisuus Suomessa

Uusien tilausten kasvu pysähtynyt,
tarjouspyynnöissä aiempaa hitaampaa kasvua s. 5

Sisällysluettelo
Maailman ja Suomen talouden näkymät.................................... 3
Teknologiateollisuus Suomessa................................................... 5
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa................................. 6
Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa................................... 7
Metallien jalostus Suomessa....................................................... 8
Suunnittelu ja konsultointi Suomessa......................................... 9
Tietotekniikka-ala Suomessa.................................................... 10

2
Tilanne ja näkymät 3/2014

Maailman ja Suomen talouden näkymät

Ukrainan ja Venäjän tilanne jarruttavat
Euroopan elpymistä
Euroopan talousnäkymät ovat jonkin verran synkentyneet kevään ja
kesän aikana. Ukrainan kriisi sekä Venäjän taantuma ja talouspakotteet vaikuttavat koko Euroopan talouteen voimakkaammin vasta
loppuvuoden aikana.
Teollisuustuotanto EU-maissa oli keväällä viimevuotista korkeammalla tasolla, joskin sen kasvuvauhti hidastui. Toimialoittain kasvu
oli laaja-alaista. Keskimääräistä kehitystä parempaa kasvua mitattiin
teknologiateollisuuden tuotteissa ja palveluissa. Heikointa kehitystä
raportoitiin kemianteollisuudessa sekä rakennustuotteita valmistavassa teollisuudessa. EU-maiden työttömyysaste aleni hieman
alkuvuoden aikana. Toukokuussa se oli keskimäärin 10,3 prosenttia,
kun vuosi sitten se oli vajaat 11 prosenttia.
Euroopan kasvu voi lopahtaa loppukesän ja syksyn aikana. Teollisuuden ja palvelualojen kehitystä kuvaava euromaiden ostopäällikköindeksi oli heinäkuussakin kasvussa, mutta teollisuudessa enää
niukasti. Suurimmissa euromaissa talouden kehitys on muutoinkin
ollut epäyhtenäistä viime kuukausina. Saksassa, Italiassa ja Espanjassa talouskasvu on jatkunut, mutta hidastunut erityisesti Saksassa. Ranskassa talous ei ole päässyt kasvuun lainkaan. Euroalueen
ulkopuolella olevassa Isossa-Britanniassa talous kasvaa tänä vuonna
jopa kolmen prosentin vauhtia. Kasvu on Länsi-Euroopan maiden
nopeinta siitäkin huolimatta, vaikka Iso-Britannia on leikannut julkisia menoja kovalla kädellä.
Yhdysvalloissa talouden kehitys on jatkunut myönteisenä viime
kuukausina. Teollisuustuotanto on pysynyt yhtäjaksoisessa kasvussa
jo viiden vuoden ajan. Palvelutoimialoilla kehitys on ollut samansuuntaista. Asuntomarkkinoiden paraneminen jatkuu niin ikään.
Myytyjen asuntojen määrät ja hinnat sekä rakentaminen elpyvät.
Asuntomarkkinoiden aktiviteetti on kuitenkin vielä paljon jäljessä
2000-luvun alkupuoliskon tilanteesta.
Aasia on tänäkin vuonna maailmantalouden kasvun veturi.
Aasian kehittyvissä maissa bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna
kaikkiaan noin kuusi prosenttia, kun Euroopalle ennustetaan noin
1,5 prosentin ja Pohjois-Amerikalle 1,7 prosentin kasvua. Kesäkuussa nopeimmin kasvavat toimialat Aasiassa olivat terveydenhuollon
palvelut, vakuutuspalvelut sekä rakennustuotteita valmistava teollisuus. Tuotanto supistui edelliskuusta erityisesti metsä- ja paperiteollisuudessa sekä kaivos- ja terästeollisuudessa.

Suomen bkt pudonnut kuusi prosenttia
Suomen kansantalous lukeutuu EU-maiden heikoimmin kehittyneisiin maihin alkuvuoden 2008 jälkeen. Suomen bruttokansantuote oli
tämän vuoden tammi-maaliskuussa kuusi prosenttia alemmalla
tasolla kuin kuusi vuotta sitten. Suomen kaltaista alamäkeä on
Länsi-Euroopassa koettu ainoastaan Espanjassa ja Italiassa. Näissä
kummassakin maassa talouden pohjakosketus on jo takanapäin,
kun Suomessa talouden alamäki uhkaa edelleen jatkua.
Venäjän taloustilanne vaikeuttaa entisestään Suomen mahdollisuuksia päästä uuteen kasvuun. Suomen viennistä Venäjän osuus oli
viime vuonna noin 10 prosenttia. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa
osuus oli enää kahdeksan prosenttia. Alkuvuoden aikana tavaravienti Venäjälle supistui kaikkiaan 16 prosenttia ja teknologiateolli-

suuden tavaravienti 18 prosenttia. Terästuotteiden ja värimetallien
viennin arvo Venäjälle puolittui viimevuotisesta. Näillä muutosprosenteilla Suomen vienti Venäjälle vähenee tänä vuonna kaikkiaan
miljardilla eurolla. Tämän lisäksi palveluvienti Venäjälle vähenee
matkailutulojen putoamisen takia.
Venäjän taantuma ja talouspakotteet ovat vaikeuttaneet suomalaisyritysten vientiä Venäjälle epäyhtenäisesti. On oletettavaa, että
kaikkia vaikutuksia ei ole vielä nähty. Lisäksi on huomattava, että
verrattuna vuoteen 2008, Suomessa valmistettujen tuotteiden vienti
Venäjälle on supistunut kolmanneksen.

Suomen vienti ei palaudu 2008 tasolle
ilman teollisuuden merkittäviä investointeja
Suomen tavara- ja palveluviennistä teollisuusyritykset kattavat lähes
90 prosenttia. Teollisuuden tuotannon, tuotantokapasiteetin ja
investointien kehityksellä on siten oleellinen vaikutus viennin
kehitykseen.
Teollisuuden tuotanto Suomessa on nykyisellään runsaan viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuoden 2008 alussa. Vastaavalla
ajanjaksolla Suomen koko tavara- ja palveluvienti on supistunut 18
prosenttia. Palveluvienti ei ole kompensoinut tavaraviennin pudotusta. Teollisuusyritysten palveluvienti on supistunut joka vuosi vuoden
2008 jälkeen. Vuosina 2009–2013 teollisuusyritysten palveluvienti
Suomesta väheni kaikkiaan 3,3 miljardia euroa eli neljänneksen
ollen 10,2 miljardia euroa vuonna 2013. Muilla toimialoilla yritysten
palveluvienti sen sijaan kasvoi 1,4 miljardia euroa eli 45 prosenttia
ollen 4,4 miljardia euroa vuonna 2013. Teollisuusyritysten palveluvienti kattaa myös ulkomailla tapahtuvan välityskaupan katteen ja
ulkomailla valmistettujen tavaroiden myynnin katteen.
Suomen viennin ja bruttokansantuotteen tasopudotus on
luonteeltaan pysyvä, ellei teollisuuden tuotantoa Suomessa saada
kasvatettua uudelleen. Käytännössä tämä edellyttää teollisuuden
kilpailukyvyn palauttamista sekä tuotantokapasiteetin lisäämistä.
Voidaan laskea, että teollisuuden tuotantokyky eli maksimaalinen
tuotanto nykyisellä tuotantokapasiteetilla on enää 80 prosenttia
siitä, mitä se oli vuoden 2008 alussa. Vaikka kysyntä maailmalla kasvaisi merkittävästikin, teollisuuden nykyinen tuotantokapasiteetti ei
mahdollista vastaavan suuruista tuotantoa ja vientiä, mikä Suomella
oli vielä kuusi vuotta sitten.
Maailmantalous kuitenkin kasvaa edelleen 3–4 prosentin
vuosivauhtia, joten mahdollisuudet Suomen talouskriisin selättämiseen ovat vielä olemassa. Tiimalasi on kuitenkin valumassa tyhjiin.
Muutoksen aikaansaaminen edellyttää teollisuuden investointien
merkittävää lisääntymistä. Nykyisellään teollisuusyritysten investoinnit Suomessa ovat vuositasolla 6,5 miljardia euroa, kun vuonna
2008 ne olivat 8,9 miljardia euroa. EK:n keväällä keräämien tietojen
perusteella teollisuusyritykset ennakoivat tälle vuodelle ainoastaan
nollakasvua investoinneissa. Investointeja Suomeen jarruttavat
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maamme korkea kustannustaso, yritysten heikko kannattavuus,
yritysverotuksen poukkoilevuus sekä verojärjestelmän heikot investointikannusteet.

Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita
uudistettava rohkeasti
Veroja ja maksuja on nostettu viime vuosina merkittävästi Suomessa.
Tästä huolimatta julkinen sektori velkaantuu edelleen hurjaa vauhtia.
Lisäkiristykset heikentävät jatkossakin yritysten kilpailukykyä sekä
kansalaisten ostovoimaa.
Kaikki tämä on seurausta Suomen viennin tasopudotuksesta
sekä poliittisten päättäjien kyvyttömyydestä karsia julkista sektoria. Esimerkiksi kuntien palveluvelvoitteita ei ole karsittu lainkaan.
Yhteiskuntamme elää yli varojensa.
Elinkeinoelämä ei enää kykene rahoittamaan julkista sektoria.
Sen kokoa on kyettävä leikkaamaan pysyvästi vähintään 10 miljardia euroa eli 10 - 15 prosenttia. Rakenteelliset uudistukset ovat
välttämättömiä. Koulutuksen ja osaamisen määrärahojen riittävyys
tulee turvata, koska niillä on merkittävä vaikutus Suomen kilpailukykyyn. Julkisen sektorin leikkaukset onnistuvat, kun samanaikaisesti
parannetaan työnteon, yrittämisen, omistamisen ja investointien
kannusteita.
Suomen suurimman vientisektorin teknologiateollisuuden näkökulmasta keskeinen huoli koskee yritystemme investointikannusteita

Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ja
Suomen vienti eivät palaudu 2008 tasolle

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti
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ja odotuksia toimintaympäristön kehityksestä. Verojärjestelmällä ja
työmarkkinoiden toimivuudella on tässä merkittävä rooli.
Yritysverojärjestelmämme ei enää palvele yritysten oman pääoman vahvistamista, investointeja, kasvua ja omistamista Suomessa.
Erilaisia yrityksiä kohdellaan verotuksessa epäyhtenäisesti. Kannustimien merkitys yritysten käyttäytymiselle on aliarvioitu. Myös
kansalaisten osakesijoittamisen kannusteita on heikennetty, mikä
vaarantaa pörssin elinvoimaisuuden yritysten rahoituslähteenä.
Verojärjestelmämme suurimmat ongelmat koskevat yritysten
liikevoittojen kahdenkertaista verotusta, sukupolvenvaihdosten verotusta sekä ansiotyötulojen kireää progressiivista verotusta.
Tavoitteeksi tulee asettaa koko yritysverojärjestelmämme ajanmukaistaminen. Verojärjestelmän tulee olla läpinäkyvä ja selkeä, eikä
sekava ja ristiriitainen. Verojärjestelmän tulee kannustaa yrityksiä
investoimaan pitkäjänteisesti sekä kotiuttamaan voittoja Suomeen.
Yrityksiä on niiden muodosta riippumatta kohdeltava samanveroisesti.
Työmarkkinoiden osalta työvoiman tarjontaa työuria pidentämällä
kasvattavan ja julkisen talouden kestävyysvajetta supistavan eläkeratkaisun sisällöstä on sovittava pikimmiten siten, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee vuoteen 2025 vähintään 62,4
vuoteen. Myös neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamisella on
kiire. Tulevan syksyn aikana on löydettävä ratkaisut, joilla nykyisen
työrauhajärjestelmän epäkohdat ja ongelmat voidaan ratkaista. Samalla on luotava aiempaa paremmat edellytykset teollisuuden kilpailukykyä pitkäjänteisesti parantavalle sopimustoiminnalle Suomessa.
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Teknologiateollisuus Suomessa

Uusien tilausten kasvu pysähtynyt, tarjouspyynnöissä aiempaa hitaampaa kasvua
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 65,2
miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa
liikevaihto oli hieman pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Liikevaihto väheni eniten metallien jalostuksessa sekä elektroniikkateollisuudessa. Tietotekniikka-alalla liikevaihto kasvoi 13 prosenttia.
Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 teknologiateollisuuden
liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 85,7 miljardia euroa.
Teknologiateollisuudessa uusien tilausten kasvu pysähtyi kevään
ja alkukesän aikana. Tilauskanta supistui jonkin verran. Toimialojen
ja erityisesti yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkeavat huomattavasti toisistaan. Positiivinen kehitys tarjouspyynnöissä on jatkunut,
mutta aiempaa heikompana. Ukrainan kriisi, Venäjän taantuma ja
talouspakotteet heikentävät teknologiateollisuuden mahdollisuuksia
päästä kasvuun.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa
euromääräisesti saman verran kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna
2013, mutta hieman vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä
tammi-maaliskuussa. Yrityksistä 50 prosenttia raportoi uusien tilaus-
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014
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ten lisääntyneen maaliskuun jälkeen, 43 prosenttia vähentyneen ja
7 prosenttia pysyneen ennallaan.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa seitsemän prosenttia
pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja kolme prosenttia
pienempi kuin maaliskuun lopussa. Yrityksistä 47 prosenttia raportoi
tilauskannan kasvaneen maaliskuun jälkeen, 39 prosenttia vähentyneen ja 14 prosenttia pysyneen ennallaan.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suunnilleen
samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni
viime vuonna neljä prosenttia eli 11 000:lla. Henkilöstöä oli kaikkiaan noin 285 000. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden
tammi-kesäkuussa ollen kesäkuun lopussa noin 278 000. Vuonna
2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.
Kesätyöntekijöiden määrä teknologiateollisuuden yrityksissä
lisääntyi tänä vuonna lähes viidenneksen viimevuotisesta. Kesätyöntekijöitä oli kesäkuun lopussa kaikkiaan noin 15 000.
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: heinäkuu 2014
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa

Tilausten väheneminen jatkunut
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö
koneet, terveysteknologiatuotteet) yritysten liikevaihto Suomessa oli
15,8 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten
samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 elektroniikkaja sähköteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 30,4
miljardia euroa.
Tietoliikennelaiteteollisuuden toimialalla tilanne jatkui haastavana huhti-kesäkuussa. Erityisesti tämän seurauksena myös koko
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tilauskehitys oli edelleen
laskusuunnassa.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 19 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja kahdeksan
prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammimaaliskuussa.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 20 prosenttia pienempi
kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja 7 prosenttia pienempi kuin
maaliskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja
sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä
alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 11 prosenttia eli 5 600:lla. Henkilöstöä oli
kaikkiaan 43 200. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden
tammi-kesäkuussa ollen kesäkuun lopussa noin 42 900. Vuonna
2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 60 900 henkilöä.
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Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014
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Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kotimaahan
Muutos:
II,2014 / II,2013
Vientiin:
+29 %
Kotimaahan:
+16 %
Yhteensä:
+26 %

Vientiin

Yhteensä

II,2014 / I,2014
+14 %
-3 %
+10 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
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Milj. euroa, käyvin hinnoin

Yhteensä

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kotimaahan

Vientiin

Muutos:
30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Vientiin:
-3 %
-2 %
Kotimaahan:
-1 %
-3 %
Yhteensä:
-3 %
-2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014

Uudet tilaukset noususuunnassa,
tilauskanta supistunut hieman
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 27,2 miljardia euroa
vuonna 2013. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli
hieman pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto
väheni koneiden valmistuksessa, mutta kasvoi erityisesti kulkuneuvojen tuotannossa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 kone- ja
metallituoteteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 33,3
miljardia euroa.
Kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla uudet tilaukset
olivat huhti-kesäkuussa edelleen noususuunnassa. Merkittävistä
tilaustoimituksista johtuen tilauskanta ei kuitenkaan kasvanut, vaan
oli kesäkuussa muutaman prosentin alemmalla tasolla kuin maaliskuussa ja vuosi sitten samaan aikaan.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 26 prosenttia enemmän
kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 10 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kolme prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja kaksi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä
hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa
väheni viime vuonna neljä prosenttia eli 5 000:lla. Henkilöstöä oli
kaikkiaan 125 500. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden
tammi-kesäkuussa ollen kesäkuun lopussa noin 120 000. Vuonna
2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 150 100 henkilöä.
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Metallien jalostus Suomessa
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Hintakehitys supistanut liikevaihtoa
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) liikevaihto Suomessa oli 8,8 miljardia euroa vuonna
2013. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli seitsemän
prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä
edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihtoa Suomessa kertyi
kaikkiaan 11,2 miljardia euroa.
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi-toukokuussa
kuusi prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Terästuotteiden, värimetallien ja valujen tuotanto lisääntyi, mutta
metallimalmien tuotanto supistui.
Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-kesäkuussa
2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon.
Terästuotanto EU-maissa kasvoi neljä prosenttia. Pohjois-Amerikassa
sekä Aasiassa tuotanto lisääntyi kolme prosenttia. Ylivoimaisesti
suurimman tuotantomaan Kiinan osuus maailman terästuotannosta
oli kesäkuussa 51 prosenttia.
Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime
vuonna seitsemän prosenttia eli 1 200:lla. Henkilöstöä oli kaikkiaan
15 800. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden tammikesäkuussa ollen kesäkuun lopussa noin 15 200. Vuonna 2008 alan
yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 100 henkilöä.

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa
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Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4/2014.
Lähde: Tilastokeskus

Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa
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Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 5/2014.
Lähde: Tilastokeskus
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Suunnittelu ja konsultointi Suomessa

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
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Kotimaahan
Muutos:
II,2014 / II,2013
Vientiin:
-12 %
Kotimaahan:
+20 %
Yhteensä:
+16 %

Vientiin

Yhteensä

II,2014 / I,2014
-10 %
-4 %
-5 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
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Yhteensä

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kotimaahan

Vientiin

Muutos:
30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Vientiin:
-3 %
+5 %
Kotimaahan:
+14 %
+6 %
Yhteensä:
+11 %
+6 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014

Tilauskannan myönteinen kehitys
jatkunut
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli 5,0
miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa
liikevaihto oli samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihtoa Suomessa kertyi
kaikkiaan 5,5 miljardia euroa.
Suunnittelu- ja konsultointialalla tilauskanta jatkoi kasvua huhti-kesäkuun aikana.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia
huhti-kesäkuussa euromääräisesti 16 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta viisi prosenttia vähemmän kuin
edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin
samaan aikaan vuonna 2013 ja kuusi prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa.
Talosektorin suunnittelussa hiljenee. Sekä uudet tilaukset että
tilauskanta ovat laskussa ja markkinanäkymät negatiiviset. Teollisuuden
suunnittelussa markkinanäkymät ovat positiiviset, ja infrasektorilla
neutraalit.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan
syksyllä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi
viime vuonna hieman ja oli kaikkiaan 46 300. Henkilöstön lisääntyminen
jatkui tämän vuoden tammi-kesäkuussa ollen kesäkuun lopussa noin
46 900. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan
45 500 henkilöä.
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Tietotekniikka-ala Suomessa

Liikevaihdon kasvu jatkuu, mutta
aiempaa hitaampana
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten
liikevaihto Suomessa oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän
vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli 13 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto kasvoi erityisesti
pelialan ohjelmistoyrityksissä. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008
tietotekniikka-alan liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,7 miljardia euroa.
Tietotekniikka-alalla tilausten kasvu osoitti hiipumisen merkkejä
huhti-kesäkuun aikana. Tilauskannan kasvu pysähtyi.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia
huhti-kesäkuussa euromääräisesti 15 prosenttia vähemmän kuin
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 25 prosenttia vähemmän
kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin
vastaavaan aikaan vuonna 2013, mutta hieman pienempi kuin
maaliskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suurempi kuin viime
vuonna vastaavaan aikaan.
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi viime
vuonna hieman ja oli kaikkiaan 54 500. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa henkilöstön määrä väheni jonkin verran ollen kesäkuun
lopussa noin 53 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät
Suomessa kaikkiaan 51 700 henkilöä.

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
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Muutos:
Yhteensä:

II,2014 / II,2013
-15 %

II,2014 / I,2014
-25 %

*) Pl. pelialan yritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014

Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa
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Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013
Yhteensä:
0%

2011

2012

2013

2014

30.6.2014 / 31.3.2014
-1 %

*) Pl. pelialan yritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014
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