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Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu
Maailmantalouden kasvu on jonkin verran hidastunut kevään ja
kesän aikana. Kasvava protektionismi ja geopolitiikkaan liittyvät
jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta, mikä on vaikuttanut
maailmankaupan kehitykseen. Sekä kehittyvien että kehittyneiden
maiden ulkomaankauppa oli vielä erityisen vahvassa vedossa
vuoden 2017 lopulla, mutta sen jälkeen vauhti on hidastunut.
Maailmankaupan viimeaikaisesta hitaammasta kehityksestä
kertovat myös teollisuustuotannon tilastot sekä teollisuuden
ostopäälliköiden tuoreet näkemykset. Teollisuustuotantoa koskevat
tiedot ulottuvat touko-kesäkuulle ja ostopäällikköindeksit heinäkuulle asti. EU-maissa ja muun muassa Japanissa tuotantomäärät
ovat jopa hieman vähentyneet vuoden 2017 lopun tilanteesta.
Suuresta muutoksesta ei kuitenkaan ole kyse. Yhdysvalloissa
kasvu on jatkunut ennallaan. USA:n yritysverouudistus on selkeästi
vahvistanut yritysten investointeja ja talouskasvua. Suunnitteilla
olevat kaupan esteet ja tullit voivat kuitenkin kääntää kehityksen
toiseen suuntaan.
Teollisuuden kasvunäkymät heikkenevät edelleen syksyllä.
Tästä kertovat heinäkuussa kerätyt tiedot euromaista sekä
maailmanlaajuisesti. Teollisuus raportoi hidastuvasta kasvusta
sekä investointi-, kulutustavara- että välituotteiden tuotannossa.
Yhdysvaltain teollisuudessa näkymät ovat paremmat kuin
yleisesti maailmalla. Kiinassa, Japanissa, Intiassa ja useissa
muissa kehittyvissä maissa kasvuodotukset ovat heikommat kuin
keskimäärin. Venäjällä tuotannon arvioidaan jopa supistuvan.
Kauppasodan ensiaskeleet ja geopoliittiset jännitteet ovat jo
näkyvissä raaka-aineiden, kuten terästuotteiden hintojen nousuna.
Tämän seurauksena teollisuuden tuottajahinnat uhkaavat nousta
merkittävästi. Välituotteiden valmistajat voivat hyötyä tilanteesta
ainakin hetkellisesti. Epävarmuus lisääntyy kuitenkin koko
teollisuuden piirissä, millä on negatiiviset vaikutukset yritysten
investointipäätöksiin ja koko teollisuuden tilanteeseen.
Kauppasodan pitkittyessä myös muutokset valuuttakursseissa
voivat olla nopeita. Viime aikoina muun muassa Kiinan juan on
heikentynyt noin viisi prosenttia suhteessa euron viimevuotiseen
keskikurssiin. Vastaava tilanne on USA:n dollarilla, vaikkakaan ei
samassa määrin kuin vielä tämän vuoden alussa.
Venäjälle ja Ruotsiin suuntautuvan viennin kannalta eduksi ei
ole ruplan heikentyminen noin 10 prosentilla ja kruunun yli viidellä
prosentilla suhteessa euron viimevuotiseen keskikurssiin.

Suomen talouskasvun vahvuus
on uhattuna

Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin,
viennin määrän kehitys

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
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Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Viimeisin tieto: toukokuu 2018
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Suomen talous kasvoi alkuvuonna noin kolmen prosentin vauhtia.
Teknologiateollisuuden laskelman mukaan bruttokansantuotteen
tulisi kasvaa tätä vauhtia koko seuraavan vaalikauden, jotta Suomi
saisi kurottua umpeen kasvun takamatkan verrattuna muihin
euromaihin. Tämä tulisikin asettaa talouspolitiikan keskeisimmäksi
tavoitteeksi. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta siihen pyrkimisellä
on vahvat perusteet. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen
edellyttää sitä. Talouden kokonaiskuva on muutoin kääntymässä
sellaiseksi, että kasvuvauhti tulee vääjäämättä hidastumaan ilman
kasvua tukevia uusia talous- ja veropoliittisia päätöksiä.
Tämänhetkisestä kasvusta huolimatta talouden näkymät ovat
muuttuneet aiempaa sumuisemmiksi useastakin syystä johtuen.
Maailmankaupan kehitystä varjostavalla protektionismilla on
Suomen viennille ainoastaan negatiivisia vaikutuksia. Näitä
vaikutuksia on odotettavissa asteittain ja pitkäkestoisesti.
Suomessa talouskasvua uhkaavat jarruttaa myös rakentamisen ja täällä toimivien yritysten investointien kääntyminen
laskuun. Rakentamisen vilkkaus on ollut viimeaikaisen talouskasvun yksi keskeinen kiihdyttäjä. Tilastokeskuksen tiedot rakennuslupien viimeaikaisesta kehityksestä ennakoivat rakentamisen
määrän vähenemistä. Rakennusluvat vähenivät keväällä kaikkiaan
lähes viidenneksen viimevuotisesta. Lupamäärät vähenivät
merkittävästi toimisto- ja liikerakennuksille sekä teollisuus- ja
varastorakennuksille. Myös asuinrakentamiseen myönnettiin
vähemmän lupia.
Teollisuutta koskeva EK:n investointitiedustelu kesäkuulta kertoo
niin ikään investointien vaimeammasta kehityksestä. Kyselyn
mukaan teollisuuden tuotannolliset investoinnit vähenevät tänä
vuonna kaikkiaan runsaat 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2017.
Myös teollisuuden tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit vähenevät
edelleen hieman.
Tilastokeskus julkaisi heinäkuussa yksityiskohtaisia tietoja
yritysten ja samalla teollisuuden investointien ja pääomien
kulumisesta vuoteen 2017 asti. Nämä tiedot ovat olennaisia, jotta
talouskasvun vahvuutta ja näkymiä voi syvällisemmin analysoida.
Teollisuuden investointien ja kiinteiden pääomien kehityksellä on
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Teknologiateollisuus Suomessa
suuri merkitys, koska teollisuusyritykset tuovat edelleen noin 80
prosenttia Suomen vientituloista.
Kansantalouden tilinpidon luvuista saa selville keskeisiä
havaintoja. Ensimmäinen koskee teollisuusyritysten tuotannollisten
sekä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien muutoksia. Tuotannolliset investoinnit olivat kasvussa vuosina 2015-2017, mutta niiden siis
ennakoidaan vähenevän uudelleen tänä vuonna. T&K-investointien
raju väheneminen jatkui vuonna 2017. Viime vuosien pudotus on
toteutunut lähinnä elektroniikkateollisuudessa, mutta odotettua
kasvua ei ole tapahtunut muunkaan teollisuuden piirissä. Kilpailijamaista poiketen sekä tuotannolliset että T&K-investoinnit eivät ole
vieläkään yltäneet vuosien 2007-2008 tasolle.
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat alittaneet
pääomien kulumisen jo kohta kymmenen vuoden ajan. Muutosta

tähän ei tapahtunut myöskään vuonna 2017, eikä ole odotettavissa
tänäkään vuonna. Kun tarkastelu rajataan ainoastaan tuotannollisiin investointeihin, vuonna 2017 uudet investoinnit ylittivät lievästi
tuotannollisen pääoman kulumisen. Näiden investointien vähetessä
uudelleen tänä vuonna, on todennäköistä, että pääomia kuluu taas
enemmän kuin uutta luodaan.
Talouskasvun potentiaalin kannalta kaikkein olennaisinta on
verrata tuotannollisia investointeja ja tuotannollisen pääoman
häviämistä kumulatiivisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Toteutuneisiin investointeihin verrattuna tuotannollisen pääoman
väheneminen on ollut paljon laaja-alaisempaa ja tapahtunut
erityisesti vuoden 2008 jälkeen. Kun kasvun pääomaa on hävinnyt
samanaikaisesti myös teollisuuden T&K-toiminnoista, näiden
negatiivinen kokonaisvaikutus kansantaloudelle on ollut huomattava.

Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit Suomessa eivät
ole yltäneet 2007-2008 tasolle

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat pienemmät
kuin pääomien kuluminen
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Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat nyt
pääomien kulumisen suuruiset
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Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin

4
3
2
1
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Tuotannolliset
investoinnit

Tuotannollisen pääoman
kuluminen

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito,
EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018)
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T&K -investoinnit *

*) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito,
EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018)

Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin

Teollisuuden tuotannollista pääomaa Suomessa on hävinnyt
merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
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kuluminen kumulatiivisesti

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi
seitsemän prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän
vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli kuusi prosenttia viimevuotisesta. Liikevaihdon kasvusta noin puolet on ollut volyymikasvua,
puolet raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen noususta aiheutunutta myynnin arvon nousua. Vuonna 2017
liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 72,7 miljardia euroa. Taloustaantumaa
edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli
yhteensä 85,7 miljardia euroa.
Teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo
supistui huhti-kesäkuussa viimevuotisesta. Tilausten vähenemisen
syynä oli viime vuoden vertailujaksolle ajoittunut suuri laivatilaus.
Tilauskanta supistui hieman maaliskuusta.
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat
vähentyneet kesän aikana. Muutos ennakoi syksylle viimeaikaista
heikompaa tilauskehitystä. Maailmantalouden haasteet alkavat
näkyä markkinatilanteessa.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa
euromääräisesti prosentin verran vähemmän kuin tammi-maalis-

kuussa ja yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kolme prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa, mutta 12 prosenttia suurempi kuin
vuoden 2017 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä hieman
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdon kasvusta huomattava osa johtuu tuottajahintojen noususta.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi
tammi-kesäkuussa runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden
2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa noin 310 000
eli 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä oli ennätyksellisesti jopa 19 000.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat
erittäin korkealla tasolla huhti-kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa
rekrytointeja oli kaikkiaan lähes 26 000, kun viime vuonna niitä oli
yhteensä 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 62 prosenttia. Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu
eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
pysyneet hyvällä tasolla

Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat
heikompaa tilauskehitystä syksyllä

13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Kiinteän pääoman
kuluminen

*) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
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EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018)
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Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito,
EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018)

Milj. euroa, käyvin hinnoin
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Muutos:
II,2018 / II,2017
Vientiin:
-15 %
Kotimaahan:
+13 %
Yhteensä:
-9 %

II,2018 / I,2018
+6 %
-21 %
-1 %

*) Pl. metallien jalostus,
pelialan ohjelmistoyritykset
ja datakeskukset

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018.

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Muutos:
30.6.2018 / 30.6.2017
Vientiin:
+13 %
Kotimaahan:
+9 %
Yhteensä:
+12 %

Vientiin

30.6.2018 / 31.3.2018
-2 %
-7 %
-3 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2018.

Milj. euroa, käyvin hinnoin
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Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on kasvanut
tänä vuonna 10 000:lla
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa

Tilauksissa ei olennaisia muutoksia

Tilaukset pysyneet korkealla tasolla

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi
viisi prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän
vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli neljä prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 14,4 miljardia
euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten
liikevaihto Suomessa oli yhteensä 30,4 miljardia euroa.
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uusien tilausten arvo
oli huhti-kesäkuussa hieman viimevuotista korkeammalla tasolla, mutta tilauskanta supistui.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti prosentin verran
vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta kolme prosenttia

enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla vuosineljänneksellä.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa saman suuruinen
kuin maaliskuun lopussa, mutta kolme prosenttia pienempi kuin
vuoden 2017 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan
syksyllä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa kaksi prosenttia verrattuna
vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 38
500 eli 700 enemmän kuin viime vuonna.

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet,
kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammihuhtikuussa kasvua oli kahdeksan prosenttia viimevuotisesta.
Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 30 miljardia euroa.
Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto
Suomessa oli yhteensä 33,3 miljardia euroa.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien
tilausten arvo supistui huhti-kesäkuussa viimevuotisesta. Tilausten
vähenemisen syynä oli viime vuoden vertailujaksolle ajoittunut
suuri laivatilaus. Tilauskanta supistui hieman joulukuusta, vaikka
olikin edelleen selvästi viimevuotista korkeammalla tasolla.
Tilauskannassa olevien laivatilausten vaikutukset tuotannossa ja
viennissä tulevat esille vähitellen ja kestävät usean vuoden ajan.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia

tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti kolme prosenttia
vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta 21 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia
pienempi kuin maaliskuun lopussa, mutta 17 prosenttia suurempi
kuin vuoden 2017 maaliskuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja
metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan
syksyllä suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa 3,5 prosenttia verrattuna vuoden
2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa runsaat 132
000 eli 4 500 enemmän kuin viime vuonna.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vientiin
Yhteensä
Kotimaahan
Muutos:
II,2018 / II,2017
Vientiin:
+3 %
Kotimaahan:
+6 %
Yhteensä:
+3 %

II,2018 / I,2018
-1 %
0%
-1 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018.
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Milj. euroa, käyvin hinnoin

Yhteensä

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

Muutos:
30.6.2018 / 30.6.2017
Vientiin:
-3 %
Kotimaahan:
-2 %
Yhteensä:
-3 %

30.6.2018 / 31.3.2018
0%
0%
0%

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2018.

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
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Kotimaahan
Vientiin
Yhteensä

Muutos:
II,2018 / II,2017
Vientiin:
-24 %
Kotimaahan:
+3 %
Yhteensä:
-21 %

II,2018 / I,2018
+13 %
-30 %
+3 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018.
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Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kotimaahan
Vientiin
Muutos:
30.6.2018 / 30.6.2017
Vientiin:
+18 %
Kotimaahan:
+11 %
Yhteensä:
+17 %

30.6.2018 / 31.3.2018
-3 %
-10 %
-4 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2018.
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Metallien jalostus Suomessa

Suunnittelu ja konsultointi Suomessa

Liikevaihto ja tuotantomäärät kasvaneet

Tilauskehitys jatkunut hyvällä tasolla

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmit) liikevaihto Suomessa kasvoi 17 prosenttia vuonna
2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli kuusi prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017
liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,1 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihto Suomessa
oli yhteensä 11,1 miljardia euroa.
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi-toukokuussa
neljä prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-kesäkuussa
lähes viisi prosenttia verrattuna vuoden 2017 samaan ajanjaksoon.
Tuotanto lisääntyi Aasiassa viisi prosenttia, EU-maissa vajaat kaksi
prosenttia ja Pohjois-Amerikassa runsas kaksi prosenttia.

Suurimmat tuotantomaat kesäkuussa olivat Kiina, Japani, Intia,
Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Venäjä. Venäjällä tuotanto väheni alkuvuonna viisi prosenttia viimevuotisesta. Kiinan osuus maailman
terästuotannosta oli 52 prosenttia.
Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammikesäkuussa hieman verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 16 200 eli 100 enemmän kuin viime
vuonna.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi
prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden
tammi-huhtikuussa kasvua oli viisi prosenttia viimevuotisesta.
Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan kuusi miljardia euroa.
Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto
Suomessa oli yhteensä 5,5 miljardia euroa.
Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että
tilauskanta olivat huhti-kesäkuussa selvästi korkeammalla tasolla
kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Tilaukset kuitenkin vähenivät hieman tammi-maaliskuusta. Alalle ovat tyypillisiä suuret
vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia

vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta 48 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kaksi prosenttia
pienempi kuin maaliskuun lopussa, mutta 23 prosenttia suurempi
kuin vuoden 2017 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja
konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa runsaat viisi prosenttia verrattuna
vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa lähes
54 000 eli 3 000 enemmän kuin viime vuonna.

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa

Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
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Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Viimeisin tieto huhtikuu 2018
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Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Viimeisin tieto: toukokuu 2018

Muutos:
II,2018 / II,2017
Vientiin:
+9 %
Kotimaahan:
+43 %
Yhteensä:
+48 %

Vientiin

II,2018 / I,2018
-45 %
+21 %
-9 %

Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018.
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Yhteensä
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Muutos:
30.6.2018 / 30.6.2017
Vientiin:
-24 %
Kotimaahan:
+38 %
Yhteensä:
+23 %

Vientiin

30.6.2018 / 31.3.2018
-11 %
0%
-2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2018.
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Tietotekniikka-ala Suomessa
Tilauskehitys alkuvuotta heikompi

Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten
liikevaihto Suomessa kasvoi neljä prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli niin
ikään neljä prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017 liikevaihtoa
kertyi kaikkiaan 12,3 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä
vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 6,7
miljardia euroa.
Tietotekniikka-alalla tilausten kehitys oli huhti-kesäkuussa heikompi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta viimevuotista parempi. Tilauskannan kokonaisarvo kääntyi laskuun kevään
ja kesän aikana.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia
huhti-kesäkuussa euromääräisesti 27 prosenttia vähemmän kuin
tammi-maaliskuussa, mutta 46 prosenttia enemmän kuin vuonna

2017 vastaavalla ajanjaksolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten
yritykset eivät ole mukana tässä tiedustelussa.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa seitsemän prosenttia
pienempi kuin maaliskuun lopussa mutta kolme prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 kesäkuussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikkaalan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä hieman
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi
tammi-kesäkuussa runsaat kaksi prosentia verrattuna vuoden
2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa lähes 69 000
eli vajaat 2 000 enemmän kuin viime vuonna.

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
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Muutos:
Yhteensä:

II,2018 / II,2017
+46 %

II,2018 / I,2018
-27 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018.
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Muutos:
Yhteensä:

30.6.2018 / 30.6.2017 30.6.2018 / 31.3.2018
+3 %
-7 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2018.
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