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Maailman ja Suomen talouden näkymät

Maailmantalouden kehitys ei tuo vetoapua 
Suomen viennille 

Maailmantalouden kolmen prosentin kasvuvauhdista huolimatta 
Suomen vienti ei ole päässyt kasvuun kiinni tänäkään vuonna. Vienti 
on jopa vähentynyt viimevuotisesta. Viennin heikko kehitys peittää 
kuitenkin alleen myös ne yritykset, joiden liikevaihto ja vienti ovat 
olleet noususuunnassa.

Myös vientinäkymät ovat vaimeat. Kasvunäkymät eri alueilla 
maailmassa ovat epäyhtenäiset eikä näköpiirissä ole nopeaa 
muutosta parempaan. Päävientialueella Euroopassa talouskasvu 
jatkuu, mutta Britannian EU-ero ja Venäjän tilanne pitävät 
epävarmuutta yllä. Kasvunäkymä Euroopassa onkin asteittain 
hiipunut viime kuukausien aikana siitä huolimatta, vaikka Venäjän 
taloudessa on vakautumisen merkkejä. 

Yhdysvalloissa talouskasvu jatkuu, mutta kasvusta ei ole tullut 
vetoapua Suomelle. Suomen vienti Yhdysvaltoihin on peräti 
vähentynyt tänä vuonna. USA:n kasvun takana ovat olleet erityisesti 
yksityinen kulutus sekä asuntomarkkinoiden elpyminen. 

Kiinan vaikutus koko Aasian talouskehitykseen on huomattava. 
Kiinan teollisuudessa jatkuu alavireinen kehitys, sen sijaan palvelu-
elinkeinot menestyvät paremmin. Kokonaisuudessaan kiinalaisten 
yritysten kasvuodotukset lähimmän vuoden ajalle ovat heikommat 
kuin kertaakaan vuoden 2009 jälkeen. Samankaltainen kasvu-
odotusten hidastuminen on levinnyt intialaisten yritysten keskuuteen. 

Latinalaisen Amerikan talousnäkymiä taas varjostaa Brasilian 
syvä taantuma ja maan suuri painoarvo koko alueen kehityksessä. 
Brasilian ohella myös Argentiinan, Venezuelan ja Ecuadorin 
bruttokansantuote supistuu tänä vuonna.   

 

Lähde: Macrobond, Eurostat. Viimeisin tieto: 2016 Q1 
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Lähde: OECD, Economic Outlook 2016

Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
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Lähde: Macrobond, Eurostat. Viimeisin tieto: 2016 Q1.
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Suomen tavaravienti on vähentynyt, palveluvienti ei ole 
korvannut tätä pudotusta 

Suomen talouskasvu on viennin 
varassa

Suomen bruttokansantuotteen kehitys myötäilee viennin muutoksia. 
Tämä riippuvuus on nähty konkreettisesti myös viime vuosina.  

Suomen koko tavara- ja palveluvienti on polkenut paikallaan aina 
vuodesta 2010 alkaen. Verrattuna vuoden 2008 alkuun vientitulot 
ovat tällä hetkellä noin 20 prosenttia alemmalla tasolla. 

Myös bruttokansantuotteessa on koettu merkittävä tasopudotus 
verrattuna vuoteen 2008 eikä siinäkään ole toteutunut juuri 
minkäänlaista paranemista viime aikoina. Ennakkotietojen mukaan 
bruttokansantuote supistui toukokuussa, kun edeltävinä kuukausina 
oli lievää kasvua. 

Viennin tasopudotus on koskenut erityisesti teollisuuden tavara- 
vientiä, mutta sillä on ollut merkittävä vaikutus myös palvelu viennin 
kasvun edellytyksiin. Suomen palveluviennin tuloista merkittävin osa 
koostuu teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden ulkomailla 
ansaituista rojalti- ja lisenssituloista sekä ohjelmistomyynnistä.   

Vuoden 2008 jälkeen Suomen palveluvienti ei ole tavaraviennin 
tavoin vähentynyt, mutta ei ole kasvanutkaan. Palveluviennin 
arvo on ollut tänä vuonna suunnilleen vuoden 2008 tasolla. Sen 
sijaan palveluviennin rakenteessa on tapahtunut muutoksia. 
Teknologia- ja muu teollisuus tuovat edelleenkin noin 60 prosenttia 
Suomen palveluviennin tuloista, mutta elektroniikkateollisuuden 
palveluvientitulojen putoamisen on kompensoinut peliteollisuuden 
ohjelmistotulot. Ilman peliteollisuuden viimeaikaista kasvua myös 
Suomen palveluvienti olisi kokenut pudotuksen. On huomattava, 
että teollisuuden vuotuiset rojalti- ja lisenssitulot ulkomailta ovat 
vähentyneet vuoden 2008 jälkeen 35 prosenttia eli lähes viisi 
miljardia euroa alemmalle tasolle. Väheneminen jatkui myös vuonna 
2015. Tämä muutos kertoo kouriintuntuvasti, millainen merkitys 
myös tavaraviennin ja koko teollisuuden menestymisellä on Suomen 
kansantaloudelle. Tuotantoa on välttämätöntä olla Suomessa.    

Investoinnit ja tuottavuus ratkaisevat 
Suomen menestymisen

Kun maailmantalouden kasvuvauhdista ei ole apua Suomen viennin 
kasvamiselle, jäljelle jäävät kotimaiset keinot vaikuttaa tilanteeseen. 
Nykyistä paremmat investointikannusteet ja sen rinnalla muutkin 
tuottavuutta parantavat toimet ovat ratkaisevia kilpailukyvyn 
parantamisessa. Vientisektorin tuottavuus on tällä hetkellä 10 
prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosina 2007–2008. Koko 
kansantalouden eli bruttokansantuotteen tasolla vastaava pudotus 
on kolme prosenttia. Työmarkkinoiden kilpailukykysopimus oli 
välttämätön aikaansaannos, mutta sen vaikutukset kustannus-
kilpailukykyyn ja yritystason tuottavuuteen jäävät riittämättömiksi. 

Yritysten investoinnit Suomessa ovat nykyisellään huolestut-
tavan matalalla tasolla. Suomi pärjää investointien kehityksessä 
heikosti myös verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. Yritysten 
tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat tällä hetkellä 22 
prosenttia sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit peräti 27 
prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008. Investoinnit 
alittavat pääomien kulumisen. Nykyinen investointitaso on täysin 
riittämätön aikaansaamaan tarvittavaa talouskasvua ja tuotta-
vuutta. Tarvetta olisi nyt panostaa erityisesti digitaali suuteen, 
automaatioon, robotiikkaan sekä tutkimukseen ja tuotekehi-
tykseen. Myös tuotannon laajennuksille ja uusien tuotteiden 
tuotannolle on huutava tarve.

Suomen hallituksen tulisikin ottaa kaikki mahdolliset keinot 
käyttöön yritysten investointien ja tuottavuuden edistämiseksi. 
Muiden toimien ohella yritysverotusta tulisi uudistaa niin, että sen 
kannusteet investoinneille paranisivat olennaisesti nykyisestä. 
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Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 
68,2 miljardia euroa vuonna 2015. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 
2008 liikevaihto oli 86 miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-
huhtikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime 
vuonna vastaavalla ajanjaksolla. 

Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset olivat 
huhti-kesäkuussa selvästi alemmalla tasolla kuin vastaavalla ajan-
jaksolla vuonna 2015 ja hieman alemmalla tasolla kuin tammi-
maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä 
laivatilaus. Tilauskanta on supistunut jonkin verran koko alkuvuoden 
aikana, vaikka olikin kesäkuussa edelleen viimevuotista suurempi. 

Alan yritysten saamat tarjouspyynnöt lisääntyivät merkittävästi 
kevääseen asti. Sen jälkeen niiden kasvu on ollut alkuvuotta 
hitaampaa.                 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat 
alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa 
euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 
vuonna 2015 ja kolme prosenttia vähemmän kuin edeltävällä 
vuosi   neljänneksellä tammi-maaliskuussa. Yrityksistä 53 prosenttia 
raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen tammi-maaliskuun jälkeen, 
37 prosenttia vähentyneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan. 

Tilauskanta supistunut jonkin verran
Henkilöstön uusista rekrytoinneista kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä   

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi 
kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kuusi prosenttia pienempi 
kuin maaliskuun lopussa. Yrityksistä 50 prosenttia raportoi tilaus-
kantansa supistuneen maaliskuun jälkeen, 36 prosenttia kasvaneen 
ja 14 prosenttia pysyneen ennallaan. 

 Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateol li-
suuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä samalla tai 
hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni 
hieman tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstö supistui noin prosentin 
eli vajaalla 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henki lös-
töä oli kaikkiaan 286 000 kesäkuun lopussa. Lomautusjärjestelyjen 
piirissä oli 16 000 henkilöä. Alan yrityksillä on kesätyöntekijöitä 
tämän kesän aikana kaikkiaan 14 000. 

Henkilöstön kokonaisvahvuuden vähenemisestä huolimatta 
teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat tammi-kesäkuussa  
uutta henkilöstöä kaikkiaan runsaat 14 000. Rekrytoinneista kaksi 
kolmasosaa oli pk-yritysten tekemiä ja kolmannes vähintään 250 
henkilön yrityksiä. Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty  
tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.  

Teknologiateollisuus Suomessa
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Lähde: Macrobond, Tilastokeskus. Viimeisin tieto: huhtikuu 2016.
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. 
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö-
koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa oli 
yhteensä 14,6 miljardia euroa vuonna 2015. Talouskriisiä edeltävänä 
vuonna 2008 liikevaihto oli 30,4 miljardia euroa. Tämän vuoden 
tammi-huhtikuussa liikevaihto oli seitsemän prosenttia pienempi 
kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.  

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uudet tilaukset että 
tilauskanta olivat huhti-kesäkuussa hieman korkeammalla tasolla 
kuin vuosi sitten samaan aikaan.     

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat 
uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti kaksi prosenttia 
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, mutta kaksi 
prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-
maaliskuussa.   

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kahdeksan prosenttia 
suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015 ja hieman suurempi 
kuin maaliskuun lopussa.        

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 
väheni edelleen tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstö supistui noin 
kahdeksan prosenttia eli runsaalla 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 
keskiarvoon. Henkilöstöä oli kaikkiaan 37 000 kesäkuun lopussa.

Tilaukset viimevuotista hieman 
korkeammalla tasolla Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. 
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Kotimaahan: +3 % -4 %
Yhteensä: +2 % -2 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.      
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Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016
Vientiin: +7 % +2 % 
Kotimaahan: +12 % 0 %
Yhteensä: +8 % +1 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 

Copyright © Valmet
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Uusia tilauksia aiempaa vähemmän            
            
            Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, 
kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 28 
miljardia euroa vuonna 2015. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 
2008 liikevaihto oli 33,3 miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-
huhtikuussa liikevaihto oli hieman pienempi kuin viime vuonna 
vastaavalla ajanjaksolla.  

Kone- ja metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset olivat huhti-
kesäkuussa selvästi alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Viime 
vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus. Tilauskanta 
oli kesäkuussa hieman viimevuotista suurempi, mutta supistui 
jonkin verran maaliskuun jälkeen.   

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana 
olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat 
uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 40 prosenttia 
vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja viisi 
prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-
maaliskuussa. 

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kaksi prosenttia 
suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kahdeksan 
prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa.      

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä 
suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa 
väheni edelleen tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstö supistui 
runsaan prosentin eli lähes 2 000:lla verrattuna vuoden 2015 
keskiarvoon. Henkilöstöä oli kaikkiaan vajaat 123 000 kesäkuun 
lopussa.

Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. 

Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016
Vientiin: -44 % -2 % 
Kotimaahan: -25 % -11 %
Yhteensä: -40 % -5 %
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 

Kotimaahan Vientiin
Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016
Vientiin: +5 % -9 % 
Kotimaahan: -8 % -5 %
Yhteensä: +2 % -8 %
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Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metalli  -
malmit) liikevaihto Suomessa oli yhteensä 9,1 miljardia euroa 
vuonna 2015. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2007 liikevaihto oli 
11,2 miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto 
oli 13 prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavalla ajan-
jaksolla. Liikevaihto supistui viimevuotista alemman hintatason takia. 
Alan tuottajahinnat olivat tammi-huhtikuussa Suomessa 14 
prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.   

Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien 
yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi-toukokuussa 
10 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 
Terästuotteiden, valujen ja metallimalmien tuotantomäärät 
lisääntyivät, värimetallien tuotantomäärät pysyivät suunnilleen 
ennallaan.           

Terästuotanto maailmanlaajuisesti oli tammi-kesäkuussa kaksi 
prosenttia pienempi kuin vuonna 2015 vastaavalla ajanjaksolla. 
Tuotanto väheni EU-maissa kuusi prosenttia, Aasiassa sekä 
Pohjois-Amerikassa prosentin verran. 

Suurimmat tuotantomaat kesäkuussa olivat Kiina, Japani, Intia, 
Yhdysvallat ja Venäjä. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 
51 prosenttia. 

Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen 
tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstö supistui vajaat kaksi prosenttia 
eli noin 300:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä 
oli kaikkiaan noin 15 500 kesäkuun lopussa.

Hintojen aleneminen pudottanut 
liikevaihtoa

Metallien jalostus Suomessa
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Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4/2016. 
Lähde: Tilastokeskus 

2005 = 100 Muutos: 1–4,2016 / 1–4,2015, %

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 5/2016 
Lähde: Tilastokeskus 
 

2005 = 100 Muutos: 1–5,2016 / 1–5,2015, %
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Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa

Copyright ©  Ovako



 Talousnäkymät 3/2016 • 9

Tilaukset edelleen hyvällä tasolla        

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja 
rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli yhteensä 
5,5 miljardia euroa vuonna 2015. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 
2008 liikevaihto oli niin ikään 5,5 miljardia euroa. Tämän vuoden 
tammi-huhtikuussa liikevaihto oli 11 prosenttia suurempi kuin viime 
vuonna vastaavalla ajanjaksolla.  

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että 
tilauskanta pysyivät hyvällä tasolla huhti-kesäkuun aikana. 
Toimialalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut erityisesti uusien tilausten 
kehityksessä vuosineljännesten välillä.     

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat 
suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia 
tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti neljä prosenttia 
vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja kaksi 
prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-
maaliskuussa. 

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 10 prosenttia suurempi 
kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta hieman pienempi kuin 
maaliskuun lopussa. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja 
konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä 
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa 
lisääntyi edelleen tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstö kasvoi runsaat 
kolme prosenttia eli 1 600:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. 
Henkilöstöä oli kaikkiaan vajaat 50 000 kesäkuun lopussa.

Suunnittelu ja konsultointi Suomessa

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.

Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016
Vientiin: -22 % -19 % 
Kotimaahan: -1 % 0 %
Yhteensä: -4 % -2 %
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Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 

Kotimaahan Vientiin
Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016
Vientiin: -3 % -2 % 
Kotimaahan: +13 % -1 %
Yhteensä: +10 % -1 %
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Yhteensä 

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 
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Tilauskanta viimevuotista 
korkeammalla tasolla           

Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten 
liikevaihto Suomessa oli yhteensä 11 miljardia euroa vuonna 2015. 
Pelitoimialan osuus tästä oli noin 2,4 miljardia euroa. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 tietotekniikka-alan liikevaihto oli kaikkiaan 
6,7 miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli 
hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.  

Tietotekniikka-alalla uudet tilaukset olivat huhti-kesäkuussa 
selvästi alemmalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. 
Toimialalle ovat kuitenkin tyypillisiä suuret vaihtelut uusien tilausten 
kehityksessä vuosineljännesten välillä. Myös tilauskanta väheni 
jonkin verran edelleen, vaikka olikin hieman suurempi kuin vuosi 
sitten.      

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana 
olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia 
huhti-kesäkuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin 
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja hieman vähemmän kuin 
edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa.  

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa hieman suurempi kuin 
vastaavaan aikaan vuonna 2015, mutta neljä prosenttia pienempi 
kuin maaliskuun lopussa.    

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan 
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suunnilleen samalla 
tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi 
edelleen tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstö kasvoi lähes 
kaksi prosenttia eli runsaalla 1 000:lla verrattuna vuoden 2015 
keskiarvoon. Henkilöstöä oli kaikkiaan reilut 60 000 kesäkuun 
lopussa.

Tietotekniikka-ala Suomessa

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos:    30.6.2016 / 30.6.2015    30.6.2016 / 31.3.2016
Yhteensä: +1 %     -4 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
 
 

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 
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Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. 

                                         
Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016
Yhteensä: -21 % -1 %

Milj. euroa, käyvin hinnoin 

 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset. 
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Tiedot perustuvat tilanteeseen 2.8.2016
Pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. 040 750 5469
Ekonomisti Petteri Rautaporras, puh. 050 304 2220 
Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen 
kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi



Teknologiateollisuus ry 
Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki
puhelin (09) 19231, faksi (09) 624 462
www.teknologiateollisuus.fi
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