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Maailman ja Suomen talouden näkymät

Euroopan vetoapu Suomen viennille jää pieneksi

Maailmantalous kasvoi kaikkiaan runsaat kolme prosenttia vuonna
2014. Vuoden loppua kohden kasvu hidastui jonkin verran. Tähän
olivat syynä heikentynyt tilanne Euroopassa sekä useissa kehittyvissä
maissa. Sitä vastoin Yhdysvalloissa jatkui myönteinen kehitys sekä
teollisuudessa että palvelualoilla.
Tammikuussa 2015 kerättyjen talousennusteiden mukaan maailmantalouden kasvu nopeutuu hieman tänä vuonna. Kansainvälinen
valuuttarahasto IMF ennakoi 3,5 prosentin kasvua. Vuosiin 2010 ja
2011 verrattuna talous kuitenkin kasvaa edelleen vaisusti ja jakaantuu kovin epäyhtenäisesti sekä maantieteellisesti että maiden välillä.
Yhdysvalloissa kasvun ennakoidaan nopeutuvan jopa 3,6
prosenttiin. Yhdysvaltain osuus maailman kokonaistuotannosta on
vajaa viidennes, mikä ei yksin riitä kiihdyttämään Aasian tai
Euroopan kasvua.
Kuluneen vuoden aikana tapahtunut raaka-aineiden hintojen
lasku rasittaa eniten useita kehittyviä maita, joille raaka-aineiden
vienti on elintärkeää. Myös valuuttakurssien voimakkaat vaihtelut
heikentävät investointien edellytyksiä näissä maissa.
Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu tänä vuonna. Brasiliassa
talous ei kasva juuri lainkaan, mikä vaikuttaa suurella painolla koko
Etelä- ja Väli-Amerikan kehitykseen. Kasvu jäänee ainoastaan reilun
prosentin vauhtiin. Venäjällä talous supistuu selvästi. IMF:n tammikuun arvio päätyy kolmen prosentin suuruiseen pudotukseen bruttokansantuotteessa. Venäjän taantuma voi vielä osoittautua huomattavan suureksi. Vertailukohtaa voidaan hakea 1980-luvun lopusta ja
1990-luvun alusta, jolloin maa ajautui vaiheittain rahoituskriisiin.

Euron kurssikehityksellä ei oleellista merkitystä
viennille
Eurooppa muodostaa Suomen viennistä 70-75 prosenttia. Vastaavasti myös muille Euroopan maille Euroopan kysynnän kehityksellä
on suuri merkitys. Tammikuun ennusteet lupaavat Euroopalle
ainoastaan 1,3 prosentin suuruista bkt-kasvua. Viime vuonna kasvu
oli tätä hieman hitaampaa.
Euroopan näkymiä parantaa Yhdysvaltain elpyminen sekä euron
kurssin laskupaineet. Valuuttakurssin heikkenemisen tuoma vetoapu

Euroopan ja Suomen viennille jää kuitenkin rajalliseksi. Euroopan
sisäinen kauppa käydään pääosin euroissa, jolloin euron kurssikehityksellä ei ole suurtakaan merkitystä. Toisekseen euromaiden vienti
suuntautuu useille valuutta-alueille, joilla kauppaa käydään hyvin
ristikkäisiin suuntiin kehittyvin vaihtokurssein. Tämän takia euromaiden efektiiviset eli vientimaiden valuutoilla painotetut valuuttakurssit
muuttuvat selvästi vähemmän kuin esimerkiksi euron ja USA:n dollarin välinen kurssi. Euroopan keskuspankin tilastojen mukaan koko
euroalueen yhteenlaskettu efektiivinen valuuttakurssi on heikentynyt
kuluneen vuoden aikana noin neljä prosenttia, kun otetaan huomioon vienti 40 maahan. Yksittäisille vientiyrityksille dollarin vahvistuminen voi toki tuoda merkittävääkin kilpailukykyä.
Euroopan talouskehitystä painaa sitkeänä jatkuva korkea työttömyys, julkisen sektorin merkittävä velkaantumistaso sekä Venäjälle
suuntautuvan viennin väheneminen. Myös muiden kehittyvien
maiden heikkenevillä kasvunäkymillä on vaikutusta eurooppalaisen
ja suomalaisen teollisuuden vientiin.
Sijoittajien kannalta talouden myönteistä kehitystä ruokkii tänäkin vuonna Yhdysvaltain vahva kasvu sekä Euroopan Keskuspankin
harjoittama rahapoliittinen elvytys. Näillä kummallakin tekijällä
on positiivinen vaikutus ainakin osakemarkkinoihin. Vaikutukset
yritysten investointeihin Euroopassa jäävät kuitenkin pieniksi, koska
monien pankkien heikko vakavaraisuus on este yritysluotonannon
lisäämiselle. Rahoitusmarkkinat ovat edelleenkin polarisoituneet.

Yritysten investoinnit on saatava
uuteen kasvuun
Yritysten investoinnit Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti vuoden
2008 jälkeen. Tämä koskee sekä kiinteitä investointeja että
tutkimus- ja kehittämisinvestointeja. Tälläkin mittarilla Suomi on
jäänyt selvästi peränpitäjäksi kansainvälisessä vertailussa. Suomi ei
ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja. Ulkomaisten
investointien suhde bruttokansantuotteeseen on esimerkiksi
Ruotsissa, Puolassa ja Virossa huomattavasti Suomea suurempi.
Yritysten investoinnit ovat kuitenkin ratkaisevia Suomen tulevan
talouskasvun kannalta. Teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistaminen edellyttää merkittävästi lisää sekä tuotannollisia että t&k
-investointeja. Tämä koskee yhtälailla Suomen houkuttelevuutta
saada ulkomaisia investointeja.
Yritysten kannattavuus Suomessa on suorastaan romahtanut
viime vuosina. Tämä koskee laajasti kaikkia toimialoja ja myös teknologiateollisuuden yrityksiä. Vuonna 2013 teknologiateollisuuden
yritysten nettotulos oli keskimäärin 0,9 prosenttia suhteessa liikevaihtoon. Vuosina 2000-2005 osuus oli keskimäärin 7,3 prosenttia
ja vuosina 2006-2007 keskimäärin 12 prosenttia.
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus oli vuonna
2013 vastaavasti keskimäärin 0,4 prosenttia ja mediaani 3,6 prosenttia. Tulokseltaan kannattavia (tulos/liikevaihto > 10 %) oli
23 prosenttia yrityksistä, tyydyttäviä 19 prosenttia, heikkoja 32
prosenttia ja tappiollisia 26 prosenttia yrityksistä.
Ainakaan lyhyellä tähtäimellä heikosti kannattavien yritysten ei
voida olettaa lisäävän juurikaan investointeja Suomessa. Huomio on
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keskitettävä erityisesti kannattaviin, voittoa tekeviin yrityksiin. Näitä
yrityksiä on mahdollista kannustaa investointeihin nopeastikin, ja
nimenomaan verotuksellisin keinoin.

Verojärjestelmällä on merkittävä rooli
investointeihin kannustamisessa
Syksyllä 2014 julkaistussa Tax Foundation -tutkimuslaitoksen
OECD-maita koskevassa verovertailussa maat ryhmiteltiin verojärjestelmien kilpailukyvyn ja neutraalisuuden näkökulmasta. Erityistä
huomiota kiinnitettiin siihen, mihin maahan on kannattavaa
investoida ja missä on hyvä toimintaympäristö aloittaa liiketoimintaa
ja kasvaa.
Tämän verovertailun perusteella Viron verojärjestelmä on OECDmaiden kilpailukykyisin. Ranskan verojärjestelmä pärjää heikoimmin.
Suomea edellä ovat Viron lisäksi Uusi Seelanti, Sveitsi, Ruotsi, Australia, Luxemburg, Alankomaat, Slovakia, Turkki ja Slovenia.
Verojärjestelmien vertailun merkitystä korostaa se, että investoinnit ovat 2000-luvulla kasvaneet eniten juuri niissä maissa, jotka pärjäsivät tässä vertailussa parhaiten. Viro on investointien kehityksessä
omassa luokassaan, mutta tämä koskee myös esimerkiksi Ruotsia.
Ruotsissa investoinnit olivat vuonna 2013 kaikkiaan 30 prosenttia
korkeammalla tasolla kuin vuonna 2000, kun Suomessa kasvua oli
5 prosenttia. Virossa investointien taso on kasvanut yli 100 prosenttia.

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna
2015
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Kasvu keskimäärin: +3,5 %
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Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Lähde: IMF (Tammikuu 2015)

Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun
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Teknologiateollisuudessa ja sen yrittäjävaliokunnassa suurena
huolenaiheena nähdään yritysten investoinnit, jotka ovat esimerkiksi
teknologiateollisuudessa nykyisellään jopa kolmanneksen eli runsaat
kaksi miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.
Suomen nykyisessä veroympäristössä yrityksillä ja omistajilla ei ole
todellista verotuksellista kannustinta sijoittaa Suomeen pitkäjänteisesti. Tämä ongelma koskee yhtälailla globaaleja konserniyrityksiä.
Verojärjestelmän tulisi olla läpinäkyvä, yksinkertainen, kannustava, oikeudenmukainen ja ennakoitava. Verojärjestelmämme
suurimmat ongelmat koskevat sen heikkoa dynamiikkaa, yritysten
liikevoittojen kaksinkertaista verotusta ja sukupolvenvaihdosten
verotusta. Verokiila on vakava työllistymisen ja työpaikkojen este.
Yritysverotusta on uskallettava uudistaa rohkeasti. Periaatteen
tulee olla, että yritys maksaa tuloksestaan veroa vain kerran. Samassa yhteydessä yritysten sukupolvenvaihdoksia tulee helpottaa,
jotta veroja ei jouduttaisi maksamaan osingonjaon kautta. Tämä on
heikentänyt uusien yrittäjien investointimahdollisuuksia oleellisesti.
On itsestään selvää, että Suomi ei pääse uuteen investointi- ja
vientivetoiseen kasvuun ilman yritys- ja pääomaverojärjestelmän
uudistamista. Suomi tarvitsee vaikutuksiltaan vastaavaa, mitä
toteutettiin 1990-luvun alussa ottamalla käyttöön yhtiöveron
hyvitysjärjestelmä (avoir fiscal). Kosmeettiset verouudistukset eivät
aikaansaa tarvittavia vaikutuksia.

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 %
vuonna 2015
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Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
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Kasvu keskimäärin: +2 %
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Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Lähde: IMF (Tammikuu 2015), Tullihallitus

Yritysverotuksen uudistamisella on mahdollista lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä

Yritysten kiinteät investoinnit
Indeksi, 2005=100
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Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketoiminnan tulos /
liikevaihto 2013: - keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %
%
Kannattava
(23 %
yrityksistä)
Tyydyttävä
(19 %)
Heikko (32 %)

Tappiollinen
(26 %)

Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 29.9.2014

Teknologiateollisuus Suomessa

Kasvua harvoilla toimialoilla. Henkilöstö
vähentynyt, mutta rekrytointeja tehdään silti.
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 66,5
miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi noin kaksi prosenttia edellisvuotisesta. Kasvun takana olivat lähinnä peliteollisuus,
terästuotanto ja autojen valmistus. Talouskriisiä edeltävänä vuonna
2008 teknologiateollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan
85,7 miljardia euroa.
Teknologiateollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa hieman enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Tilaukset eivät kuitenkaan yltäneet edeltävän vuosineljänneksen
tasolle. Tilauskanta on vahvistunut niin ikään ja erityisesti edeltävällä
vuosineljänneksellä saatujen laivatilausten ansiosta.
Markkinatilanteen epävarmuudesta kertoo se, että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt vähenivät loppuvuonna ja lievästi myös
tammikuussa.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti neljä prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla
vuonna 2013, mutta 12 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä
vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Yrityksistä 61 prosenttia

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
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raportoi uusien tilaustensa kasvaneen syyskuun jälkeen, 33 prosenttia vähentyneen ja kuusi prosenttia pysyneen ennallaan.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16 prosenttia suurempi
kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin
syyskuun lopussa. Yrityksistä 47 prosenttia raportoi tilauskantansa
kasvaneen syyskuun jälkeen, 43 prosenttia supistuneen ja 10
prosenttia pysyneen ennallaan.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna hieman
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni
viime vuonna kolme prosenttia eli lähes 10 000:lla. Henkilöstöä oli
vuoden aikana keskimäärin 276 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa
kaikkiaan 326 000 henkilöä.
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta alan yritykset rekrytoivat
viime vuonna uutta henkilöstöä kaikkiaan noin 20 000. Yrityksestä
riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä
ja työpaikan vaihtaneita.

Teknologiateollisuuden henkilöstö
Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjenpiirissä 31.12.2014

Miljardia euroa, käyvin hinnoin
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Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa

Tilausten ja liikevaihdon laskutrendi
saavuttanut pohjansa
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö
koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa oli
15,1 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto supistui noin neljä
prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008
elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi
kaikkiaan 30,4 miljardia euroa.
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uudet tilaukset jäivät lokajoulukuussa edellisvuotista alemmalle tasolle. Tilauskanta oli suunnilleen samalla tasolla. Tilausten kausivaihtelu huomioon ottaen alan
tilauksissa ja liikevaihdossa laskutrendi on saavuttanut pohjansa.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 10 prosenttia vähemmän
kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja yhdeksän prosenttia
vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa hieman pienempi kuin
samaan aikaan vuonna 2013 ja syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja
sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa
väheni viime vuonna kaksi prosenttia eli lähes 1 000:lla. Henkilöstöä
oli vuoden aikana keskimäärin 42 300. Henkilöstön väheneminen
jatkui vuoden lopulla. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät
Suomessa kaikkiaan 60 900 henkilöä.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
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Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
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Tilauskannan kasvu erityisesti loppukesän laivatilausten ansiota
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 27,2 miljardia euroa
vuonna 2014. Liikevaihto oli edellisvuotisen suuruinen. Talouskriisiä
edeltävänä vuonna 2008 kone- ja metallituoteteollisuuden liike
vaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 33,3 miljardia euroa.
Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä uudet tilaukset että
tilauskanta olivat loka-joulukuussa korkeammalla tasolla kuin vuotta
aiemmin vastaavaan aikaan. Uudet tilaukset eivät kuitenkaan yltäneet edeltävän vuosineljänneksen tasolle. Tilauskanta on vahvistunut niin ikään ja erityisesti edeltävällä vuosineljänneksellä saatujen
laivatilausten ansiosta. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkeavat
huomattavasti toisistaan.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 24 prosenttia enemmän
kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 20 prosenttia
vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 28 prosenttia suurempi
kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa
väheni viime vuonna viisi prosenttia eli 6 500:lla. Henkilöstöä oli
vuoden aikana keskimäärin 118 900. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa
kaikkiaan 150 100 henkilöä.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
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Metallien jalostus Suomessa

Tuotantomäärät ja liikevaihto
kasvaneet
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmit) liikevaihto Suomessa oli 9,2 miljardia euroa vuonna
2014. Liikevaihto kasvoi noin neljä prosenttia edellisvuotisesta.
Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihtoa
Suomessa kertyi kaikkiaan 11,2 miljardia euroa.
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien
yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa kasvoi viime vuonna
noin neljä prosenttia. Terästuotteiden, valujen ja metallimalmien
tuotanto lisääntyi. Värimetallien tuotanto oli edellisvuotisella tasolla.
Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi viime vuonna vain
prosentin verrattuna vuoteen 2013. Terästuotanto EU-maissa ja
Pohjois-Amerikassa kasvoi kaksi prosenttia. Aasiassa tuotanto lisääntyi runsaan prosentin. Kapasiteetin käyttöaste terästeollisuudessa
on nyt alemmalla tasolla kuin kertaakaan kuluneen puolentoista
vuoden aikana. Ylivoimaisesti suurimman tuotantomaan Kiinan
osuus maailman terästuotannosta oli joulukuussa 51 prosenttia.
Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime
vuonna kolme prosenttia eli 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana
keskimäärin 15 300. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden
lopulla. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan
18 100 henkilöä.

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa
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Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 10/2014.
Lähde: Tilastokeskus
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Lähde: Tilastokeskus
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Suunnittelu ja konsultointi Suomessa

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
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Muutos:
IV,2014 / IV,2013
Vientiin:
+17 %
Kotimaahan:
+22 %
Yhteensä:
+21 %

Vientiin

Yhteensä

IV,2014 / III,2014
+39 %
+66 %
+62 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
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Yhteensä

Uudet tilaukset ja tilauskanta
kasvaneet
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli 5
miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto supistui hieman edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihtoa Suomessa
kertyi kaikkiaan 5,5 miljardia euroa.
Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat loka-joulukuun aikana. Toimialalle ovat tyypillisiä
suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 21 prosenttia enemmän
kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 62 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 18 prosenttia suurempi
kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja seitsemän prosenttia suurempi
kuin syyskuun lopussa.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan
olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa
oli viime vuonna edellisvuotisen suuruinen. Henkilöstöä oli vuoden
aikana keskimäärin 46 300. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät
Suomessa kaikkiaan 45 500 henkilöä.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kotimaahan

Vientiin

Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014
Vientiin:
+6 %
+3 %
Kotimaahan:
+21 %
+8 %
Yhteensä:
+18 %
+7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
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Tietotekniikka-ala Suomessa

Tilausten myönteinen kehitys jatkunut
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten
liikevaihto Suomessa oli 10 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvun takana
oli erityisesti peliteollisuus. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008
tietotekniikka-alan liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,7
miljardia euroa.
Tietotekniikka-alalla sekä uusien tilausten että tilauskannan
myönteinen kehitys jatkui loka-joulukuussa. Yritysten välillä tilanteet
kuitenkin poikkesivat huomattavasti toisistaan.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat
tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia lokajoulukuussa euromääräisesti kaksi prosenttia vähemmän kuin
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta yhdeksän prosenttia
enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 13 prosenttia suurempi
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013 ja kolme prosenttia suurempi
kuin syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin
viime vuonna vastaavaan aikaan.
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime
vuonna kolme prosenttia eli 1 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana
keskimäärin 53 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa
kaikkiaan 51 700 henkilöä.

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
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*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
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Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013
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+13 %
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31.12.2014 / 30.9.2014
+3 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
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