
SUUNNITTELUTYÖN KUSTANNUSSEURANTA

SKOL - SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY.
ATL - ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL RY.
SAFA - SUOMEN ARKKITEHTILIITTO RY.

 
 YHTEENVETO

1  SKOLin ja ATL:n jäsenistöstä ylläpidettävän seurannan perus teella 
laadittu tuntikustannustaulukko osoittaa hen kilö ryhmittäiset suun-
nittelutyön tunti kustannus tasot insinööri- ja arkkitehti suunnittelussa 
koti maas sa tammikuussa 2013.  Henkilöryhmät kääntöpuolella.

 Suunnittelutyön kustannusseurannan perustana ovat alan 
viimeisimmät käytet tä vissä olevat palkkatilastot, kus tannus  -
rakenneselvitys sekä sosiaali- ja suunnittelukustan nus ten seuran-
nat. Taulukkokustannukset perustuvat keski määräiseen palkka- ja  
kustannustasoon. Vaativuustaso I kuvaa helpoh koja, tavanomaisia 
suunnittelutehtäviä, vaativuustaso II vaativia asian tuntija- ja suun-
nittelutehtäviä ja vaativuustaso III vaativia konsulttitehtäviä.   

2 Tuntikustannustasoon vaikuttavat suunnitteluyri tyk sen palkkata-
so, käytet tä vissä olevat menetelmät ja tehokkuus, a sian tun te muk-
sen taso ja laajuus sekä panostus laatuun, koulutukseen ja kehi-
tystyöhön.  Hankkeen kustannuksiin vaikuttavat yrityskohtaisten 
tekijöiden lisäksi myös tehtävän koko, vaativuus ja aikataulu.

3 Seurannan mukaan yritys-, paikkakunta- ja toimialakohtaisesti 
voivat eri tekijät johtaa myös taulukkoa korkeampiin tai alempiin 
kustannustasoihin.  Tehtävissä, jois sa suunnittelijalta jää pois 
oleelli sia yleis kulujen nor maa listi sisältämiä eriä, voivat kustan-
nukset olla alempia.

4 Suunnitteluyritykseltä edellytetään, että tehtävän suo rit ta mi seen 
käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilö kuntaa ja henkilöryhmit-
telyä tehtävän vaatimusten mukaisesti.

5 Suunnittelutyön kustannusseuranta laaditaan SKOLin ja ATL:n 
seurannan perus teella yleensä kerran vuodessa. Seurannassa 
otetaan huo mioon alan palkkojen ja hintojen y lei nen kehitys, 
laki mää räis ten kustannusten muutokset ja muut yritysten kustan-
nuksiin vai kut tavat tekijät sekä kustannusrakenteessa tapahtuvat 
muutokset. 

26.2.2013

SKS 2013

 
       vaativuustaso

 I II III

E 151 186 211
01 120 148 169
02 98 118 135
03 80 96 110
04 68 81 92
05 59 69 79
06-07 52 61 69

Konsulttitoiminnan yleisten so pi mus eh to jen 
mukaan tun ti ve loitukseen sisältyvät pal kat 
sekä sosiaali- ja y leis kustannukset.

Sosiaalikustannuksiin sisältyvät:
– sosiaaliturvamaksu, TyEL-maksu ja mui-

den lakisääteisten vakuutusten maksut
– lomapalkat, lomarahat ja muut poissaolo-

jen palkat

Yleiskustannuksia ovat esimerkiksi:
–  hallintoon, kirjanpitoon, yleiseen tut ki mus- 

ja kehitystyöhön, so pi mus neu vot telui hin, 
tarjoustoimintaan,  toiminnan suun  nit te-
luun ja kehittämiseen sekä kou lu tuk seen 
ja muu hun vas taavaan toimintaan käyte-
tyn ajan palkat so siaa li kustannuksineen

– henkilökunnan muut kuin lakiin tai työ eh to-
sopimuksiin perustuvat so si aali menot

– huoneistomenot, yleiset toimistomenot, 
tavanomaiset tietoliikennekulut ja toi-
miston tarvike-, aine- ja väline han kinnat

–  maksut konsulttivastuu- ja muis   ta va kuu-
tuk sis ta sekä ul ko puo lis ten palveluksista, 
joita ei veloiteta toi mek si annoista 

– tarjoustoiminnan ja markkinoinnin kulut
– pääomakustannukset ja yritysverot.

TUNTIKUSTANNUKSET €  

Kustannukset ovat verottomia,
suunnittelutyön arvonlisävero on 24 %.



HENKILÖRYHMITTELY 

E Johtavat asiantuntijat / erityisasiantuntijat
 Tehtävät: – Erittäin suuren ja laajaa kokemusta vaativan hankkeen johtaminen tai sen pääsuunnittelu
  – Erityisasiantuntemusta vaativa selvitys tai suoritus
 Pätevyys: – Koulutustaso  ylempi korkeakoulututkinto 
  – Näyttöjä korkeimman tason tekniikan, arkkitehtuurin tai tieteen alojen toimeksiantojen pätevästä suori-

tuksesta

01 Johtavat konsultit / johtavat erikoissuunnittelijat / johtavat arkkitehdit
 Tehtävät: – Suuren tai vaativan hankkeen johtaminen tai sen pääsuunnittelu 
  – Vaativa tekninen johtamistehtävä tai erikoisalan vaativa konsulttityö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto
  –  Näyttöjä vanhemman  konsultin henkilöryhmässä 02 pätevästi suoritetuista toi mek si an nois ta vähin tään 4 

vuoden ajalta

02 Vanhemmat konsultit / vanhemmat erikoissuunnittelijat / vanhemmat arkkitehdit
 Tehtävät: – Hankkeen tai sen laajan osatehtävän johtaminen tai sen pääsuunnittelu 
  – Korkean tason asiantuntijatehtävä tai vastuullinen konsulttityö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulu tai  ammattikorkeakoulututkinto 
  – Näyttöjä konsultin / erikoissuunnittelijan henkilöryhmässä 03 pätevästi suoritetuista toimeksi annoista 

vähintään 4 vuoden ajalta

03 Konsultit / erikoissuunnittelijat / kokeneet toimistoarkkitehdit
 Tehtävät: – Hankkeen tai sen osan päällikkötehtävä tai sen erityistä kokemusta vaativa suunnittelutehtävä
  – Erikoisalan asiantuntijatehtävät tai vastuullinen konsulttityö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulu, ammattikorkeakoulututkinto tai teknikko/rakennusmestaritutkinto.
  – Näyttöjä suunnittelijan henkilöryhmässä 04 pätevästi suoritetuista toi mek si an noista vähin tään 4 vuo den 

ajalta, teknikko-/rakennusmestaritutkinnon suorittaneilla 10 vuoden ajalta.

04 Suunnittelijat / toimistoarkkitehdit
 Tehtävät: – Kokemusta ja ammattitaitoa edellyttävä, itsenäisesti suoritettava, vaativa suunnittelu- ja tutkimustyö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto; tai ammattikorkeakoulututkinto alalta ja näyttöjä nuoremman 

suunnitteli jan henkilöryhmässä 05 pätevästi suoritetusta työstä vähintään 3 vuoden ajalta; tai teknikko/ra-
kennusmestaritutkinto   ja näyttöjä  nuoremman suunnittelijan  henkilöryhmässä 05 pätevästi suoritetusta  
työstä vähintään 5 vuoden ajalta 

05 Nuoremmat suunnittelijat
 Tehtävät: – Suunnittelu- tai tutkimustyö kokeneemman henkilön johdolla ja valvonnassa 
 Pätevyys: – Koulutustaso  ammattikorkeakoulututkinto; tai teknikko/rakennusmestaritutkinto ja näyttöjä henkilöryh-

mässä 06 pätevästi suoritetusta työstä vähin tään 3 vuoden ajalta; tai ammatti tut kinto täydennettynä riittä-
vällä lisäkoulutuksella ja kokemusta vähintään 10 vuotta henkilöryhmässä 06

06 Suunnitteluassistentit / tekniset avustajat / avustavat suunnittelijat
 Tehtävät: – Avustavan tai aloittelevan suunnittelijan, suunnitteluassistentin tai teknisen avustajan tehtävät
  – Kokemusta vaativa tekninen avustajatehtävä
 Pätevyys: – Koulutustaso suunnitteluassistentin perustutkinto, muu ammattitutkinto tai kelvollisia näyttöjä avus ta jan 

tehtävistä henkilöryhmässä 07 vähintään 3 vuoden ajalta

07 Avustajat ja harjoittelijat
 Tehtävät: – Piirtäjän, laborantin, kartoittajan, kairaajan, harjoittelijan yms. suunnittelua avustavat työt. 
 

HENKILÖRYHMITTELYN  KÄYTTÖOHJEITA

1.   Konsulttisopimusta solmittaessa tulee ensisijaisesti arvioida toimeksiannon kohteen vaativuus, jol loin 
työtä suorittamaan on kiinnitettävä aina tehtävän edellyttämän pätevyyden omaava henkilö.  Mikäli henkilö 
ei täytä tehtävän edellyttämän henkilöryhmän  vaatimustasoa, ei häntä voi nostaa todel lista pätevyyttään 
korkeampaan henkilöryhmään. Mikäli hankkeeseen perusteetto masti kiinni te tään ylipätevä henkilö, hä-
nen henkilöryhmänsä määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan.

2.   Esitetyt perusteet henkilöiden sijoittamiseksi ovat ohjeellisia esim. kokemus ajan osalta. Yksittäisissä ta-
pauksissa otetaan lisäksi huo mi oon henkilön erityisosaaminen, ammatti pätevyys, kokemus, lisäkoulutus, 
tehtävän vaativuus, itsenäisyys ja työpanos.

3.   Aikaisemmat teknillisen oppilaitoksen insinööritutkinnot rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon. 
   Yliopistotason opiskelijat sijoitetaan ryhmiin 07-05 ja ammattikorkeakouluopiskelijat 07-06 ottaen huo-

mioon henkilökohtainen alan työkokemus ja e dis ty mi nen opinnoissa. 

SKOL – ATL – SAFA


