SKOL uudistaa
yhteiskunnallisesti

SKOL ry

SKOL ry - Suunnittelu- ja konsultointialan
yritysten toimialajärjestö

SKOLin tehtävänä on muun muassa
•

•

•
•

•
•

edistää suunnittelu- ja konsultointialan
toimintaympäristön kehittymistä vaikuttamalla jäseniä koskevaan lainsäädäntöön,
viranomaismääräyksiin ja -käytäntöön
sekä vallitsevaan sopimus- ja toimintakulttuuriin
edistää asiakkaille lisäarvoa tuottavien
kumppanuuksien syntymistä SKOLin
jäsenyritysten ja asiakkaiden välillä
vaikuttaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen sisältöön ja opiskelijamääriin
parantaa suunnittelu- ja konsultointialan
vetovoimaisuutta parhaiden osaajien
saamiseksi alalle
edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä
toimia näkyvänä ja arvostettuna edunvalvojana osana Teknologiateollisuutta.

Jäsenyrityksemme toimivat puolueettomasti,
riippumattomasti ja yhteiskunnan asettamien
velvoitteiden mukaisesti sekä noudattavat toiminnassaan SKOLin eettisiä sääntöjä.
#rohkeatuudistajat

SKOL edistää hyvää suomalaista suunnittelua ja
konsultointia, jonka avulla ratkaistaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita. Toimialajärjestö SKOL on
Teknologiateollisuuden jäsen ja suunnittelu- ja
konsultointiala on yksi Teknologiateollisuuden
viidestä päätoimialasta.

SKOL ry –
Suunnittelu- ja konsultointialan
yritysten toimialajärjestö

SKOLiin kuuluu yli 140 yritystä, jotka työllistävät noin 19 500 henkeä. Työllistämisen näkökulmasta suurin sektori on teollisuus, toiseksi
suurin on talonrakentaminen ja kolmantena
tulee infrasektori.

Lupaamme elävöittää alan
ekosysteemiä

Lupaamme viestiä ja
vaikuttaa rohkeasti

Lupaamme vauhdittaa
kasvua ja kehitystä

• Laajennamme ja monipuolistamme jäsen- ja
kumppaniverkostoamme teollisuuden ja palveluiden eri sektoreille sekä digitaaliseen osaamiseen. Samalla vaalimme ja vahvistamme jo
olemassa olevia hyviä yhteistyösuhteita.

• Nostamme näkyviin asiantuntijoiden roolin
yhteiskunnan kehittäjinä.
• Lisäämme ymmärrystä toimialan
aikaansaannoksista, merkityksestä ja
mahdollisuuksista alan arvostuksen ja
vetovoiman sekä yhteiskunnallisen painoarvon
kasvattamiseksi.
• Kasvatamme alan vetovoimaa osaajapulan
taltuttamiseksi.

• Kartutamme jäsenten käytettävissä
olevaa yhteistä tietoa tuottamalla ja
välittämällä tilastoja, toimialakatsauksia ja
toimintaympäristöä koskevia selvityksiä.
• Laajennamme ja syvennämme jäsenistön
taitoja digi-, innovaatio-, palvelu-, ympäristö- ja
kansainvälistymisosaamisessa tulevaisuuden
liiketoimintavalmiuksien kehittämiseksi.

• Vahvistamme suunnittelijan ja konsultin asemaa
asiakkaan tasaveroisena yhteistyökumppanina
edistämällä reilujen pelisääntöjen syntyä ja
käyttöä.

Asiantuntijoiden ääni
kuuluu yhteiskunnan
kehityksen parhaaksi.

Parhaat tiedot ja
taidot vauhdittavat
kasvua ja kehitystä.

Moninaiset
ekosysteemit luovat
alalle elinvoimaa.

SKOL vahvistuu
tarjotakseen jäsenille
entistä parempaa
palvelua.

SKOLin jatkuva kehitystoiminta:

“Suunnittelu- ja konsultointipalvelu — merkityksellistä
asiantuntijatyötä”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julkiset hankinnat
Ohjeiden käytön edistäminen
Innovatiivisten hankintojen kuntakiertue
KEINO-yhteistyö
Oppilaitosyhteistyö
LVI-alan vetovoimatyö
Infra/LIKE
Konsulttinuoret
Mytech.

Alan yritysten liikevaihto

6,7

miljardia euroa.
Lähde: Teknologiateollisuus ry & SKOL ry

Seuraa meitä somessa

Lisätietoja:

linkedin.com/company/skol

Helena Soimakallio, toimitusjohtaja
helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi
+358 40 550 7706

twitter.com/SKOLry

Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö
matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi
+358 40 071 7130

skol.teknologiateollisuus.fi

Noora Kuparinen,
vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija
noora.kupaarinen@teknologiateollisuus.fi
+358 40 742 5603

Otsikko:
Lorem ipsum

