
Teknologiateollisuus lyhyesti

UUDISTUVA 
teknologia-suomi



TEKNOLOGIATEOLLISUUS KOOSTUU 
VIIDESTÄ PÄÄTOIMIALASTA:

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

• liikevaihto 15,5 mrd. euroa (2014)
• henkilöstö 42 000
ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, 

Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto,  

Vacon, Vaisala…

Kone- ja metallituoteteollisuus

• liikevaihto 27 mrd. euroa (2014)
• henkilöstö 122 500
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone,  

Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras,  

Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Metallien jalostus

• liikevaihto 10 mrd. euroa (2014)
• henkilöstö 15 500
Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, 
Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, 

SSAB...

Suunnittelu ja konsultointi

• liikevaihto 5,5 mrd. euroa (2014)
• henkilöstö 46 000
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, 

Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, 

Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

Tietotekniikka

• liikevaihto 10 mrd. euroa (2014)
• henkilöstö 59 000
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, 

Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, 

Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
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MERKITTÄVIN ELINKEINO SUOMESSA 

Teknologiayritykset työllistävät suoraan noin  
280 000 ihmistä. Kaikkiaan teknologia-aloilla  
on töissä suoraan tai välillisesti jopa 700 000. 



UUDISTUMISEN VAUHDITTAJA    
 
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja  
työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö,  
joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan  
kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Jatkuvasti  
kehittyvä teknologiateollisuus rakentaa perustan  
suomalaiselle työlle ja hyvinvoinnin kasvulle.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS ry 

 
Vaikuttaa
• valvomme jäsenyritystemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 

• neuvottelemme työehtosopimuksia jäsenyritystemme puolesta  

• toimimme useissa kansainvälisissä järjestöissä

• viestimme alan ajankohtaisasioista ja vaikutamme alan julkiseen kuvaan 

Palvelee ja neuvoo
• jalostamme ja jaamme tietoa jäsenyritystemme liiketoiminnan tueksi 

• koulutamme ja neuvomme työsuhdeasioissa 

• teemme teknologia-aloja tunnetuksi 

• järjestämme verkostoitumismahdollisuuksia

STRATEGIA VUOSILLE 2015–2019

Jotta suomalainen teknologia-ala menestyisi jatkossakin globaalissa 
kilpailussa, on sekä toimintaympäristön että yritysten uudistuttava.

Teknologiateollisuus ry vaikuttaa työmarkkinoiden uudistumiseen, 
suomalaisen teknologia-alan kilpailukyvyn parantamiseen sekä 
alan monipuolisuuden ja merkittävyyden viestimiseen. Laajassa 
jäsenyhteistyöverkostossa teknologiayrityksiä kannustetaan 
kasvamaan kestävästi ja kannattavasti.



ORGANISAATIO

PINNALLA TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA

MONIPUOLISET TYÖT 
Osaamistarpeet muuttuvat, 

mutta osaavia ihmisiä tarvitaan 
aina - miehiä ja naisia.  

Yli 200 ammattiesittelyä:  
mytech.fi 

PAIKALLINEN SOPIMINEN 
Joustavuutta ja tuottavuutta 

lisäävät palkkaus- ja 
työaikajärjestelyt vastaavat 

yritysten ja työntekijöiden usein 
hyvin yksilöllisiin tarpeisiin.

CLEANTECH 
Suomalainen teollisuus 
on maailman huippua 
ympäristöystävällisissä 
ratkaisuissa. Tarjolla 
on työkaluja esim. 

ilmastonmuutoksen  
torjuntaan. 

YRITTÄJYYS 
Jäsenistämme yli 90 % on 
pk-yrityksiä. Huolehditaan, 

että niiden on hyvä toimia ja 
uudistua Suomessa.

KIERTOTALOUS 
Tavaroiden osat kerätään 
käytön jälkeen ja niistä 

valmistetaan uusia tuotteita. 
Suomessa esim. metalleista 

kierrätetään jo 90 %. 

LAATU JA  
HUIPPUOSAAMINEN

Globaalissa kilpailussa ei 
menestytä ilman näitä.  
Pidetään suomalaista 
huippuosaamista yllä!

TERVEYS & HYVINVOINTI  
Omasta terveydestä 

huolehditaan yhä paremmin. 
Terveysteknologia on kasvuala.

DIGITALISAATIO 
Digitalisaatio helpottaa 
arkeamme ja mullistaa 

teollisuuden. Teollinen internet 
ja robotisaatio tuovat uusia 

mahdollisuuksia.

ELINKEINOPOLITIIKKA
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JOHTO

VIESTINTÄ

TALOUS JA HALLINTO
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Kone- ja  
metallituote

Toimialayhdistykset ja -ryhmät
Lähes 40 yhdistystä ja ryhmää vaikuttavat toimialakohtaisiin asioihin.

Sähkö- ja  
tietoalat

Metallien  
jalostus

Suunnittelu ja
konsultointi

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 100-VUOTISSÄÄTIÖ
vuosittain 3–4 miljoonaaa € tukea teknologia-alojen  
opetukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin

TEKNOVA OY
teknologiateollisuuden tiedon tuotteistaja

Työmarkkinaryhmät
työntekijä- ja toimihenkilösopimukset

Aluetoiminta
7 alueyksikköä ympäri Suomen

Talousseuranta ja  
työvoimakustannukset

Jäsenyys ja jäsenpalvelut

PK-asiat

Teollisuuspolitiikka
energia, ilmasto, logistiikka, ympäristö

Talous- ja veropolitiikka

Innovaatioympäristö ja uudistuminen
osaaminen, digitalisaatio,  

innovaatiot, kansainvälistyminen



Kun on teollisuutta,  
on vientiä,  

ja kun on vientiä,  
syntyy hyvinvointia.

Teknologiateollisuus ry
Eteläranta 10, 00131 Helsinki

puhelin 09 19231
www.teknologiateollisuus.fi

@techfinland11
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