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1 Vuoden 2009 toiminta 
 

 
Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto — MTHL:n Työnantajat ry toimii rakennuspelti- ja 
teollisuuseristysalalla toimivien jäsenyritystensä yhteistyön paikkana ja edunvalvojana 
solmiessaan alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen Metallityöväen Liiton kanssa. 
Työehtosopimuskäytännössä jatkettiin jatkuvan neuvottelun periaatetta tavoitteena 
kilpailukykyiset työehtosopimukset ja työpaikkakohtaisen sopimisen lisääminen. 
 
Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto — MTHL:n Työnantajat ry kuuluu jäsenenä 
Teknologiateollisuus ry:hyn, jonka solmimia teknologiateollisuuden toimihenkilöitä sekä ylempiä 
toimihenkilöitä koskevia työehtosopimuksia MTHL:n jäsenyritykset ovat velvollisia 
noudattamaan. 
 
Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan, yhteistyön ja kansainvälistymisen, liiketoiminnan ja 
teknologian, työmarkkinakysymysten sekä koulutus- ja työvoima-asioiden alueella tuottamat 
palvelut ovat siten myös rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten käytettävissä.  
 
Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalaan samoin kuin koko teknologiateollisuuteen vaikuttavat 
keskeiset muutosvoimat ovat tieto ja osaaminen, tieto- ja tietoliikenneteknologian kehitys sekä 
kansainvälistyminen. Yritysten menestys perustuu innovatiivisuuteen ja nopeuteen, jotka 
edellyttävät monipuolista osaamista ja joustavia toimintatapoja. Toiminnan on perustuttava 
tulevaisuudessa tavoitteisiin, jotka huomioivat tämän kehityksen. 
 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyden kautta Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n 
Työnantajien jäsenyritykset ovat myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseniä. Vakiintuneen 
työnjaon mukaan EK vastaa työnantajia yleisesti koskevasta edunvalvonnasta. Järjestöjen 
välinen yhteydenpito, yhteistyö ja työnjako on ollut selkeästi järjestettyä ja hyvin toimivaa, toinen 
toistaan täydentävää. 
 
Toiminnan kustannuksista huolehdittiin vuodelle 2009 vahvistetun talousarvion mukaisesti. 
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2 Toimintaympäristö 
 

 

2.1 Yleistä  
 
Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 2009 olleen 
240 miljoonaa euroa. Vuoden 2009–2010 vaihteessa jäsenyritysten palveluksessa oli 2181 
henkilöä.  
 

2.2 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihto supistui vuonna 2009 kolmanneksella ja 
oli noin 19 miljardia euroa. Uusien tilausten määrä oli loka-joulukuussa 40 prosenttia alemmalla 
tasolla kuin ennen talouskriisiä heinä-syyskuussa 2008. Tilauskannan arvo oli vuoden 2009 
lopussa 24 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Henkilöstön määrä 
toimialalla väheni vuoden aikana noin 7 prosentilla ollen 58 000 joulukuun lopussa. Erilaisten 
lomautusjärjestelyjen piirissä vuoden 2009 lopussa oli 6000 henkilöä.  
 
Kone- ja metallituoteteollisuudessa liikevaihto supistui neljänneksen vuoden 2009 aikana. Uusia 
tilauksia loka-joulukuussa kirjattiin kuitenkin euromääräisesti 11 prosenttia enemmän kuin 
vastaavana aikana vuotta aikaisemmin, mikä merkitsee markkinatilanteen vakautumista.  
Tilauskannan arvo vuoden 2009 lopussa oli 34 prosenttia pienempi kuin vastaavana 
ajankohtana vuotta aikaisemmin.  Toimialalla työskenteli vuoden 2009 lopulla 131 000 henkilöä, 
joista runsaat 47 000 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Henkilöstö väheni vuoden aikana 
10 prosenttia. 
 
Metallinjalostuksessa yritysten liikevaihto supistui lähes 50 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maailman terästuotanto väheni 8 prosenttia vuonna 2009. 
Tuotanto supistui kaikkialla muualla paitsi Kiinassa ja Intiassa. Kiinan osuus maailman 
terästuotannosta vuoden vaihtuessa oli 45 prosenttia. 
Metallinjalostuksessa työskenteli 14 000 henkilöä vuoden vaihteessa. Tästä määrästä noin 
3 000 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. 
 
Tietotekniikka-alan liikevaihto Suomessa supistui vuoden aikana 4 prosenttia. Uusia tilauksia 
saatiin loka-joulukuussa 20 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. 
Tilauskannan arvo oli vuoden 2009 lopussa 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 
päättyessä. Tietotekniikka-alalla oli henkilöstöä 51 500. Lomautusjärjestelyjen piirissä vuoden 
vaihteessa oli noin 1 000 henkilöä. 
 
Rakennuspeltialalla ja teollisuuseristyksessä vuotta 2009 leimasi vahvasti maailmanlaajuinen 
talouskriisi.  
 

2.3 Vuoden 2010 näkymät  
 
Maailmantalous on kääntynyt kasvuun viimevuotisen supistumisen jälkeen. Kasvu jakautuu 
kuitenkin epäyhtenäisesti eri maiden ja maanosien välillä. Kiinan, Intian, muiden Aasian 
kehittyvien talouksien sekä Brasilian ja Lähi-idän merkitys nousussa on ratkaiseva. Sen sijaan 
Euroopan, Yhdysvaltain ja Japanin talouden kehitys on edelleen epävakaata ja massiivisten 
julkisen velkaelvytyksen tukemaan.   
Suomessa sijaitsevat teknologiateollisuuden myynnistä 70 prosenttia päätyy Eurooppaan. 
Euroopan taloudessa pohjakosketus on saavutettu, mutta nousu on vaivalloista. Alueen 
teollisuustuotanto on kasvanut vain hieman viime kuukausina ja on edelleen lähes viidenneksen 
alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä alkuvuonna 2008. Euroopan nousun esteenä on suuri 
vajaatyöllisyys sekä investointien heikko kehitys.  
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Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna noin 30 prosenttia.  
Alan tilauskehitys jatkui heikolla tasolla myös vuoden 2009 lopulla erityisesti, kun uusia tilauksia 
verrataan kriisiä edeltävään aikaan. Tilausten lievä lisääntyminen loppuvuonna kertoo 
markkinatilanteen vakautumisesta, joskin useissa yrityksissä tilaukset ovat pituudeltaan 
lyhytaikaisia. On merkittävää, että uudet tilaukset olivat loka-joulukuussa 40 prosenttia 
alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä heinä-syyskuussa 2008. 
 
Rakennuspeltipuolella vuosi 2010 alkaa haasteellisessa suhdannetilanteessa. 
Korjausrakentaminen sekä valtion suhdannemäärärahat saattavat hieman kohentaa 
haasteellista tilannetta. 
 
Teollisuuseristyksessä vuosi 2010 alkaa myös haasteellisissa merkeissä. Maailmanlaajuisen 
taloustaantuman vaikutusten arvioidaan tuntuvan jäsenyritysten toiminnassa vielä pitkään. 
Tilanteesta johtuen myös teollisuusinvestointien määrän arvioidaan olevan maltillista.  
 
 
 

3 Työmarkkinat 
 

 

3.1 Työehtosopimusratkaisut 2009  
 
 
Vuonna 2007 solmituissa teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa vuoden 2009 palkat oli 
sovittu neuvoteltavan talous- ja työllisyysnäkymien perustalta huhti-toukokuussa 2009. Syvän 
taloustaantuman johdosta Teknologiateollisuudessa katsottiin kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi 
palkantarkistusten sijasta uudistaa työehtosopimukset kokonaisuudessaan pidemmäksi 
sopimuskaudeksi. 
 
Talouden näkymien epävarmuudesta johtuen sovittiin, että kolmivuotisen sopimuksen syksyn 
2010 ja 2011 palkantarkistuksista neuvotellaan asianomaisten vuosien huhti-toukokuussa 
senaikaisten talouden ja työllisyysnäkymisen perusteella. Mikäli palkoista ei voida sopia, 
sisältyy sopimuksiin irtisanomismahdollisuus. Omaksutulla sopimusrakenteella tavoiteltiin 
työmarkkinaratkaisujen sopeuttamista reaalitalouden kehitykseen samanaikaisesti kun 
pitkäaikaisilla sopimuksilla luodaan edellytyksiä yrityskohtaisia käytäntöjä edistävään 
kehitystyöhön liittojen välillä. 
 
Vuonna 2009 Teknologiateollisuuden työntekijöiden kokonaistyövoimakustannukset vuosi-
keskiarvona nousivat 2,7 prosenttia, kun huomioon otetaan palkkakehitys sekä vuoden aikana 
toteutettu työnantajan kansaneläkevakuutusmaksun alentamisen ensimmäinen vaihe.  
 

3.2 MTHL:n työehtosopimus 2009–2012 
 
MTHL:n Työnantajien työehtosopimusneuvottelut Metallityöväen liiton kanssa käynnistettiin 
samanaikaisesti Teknologiateollisuuden muiden sopimusneuvottelujen kanssa huhtikuussa 
2009. 
 
Liitot sopivat uuden 1.10.2009 voimaantulleen kolmivuosien pelti- ja teollisuusalan työntekijöitä 
koskevan työehtosopimuksen elokuun lopulla. 
Palkantarkistuksista tuli sopimusten mukaan neuvotella ja sopia 0,5 prosentin kustannus-
vaikutuksen puitteissa yritys- ja työpaikkakohtaisesti. Ellei asiasta voitu sopia, tuli palkkoja 
korottaa 0,5 prosentin yleiskorotuksella joulukuun alusta. Ottaen huomioon yrityskohtaiset erot 
sopimuksissa mahdollistettiin myös korotusajankohtien siirto myöhemmäksi tai niistä 
luopuminen, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne, tilauskanta tai työllisyys sitä edellyttivät. 
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3.3 Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 
(Teknologiateollisuus – Ylempien Toimihenkilöiden 
neuvottelujärjestö YTN) 

 
Teknologiateollisuus sopi uudesta 1.10.2009 voimaan tulleesta kolmivuotisesta 
työehtosopimuksesta Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kanssa elokuun lopulla. Sopimus sisälsi 
monia yrityskohtaisuutta edistäviä, kuten muun muassa työaikaa, neuvottelukäytäntöjä ja 
erimielisyyksien ratkaisua sekä luottamusmiesten roolia kehittäviä muutoksia. 
 
Palkantarkistuksista tuli sopimusten mukaan neuvotella ja sopia 0,5 prosentin kustannus-
vaikutuksen puitteissa yritys- ja työpaikkakohtaisesti. Ellei asiasta voitu sopia, tuli palkkoja 
korottaa 0,5 prosentin yleiskorotuksella joulukuun alusta. Ottaen huomioon yrityskohtaiset erot 
sopimuksissa mahdollistettiin myös korotusajankohtien siirto myöhemmäksi tai niistä 
luopuminen, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne, tilauskanta tai työllisyys sitä edellyttivät. 

 

3.4 Toimihenkilöiden työehtosopimus  
(Teknologiateollisuus – Toimihenkilöunioni TU) 

 
 
Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevat neuvottelut katkesivat 
marraskuun alussa Toimihenkilöunioni TU:n vaatiessa sopimukseen soveltamisohjeita, jotka 
olisivat johtaneet soveltamisalan laajentamiseen ylempien toimihenkilöiden sopimuksen 
alueelle. TU antoi 16.11.2009 neljää konsernia koskevan lakkouhan, jonka piiriin kuului noin 
2000 toimihenkilöä 1.12. – 12.12.2009. Sovittelusta huolimatta lakkoa ei voitu välttää TU:n 
hylättyä sovintoesityksen soveltamisrajakysymyksen ratkaisuehdotusmallin. Joulu-kuun alun 
lakon lisäksi TU organisoi vielä useita 3-4 päivän mittaisia työriitalain vastaisesti toimeenpantuja 
laittomia lakkoja Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä. Vuoden päättyessä 
Teknologiateollisuuden ja Toimihenkilöunionin välillä ei ollut voimassa työehtosopimusta ja 
neuvottelut siitä siirtyivät vuodelle 2010. 
 

Jäsenyritysten avustaminen työsuhdeasioissa 
 
Jäsenyritysten neuvonta työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa on jatkunut varsinkin 
työntekijäsopimusalueella MTHL:n Työnantajat ry:n tärkeänä perustehtävänä. 
Työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita tuli ratkaistavaksi 
vuoden 2009 aikana pelti- ja teollisuuseritysalalla yksi.  Työrauha oli alan yrityksissä hyvä. 
Laittomia työtaisteluja pelti- ja teollisuuseristysalalla ei vuoden 2009 aikana esiintynyt. 
 

3.5 Ammattitutkinnot ja muu koulutus osaamisen 
perustana 

 
Jäsenyritysten työvoiman riittävä osaaminen ja saatavuuden varmistaminen on yksi MTHL:n 
Työnantajat ry:n ydintehtävistä.  
 

Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
 
Tutkintotoimikunta on vuoden 2009 aikana allekirjoittanut 2 rakennuspeltisepän 
erikoisammattitutkintoa, 5 ammattitutkintoa ja 9 osatutkintoa.   
 

Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
 
Tutkintotoimikunta allekirjoitti vuoden 2009 aikana 7 teknisen eristäjän perustutkintoa ja 
1 teknisen eristäjän ammattitutkinnon. 
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Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 
 
Tutkintotoimikunta allekirjoitti vuoden 2009 aikana 8 ilmastointiasentajan 
erikoisammattitutkintoa, 5 ilmastointiasentajan ammattitutkintoa sekä 9 ilmastointijärjestelmän 
puhdistajan perustutkintoa. Lisäksi suoritettiin 50 ilmastointiasennukseen suuntautunutta 
LV-asentaja - talotekniikan perustutkintoa. 
 

Talotekniikka-alan aikuiskoulutuspalveluiden kehittäminen  
(Taloks-projekti) 
 
Vuoden 2006 lopussa valmistuneen esiselvityksen pohjalta käynnistettiin uusi koulutuksen 
sisältöä ja järjestämistä kehittävä hankekokonaisuus. Sen keskeisenä tavoitteena on etsiä 
ratkaisumalleja ympäri maan hajallaan olevan alan koulutuksen organisoimiseksi toimialaa 
palvelevalla tavalla.  
 
 

4 Hallinto ja muu toiminta 
 

 

4.1 Varsinainen kokous 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 20.4.2009 Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi johtaja Pekka Leinola. Kokouksessa oli läsnä 13 osallistujaa. Varsinaisessa kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 
 

4.2 Jäsenmaksut 2009 
 
Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen jäsenmaksut 
Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksusta. 
 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  
 Vuoden 2009 jäsenmaksun perusteena oli tuotannon jalostusarvo:  
 Teknologiateollisuus ry:n vähimmäisjäsenmaksu oli 300 euroa sekä lisäksi 0,035 % 

jalostusarvon 350 000 euroa ylittävältä osalta kuitenkin siten, että yksittäisen jäsenen 
jäsenmaksu on enintään 10 % koko jäsenmaksukertymästä.  

 
 Jalostusarvo koostui seuraavien erien summasta  
 -  palkat  
 -  henkilösivukulut  
 -  vuokrat  
 -  poistot  
 -  liikevoitto/tappio  
  
 Maksun perusteena oli vuoden 2007 tai sitä lähinnä olleen tilivuoden jalostusarvo.  
 
 Yrityksen liittyessä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi liittyi se samalla myös keskusjärjestö 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseneksi.  
 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksu 
  
 Pienyritykset (<150 tt)  
 -  Maksun perusteena oli 2008 palkkasumma luontoisetuineen, josta maksu on 0,065 %.  
 -  Minimi jäsenmaksu 50 euroa  
 



 
 

 
 

8

 Isot yritykset (≥ 150 tt)  
 -  EK:n jäsenmaksun peruste muodostui kahdesta erästä  
  -  palkkasumma luontoisetuineen 0,032 %  
  -  jalostusarvo 0,029 %  
 
 Jalostusarvon laskennassa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo 2007 tai sitä 

lähinnä oleva tilivuodenjalostusarvo ei saanut ylittää 55 %:ia liikevaihdosta.   
 
 Lisäksi edellä mainitulla tavalla määräytyvää vuoden 2009 EK:n jäsenmaksua alennettiin 

10 %. Alennus ei koskenut minimijäsenmaksua. 
 
 Teknologiateollisuus ry suoritti ennen vuoden 2009 alkua jäsenekseen liittyneiden yritysten 

jäsenmaksut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle. 
 
Edellä mainittujen erien lisäksi MTHL ei kerännyt jäsenmaksua omaan toimintaan.  

4.3 Johtokunta 
 
Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2009 kuuluneet: 
   
  tuotantojohtaja Hannu Koret, Kymppi-Eristys Oy (Oulu) 
  toimitusjohtaja Markku Kuusisto, Lämpösulku Oy (Kotka) 
  tekninen johtaja Pekka Leinola, Vaasa Mechanics Oy (Vaasa) 
  toimitusjohtaja Pekka Pynnönen, Kangasniemen Peltityö Oy (Kangasniemi) 
  toimitusjohtaja Jukka Pyykönen, Arme Oy (Kulloo) 
  toimitusjohtaja Tommi Saarnio, Helsingin Eristyspalvelu Oy (Vantaa) 
  tekninen johtaja Esko Salmi, Eupart Oy (Kiukainen) 
  toimitusjohtaja Arvo Tähtinen, K. T. Tähtinen Oy (Pori) 
  toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki, Pelti- ja Rautatyö Oy (Helsinki) 
  toimitusjohtaja Jaakko Virtanen, Virte-Metalli Oy (Turku) 
 
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. 

4.4 Puheenjohtajisto 
 
Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin 
johtokunnan puheenjohtajaksi Jukka Pyykönen sekä varapuheenjohtajaksi Pekka Pynnönen. 
 

4.5 Tilintarkastajat 
 
Vuosikokous valitsi vuoden 2009 tilintarkastajaksi PriceWaterhouseCoopersin, josta 
tilintarkastajiksi nimettiin KHT Eero Suomela ja KHT Juha Wahlroos sekä varatilintarkastajiksi 
KHT Kaj Wasenius ja KHT Leena Puumala. 

4.6 Yhdistyksen toimisto 
 
Yhdistyksen asiamiehenä toimi Jukka Huhtala Teknologiateollisuus ry:n Lounais-Suomen 
alueyksiköstä. Kirjanpito hoidettiin tilitoimisto Balance-Team Oy:n ja toimistotyöt 
Teknologiateollisuus ry:n henkilöstön toimesta. 

4.7 MTHL:n edustus Teknologiateollisuus ry:n 
hallintoelimissä 

 
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varajäseninä ovat toimintavuoden 2009 aikana toimineet 
MTHL:n jäsenistön edustajat Raimo Leinola ja Arvo Tähtinen. 
 
Yrittäjävaliokuntaan ovat jäseninä kuuluneet Raimo Leinola ja Jukka Pyykönen. 
 
Työnantajapoliittisen työryhmään on jäsenenä kuulunut Kalevi Kronholm. 
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4.8 Jäsenkunta 
 
MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2009 lopussa 69 rakennuspelti- ja 
teollisuuseristysalan yritystä.  
 

4.9 Tiedotustoiminta 
 
Kertomusvuoden aikana MTHL:n Työnantajat ry hoiti rakennuspelti- ja teollisuuseristysaloihin 
kohdistuvien työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksiin liittyvän jäsentiedottamisen. 
 
Jäsenkirjeitä lähetettiin yhteensä 4 kappaletta. Lisäksi on lähetetty soveltuvin osin 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenkirjeitä. Tiedotteet ja 
jäsenkirjeet on lähetetty sähköpostin välityksellä. 
 

4.10 Teknologiateollisuuden jäsenyyden merkitys 
 
MTHL:n Työnantajien jäsenyys Teknologiateollisuus ry:ssä merkitsee, että MTHL:n 
jäsenyrityksillä on mahdollisuus hyödyntää toiminnassaan Teknologiateollisuus ry:n tuottamia 
tilastoja, yritysyhteistyötä, neuvontapalveluja jne.  
 

4.11 Yhdistyksen talous 
 
Yhdistyksen taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. 
 
Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 2010 
 
METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. 
Johtokunta 
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