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1 Vuoden 2011 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 2011 vahvistetun talousarvion mukaisesti. 
 
 
 
 

2 Toimintaympäristö 
 

 

2.1 Yleistä  
 
Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 2011 olleen 
noin 220 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 päättyessä jäsenyritysten palveluksessa oli 1950 
henkilöä.  
 

2.2 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) yritysten 
liikevaihto Suomessa väheni viime vuonna noin 10 prosenttia ja oli 17 miljardia euroa. 
Tietoliikennelaiteteollisuuden toimialalla tilanne jatkui haastavana myös vuoden lopulla. Tämän 
seurauksena myös koko elektroniikka- ja sähköteollisuuden saamat uudet tilaukset ja 
tilauskanta vähenivät edelleen. 
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Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön määrä Suomessa väheni viime vuonna runsaat 
4 prosenttia eli 2 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden lopussa kaikkiaan 53 000. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 alan yrityksissä henkilöstöä oli 61 500. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto 
Suomessa kasvoi viime vuonna noin 15 prosenttia ja oli 28 miljardia euroa.  
Kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla uudet tilaukset lisääntyivät vuoden lopulla. Kasvun 
takana olivat erityisesti telakoiden saamat laivatilaukset. Muussa kone- ja 
metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset pysyivät loppuvuonna suunnilleen entisellään, 
mutta tilauskanta supistui jonkin verran syyskuun lopun tilanteesta. 
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstön määrä Suomessa lisääntyi viime vuonna 
2 prosenttia eli 2 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden lopussa kaikkiaan 127 000. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 alan yrityksissä henkilöstöä oli 152 000. 
 
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut) liikevaihto Suomessa kasvoi viime 
vuona noin 14 prosenttia ja oli vajaat 11 miljardia euroa. Terästuotteiden, värimetallien ja 
valujen tuotantomäärä Suomessa lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. 
Maailman terästuotanto kasvoi viime vuonna 7 prosenttia. 
Tuotanto Aasiassa lisääntyi 8 prosenttia, Pohjois-Amerikassa 7 prosenttia ja EU-maissa 
3 prosenttia. Vuoden lopussa Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 45 prosenttia. 
Maailmantalouden epävarmuus ja investointien väheneminen merkitsivät maailman 
terästeollisuudessa kapasiteetin käyttöasteen alenemista vuoden 2011 lopussa. 
Metallien jalostusyritysten henkilöstön määrä Suomessa lisääntyi viime vuonna hieman. 
Henkilöstöä oli vuoden lopussa kaikkiaan noin 17 000. 
 
Suunnittelu- ja konsulttialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) 
liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna noin 10 prosenttia ja oli runsaat 5 miljardia euroa. 
Suunnittelu- ja konsulttialan toimialalla uudet tilaukset pysyivät hyvällä tasolla vuoden lopulla. 
Tilausten kasvu perustui ennen kaikkea kotimaan rakennusalan kysyntään, sen sijaan tilaukset 
ulkomailta olivat edelleen alhaisella tasolla. Tilauskannan kasvu taittui syksyn aikana ja väheni 
jonkin verran loka-joulukuussa. 
Suunnittelu- ja konsulttialan henkilöstön määrä Suomessa lisääntyi viime vuonna 2 prosenttia 
eli vajaalla 1 000:lla. Henkilöstöä oli joulukuun lopussa kaikkiaan runsaat 43 000. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 alan yrityksissä henkilöstöä oli 46 500. 
 
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 
viime vuonna noin 10 prosenttia ja oli 7 miljardia euroa. 
Tietotekniikka-alalla uudet tilaukset lisääntyivät loka-joulukuussa, mutta jäivät hieman 
alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan tilauskanta vahvistui. Keskeinen syy tilausten 
lisääntymiseen erityisesti loppuvuonna on tietotekniikkapalvelujen ulkoistamiset muilta 
elinkeinoelämän toimialoilta sekä julkiselta sektorilta. 
Tietotekniikka-alan henkilöstön määrä Suomessa oli viime vuonna ennallaan verrattuna 
vuoteen 2010. Henkilöstöä oli vuoden lopussa kaikkiaan 48 000. Talouskriisiä edeltävänä 
vuonna 2008 alan yrityksissä henkilöstöä oli 52 000. 
 

2.3 Vuoden 2012 näkymät  
   
Suomen viennin tasopudotus finanssi- ja talouskriisin seurauksena on paljastumassa pelätyn 
suureksi. Kyse ei ole tilapäisestä pudotuksesta, vaan suurena riskinä on sen jääminen 
pysyväksi. Vastaavaa ei ole tapahtunut aiemmin Suomessa. Talouden taantumien jälkeen 
vienti on aina ennen palautunut pudotusta edeltävälle tasolle varsin nopeasti ja lähtenyt siitä 
uudelleen kasvuun. 
Tavara- ja palveluvienti on tällä hetkellä koko vuoden tasolle korotettuna vajaat 20 miljardia 
euroa pienempi kuin mitä se oli enimmillään ennen talouskriisiä vuonna 2008. Jos otamme 
huomioon vuoden 2008 jälkeen toteutuneen kustannusten nousun, tarvittavia vientituloja 
puuttuu tällä hetkellä lähes 30 miljardia euroa. 
Viennin tasopudotuksesta suunnilleen puolet on toteutunut elektroniikkateollisuudessa ja 
kolmannes kone- ja metallituoteteollisuudessa. 
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Loppuosa vähennyksestä on toteutunut erityisesti muilla teollisuuden toimialoilla. Suomen 
tilanteen tekee epäedulliseksi se, että tärkeissä kilpailijamaissa, kuten Saksassa, Ruotsissa ja 
Alankomaissa, vienti oli jo viime syksynä ylittänyt talouskriisiä edeltävän tason. 
Suomen vienti on jäänyt jälkeen myös useiden muiden EU-maiden kehityksestä. 
On syytä ottaa vakavasti vientikilpailukykymme heikkeneminen. Vain kilpailukykyiset yritykset 
Suomessa voivat menestyä, investoida ja työllistää. Tulevien julkisten menojen leikkausten ja 
mahdollisten veronkiristysten yhteydessä yritysten kilpailukykyä on parannettava myös 
verotuksellisen keinoin. Esimerkiksi yritysten tutkimus- ja kehittämisinvestointien 
verokannustimen käyttöönotolle on välitön tarve ja hyvät perustelut. 
 
 

3 Työmarkkinat 
 

 

3.1 Työehtosopimusratkaisu 1.10.2011–30.9.2012 
 
Sopimuksen mukaan 1.10.2011 voimaan tulevat palkantarkistusneuvottelut tuli neuvotella 
31.5.2011 mennessä. 
Teknologiateollisuudessa neuvottelut käynnistettiin hyvissä ajoin ennen sovittua takarajaa. 
Nopeasti neuvottelujen käynnistymisen jälkeen kävi selväksi, että osapuolten näkemykset 
palkankorotusten tasosta ja muodosta olivat hyvin erilaiset. Näkemyserot kärjistyivät, kun 
Metalliliitto esitti vuodelle 2011 noin 4 % palkankorotuksia.  
Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä, ja Metallityöväen Liitto irtisanoi kaikki 
solmimansa työehtosopimukset, myös MTHL:n sopimuksen, päättymään 30.9.2011.  
 

3.2 MTHL:n työehtosopimus 2011–2013 
 

Neuvottelujen kulku ja raamiratkaisun synty 
 
Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät elokuussa 2011 samanlaisin 
näkemyseroin kuin mihin keväällä neuvottelut olivat päättyneet. Näkemyserot 
Teknologiateollisuus ry:n neuvotteluissa johtivat lakonuhkaan valikoiduissa jäsenyrityksissä. 
Merkillepantavaa on, että lakonuhan esitti kaikki sopijapuolet, eli Metallityöväen Liitto ry, 
Ammattiliitto PRO ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö – YTN. Metallityöväen Liitto 
julisti myös MTHL:n jäsenyritykset ylityökiellon piiriin, mutta ei lakonuhkaa. 
 
Keskusjärjestöt olivat käynnistäneet neuvottelut ns. raamiratkaisusta samanaikaisesti kun 
valtakunnansovittelijalla oli ratkaistavanaan teknologiateollisuuden työehtosopimukset. 
Ns. raamiratkaisusta löytyi keskusjärjestöjen välillä yhteisymmärrys ja valtakunnansovittelijan 
sovintoesitys teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisut pohjautui siihen. 
 

Ratkaisun sisältö 
 
Työehtosopimuksen voimassaolo 
 
Työehtosopimuksen voimassaolo alkoi 28.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Sopimukseen sisältyy 
määräys sopimuksen poikkeuksellisesta irtisanomismahdollisuudesta kahden eri tilanteen 
varalta: 

1. Jos ns. raamisopimus ei toteudu riittävän kattavasti (työmarkkinajärjestöt totesivat 
valtiovallan kanssa 28.11.2011, että sopimus on riittävän kattava). 

2. Jos talouskehitys poikkeaa merkittävästi raamisopimuksen tekohetkellä arvoidusta. 
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Palkkaratkaisu 
 
Työpaikkakohtaisesti oli käytössä neljä eri vaihtoehtoa palkankorotusten toteuttamiseksi: 

1. Paikallinen palkkaratkaisu pääluottamusmiehen kanssa, jossa sovitaan 
palkankorotusten 

 toteutustapa 
 ajankohta 
 suuruus 

2. Mikäli kohdan 1 mukaista palkkaratkaisua ei saavutettu, palkkoja korotettiin 1,6 %:n  
(vuonna 2012 1,3 %) suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,8 % (vuonna 2012 0,6 %) 
suuruisella erällä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin. Erän jakamisesta tuli 
sopia pääluottamusmiehen kanssa. 

3. Ellei edellisen kohdan toteuttamisessa saavutettu yksimielisyyttä, osapuolet saattoivat 
pyytää liittojen kannanottoa tai ehdotusta. 

4. Korotus toteutettiin yleiskorotuksena (vuonna 2011 2,4 %, vuonna 2012 1,9 %), mikäli 
joissakin kohdissa 1–3 ei saavutettu yhteisymmärrystä pääluottamusmiehen kanssa tai 
jos työpaikalle ei ole valittu luottamusmiestä. 

 
Palkankorotusten toteuttamisajankohta 
 
Mikäli korotus toteutettiin kohdan 1 mukaisesti, ei taannehtivia korotuksia toteutettu. 
Korotustavoissa 2, 3 ja 4 korotukset toteutettiin viimeistään 16.12.2011 tai lähinnä sen jälkeen 
alkaneen palkanmaksukauden alusta. 
Lisäksi palkkoja korotettiin taannehtivasti 1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen 
palkanmaksukauden alusta paikallisesti toteutettuun korotusajankohtaan saakka. Taannehtiva 
korotus maksettiin viimeistään 1.1.2012 lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.  
 
Kertaerä 1.1.2012 
 
Keskusjärjestöjen todettua 28.11.2011 raamisopimuksen riittävän kattavaksi, maksettiin 
työntekijöille 150 euron kertaerä 1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden 
alusta. Kertaerä maksettiin niille työntekijöille, joiden yhtäjaksoinen työsuhde oli alkanut 
viimeistään 1.10.2011 ja oli voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle 
kertaerän määrä laskettiin sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Palkattomien 
poissaolojen yhteydessä oli mahdollista sopia tarkoituksenmukainen maksutapa ja -ajankohta. 
Kertaerän maksamisesta tai maksuajankohdasta voitiin sopia paikallisesti toisin. 
 

3.3 MTHL:n työehtosopimusneuvotteluissa sopimat 
työryhmät 

 

Palkkarakenteen kehittäminen 
 
Työryhmä kartoitti 8 jäsenyrityksen palkkarakenteen käyttöä ja soveltamista. Väliselvitys 
annettiin 18.5.2011. Työryhmän työn pohjalta tehtiin uuteen työehtosopimukseen joitakin, 
lähinnä kannustamista lisääviä muutoksia. 
 

Matkamääräysten kehittämistyöryhmä 
 
Työryhmä pyrki selvittämään työehtosopimusmääräysten ja verottajan matkakustannusten 
korvauksista antamien ohjeiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Verottajan erilaiset yritysten 
matkakustannusten korvauksiin liittyvät tulkinnat estivät työryhmän yhteisen näkemyksen 
muodostamisen. 
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3.4 Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus  
(Teknologiateollisuus – Ylempien 
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n solmimaa 
sopimusta. 
 
 

3.5 Toimihenkilöiden työehtosopimus 
(Teknologiateollisuus – Toimihenkilöunioni TU) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n solmimaa 
sopimusta 
 

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 2011 aikana pelti- ja teollisuuseritysalalla kolme.  Työrauha oli alan yrityksissä hyvä, 
lukuun ottamatta muutaman päivän mittaista ylityökieltoa. Laittomia työtaisteluja pelti- ja 
teollisuuseristysalalla ei vuoden 2011 aikana esiintynyt. 
 

3.6 Ammattitutkinnot ja muu koulutus osaamisen 
perustana 

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

3.7 Pelti- ja teollisuuseristysalan ammattitutkinnot 
 
 
Opetushallituksen asettamat, aiemmin erillisinä toimikuntina toimineet Rakennuspeltisepäntyön 
ja Teknisen eristyksen tutkintotoimikunnat yhdistettiin yhdeksi ammattitutkintonäyttöjä 
vastaanottavaksi toimijaksi syksyllä 2010.  
 
Toimikunnan vastaanottamien näyttöjen tutkintonimikkeet ovat teknisen eristäjän ammatti-
tutkinto, talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltisepän tutkinto ja rakennuspeltiseppämestarin 
erikoisammattitutkinto. 
 
Vuoden 2011 aikana Rakennuspeltisepäntyön ja Teknisen eristyksen tutkintotoimikunta 
hyväksyi 22 alan perus- ja erikoisammattitutkintojen näyttötutkintoa. 
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4 Hallinto ja muu toiminta 
 

 

4.1 Varsinainen kokous 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 12.4.2011 Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Arme Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pyykönen. Kokouksessa oli läsnä 12 osallistujaa. 
Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 

4.2 Jäsenmaksut 2011 
 
Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen jäsenmaksut 
Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksusta. 
 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  
 Vuoden 2011 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.  

 Loppusummaan lisättiin arvonlisävero 23 %. 
 
 Jalostusarvo koostui seuraavien erien summasta  
 -  palkat  
 -  henkilösivukulut  
 -  vuokrat  
 -  poistot  
 -  liikevoitto 
  
 Maksun perusteena oli vuoden 2009 tai sitä lähinnä olleen tilivuoden jalostusarvo.  
 
 Yrityksen liittyessä jäseneksi liittyi se samalla myös keskusjärjestö Elinkeinoelämän 

keskusliiton Teknologiateollisuus ry:n EK:n jäseneksi.  
 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksu 
  
 Pienyritykset (<150 tt)  
 -  Maksun perusteena oli 2010 palkkasumma luontoisetuineen, josta maksu on 0,065 %.  
 -  Minimi jäsenmaksu 50 euroa  
 
 Isot yritykset (≥ 150 tt)  
 -  EK:n jäsenmaksun peruste muodostui kahdesta erästä  
  (jalostusarvo x 0,029 %) + (palkkasumma x 0,027 %)  
 
 Jalostusarvon laskennassa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo 2009 tai sitä 

lähinnä olevan tilivuoden jalostusarvo ei saanut ylittää 55 %:ia liikevaihdosta.   
 
 Lisäksi edellä mainitulla tavalla määräytynyttä vuoden 2011 EK:n jäsenmaksua alennettiin 

10 %. Alennus ei koskenut minimijäsenmaksua. 
 
 Teknologiateollisuus ry suoritti ennen vuoden 2011 alkua jäsenekseen liittyneiden yritysten 

jäsenmaksut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle. 
 
 Edellä mainittujen erien lisäksi MTHL ei kerännyt jäsenmaksua omaan toimintaan.  
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4.3 Johtokunta 
 
Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2011 kuuluneet: 
   
  tuotantojohtaja Hannu Koret, Kymppi-Eristys Oy (Oulu) 
  toimitusjohtaja Markku Kuusisto, Lämpösulku Oy (Kotka) 
  toimitusjohtaja Jari Mustikkamaa, Turun Pläkkipelti Oy (Rusko) 
  toimitusjohtaja Pekka Pynnönen, Kangasniemen Peltityö Oy (Kangasniemi) 
  toimitusjohtaja Jukka Pyykönen, Arme Oy (Kulloo) 
  toimitusjohtaja Tommi Saarnio, Eristys Hewaco Oy (Vantaa) 
  toimitusjohtaja Eero 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 2011 tilintarkastajayhteisöksi 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 asiantuntija 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 hallitukseen varajäsenenä toimintavuoden 2011 aikana kuului  
toimitusjohtaja Raimo Leinola. 
 
Työnantajapoliittisen työryhmään on jäsenenä kuulunut toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki. 
 

4.8 Jäsenkunta 
 
MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2011 lopussa 69 rakennuspelti- ja 
teollisuuseristysalan yritystä.  
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4.9 Tiedotustoiminta 
 
Kertomusvuoden aikana MTHL:n Työnantajat ry hoiti rakennuspelti- ja teollisuuseristysaloihin 
kohdistuvien työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksiin liittyvän jäsentiedottamisen. 
 
Jäsenkirjeitä lähetettiin yhteensä 8 kappaletta. Lisäksi on lähetetty soveltuvin osin 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenkirjeitä. Tiedotteet ja 
jäsenkirjeet on lähetetty sähköpostitse ja ne on arkistoitu Teknologiateollisuus ry:n kotisivuille 
www.teknologiateollisuus.fi kohtaan materiaalipankki. 
 

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 15. päivänä helmikuuta 2012 
 
METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. 
Johtokunta 

http://www.teknologiateollisuus.fi/
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