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1 Vuoden 2014 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 2014 vahvistetun talousarvion mukaisesti. 
 
 
 
 

2 Toimintaympäristö 

 
 

2.1 Yleistä  
 
Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 2014 olleen 
noin 262 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 päättyessä jäsenyritysten palveluksessa oli arviolta 
noin 1790 henkilöä.  
 

2.2 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) 
yritysten liikevaihto Suomessa oli noin 15,1 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto supistui 
noin neljä prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan 30,4 miljardia euroa.         
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 
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10 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, ja yhdeksän prosenttia 
vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.    
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa hieman pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja 
syyskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suunnilleen samalla 
tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.   
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä viime vuonna noin 42 
300. Henkilöstö väheni edellisvuotisesta lähes 1000:lla eli kaksi prosenttia. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 60 900 ihmistä. 
 

Kone- ja metallituoteteollisuus  
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto 
Suomessa oli 27,2 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto oli edellisvuotisen suuruinen. 
Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihtoa kertyi 
Suomessa kaikkiaan 33,3 miljardia euroa.           
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat loka-
joulukuussa korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Tilauskanta on 
vahvistunut erityisesti saatujen laivatilausten ansiosta. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin 
poikkeavat huomattavasti toisistaan. 
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 24 prosenttia 
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 20 prosenttia vähemmän kuin 
edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.   
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 28 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 
2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.       
 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan 
aikaan.  
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä viime vuonna noin 118 
900. Henkilöstö väheni edellisvuotisesta 6 500:lla eli viisi prosenttia. Talouskriisiä edeltävänä 
vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 150 100 ihmistä. 
 

Metallien jalostus  
 
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) liikevaihto Suomessa 
oli noin 9,2 miljardia euroa vuonna 2014.  Liikevaihto kasvoi noin neljä prosenttia 
edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2007 liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan 
11,2 miljardia euroa.    
        
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä 
Suomessa kasvoi viime vuonna noin neljä prosenttia. Terästuotteiden, valujen ja metallimalmien 
tuotanto lisääntyi, mutta värimetallien tuotanto eli edellisvuotisella tasolla.       
 
Joulukuussa tuotanto oli kuusi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. 
Terästuotanto EU-maissa ja Pohjois-Amerikassa kasvoi kaksi prosenttia. Aasiassa tuotanto 
lisääntyi runsaan prosentin. Kapasiteetin käyttöaste terästeollisuudessa on nyt alemmalla 
tasolla kuin kertaakaan kuluneen puolentoista vuoden aikana. Ylivoimaisesti suurimman 
tuotantomaan Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli joulukuussa 51 prosenttia.  
 
Metallien jalostusyrityksissä Suomessa oli henkilöstöä viime noin 15 300. Henkilöstö väheni 
edellisvuotisesta 500:lla eli kolme prosenttia. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 alan 
yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 100 ihmistä. 
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Suunnittelu- ja konsultointiala 
 
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) 
liikevaihto Suomessa oli 5 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto supistui hieman 
edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihtoa kertyi Suomessa 5,5 
miljardia euroa.    
 
Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat loka-joulukuun 
aikana. Toimialalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten 
välillä.  
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 21 prosenttia 
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 62 prosenttia enemmän kuin edeltävällä 
vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.  
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 18 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 
2013 ja seitsemän prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.  
 
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi 
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  
 
Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä viime vuonna noin 46 300. 
Henkilöstö Suomessa oli viime vuonna edellisvuotisen suuruinen. Talouskriisiä edeltävänä 
vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 45 500 ihmistä. 
 

Tietotekniikka-ala 
 
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 10 
miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta noin 20 prosenttia. Kasvun 
takana oli erityisesti peliteollisuus. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 tietotekniikka-alan 
liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan 6,7 miljardia euroa.   
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset 
Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti kaksi prosenttia vähemmän 
kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 mutta yhdeksän prosenttia enemmän kuin 
edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.   
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 
2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.     
 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon 
arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.   
 
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kolme prosenttia eli 
1500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 53 000. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 
2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 700 ihmistä. 
 

2.3 Vuoden 2015 näkymät  
   
Tammikuussa 2015 kerättyjen talousennusteiden mukaan maailmantalouden kasvu nopeutuu 
hieman tänä vuonna. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi 3,5 prosentin kasvua. 
Vuosiin 2010 ja 2011 verrattuna talous kuitenkin kasvaa edelleen vaisusti ja jakaantuu kovin 
epäyhtenäisesti sekä maantieteellisesti että maiden välillä. 
 
Yhdysvalloissa kasvun ennakoidaan nopeutuvan jopa 3,6 prosenttiin. Yhdysvaltain osuus 
maailman kokonaistuotannosta on vajaa viidennes, mikä ei yksin riitä kiihdyttämään Aasian tai 
Euroopan kasvua. 
 
Kuluneen vuoden aikana tapahtunut raaka-aineiden hintojen lasku rasittaa eniten useita 
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kehittyviä maita, joille raaka-aineiden vienti on elintärkeää. Myös valuuttakurssien voimakkaat 
vaihtelut heikentävät investointien edellytyksiä näissä maissa.  
 
Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu tänä vuonna. Brasiliassa talous ei kasva juuri 
lainkaan, mikä vaikuttaa suurella painolla koko Etelä- ja Väli-Amerikan kehitykseen. Kasvu 
jäänee ainoastaan reilun prosentin vauhtiin. Venäjällä talous supistuu selvästi. IMF:n tammikuun 
arvio päätyy kolmen prosentin suuruiseen pudotukseen bruttokansantuotteessa. Venäjän 
taantuma voi vielä osoittautua huomattavan suureksi. Vertailukohtaa voidaan hakea 1980-luvun 
lopusta ja 1990-luvun alusta, jolloin maa ajautui vaiheittain rahoituskriisiin. 
 
Eurooppa muodostaa Suomen viennistä 70–75 prosenttia. Vastaavasti myös muille Euroopan 
maille Euroopan kysynnän kehityksellä on suuri merkitys. Tammikuun ennusteet lupaavat 
Euroopalle ainoastaan 1,3 prosentin suuruista bkt-kasvua. Viime vuonna kasvu oli tätä hieman 
hitaampaa. 
 
Euroopan näkymiä parantaa Yhdysvaltain elpyminen sekä euron kurssin laskupaineet. 
Valuuttakurssin heikkenemisen tuoma vetoapu Euroopan ja Suomen viennille jää kuitenkin 
rajalliseksi. Euroopan sisäinen kauppa käydään pääosin euroissa, jolloin euron 
kurssikehityksellä ei ole suurtakaan merkitystä. Toisekseen euromaiden vienti suuntautuu 
useille valuutta-alueille, joilla kauppaa käydään hyvin ristikkäisiin suuntiin kehittyvin 
vaihtokurssein. Tämän takia euromaiden efektiiviset eli vientimaiden valuutoilla painotetut 
valuuttakurssit muuttuvat selvästi vähemmän kuin esimerkiksi euron ja USA:n dollarin välinen 
kurssi. Euroopan keskuspankin tilastojen mukaan koko euroalueen yhteenlaskettu efektiivinen 
valuuttakurssi on heikentynyt kuluneen vuoden aikana noin neljä prosenttia, kun otetaan 
huomioon vienti 40 maahan. Yksittäisille vientiyrityksille dollarin vahvistuminen voi toki tuoda 
merkittävääkin kilpailukykyä. 
 
Euroopan talouskehitystä painaa sitkeänä jatkuva korkea työttömyys, julkisen sektorin 
merkittävä velkaantumistaso sekä Venäjälle suuntautuvan viennin väheneminen. Myös muiden 
kehittyvien maiden heikkenevillä kasvunäkymillä on vaikutusta eurooppalaisen ja suomalaisen 
teollisuuden vientiin. 
 
Sijoittajien kannalta talouden myönteistä kehitystä ruokkii tänäkin vuonna Yhdysvaltain vahva 
kasvu sekä Euroopan Keskuspankin harjoittama rahapoliittinen elvytys. Näillä kummallakin 
tekijällä on positiivinen vaikutus ainakin osakemarkkinoihin. Vaikutukset yritysten investointeihin 
Euroopassa jäävät kuitenkin pieniksi, koska monien pankkien heikko vakavaraisuus on este 
yritysluotonannon lisäämiselle. Rahoitusmarkkinat ovat edelleenkin polarisoituneet. 
 
Yritysten investoinnit Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti vuoden 2008 jälkeen. Tämä 
koskee sekä kiinteitä investointeja että tutkimus- ja kehittämisinvestointeja. Tälläkin mittarilla 
Suomi on jäänyt selvästi peränpitäjäksi kansainvälisessä vertailussa. Suomi ei ole houkutellut 
myöskään ulkomaisia investointeja. Ulkomaisten investointien suhde bruttokansantuotteeseen 
on esimerkiksi Ruotsissa, Puolassa ja Virossa huomattavasti Suomea suurempi.  
 
Yritysten investoinnit ovat kuitenkin ratkaisevia Suomen tulevan talouskasvun kannalta. 
Teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistaminen edellyttää merkittävästi lisää sekä 
tuotannollisia että t&k -investointeja. Tämä koskee yhtälailla Suomen houkuttelevuutta saada 
ulkomaisia investointeja. 
 
Yritysten kannattavuus Suomessa on suorastaan romahtanut viime vuosina. Tämä koskee 
laajasti kaikkia toimialoja ja myös teknologiateollisuuden yrityksiä. Vuonna 2013 
teknologiateollisuuden yritysten nettotulos oli keskimäärin 0,9 prosenttia suhteessa 
liikevaihtoon. Vuosina 2000–2005 osuus oli keskimäärin 7,3 prosenttia ja vuosina 2006–2007 
keskimäärin 12 prosenttia. 
 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus oli vuonna 2013 vastaavasti keskimäärin 
0,4 prosenttia ja mediaani 3,6 prosenttia. Tulokseltaan kannattavia (tulos/liikevaihto > 10 %) oli 
23 prosenttia yrityksistä, tyydyttäviä 19 prosenttia, heikkoja 32 prosenttia ja tappiollisia 26 
prosenttia yrityksistä. 
 
Ainakaan lyhyellä tähtäimellä heikosti kannattavien yritysten ei voida olettaa lisäävän juurikaan 
investointeja Suomessa. Huomio on keskitettävä erityisesti kannattaviin, voittoa tekeviin 
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yrityksiin. Näitä yrityksiä on mahdollista kannustaa investointeihin ripeästikin, ja nimenomaan 
verotuksellisin keinoin. 
 
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 66,5 miljardia euroa vuonna 2014. 
Liikevaihto kasvoi noin kaksi prosenttia edellisvuotisesta. Kasvun takana olivat lähinnä 
peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 
teknologiateollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 85,7 miljardia euroa. 
 
Teknologiateollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa hieman enemmän kuin 
vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Tilaukset eivät kuitenkaan yltäneet edeltävän 
vuosineljänneksen tasolle. Tilauskanta on vahvistunut niin ikään ja erityisesti edeltävällä 
vuosineljänneksellä saatujen laivatilausten ansiosta. 
 
Markkinatilanteen epävarmuudesta kertoo se, että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt 
vähenivät loppuvuonna ja lievästi myös tammikuussa. 
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat 
uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti neljä prosenttia enemmän kuin vastaavalla 
ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä 
heinä-syyskuussa. Yrityksistä 61 prosenttia raportoi uusien tilaustensa kasvaneen syyskuun 
jälkeen, 33 prosenttia vähentyneen ja kuusi prosenttia pysyneen ennallaan.  
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 
2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa. Yrityksistä 47 prosenttia raportoi 
tilauskantansa kasvaneen syyskuun jälkeen, 43 prosenttia supistuneen ja 10 prosenttia 
pysyneen ennallaan. 
 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon 
arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 
 
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kolme prosenttia eli 
lähes 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000. Henkilöstön väheneminen 
jatkui vuoden lopulla. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 
henkilöä. 
 
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta alan yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstöä 
kaikkiaan noin 20 000. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle 
siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.  
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3 Työmarkkinat 

 
 

3.1 Työmarkkinoilla työehtosopimukset voimassa 
 
Kolmivuotisen laajan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työehtosopimukset olivat 
voimassa vuonna 2014 eikä työehtosopimusneuvotteluja käyty.  
 
Työmarkkinoita varjosti edelleen jatkunut heikko talous- ja työllisyyskehitys, joka laajeni 
vientiteollisuudesta kotimarkkinoille ja julkiselle sektorille. Vaikka työehtosopimuksilla hillittiin 
työvoimakustannusten nousua suhteessa kilpailijamaihin, ei kustannuskilpailukykyä kyetty 
parantamaan johtuen erityisesti tuottavuuskehityksen pysähtymisestä. Tätä selittää osaltaan se, 
että työllisyys- ja kasvusopimuksella ei onnistuttu juurikaan lisäämään yrityskohtaisuutta ja 
joustavuutta. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla kehitys oli myönteisintä, mutta monilla 
aloilla rakenteelliset korjaukset lykkääntyivät seuraaville neuvottelukierroksille. 

3.2  Palkankorotukset 2014 
 
Työpaikkakohtaisesti oli käytössä kaksi eri vaihtoehtoa palkankorotusten toteuttamiseksi: 

1. Paikallinen palkkaratkaisu pääluottamusmiehen kanssa, jossa sovitaan 
palkankorotusten 

 toteutustapa 

 ajankohta 

 suuruus 
2. Yleiskorotus ellei paikallista palkkaratkaisua. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei oltu 

saavutettu 30.11.2013 mennessä, palkkoja korotettiin 12 sentillä/tunti suuruisella 
yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen 
palkanmaksukauden alusta. 

 

3.3 Eläkeuudistus syntyi syksyllä 2014 
 
Keskusjärjestöjen neuvottelut eläkeuudistuksesta perustuivat työllisyys- ja kasvusopimukseen 
sekä maan hallitukselle maaliskuussa 2014 annettuun sitoumukseen. Neuvottelutulos syntyi 
syyskuun lopussa. Teknologiateollisuus tuki tiiviisti EK:ta ratkaisun aikaansaamisessa. 
 
Eläkeuudistuksen keskeiset tavoitteet toteutuivat: eläkkeelle siirtymisiän odote nousee 
vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä ja julkisen talouden kestävyysvaje 
pienenee prosenttiyksiköllä. Ratkaisulla turvataan myös eläkkeiden rahoitus ilman 
eläkemaksujen nousupainetta. Vanhuuseläkeikä palautuu asteittain 65 vuodeksi. 
Eläkkeitä koskevat lakimuutokset tulevat voimaan vuonna 2017. 
 

3.4 MTHL:n työehtosopimusneuvotteluissa  
sopimat työryhmät 

 
Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä 
 
Kehittämistyöryhmä on aloittanut toimintansa ja ensimmäinen kokous pidettiin 2.10.2014. 
Kokouksessa käytiin toimeksianto läpi ja aikataulutettiin ryhmän työskentelyä. Ryhmä 
kokoontuu noin kahden kuukauden välein ja jokaiseen kokoukseen on nimetty teemat, joita 
käsitellään. Ensimmäisessä kokouksessa aloitettiin palkkalaskelman toimittamiseen liittyvien 
teknisten mahdollisuuksien/käytäntöjen käsittely. Seuraavassa kokouksessa käsitellään 
paikallisen sopimisen käytäntöä sekä toimivuutta työkyvyttömyyden omailmoitukseen liittyen. 
Työryhmä luovuttaa väliraportin 31.10.2015 mennessä ja loppuraportin 31.3.2016 mennessä.  
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Työaikatyöryhmä 
 
Työaikatyöryhmä on aloittanut toimintansa 4.6.2014. Erilaisten työaikamallien ja käytänteiden 
kartoittamiseksi ryhmä päätti toteuttaa kyselyn jäsenyrityksiin. Ryhmä on antanut väliraportin 
toiminnastaan 31.10.2014 ja antaa selvitysraportin 31.3.2016 mennessä. 
 

3.5 Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus  
(Teknologiateollisuus – Ylempien 
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n solmimaa 
sopimusta. 
 

3.6 Toimihenkilöiden työehtosopimus 
(Teknologiateollisuus – Ammattiliitto Pro) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n solmimaa 
sopimusta 
 

3.7 Jäsenyritysten avustaminen työsuhdeasioissa 
 
Jäsenyritysten neuvonta työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa on jatkunut varsinkin 
työntekijäsopimusalueella MTHL:n Työnantajat ry:n tärkeänä perustehtävänä. 
Työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita ei tullut yhtään 
ratkaistavaksi vuoden 2014 aikana pelti- ja teollisuuseritysalalla. Työrauha oli alan yrityksissä 
hyvä. Työtaisteluja alalla ei vuoden 2014 aikana esiintynyt. 
 

3.8 Ammattitutkinnot ja muu koulutus osaamisen 
perustana 

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

3.9 Pelti- ja teollisuuseristysalan ammattitutkinnot 
 
Ammattitutkinnot vastaanottaa ja hyväksyy Rakennuspeltisepäntyön ja Teknisen eristyksen 
tutkintotoimikunta. 
 
Tutkintotoimikunnan vastaanottamien näyttöjen tutkintonimikkeet ovat teknisen eristäjän 
ammattitutkinto, talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltisepän ammattitutkinto ja 
rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto. 
 
Vuoden 2014 aikana Rakennuspeltisepäntyön ja Teknisen eristyksen tutkintotoimikunta 
hyväksyi 19 alan perus- ja erikoisammattitutkintojen näyttötutkintoa. 
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4 Hallinto ja muu toiminta 

 
 

4.1 Varsinainen kokous 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 24.4.2014 Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Kangasniemen Peltityö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pynnönen. Kokouksessa oli läsnä 10 
osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 
 

4.2 Jäsenmaksut 2014 
 
Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen jäsenmaksut 
Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksusta.  
 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  
 Vuoden 2014 jäsenmaksun perusteena oli tuotannon jalostusarvo:  
 Teknologiateollisuus ry:n vähimmäisjäsenmaksu oli 500 euroa sekä lisäksi 0,035 % 

jalostusarvon 350 000 euroa ylittävältä osalta.  
 
 Jalostusarvo koostui seuraavien erien summasta  
 -  palkat  
 -  henkilösivukulut  
 -  vuokrat  
 -  poistot  
 -  liikevoitto  
  
 Maksun perusteena oli vuoden 2012 tai sitä lähinnä olleen tilivuoden jalostusarvo.  
 
 Yrityksen liittyessä MTHL:n Työnantajat ry:n kautta 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 2013 palkkasumma luontoisetuineen, josta maksu on 0,054 %.  
 -  Minimi jäsenmaksu 50 euroa  
 
 Isot yritykset (≥ 150 tt)  
 -  EK:n jäsenmaksun peruste muodostui kahdesta erästä  
  (jalostusarvo x 0,0225 %) + (palkkasumma x 0,0240 %)  
 
 Jalostusarvon laskennassa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo 2012 tai sitä 

lähinnä olevan tilivuoden jalostusarvo ei saanut ylittää 55 %:ia liikevaihdosta.   
  
 Teknologiateollisuus ry suoritti ennen vuoden 2014 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 2014 kuuluneet: 
   
  toimitusjohtaja Tommi Saarnio, Hewaco Oy (Vantaa) 
  toimitusjohtaja Jari Mustikkamaa, Turun Pläkkipelti Oy (Rusko) 
  tekninen johtaja Hannu Koret, Kymppi-Eristys Oy (Oulu) 
  toimitusjohtaja Markku Kuusisto, Lämpösulku Oy (Kotka) 
  toimitusjohtaja Pekka Pynnönen, Kangasniemen Peltityö Oy (Kangasniemi) 
  toimitusjohtaja Jukka Pyykönen, Arme Oy (Kulloo) 
  toimitusjohtaja Eero Salmi, Eupart Oy (Kiukainen) 
  varatoimitusjohtaja Vesa 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 Tommi Saarnio sekä varapuheenjohtajaksi Jari Mustikkamaa. 
 

4.5 Tilintarkastajat 
 
Vuosikokous valitsi vuoden 2014 tilintarkastajayhteisöksi PriceWaterhouseCoopersin. 

4.6 Yhdistyksen toimisto 
 
Asiamiehenä toimii Tapio Toivonen Teknologiateollisuus ry:stä. Yhdistyksen toimisto on 
Helsingissä, Eteläranta 10:ssä. Kirjanpito hoidettiin tilitoimisto Balance-Team Oy:n ja 
toimistotyöt Teknologiateollisuus ry:n henkilöstön toimesta. 
 

4.7 MTHL:n edustus Teknologiateollisuus ry:n 
hallintoelimissä 

 
Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnassa jäsenenä vuonna 2014 oli toimitusjohtaja Raimo 
Leinola. Työnantajapoliittisen työryhmään on jäsenenä kuulunut toimitusjohtaja Marjo 
Veitonmäki. 
 

4.8 Jäsenkunta 
 
MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2014 lopussa 61 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 sähköisesti yksi. Lisäksi on lähetetty soveltuvin osin Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenkirjeitä.  

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 26. päivänä helmikuuta 2015 
 
METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. 
Johtokunta 


