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1 Vuoden 2017 toiminta 

 
 

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto — MTHL:n Työnantajat ry toimii 

rakennuspelti- ja teollisuuseristysalalla toimivien jäsenyritystensä yhteistyön 

paikkana ja edunvalvojana solmiessaan alan työntekijöitä koskevan 

työehtosopimuksen Teollisuusliiton 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 2017 vahvistetun talousarvion 

mukaisesti. 

 

 

 

 

2 Toimintaympäristö 

 
 

2.1 Yleistä  
 

Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 

2017 olleen noin 291 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 päättyessä jäsenyritysten 

palveluksessa oli arviolta noin 1850 henkilöä.  
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2.2 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, 

terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 10 prosenttia vuonna 

2017 verrattuna edellisvuotiseen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 14,7 

miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto 

Suomessa oli yhteensä 30,4 miljardia euroa.  

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo 

kasvoivat loka-joulukuussa. Verrattuna edeltävään neljännekseen tilaukset 

lisääntyivät useammassa yrityksessä kuin vähenivät.  

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja 

sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 

euromääräisesti 14 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja yhdeksän 

prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla vuosineljänneksellä. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin 

syyskuun lopussa ja viisi prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa.  

 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden 

yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä samalla tai hieman korkeammalla 

tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime 

vuonna runsaan prosentin verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana 

keskimäärin 39 000 eli 500 vähemmän kuin edellisvuonna. 

 

Kone- ja metallituoteteollisuus  
 

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten 

liikevaihto Suomessa kasvoi kahdeksan prosenttia vuonna 2017 verrattuna 

edellisvuotiseen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 30 miljardia euroa. 

Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli 

yhteensä 33,3 miljardia euroa.  

 

Kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten ja tilauskannan arvo kasvoivat 

merkittävästi loka-joulukuussa. Kasvun takana olivat erityisesti kaksi suurta 

laivatilausta. Tästä huolimatta tilauskanta supistui joulukuussa verrattuna 

syyskuuhun useammassa yrityksessä kuin kasvoi. Uudet laivatilaukset näkyvät 

Suomen viennissä vasta vuoden 2021 jälkeen.  

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja 

metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 

euromääräisesti 93 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 80 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla. 

  

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime 

vuonna runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden 

aikana keskimäärin 128 000 eli 4 200 enemmän kuin edellisvuonna. 
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Metallien jalostus  
 

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) 

liikevaihto Suomessa kasvoi noin 20 prosenttia vuonna 2017 verrattuna 

edellisvuotiseen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,9 miljardia euroa. 

Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli 

yhteensä 11,1 miljardia euroa.  

Metallien jalostusyritysten viimevuotinen liikevaihdon kasvu johtui lähes 

yksinomaan edellisvuotista korkeammista myyntihinnoista. Tähän olivat syynä 

terästuotteiden ja värimetallien maailmanmarkkinahintojen vahvistuminen vuoden 

2016 alun jälkeen. Tuottajahinnat olivat Suomessa viime vuonna noin viidenneksen 

korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016.  

 

Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon 

määrä Suomessa kasvoi viime vuonna hieman verrattuna vuoteen 2016. 

Terästuotteiden tuotanto pysyi edellisvuotisella tasolla. Värimetallien, 

metallimalmien ja erityisesti valujen tuotantomäärät kasvoivat.  

 

Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi viime vuonna viisi prosenttia verrattuna 

vuoteen 2016. Tuotanto lisääntyi sekä Aasiassa että Pohjois-Amerikassa viisi ja EU-

maissa neljä prosenttia.  

 

Suurimmat tuotantomaat olivat Kiina, Japani, Intia, Yhdysvallat, Venäjä ja Etelä-

Korea. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 50 prosenttia.  

 

Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin kaksi 

prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 

15 100 eli 300 vähemmän kuin edellisvuonna. 

 

Suunnittelu- ja konsultointiala 
 

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 

asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi kahdeksan prosenttia vuonna 

2017 verrattuna edeltävään vuoteen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 6,2 

miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto 

Suomessa oli yhteensä 5,5 miljardia euroa.  

 

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta lisääntyivät 

uudelleen loka-joulukuussa hiljaisemman syksyn jälkeen. Kasvua oli yrityksissä 

laaja-alaisesti. Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut vuosineljännesten välillä.  

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja 

konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 

euromääräisesti 40 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 19 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin 

syyskuun lopussa ja 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa.  

 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan 

yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna 

vastaavaan aikaan.  

 

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna 

noin neljä prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana 

keskimäärin 52 500 eli runsaat 2 000 enemmän kuin edellisvuonna. 
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Tietotekniikka-ala 

 
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto 

Suomessa kasvoi kahdeksan prosenttia vuonna 2017 verrattuna edeltävään 

vuoteen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 12,4 miljardia euroa. 

Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli 

yhteensä 6,7 miljardia euroa. 

 

Tietotekniikka-alan kasvu on jakaantunut kovin epäyhtenäisesti viimeisen vuoden 

aikana. Kun ohjelmistojen ja tietojenkäsittelypalvelujen myynti kasvoi viime vuonna 

kaikkiaan kuusi prosenttia, palvelinkeskusten ja verkkoportaalien liikevaihto kasvoi 

yhteensä 18 prosenttia.  

 

Tietotekniikka-alalla uusien tilausten kehitys jatkui epäyhtenäisenä yritysten välillä 

loka-joulukuussa, joskin syksyä parempana. Tilauskannan kokonaisarvo ei 

kuitenkaan kääntynyt kasvuun.  

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan 

yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 42 

prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta 13 prosenttia vähemmän kuin 

vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten yritykset 

eivät ole mukana tässä tiedustelussa.  

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin syyskuun 

lopussa. Tilauskanta supistui 12 prosenttia vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna. 

Viime kuukausien tilauskehityksen ja erityisesti datakeskusten kasvaneen 

liikevaihdon seurauksena tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan 

olevan keväällä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 

 

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna vajaat kaksi 

prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 

62 600 eli noin 1 000 enemmän kuin edellisvuonna. 

2.3 Vuoden 2018 näkymät  
   

Maailmantalous kasvaa vahvasti. Kasvu jatkuu myönteisenä kaikilla 

maantieteellisillä alueilla ja eri toimialoilla. Sekä teollisuuden että palvelualojen 

näkymät ovat edelleen hyvät.  

 

Viimevuotista paremman talousnäkymän takana ovat tuoreimmat tiedot 

toteutuneesta kasvusta sekä joulu-tammikuussa kerätyt tiedot teollisuuden ja 

palvelualojen ostopäälliköiden näkemyksistä. Bruttokansantuotteen ja 

maailmankaupan kasvu ovat jatkuneet suotuisina kaikkialla maailmassa muutamia 

maita lukuun ottamatta.  

 

Kilpailu maailmantalouden kasvun jakaantumisessa lisääntyy Yhdysvaltain 

verouudistuksen seurauksena. Yhteisöveroasteen aleneminen 21 prosenttiin, 

kiinteiden investointien vapaat poisto-oikeudet sekä ulkomailta kotiutettavien 

voittojen verotuksen keveneminen aikaansaavat USA:n taloudessa positiivisen 

kokonaisvaikutuksen. Verotuksen keveneminen mahdollistaa keskuspankin 

ohjauskorkojen ripeämmän nostamisen kohti suhdanteeseen sopivampaa 

rahapolitiikkaa. Tämä on toivottavaa, jotta korkojen alentamista voitaisiin käyttää 

kasvun tukena tulevien taantumien aikana.  

 

Euromaissa edessä on niin ikään korkojen nouseminen, mutta ilman sellaista 

veropolitiikkaa, joka kompensoisi korkojen noususta aiheutuvan negatiivisen 

kasvuvaikutuksen. EU:n komission yritysverotusta koskevat harmonisointihankkeet 

pikemminkin uhkaavat heikentää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. 
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Kasvun paradoksi Suomessa  
 
Suomen talous kasvoi vahvasti vuonna 2017. Ennakkotietojen mukaan 

bruttokansantuote kasvoi vuoden aikana 3-3,5 prosenttia. Tästä huolimatta bkt ei 

vielä yltänyt vuoden 2008 tasolle. Kokonaistuotanto oli Suomessa syksyllä 2017 

vajaat kaksi prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 alussa. Suomen takamatka 

muihin euromaihin verrattuna on revennyt suureksi. Muissa euromaissa bkt oli 

syksyllä 6,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 alussa. Suomen ja muiden 

euromaiden ero on jopa kahdeksan prosenttia. 

 

Myös Suomen vienti kasvoi viime vuonna, ennakkotietojen perusteella noin 

kahdeksan prosenttia. Tarkemmin sanottuna viennin hyppäys korkeammalle tasolle 

toteutui jo tammi-maaliskuussa 2017, jonka jälkeen vienti ei ole enää kasvanut. 

Vuoden 2008 jälkeinen Suomen viennin kehitys suhteessa kilpailijamaihin on karua 

seurattavaa. Takamatkaa muihin euromaihin verrattuna on kertynyt jopa 40 

prosenttia.  

 

Kasvun takamatkan umpeen kurominen on Suomelle miltei ylivoimainen haaste, 

koska talous kasvaa edelleen vahvasti myös muissa euromaissa. Bkt:n ja viennin 

kasvueron keskeisenä syynä on teollisuuden suuryritysten vähentynyt tuotanto ja 

liikevaihto Suomessa. Kyse on historiallisesta muutoksesta, jossa puheet luovasta 

tuhosta ja sen luonnollisesta kehityskulusta ovat harhaanjohtavia. Suomalaiset 

teollisuuden suuryritykset ovat kasvaneet Suomen sijaan muualla maailmassa. 

Yritysten innovaatiot ovat samat, mutta niiden tuottamisen painopistettä on 

siirretty Suomesta ulkomaille.  

 

Suomen taloudessa on kasvun paradoksi. Nykyisessä laajuudessaan toimivat 

yritykset ovat kyllä onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoaan ja vientiään jonkin 

verran viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta vuoden 2008 jälkeen hävinnyt 

yritystoiminta jarruttaa olennaisesti koko kansantalouden kasvumahdollisuuksia. 

Talouden kasvupotentiaali on supistunut merkittävästi ja on ollut keskeinen syy 

julkisen sektorin velkaantumiseen. Viime vuosien kehitys vahvistaa sen tosiasian, 

että myös suuryritysten menestyminen on välttämätöntä, jotta pk-yritykset ja koko 

kansantalous kasvaisivat.  

 

Ongelma ei ratkea itsestään, vaan vaatii merkittäviä lisätoimia sekä pk-yritysten 

että suuryritysten toimintaympäristön parantamiseksi. Tosiasia on, että Suomen 

nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei kyetä palauttamaan menetettyä takamatkaa 

suhteessa muihin euromaihin.  

 

Kasvun paradoksi paljastuu vertaamalla vähintään 500 työntekijää työllistävien 

teollisuuden suuryritysten ja koko teollisuuden liikevaihdon ja viennin sekä 

työpaikkojen määrän kehitystä Suomessa vuoden 2008 jälkeen.  

 

Tilastokeskuksen ja Tullin laskelmien mukaan teollisuuden suuryritysten liikevaihto 

ja vienti olivat alimmillaan vuonna 2016. Liikevaihto oli tuolloin 22 miljardia euroa 

alemmalla tasolla kuin vuonna 2008. Vastaavasti tavaravienti oli pudonnut 14 

miljardia euroa. 

 

Pudotuksen seurauksena Suomessa toimivan koko teollisuuden liikevaihto oli 

vuonna 2016 kaikkiaan 29 miljardia euroa pienempi kuin vertailuvuonna 2008. 

Liikevaihto väheni siten myös pk-yrityksissä.  

 

Koko teollisuuden ja Suomen koko tavaravienti putosivat jonkin verran vähemmän 

kuin teollisuuden suuryrityksissä. Teollisuuden kokonaisvienti väheni arvoltaan 11 

miljardia euroa ja Suomen koko tavaravienti 10 miljardia euroa.  

 

Vuosi 2017 toi kuitenkin pienen käänteen teollisuuden liikevaihtoon ja vientiin. 

Ennakkotietojen perusteella koko teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna kuitenkin 

edelleen 24 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2008 ja koko teollisuuden 



 
 

 
 

8 

tavaravienti seitsemän miljardia euroa pienempi. Myös teollisuuden suuryritysten 

liikevaihto ja vienti lisääntyivät jonkin verran.  

 

Liikevaihdon ja viennin putoaminen ovat aiheuttaneet teollisuudessa raskaan jäljen 

myös työpaikkojen määrässä. Suuryritykset työllistivät Suomessa vuonna 2016 

yhteensä 52 000 ihmistä vähemmän kuin vuonna 2008. Teollisuuden työpaikat 

vähenivät kaikkiaan 93 000:lla, mikä kertoo suuryritysten vaikutuksesta 

alihankkijoihin.  

 

Viime vuosien muutoksen seurauksena teollisuuden suuryritysten osuus 

teollisuuden liikevaihdosta, viennistä ja työpaikoista on pienentynyt niin ikään. 

Osuus liikevaihdosta on pudonnut vajaaseen 50 prosenttiin, tavaraviennistä 

vajaaseen 60 prosenttiin ja työpaikoista noin 25 prosenttiin. 

 

Tilausten arvossa merkittävää kasvua erityisesti laivatilausten 
ansiosta 
 
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 10 prosenttia vuonna 

2017 verrattuna edellisvuotiseen. Liikevaihdon kasvusta noin puolet oli 

volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen 

noususta aiheutunutta myynnin arvon nousua. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi 

kaikkiaan 74,1 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan 

yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 85,7 miljardia euroa. 

 

Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset ja tilauskanta kasvoivat 

arvoltaan vahvasti loka-joulukuussa. Loppuvuoden kasvu johtui erityisesti kahdesta 

suuresta laivatilauksesta. Ilman laivatilauksia uudet tilaukset ja tilauskanta eivät 

kuitenkaan kasvaneet kevään 2017 jälkeen. Uusimmat laivatilaukset näkyvät 

Suomen viennissä vasta vuoden 2021 jälkeen.  

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset 

Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 54 prosenttia 

enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 40 prosenttia enemmän kuin vastaavalla 

ajanjaksolla vuonna 2016. Yrityksistä 65 prosenttia raportoi uusien tilaustensa 

lisääntyneen heinä-syyskuun jälkeen, 29 prosenttia vähentyneen ja kuusi 

prosenttia pysyneen ennallaan. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin syyskuun 

lopussa ja 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa. Yrityksistä 47 

prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen syyskuun jälkeen, 41 prosenttia 

kasvaneen ja 12 prosenttia pysyneen ennallaan.  

 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten 

liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan 

aikaan.  

 

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna runsaat 

kaksi prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana 

keskimäärin 297 000 eli 6 400 enemmän kuin edellisvuonna. 

 

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstörekrytoinnit lisääntyivät selvästi vuonna 

2017. Rekrytointeja oli kaikkiaan 42 500, kun edellisvuonna niitä oli yhteensä 

28 500. Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle 

siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita. 
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3 Työmarkkinat 

 
 

3.1 Työmarkkinat uudistuvat jäsenyritystemme parhaaksi 
 

Vientivetoisen työmarkkinamallin valmistelu päättyi 
 

Vientiliittojen vuonna 2016 aloittamat neuvottelut uudesta työmarkkinamallista jatkuivat 
tiiviinä alkuvuonna 2017. Tavoitteena oli kehittää vientiliittojen keskinäistä 
työmarkkinatoimintaa kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä edistävällä tavalla. Mallin 
keskeisenä ajatuksena on ollut ohjata kutakin sopimuskierrosta vientiliittojen neuvottelemalla 
vahvalla, kustannusvaikutuskaton sisältävällä päänavauksella.   Vientiliitot yhdessä sopisivat 
tavoitellun mallin mukaan Suomen Pankin julkaiseman talouden tilaa ja kehitystä koskevan 
kuvan perusteella sopimuksiinsa tehtävien muutosten kustannusvaikutuksen.  
 
Mallin valmistelua kohtasi takaisku 15.2 Metsäteollisuuden päättäessä jättäytyä pois 
hankkeesta.  Teknologiateollisuus ja Kemianteollisuus ilmoittivat välittömästi halukkuutensa 
jatkaa neuvotteluja. Lopullisesti mallin valmistelu päättyi kesällä Metalliliiton irtauduttua siitä. 
 
Teknologiateollisuudelle vientivetoisen työmarkkinamallin kariutuminen oli pettymys, mutta 
rakentavia keskusteluja itsessään saatettiin pitää arvokkaina. Joka tapauksessa voitiin todeta, 
että seuraavan tes-kierroksen avaisivat keskeiset vientiteollisuuden sopimusalat. 

3.2 EK luopui keskusjärjestösopimuksista 
 
Työmarkkinoilla kohistiin EK:n ilmoitettua helmikuun puolivälissä sääntömuutokseensa 
vedoten irtisanovansa työmarkkinakysymyksiä koskevat keskusjärjestösopimukset. Tällaisia 
keskusjärjestösopimuksia oli voimassa 22, mutta monilla toimialoilla ne oli jo aiemmin korvattu 
omilla alakohtaisilla sopimuksilla; näin oli asianlaita pääsääntöisesti myös 
Teknologiateollisuuden sopimusaloilla. 
 
Ammattiyhdistysliike raivostui EK:n päätöksestä ja piti sitä sodanjulistuksena sekä 
vastuuttomana yrityksenä romuttaa koko suomalainen sopimuskulttuuri. Vuoden mittaan 
äänenpainot kuitenkin rauhoittuvat, kun keskusjärjestösopimuksiin kirjatut asiat oli neuvoteltu 
kattavasti toimialakohtaisiin sopimuksiin. 
 

3.3 Neuvottelut uudistettavista työehtosopimuksista 
 
Vuoden 2017 merkittävin tehtävä työmarkkinatoiminnassa oli neuvotella uudet 

työehtosopimukset kaikille liiton sopimusaloille. Perinteiseen tapaan neuvottelujen 

etenemistä määritti tapahtumainkulku Teollisuusliiton (entinen Metalliliitto) 

pöydässä. 

 

Teknologiateollisuuden neuvottelutavoitteet vahvistettiin elokuussa 

työvaliokunnassa toimiston ja työnantajapoliittisen työryhmän valmistelun pohjalta.  

Keskeisimmät neuvottelutavoitteet liittyivät yrityskohtaisuuden edistämiseen, 

kustannuskilpailukyvyn parantamiseen ja työrauhan parempaan toteutumiseen.  

 

MTHL:n johtokunta oli asettanut päätavoitteikseen neuvotteluissa saada pelti- ja 

teollisuuseristysalan koeaikamääräyksen ja takaisinottovelvoitteen muutettua 

uuden työsopimuslain mukaisiksi. Tärkeäksi koettiin myös soveltamisala-

määräyksen täsmentäminen siten, että telinetyöt tulevat selkeästi osaksi 
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työehtosopimusta. Säännöllisen työajan lisääminen sopimalla 

työajantasaamispäivien vaihtamisesta työajaksi oli keskeisenä tavoitteena 

neuvotteluissa. 

 

 

Työntekijäsopimukset 
 
Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 
Syys-, lokakuun aikana käydyn asiallisen neuvottelurupeaman jälkeen MTHL:n Työnantajat ja 
Teollisuusliitto saivat aikaan 30.10 neuvottelutuloksen, jonka lopullinen hyväksyminen oli 
sidoksissa pääalan neuvottelutuloksen hyväksymiseen Teollisuusliiton valtuustossa. 
Hyväksyntä tuli lopulta tiukan äänestyksen jälkeen marraskuun 7. päivänä. Pääalalla 
neuvottelukierroksen vaikein kysymys oli päästä yhteisymmärrykseen palkkaratkaisun tasosta 
ja rakenteesta. Pelti- ja teollisuuseristysalalla koeajan pidentäminen, irtisanotun työntekijän 
takaisinottoajan lyhentäminen ja työajantasaamisvapaiden vaihto säännölliseksi työajaksi 
olivat keskeisiä tavoitteita työnantajapuolella, jotka myös saavutettiin. Työntekijäpuoli ajoi 
palkallista isyysvapaata sekä likaisen työn lisän kirjaamista voimakkaasti. Näistä kuuden päivän 
palkallinen isyysvapaa edellytysten täyttyessä kirjattiin sopimukseen. 
 
Uudistetussa pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksessa sovittiin palkat ja muut 
kustannukset kiinteästi kahdelle vuodelle. Kolmivuotisen sopimuksen (8.11.2017 – 31.10.2020) 
viimeisen vuoden palkantarkistuksista tulee sopia liittojen välillä viimeistään 31.5.2019. Mikäli 
tässä ei onnistuta, voivat osapuolet irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 31.10.2019. 
 
Työehtosopimuksen palkkojen tarkistamisen ensisijainen toteuttamistapa on paikallinen 
palkkaratkaisu. Toissijaisesti palkkoja tarkistetaan ensimmäisenä sopimusvuonna viimeistään 
1.3.2018  1,1 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja sen lisäksi  palkkojen korottamiseen käytetään 
yritys- tai työpaikkakohtaista erää, jonka suuruus on 0,5 %. Erän käytöstä päättää työnantaja 
liittojen sopiman ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Työehtosopimusratkaisu lisäsi paikallista sopimista mm. työpanoksen lisäämisen ja 
vähentämisen osalta. Työajantasaamisvapaan sopiminen säännölliseksi työajaksi noudattaa 
kaksivaiheista sopimista. Pääluottamusmiehen kanssa tehdään kehyssopimus maksimissaan 
kuuden työajantasaamisvapaapäivän vaihtamisesta työajaksi ja tämän jälkeen sovitaan 
henkilöiden kanssa päivien vaihtamisesta. Työpanoksen vähentämisestä voidaan sopia 
palvelusvuosilisän tai sen osan vaihtamisesta vapaaksi työnantajan ja työntekijän kesken.  
 
 
Teknologiateollisuuden työehtosopimus 
Reilun parin kuukauden asiallisen neuvottelurupeaman jälkeen Teknologiateollisuus ja 
Teollisuusliitto saivat aikaan 30.10 neuvottelutuloksen, jonka Teollisuusliiton valtuusto lopulta 
tiukan äänestyksen jälkeen hyväksyi marraskuun 7.päivänä. Neuvottelukierroksen vaikein 
kysymys oli päästä yhteisymmärrykseen palkkaratkaisun tasosta ja rakenteesta. 
 
Uudistetussa teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa sovittiin palkat ja muut 
kustannukset kiinteästi kahdelle vuodelle. Kolmivuotisen sopimuksen (8.11.2017 – 31.10.2020) 
viimeisen vuoden palkantarkistuksista tulee sopia liittojen välillä viimeistään 31.5.2019. Mikäli 
tässä ei onnistuta, voivat osapuolet irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 31.10.2019. 
 
Työehtosopimuksen palkkojen tarkistamisen ensisijainen toteuttamistapa on paikallinen 
palkkaratkaisu. Toissijaisesti palkkoja tarkistettiin ensimmäisenä sopimusvuonna viimeistään 
1.1.2018 1,1 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja sen lisäksi  palkkojen korottamiseen käytettiin 
yritys- tai työpaikkakohtaista erää, jonka suuruus on 0,5 %. Erän käytöstä päätti työnantaja 
liittojen sopiman ohjeistuksen mukaisesti. 
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Työehtosopimusratkaisu lisäsi paikallista sopimista mm. työpanoksen lisäämisen ja 
vähentämisen osalta. Pitkään valmisteltu toimintamalli työrauhan turvaamiseksi paikallista 
neuvottelujärjestelmää tukien otettiin osaksi työehtosopimusta. Uusia yhteistyöhankkeita 
Teollisuusliiton kanssa ovat mm. vuosille 2018-19 sovittu tuottavuusohjelma, jolla liitot 
haluavat aktiivisesti tukea yrityksissä tapahtuvaa tuottavuuskasvua niiden omista 
lähtökohdista sekä liittojen välillä sovitut tehostetut toimenpiteet harmaan talouden 
torjumiseksi. 
 
Teknologiateollisuus ei enää uudistanut sähköalan työntekijöitä koskenutta työehtosopimusta 
(punainen kirja) Sähköliiton kanssa. Sopimuksen piirissä työskennelleet noin tuhat työntekijää 
siirtyi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin 8.11 siten, että heidän työehtonsa 
eivät heikentyneet. Sähköliitto toteutti sopimusoikeuksiensa puolustamiseksi 
työtaistelutoimia, joista merkittävin oli 16:een Teknologiateollisuuden jäsenyritykseen 
kohdistettu lakko 1.-8.11. Työtaistelutoimet päättyivät valtakunnansovittelijan johdolla 
käytyjen neuvottelujen tuloksena syntyneeseen sovintoon, jossa kolmantena osapuolena oli 
Teollisuusliitto. 
 
 

Toimihenkilösopimukset 
 
Neuvottelut teollisuuden toimihenkilösopimuksista Ammattiliitto Pron ja YTN:n kanssa alkoivat 
samoihin aikoihin kuin Teollisuusliiton kanssa käydyt neuvottelut. Suunnittelu- ja konsulttialan 
ylempiä toimihenkilöitä koskevat neuvottelut porrastettiin käytännön syistä teollisuuden 
neuvotteluiden lomaan ja alan toimihenkilöiden neuvottelut käytiin muiden 
neuvottelutulosten jo valmistuttua, koska suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden 
työehtosopimus päättyi kuukautta myöhemmin. Tietotekniikan palvelualan neuvottelut käytiin 
itsenäisesti samassa aikataulussa muiden neuvotteluiden kanssa.  
 
Neuvottelutulokset syntyivät ylempien toimihenkilöiden ja tietotekniikan palvelualan osalta 
1.11. ja Ammattiliitto Pro kanssa teollisuuden osalta 2.11. ja suunnittelu- ja konsulttialan osalta 
27.11. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus on sopimuskauden ja 
palkantarkistusten aikataulun osalta kuukautta myöhäisemmässä rytmissä, mutta muutoin 
sopimuskaudet ja palkkaratkaisut noudattavat kaikissa sopimuksissa Teollisuusliiton kanssa 
sovittua. 
 
Työehtosopimusratkaisuissa paikallisen sopimisen määräyksiä selkeytettiin useissa 
työehtosopimuksissa.  Sopimuskauden aikana jatketaan työehtosopimusten rakenteen ja 
määräysten kehittämistä useissa työryhmissä. Uusia yhteistyöhankkeita Ammattiliitto Pron 
kanssa ovat liittojen välillä sovitut tehostetut toimenpiteet harmaan talouden torjumiseksi ja 
selvitystyö digitalisaation vaikutuksista toimihenkilötyöhön. 
 

3.4 Tiedottaminen 
 
Teknologiateollisuus yhdessä eri palkansaajajärjestöjen kanssa järjesti loppuvuonna laajan, 
valtakunnallisen tiedotuskierroksen tes-ratkaisujen paikallisen täytäntöönpanon tueksi; 30 
tilaisuudessa tavoitettiin yhteensä 2900 henkilöä. 
 

3.5 Työantajakoordinaatio 
 
EK:n liittoyhteisö valmistautui TES-neuvottelukierrokseen tiiviissä yhteistyössä asettaen 
alakohtaisten tavoitteiden lisäksi myös yhteisiä neuvottelutavoitteita. Liitot sitoutuivat 
työehtosopimusten laajaan uudistamiseen ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseen viennin 
päänavauksen mukaisesti. 
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Toimiva työnantajayhteistyö on välttämätöntä kustannuskilpailukyvyn kohentamista koskevan 
tavoitteen onnistumiseksi. Neuvotteluprosessin aikana Teknologiateollisuuden ja 
Kemianteollisuuden yhteistoiminta oli mallikasta. Vientiteollisuuden avausten jälkeen solmitut 
tes-ratkaisut ovat kustannusvaikutukseltaan olleet linjassa, jota myös valtakunnansovittelija on 
tukenut.   
 

3.6 Työehtosopimuskierroksen kustannusvaikutukset 
 
Vuodelle 2017 ei osunut lainkaan tes-perusteisia palkankorotuksia. Syksyn neuvotteluiden 
tuloksena perälautamääräyksen mukaan palkkoja tuli korottaa vuoden 2018 alusta. Tämän 
hetken tietojen mukaan kustannuskilpailukykymme parani viime vuonna usealla 
prosenttiyksiköllä suhteessa kilpailijamaihimme. Viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomen 
kustannuskilpailukyky tulee parantumaan myös 2018-2019 kilpailijamaihin verrattuna. 
Ennusteissa on oletettu, että vielä solmimattomat muiden alojen työehtosopimukset 
noudattavat kustannusvaikutukseltaan viennin päänavausta. Toisena oletuksena ennustajilla 
(SP, VM) on, että paikallisen sopimisen mahdollisuuksien laajenemisen (erityisesti muilla 
aloilla) sekä työnantajan mahdollisuus jakaa osa tes-rahasta haluamallaan tavalla, alentaa 
kuluvan vuoden palkkaliukumia. 
 
Paranevasta urasta huolimatta kustannuskilpailukykyeroa on ennusteiden mukaan edelleen 
vuonna 2019. Riippuen käytettävästä mittarista ja vertailumaajoukosta, kustannuskilpailukykyä 
pitäisi vuoden 2019 jälkeen parantaa vielä 5-8 %. 
 

3.7 Teollisuusliiton syntyminen 
 
Metalliliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yhdistyivät 1.1.2018 
Teollisuusliitoksi, joka on SAK:n toiseksi suurin jäsenliitto lähes 230 000 jäsenellään ja 230 
työntekijällään. Vastaanottavana liittona oli Metalliliitto, joka päätti osaltaan yhdistymisestä, 
muutti sääntönsä ja muutti nimensä Teollisuusliitoksi ylimääräisessä liittokokouksessaan 17.-
18. toukokuuta. 
 
Teknologiateollisuuden näkökulmasta Teollisuusliiton syntyminen on myönteistä, koska näin 
vientialojen rooli vahvistuu ja vastapuolella on vahva liitto. Luonnollisesti tämä kehitys on 
otettava huomioon työnantajaedunvalvonnan pitämisellä myös tehokkaana. 
 

3.8 Lainsäädäntöuudistukset ja vireillä olevat hankkeet 
 
Kesäkuun lopulla 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työaikasääntelyn 
kokonaisuutta selvittänyt työryhmä sai mietinnön työaikalain uudistamisesta ja valmiiksi 
heinäkuun alussa 2017. Useat mietinnön valmisteluun osallistuneet tahot, mm. EK jättivät 
mietintöön eriävän mielipiteen ja mietinnön johdosta eri tahot ovat antaneet kymmeniä 
lausuntoja. Työaikalakiin mietinnön mukaisesti suunnitellut muutokset koskevat lähinnä 
soveltamisalan pientä muuttamista, uutta joustotyöaikaa sekä lain selkiyttämistä. Työaikalain 
valmistelu jatkuu ministeriön virkamiestyönä ja hallituksen esitystä odotetaan eduskuntaan 
keväällä 2018.  
 
Samaan aikaan heinäkuun alussa nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittänyt työryhmä 
jätti oman mietintönsä. Myös siihen jätettiin lukuisia eriäviä mielipiteitä. Mietinnön pohjalta 
laadittu hallituksen esitys jätettiin eduskunnalle joulukuussa 2017. Lakiesitys selkiyttää 
vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä ja pelisääntöjä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla 
voimaan kesällä 2018.  
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Kesällä 2016 asetetun kolmikantaisen työryhmän toimeksiantoon sisältyy myös vuosilomalain 
säännösten päivittäminen. Työryhmä aloitti tämän työn syksyllä 2017 ja tavoitteena on saada 
esitys valmiiksi vuoden 2018 alkupuolella. Teknologiateollisuus osallistuu aktiivisesti EK:n 
kannanmuodostukseen myös tässä hankkeessa.  
 
 

3.9 Työkaari kantaa -teknologiateollisuuden 
työhyvinvointihanke  

 
Työkaari kantaa -työhyvinvointihankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko 
työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen. Hankkeessa ovat 
aktiivisesti mukana myös Teollisuusliitto, YTN ja Ammattiliitto Pro. Hanke tarjoaa työpaikoille 
tukea ja työkaluja työkaarijohtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hanke saa ESR-
osarahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön kautta. 

Työkaari kantaa -hanke järjesti vuonna 2017 kahdeksan seminaaria eri puolilla Suomea. Niiden 
lisäksi hanke järjesti yritysten yhteisen Ikätietoinen työpaikka – valmennuksen sekä pilotoi 
Työn imua muutosten keskellä -valmennusta yhdessä yrityksessä. 

Hanke käynnisti keväällä kolme Työkaari-verkostoa, joiden tavoitteena on hyvien käytäntöjen 
jakaminen ja jalostaminen sekä sparrausapu työhyvinvointihaasteiden ratkaisemiseksi. 
Verkostoihin lähti mukaan 18 yritystä. Loppuvuonna käynnistyi viiden uuden verkoston 
suunnittelu. 

Hanke oli esimerkkinä muille toimialaoille TEM:n toimialaseminaarissa. Sen lisäksi se oli esillä 
useissa muissa tilaisuuksissa.  

Vuoden loppuun mennessä hankkeen toimintaan ja yhdessä henkilöstön kanssa tehtävään 
työhyvinvoinnin kehittämiseen oli sitoutunut syvemmin 70 yritystä ja sen tapahtumiin oli 
osallistunut yhteensä yli tuhat henkilöä yli 220 yrityksestä ympäri Suomen. Työkaari kantaa -
hanke jatkuu 31.10.2018 saakka. 

3.10 Aluetoiminta 
 
Työsuhdeasioiden neuvonnan lisäksi aluetoiminta konsultoi ja koulutti jäsenyritysten edustajia 
yrityskohtaisesti sekä alueellisissa tilaisuuksissa painopisteenä yrityskohtaisten työehtojen 
soveltaminen. Syksyn työsuhdeneuvonnassa korostettiin yrityskohtaisten ratkaisujen 
ensisijaisuutta sovittaessa työajan pidentämisen ja palkka-ratkaisun toteuttamisesta. 
 
Edistettiin toimia tekniikan alan koulutuksen vetovoiman kasvattamiseksi kaikilla 
koulutustasoilla. Käynnistettiin mm. MyTech -vetovoimaohjelma sekä tuettiin ammatillisten 
oppilaitosten vetovoimahankkeita. 
 
Median edustajille järjestettiin suhdannekatsauksia, taustoitettiin alan tilannetta ja 
painotettiin yrityskohtaisuuden merkitystä työehdoissa. 
 
Käynnistettiin alueellisen yritysyhteistyöhön uusi toimintamalli, jota johtamaan nimettiin 13 
aluejohtokuntaa. Kolmella alueella pilotoitiin alueellisia kasvuverkostoja yritysten kasvun 
tueksi. Tehostettiin yritysviestintää ottamalla käyttöön alueelliset uutiskirjeet. 
 

3.11 Yrittäjävaliokunta (pk-asiat) 
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Vuonna 2017 Yrittäjävaliokunnan toiminta ja teemat rakentuivat Teknologiateollisuuden 
strategian pohjalle. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston ja talousvaliokunnan 
tapaamisessa oli keskeisenä aiheena yrittäjyyden esteiden poistaminen ja kasvun 
aikaansaaminen.  
 
PK-liikkeenjohdon neuvottelupäivien teemana oli myynti ja markkinointi. Seminaarin 
yhteydessä lanseerattiin pk-yrityksille suunnattu myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma: 
Miksi puhelin ei soi? 
 
Merkittävimpänä muutoksena voidaan pitää vuosittaisen säännöllisen työajan pidentämistä 24 
tunnilla ansiotasoa muuttamatta 1.1.2017 alkaen. 

 

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

 

Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan 

Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. 

 

3.13   Toimihenkilöiden työehtosopimus 
(Teknologiateollisuus – Ammattiliitto Pro) 

 

Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan 

Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. 

 

3.14   Jäsenyritysten avustaminen työsuhdeasioissa 
 

Jäsenyritysten neuvonta työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa on jatkunut 

varsinkin työntekijäsopimusalueella MTHL:n Työnantajat ry:n tärkeänä 

perustehtävänä. Työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia 

erimielisyysasioita tuli yksi ratkaistavaksi vuoden 2017 aikana pelti- ja 

teollisuuseritysalalla. Työrauha oli alan yrityksissä hyvä. Työtaisteluja alalla ei 

vuoden 2017 aikana esiintynyt. 

 

3.15   Ammattitutkinnot ja muu koulutus osaamisen 
perustana 

 

Jäsenyritysten työvoiman riittävä osaaminen ja saatavuuden varmistaminen on yksi 

MTHL:n Työnantajat ry:n ydintehtävistä. 

 

3.16   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. 
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Vuoden 2016 aikana Rakennuspeltisepäntyön ja Teknisen eristyksen 

tutkintotoimikunta hyväksyi 25 rakennuspeltisepän ammattitutkintoa sekä yhden 

rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinnon. Teknisen eristäjän 

ammattitutkintoja on suoritettu yksi kappale. Vuoden 2017 tietoja tutkinnoista ei 

ole ollut saatavilla. 

 

 

 

4 Hallinto ja muu toiminta 

 
 

4.1 Varsinainen kokous 
 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 11.4.2017 Helsingissä. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Turun Pläkkipelti Oy:n Jari Mustikkamaa. Kokouksessa oli 

läsnä 8 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 

 

4.2 Jäsenmaksut 2017 
 

Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen 

jäsenmaksut Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 

jäsenmaksusta.  

 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  

 Vuoden 2017 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 2015 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 on v. 2016 palkkasumma luontoisetuineen, 

0,0540 % palkkasummasta - 20 % 

- Minimijäsenmaksu 50 euroa 

 

Isot yritykset (≥ 150 tt) 

- Jäsenmaksu muodostuu kahdesta erästä seuraavasti: 

(0,0240 % palkkasummasta - 20 %) ja 

(0,0225 % jalostusarvosta - 20 %) 
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 Jalostusarvon laskennassa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo 

2015 tai sitä lähinnä olevan tilivuoden jalostusarvo ei saanut ylittää 55 %:ia 

liikevaihdosta.   

  

 Edellä mainittujen erien lisäksi MTHL ei kerännyt jäsenmaksua omaan 

toimintaan. 

 

 

4.3 Johtokunta 
 

Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2017 kuuluneet: 

   
  kaupallinen johtaja Hannu Koret, Kymppi Group Oy (Oulu) 
  toimitusjohtaja Markku Kuusisto, Lämpösulku Oy (Kotka) 
  toimitusjohtaja Jari Mustikkamaa, Turun Pläkkipelti Oy (Rusko) 
  liiketoimintajohtaja Sami Ollikainen, Arme Oy (Vantaa) 
  toimitusjohtaja Harri Parkkinen, KSPT-Insulation Oy (Jyväskylä) 
  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 2 kertaa.  

4.4 Puheenjohtajisto 
 

Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 

valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Jari Mustikkamaa sekä varapuheenjohtajaksi Sami 

Ollikainen. 

 

4.5 Tilintarkastajat 
 
Vuosikokous valitsi vuoden 2017 tilintarkastajayhteisöksi PriceWaterhouseCoopersin. 

4.6 Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat 
 
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat pidettiin iltatilaisuutena yhdistyksen perustamispäivänä 
10.10.2017 Helsingin Kampissa Satakuntatalon Kiltasalissa. Juhliin oli kutsuttu jäsenyritysten 
toimitusjohtajat, nykyiset sekä entiset johtokunnan jäsenet sekä yhdistyksen asiamiehet ja 
toimiston henkilökuntaa puolisoineen. Juhliin osallistui 46 henkeä. Teknologiateollisuuden 
toimitusjohtaja Jorma Turunen piti juhlapuheen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Jari 
Mustikkamaa kertoi yhdistyksen toiminnasta ja merkittävistä tapahtumista vuosien varrelta. 
Tilaisuudessa jaettiin yhdistyksen ansiomerkit henkilöille, jotka olivat pitkään toimineet 
johtokunnassa sekä kehittäneet pelti- ja teollisuuseristysalaa. Ansiomerkit saivat Kalevi 
Kronholm, Markus Mäkelä, Arvo Tähtinen ja Lasse Virtanen. Ruokaluola Oy:n Markku Luola oli 
suunnitellut illan Kosakka -menun. Stand-up koomikko Matti Patronen Oulusta oli esiintymässä 
ja Sibelius-Akatemiasta Laura Kaartinen vastasi illan musiikillisesta annista. Viralliset jatkot 
järjestettiin Ravintola Teatterissa. 

4.7 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. 
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4.8 MTHL:n edustus Teknologiateollisuus ry:n 
hallintoelimissä 

 
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varajäsenenä oli Kehitys- ja hallintojohtaja 

Johanna Koskelainen. Työnantajapoliittisen työryhmään on jäsenenä kuulunut 

toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki. 

 

4.9 Jäsenkunta 
 

MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2017 lopussa 50 rakennuspelti- ja 

teollisuuseristysalan yritystä.  

4.10 Tiedotustoiminta 
 

Kertomusvuoden aikana MTHL:n Työnantajat ry hoiti rakennuspelti- ja 

teollisuuseristysaloihin kohdistuvien työehtosopimusten tulkinta- ja 

soveltamiskysymyksiin liittyvän jäsentiedottamisen. 

 

Jäsenkirjeitä lähetettiin sähköisesti kolme. Lisäksi on lähetetty soveltuvin osin 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenkirjeitä.  

4.11 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.  

 

4.12 Yhdistyksen talous 
 

Yhdistyksen taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. 

 

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2018 

 

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY 

Johtokunta 


