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1 Vuoden 2018 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 
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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 2018 vahvistetun talousarvion 

mukaisesti. 

 

 

 

 

2 Toimintaympäristö 

 
 

2.1 Yleistä  
 

Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 

2018 olleen noin 303 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 päättyessä jäsenyritysten 

palveluksessa oli arviolta noin 1440 henkilöä.  

 

 

 

2.2 Suoritetut ammattitutkinnot pelti- ja teollisuuseristys-
alalla 

 
Vuoden 2018 aikana on suoritettu ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja 

seuraavasti: 

Rakennuspeltisepän ammattitutkintoja 39 kpl 

Rakennuspeltisepän erikoisammattitutkintoja 4 kpl 

Teknisen eristäjän ammattitutkintoja 7 kpl  

 

 

 

2.3 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, 

terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 

2018 verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 15,3 

miljardia euroa. Talous-taantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten 

liikevaihto Suomessa oli yhteensä 30,4 miljardia euroa. 
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Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo 

kasvoivat loka-joulukuussa. Tilaukset ovat olleet maltillisessa kasvussa viimeisen 

kahden vuoden aikana. 

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja 

sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 

euromääräisesti 10 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja yhdeksän 

prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa viisi prosenttia suurempi kuin syyskuun 

lopussa ja niin ikään viisi prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden 

yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi 

kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. 

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime 

vuonna kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 38 

600 eli noin 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

 

Kone- ja metallituoteteollisuus  
 

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

liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 

2017. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 31,7 miljardia euroa. 

 

Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli 

yhteensä 33,3 miljardia euroa. 

 

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo pysyi 

hyvällä tasolla loka-joulukuussa. Tilaukset kasvoivat heinä-syyskuusta, mutta 

vähenivät vuotta aiemmasta vertailuajanjaksosta. Pudotusta edellisvuotisesta 

selittävät vertailuajankohdan laivatilaukset. Uusien tilausten kasvun myötä myös 

tilauskanta jatkoi vahvistumistaan loppuvuoden aikana. Vuoden 2014 alun jälkeen 

toteutuneesta tilauskannan vahvistumisesta noin 75 prosenttia koostuu 

laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa olevista laivoista viimeisin toimitetaan 

asiakkaalle näillä näkymin vuonna 2024. 

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja 

metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 

euromääräisesti kuusi prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta 28 

prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun 

lopussa ja 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. 

 

 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden 

yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi kuin vuosi 

sitten vastaavaan aikaan. 

 

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime 

vuonna neljä prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli noin 

133 000 eli 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

 

Metallien jalostus  
 

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) 

liikevaihto Suomessa kasvoi seitsemän prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 

2017. Pääosa liikevaihdon kasvusta johtui edellisvuotista korkeammista 

myyntihinnoista. Hinnankorotusten taustalla on vuoden 2016 alun jälkeen 

toteutunut raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu. Vuonna 2018 
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liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,8 miljardia euroa. Talous-taantumaa edeltävänä 

vuonna 2007 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 11,1 miljardia euroa. 

 

Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon 

määrä Suomessa oli tammi-marraskuussa kaksi prosenttia suurempi kuin 

edellisvuonna vastaavaan aikaan. 

 

Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna vajaat kaksi 

prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 16 400 eli 250 

enemmän kuin vuotta aiemmin. 

 

Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-marraskuussa viisi prosenttia 

verrattuna vuoden 2017 samaan ajanjaksoon. Tuotanto lisääntyi Aasiassa kuusi 

prosenttia, Pohjois-Amerikassa neljä prosenttia, mutta supistui hieman EU-maissa. 

Suurimmat tuotantomaat marraskuussa olivat Kiina, Japani, Intia, Yhdysvallat, 

Etelä-Korea ja Venäjä. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 52 prosenttia. 

 

Suunnittelu- ja konsultointiala 
 

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 

asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viisi prosenttia vuonna 2018 

verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 6,3 miljardia 

euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto 

Suomessa oli yhteensä 5,5 miljardia euroa. 

 

Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset pysyivät loka-joulukuussa 

korkealla tasolla. Tilauskanta notkahti hieman syyskuusta, mutta oli selvästi 

suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. 

 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja 

konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 

euromääräisesti 28 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 37 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa viisi prosenttia pienempi kuin syyskuun 

lopussa, mutta 21 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan 

yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna 

vastaavaan aikaan. 

 

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna 

lähes seitsemän prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 

runsaat 54 000 eli 3 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

 

 

 

 

Tietotekniikka-ala 

 
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto 
Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 
2018 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 13 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä 
vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 6,7 miljardia euroa. 
 
Tietotekniikka-alalla uudet tilaukset pysyivät loka-joulukuussa hyvällä tasolla. 
Alalle ovat tyypillisiä voimakkaat tilausvaihtelut vuosineljännesten välillä. 
Tilauskannan arvossa oli kasvua sekä syyskuun että edeltävän vuoden joulukuun 
tilanteesta. 
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Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 25 
prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 20 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten yritykset 
eivät ole mukana tässä tiedustelussa. 
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun 
lopussa ja kuusi prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan 
aikaan. 
 
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna kolme 
prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli lähes 69 000 eli 2 
000 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

2.4 Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä  
   

Maailmantalouden kasvuodotusten heikkeneminen on jatkunut viime kuukausina. 

USA:n ja Kiinan kauppasotaan liittyvät tullit, muut talouspakotteet, Brexitin 

lähestyminen sekä Kiinan talouden yskiminen ovat lisänneet epävarmuutta. Italian 

poliittiset vaikeudet ovat osaltaan painaneet Euroopan edellytyksiä vakaalle 

kehitykselle. 

 

Vuotta 2019 koskevia kasvuennusteita onkin alennettu erityisesti Euroopassa ja 

Aasiassa. Maailmalta kuukausittain kerättävien 750 ennustelaitoksen ja pankin 

keskiarvo-ennusteet lupaavat maailmantaloudelle enää kolmen prosentin 

kasvuvauhtia. Näin alhainen kasvu oli viimeksi vuonna 2009. 

 

Joulukuussa koottujen ennusteiden mukaan bkt:n arvioidaan kasvavan tänä vuonna 

euroalueella 1,6 prosenttia, kun vielä vuoden 2018 alussa ennuste oli lähes kaksi 

prosenttia. Italian taloudelle ennakoidaan enää 0,7 prosentin kasvua. Saksalle, 

Ranskalle ja Isolle-Britannialle ennuste on 1,5 prosenttia. 

 

Euroalueen epävarmuutta kuvastaa se, että Saksan teollisuuden tilan 

heikkeneminen ei rajoitu autoteollisuuden vaikeuksiin, vaan koskee muitakin 

toimialoja. Esimerkiksi Saksan koneteollisuus ei ole enää yltänyt uusissa tilauksissa 

alkuvuoden 2018 tasolle. 

 

Kiinan taloudessa on vahvoja merkkejä kasvuvauhdin nopeasta heikkenemisestä. 

Teollisuustuotannon kasvu on ostopäälliköiden mukaan pysähtynyt ja 

ulkomaankauppa vähentynyt. Joulukuussa Kiinan tuonti Yhdysvalloista väheni noin 

35 prosenttia sekä Saksasta, Etelä-Koreasta ja Taiwanista 15 prosenttia. 

Kuluttajien käyttäytymisessä on tapahtunut jopa historiallinen käänne, kun autojen 

myyntimäärät ovat vähentyneet. Vastaavaa ei ole tapahtunut sitten vuoden 1990. 

Kiinan valtio on ottanut käyttöön uusia toimenpiteitä kasvun nopeuttamiseksi, 

mutta niiden vaikutukset ovat jääneet heikoiksi. 

USA:n taloudessa on euroaluetta paremmat näkymät, mutta sielläkin on 

tapahtumassa käänne heikompaan. Tästä kertovat teollisuuden 

ostopäällikköindeksit sekä asuntokauppojen väheneminen. 

 

Suomen talous on ainakin toistaiseksi selvinnyt säikähdyksellä maailmantaloutta 

kohdanneesta epävakaudesta. Teollisuustuotanto, vienti ja yksityinen kulutus ovat 

pysyneet suunnilleen ennallaan, rakentaminen on edelleen lisääntynyt. 

Työllisyyskehitys on jatkunut positiivisena. Vientikysyntä haastaa kuitenkin taloutta 

vuoden 2019 aikana, ja viennin kilpailukyky joutuu entistä kovempaan testiin. 
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Tuottavuuden parantaminen edellyttää investointien ripeää 
kasvua 
 

Teollisuus tuo Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista 85 prosenttia. Pääosan 

näistä tuloista tuovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus. Vientiteollisuuden 

taloudelliset vaikutukset eivät rajoitu vain vientitulojen arvoon. KPMG on laskenut 

näitä kokonais-vaikutuksia vuoden 2017 tiedoilla. Laskelmat julkaistiin 

marraskuussa 2018. 

 

Vientiteollisuus luo Suomeen kaikkiaan 90 miljardin euron arvonlisän, mikä vastaa 

46 prosenttia bruttokansantuotteen arvonlisäyksestä. Työpaikkoina 

kokonaisvaikutus on 1,1 miljoonaa työpaikkaa eli 43 prosenttia kaikista 

työpaikoista. Jokainen vientiteollisuuden työpaikka synnyttää reilun yhden 

työpaikan palveluihin. Verotuottoja kertyy yhteensä 28 miljardia euroa. 

Panos–tuotos -laskelmassa otetaan huomioon yritysten jatkuva toiminta ja 

investoinnit. Mukana ovat sekä välittömät vaikutukset alan yrityksissä, välilliset 

vaikutukset muilla toimialoilla sekä maksettujen palkkojen ja muiden tulojen 

aikaansaamat vaikutukset yksityiseen kulutukseen. Myös verotulojen 

kerrannaisvaikutukset ovat laskelmassa mukana. 

 

Vientiteollisuus on ollut jo pitkään Suomen hyvän tuottavuuskehityksen keskeinen 

aikaansaaja. Viimeaikainen kehitys tuottavuudessa on kuitenkin huolestuttava. 

Sekä teollisuudessa että koko kansantaloudessa tuottavuus ei ole enää kasvanut 

lainkaan vuoden 2017 alun jälkeen. Tuottavuus on muutoinkin hädin tuskin yltänyt 

vuoden 2008 tason yläpuolelle. Muissa EU-maissa tuottavuus on kasvanut selvästi 

Suomea nopeammin. 

 

Heikon tuottavuuskehityksen takaa paljastuu yritysten investointien vaatimaton 

kehitys Suomessa. Tilanne on ongelmallinen sekä aineellisissa että aineettomissa 

investoinneissa. Aineellisia investointeja ovat koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 

sekä tuotanto- ja liikerakennukset. Aineettomia investointeja ovat erityisesti 

tutkimus- ja kehittämis- sekä ohjelmistoinvestoinnit. 

 

Teollisuuden aineelliset investoinnit kasvoivat Suomessa vuosina 2015-2017 

taloustaantuman pohjalta, mutta selvästi hitaammin kuin muissa kilpailijamaissa. 

EK:n tammikuussa julkaiseman investointiedustelun mukaan investoinnit vähenivät 

uudelleen viime vuonna eivätkä yllä tänäkään vuonna vuoden 2017 tasolle. Inves-

tointiaste eli aineellisten investointien arvo jalostusarvoon suhteutettuna on 

Suomessa yksi verrokkimaiden alhaisimmista. 

 

Teollisuuden investointikehitys Suomessa on erityisen karu aineettomissa 

investoinneissa. Nämä investoinnit ovat miltei puolittuneet vuoden 2008 jälkeen. 

Elektroniikkateollisuudessa tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat vähentyneet 

erityisen paljon. Muussa teollisuudessa aineettomat investoinnit ovat pysyneet 

suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2005 alkaen. Hämmästyttävää on se, että 

muussa teollisuudessa Suomen investointiaste aineettomissa investoinneissa on 

lähinnä itäisen Euroopan maiden tasolla. 

 

Keväällä muodostettavan hallituksen on edesautettava rohkeasti yritysten 

investointeja Suomeen. On löydettävä tehokkaimmat keinot heikon 

investointiasteen nostamiseksi, samalla kun kannetaan vastuuta julkisen talouden 

kestävyysvajeesta. 

 

Suomeen on palautettava toimintamalli, joka turvaa kansallisen tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan tasapainoisen ja ennakoitavan kehittämisen. Soveltavan 

tutkimuksen rahoitukseen tulisi ohjata yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä 

tasokorotus seuraavan vaalikauden aikana. 

 

ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit 

ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. 
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Tutkimushankkeessa kehitetään uusi, yritysten investointikannustimia kuvaava 

dynaaminen malli, joka sisältää Suomen yritysverojärjestelmän keskeiset piirteet. 

 

Yritysten vapaissa poisto-oikeuksissa on kyse siitä, että yritys voi jaksottaa 

investointikustannuksia nykyistä vapaammin verotuksessa. Investoinnin voisi 

poistaa kerralla tai sen voisi jaksottaa. 

 

Epävarmuudesta selvitty ainakin toistaiseksi säikähdyksellä 

 

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia 

vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Kasvua oli tasaisesti kaikilla päätoimialoilla. 

Liikevaihdon kasvusta noin puolet oli volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja 

komponenttien maailmanmarkkinahintojen noususta aiheutunutta myynnin arvon 

nousua. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 77 miljardia euroa.  

Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli 

yhteensä 86 miljardia euroa. 

 

Teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo oli loka-joulukuussa 

suurempi kuin heinä-syyskuussa, mutta pienempi kuin vuotta aiemmin. Pudotusta 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon selittävät vertailuajankohdan laivatilaukset. 

Tilauskannan vahvistuminen jatkui loppuvuonna. Vuoden 2014 alun jälkeen 

toteutuneesta tilauskannan vahvistumisesta noin 60 prosenttia koostuu 

laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa olevista laivoista viimeisin toimitetaan 

asiakkaalle näillä näkymin vuonna 2024. 

 

Teknologiateollisuuden yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä ei kasvanut enää 

lainkaan syksyllä, mutta lisääntyi hieman tammikuussa verrattuna loppusyksyn 

tilanteeseen. Maailmantalouden epävarmuus näkyy markkinatilanteessa. 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset 

Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti yhdeksän 

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

vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. 

 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun 

lopussa ja kymmenen prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten 

liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten 

vastaavaan aikaan. Liikevaihdon kasvusta osa johtuu tuottajahintojen noususta. 

 

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 

neljä prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli noin 311 000 

eli runsaat 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Loka-joulukuussa henkilöstöä ei 

enää juurikaan lisätty. 

 

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstörekrytoinnit kääntyivät niin ikään 

laskuun loppuvuoden aikana. Vuoden aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 50 000, kun 

edellisvuonna niitä oli 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 67 prosenttia. 

Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja 

työpaikkaa vaihtaneita. 
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3 Työmarkkinat 

 
 
 

Työmarkkinat uudistuvat jäsenyritystemme parhaaksi 
 

Poliittiset lakot leimasivat työmarkkinavuotta 

 

Syksyllä 2017 alkanut liittokierros jatkui alkuvuonna ja eri aloilla käytiin 

alakohtaisia neuvotteluja kevääseen saakka. Työtaistelu-uhkia esiintyi, 

mutta varsin harva niistä johti lopulta työtaisteluihin. 

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset oli solmittu jo edellisenä 

vuonna ja ne toimivat kierroksen päänavaajina. Teknologiateollisuuden 

sopimuksissa sovittua työvoimakustannusten nousutasoa noudatettiin 

erittäin laajasti. Poikkeamat olivat sekä lukumäärältään että tasoltaan 

pieniä. Työriitojen sovittelussa syntyneet ratkaisut noudattivat niin ikään 

syntynyttä yleistä linjaa. Myös yrityskohtaisuutta pystyttiin monissa 

sopimuksissa edistämään. Syntyneet sopimukset auttoivat yhdessä 

kilpailukykysopimuksen kanssa tukemaan kustannuskilpailukyvyn ja 

viennin myönteistä kehitystä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n piirissä 

neuvottelukierroksen koordinaatio onnistui hyvin ja vientivetoisen 

työmarkkinamallin jatkolle luotiin hyvä pohja. 

 

Työrauha häiriintyi vuoden 2018 aikana kahteen eri otteeseen 

poliittisten lakkojen seurauksena. Ammattiyhdistysliikkeen ja maan 

hallituksen välit olivat olleet jo aiemmin kireät, mutta tilanne kärjistyi 

entisestään vuoden 2018 aikana. Teollisuusliiton työnseisaus 2.2.2018 

pysäytti tuotantoa laajasti. Satamien työnseisaukset aiheuttivat 

lisävahinkoa. Myös Ammattiliitto Pro kannusti jäseniään osallistumaan 

mielenosoituslakkoon. Työtaistelun aiheuttamat vahingot olivat 

erittäin suuret. Teknologiateollisuuden teollisuustoimialoilla yhden 

vuorokauden menetys tarkoittaa yhteensä noin 230 miljoonaa euroa 

liikevaihdolla mitattuna. Ammattiliitot vastustivat työnseisauksilla 

maan hallituksen toimia työttömien aktivoimiseksi, eli niin sanottua 

aktiivimallia. 

 

Työrauha häiriintyi poliittisten työtaistelutoimien takia toistamiseen 

syksyllä 2018. Tällä kertaa syynä oli maan hallituksen valmistelema 

lakiesitys, jonka tavoitteena oli helpottaa yksilöperusteista irtisanomista 

pienissä yrityksissä. Tavoitteena oli työllisyyden edistäminen. 

 

Teknologiateollisuuden toimialoilla kärsittiin syys-lokakuussa 

Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja ylempien toimihenkilöiden YTN:n 

ylityökielloista yhteensä kuuden viikon ajan. Lisäksi 40 

Teknologiateollisuuden jäsenyritystä tai niiden toimipistettä joutui yhden 

päivän poliittisen työnseisauksen kohteeksi 3.10.2018. Lakossa oli 

tuolloin Teknologiateollisuuden toimialoilla noin 33 000 työntekijää ja 

toimihenkilöä. Uusilta työnseisauksilta vältyttiin viime hetkellä, kun 

kriisiin löytyi ratkaisu maan hallituksen muutettua lakiesitystä 

toistamiseen marraskuun alussa. 

 

Ylityökielloista ja työnseisauksista aiheutui teknologiateollisuuden 

yrityksille mittavia menetyksiä. Ylityökiellon vakavuutta lisäsi se, että 

tuotanto oli hyvän taloustilanteen takia käynnissä monin paikoin täydellä 

teholla, ja työntekijöistä oli pulaa. Yhden päivän työnseisauksesta 40 

jäsenyrityksen toimipisteessä lokakuussa aiheutui yksin jopa 70 

miljoonan euron tuotannonmenetys. Tilanne oli yrityksille täysin 

kohtuuton, sillä ne olivat ulkopuolisia ay-liikkeen ja maan hallituksen 

riidassa. Taloudellisten menetysten lisäksi vaarassa olivat myös 
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yritysten maine ja toimitusvarmuus. Teknologiateollisuus ry keskittyi 

poliittisen riidan aikana tukemaan jäsenyrityksiään. Kriisin ratkeamiseksi 

tehtiin myös paljon taustatyötä maan hallituksen ja ay-liikkeen 

suuntaan. 

 

EK ja sen jäsenliitot ovat vaatineet poliittista lakko-oikeutta koskevaa 

oikeutta rajoitettavaksi samaan tapaan kuin muissa Pohjoismaissa. 

Vaatimus lainsäädännön uudistamisesta sisältyy Teknologiateollisuuden 

hallitusohjelmatavoitteisiin. 

 

Teollisuusliitto irtisanoi irtisanomislakikiistan yhteydessä niin sanotun 

kiky-pöytäkirjan päättymään 31.12.2019. Pöytäkirjassa on sovittu 

kilpailukykysopimukseen liittyvästä työajan pidennyksen 

toteuttamisesta. Teknologiateollisuus piti irtisanomista rankkana 

päätöksenä. Ilmoituksen ajankohdan katsottiin myös loukkaavan 

neuvottelukulttuuria, sillä Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus 

olivat nimenomaisesti sopineet, että ne arvioivat työajan 

pidentämisen vaikutuksia alan yritysten kilpailukykyyn ja 

työllisyyteen seuraavana vuonna ja tekevät tarvittavat 

johtopäätökset sen jälkeen. 

 

 

 

Työmarkkinaryhmien toiminta 

 

Teknologiateollisuuden työntekijä- ja toimihenkilösopimukset -ryhmien 

asiantuntijoiden vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta. Yhteensä 

yhdeksän henkilön kokonaisvahvuuteen rekrytoitiin vuonna 2018 viisi 

uutta henkilöä, mikä merkitsi vastuualueiden uudelleen järjestelyä ja 

laajaa mentorointia. Toimintavuonna vaihtui myös työmarkkinajohtaja. 

 

Työmarkkinatoiminta edellyttää tiettyä jatkuvuutta ja vakautta, mutta 

uudet henkilöt tuovat mukanaan myös tuoreita näkemyksiä ja 

toimintatapoja, joilla voidaan uudistaa tekemistä. Loppuvuodesta 

käynnistettiin hankkeita, joiden tavoitteena oli muun muassa edistää 

paikallista sopimista sekä edesauttaa uuden teknologian sujuvaa 

käyttöönottoa työyhteisöissä. 

 

Ryhmien käytännön työ on keskittynyt työehtosopimusten 

toimeenpanoon. Teollisuusliiton kanssa solmittuun sopimukseen 

sisältyvät uudet työaikajoustot (mahdollisuus sopia pekkaspäiviä 

työpäiviksi sekä vaihtaa lomarahat ja palvelusvuosilisät vapaaksi) 

kiinnostivat jäsenyrityksiä.  

 

Toimihenkilösopimusten osalta uusina avauksina jatkuvan neuvottelun 

työryhmissä on aloitettu vuoropuhelu digitalisaation vaikutuksesta 

toimihenkilötyöhön ja työehtosopimuksen digitalisointiprojekti 

tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen osalta.  

 

Kesällä valmistui virkamiestyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi 

työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitysluonnoksen useat 

kohdat aiheuttivat työnantajaliitoissa vakavaa huolta, johon 

Teknologiateollisuus yhdessä muiden työnantajaliittojen kanssa reagoi 

toteuttamalla syksyn aikana vaikuttamisoperaation. Operaation 

tavoitteena oli muuttaa esityksen kaikkein hankalampia kohtia 

paremmin tulevaan työelämään soveltuviksi. Vaikuttamistyö jatkui 

esityksen edettyä eduskunnan käsittelyyn.  

 

Työehtosopimusten palkantarkistukset 

 

Työehtosopimusten ensimmäisen vuoden palkkojen tarkistaminen 

toteutettiin vuoden 2018 vaihteessa. Myönteistä oli paikallisten 
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palkkaratkaisujen merkittävä yleistyminen toimialallamme. Yli 60 

prosenttia alan henkilöstöstä oli toimipaikalla neuvotellun, liittojen 

sopimasta perälaudasta poikkeavan palkkaratkaisun piirissä. 

Toimintatavan muuttuminen on kuitenkin hidas prosessi, sillä 

keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen aikana palkkaus jähmettyi ylhäältä 

annettuun muottiin.  

 

Teknologiateollisuuden aluetoimistot järjestivät 14 paikkakunnalla 

tilaisuuksia, johon osallistui noin 330 yritysten edustajaa. Tilaisuuksissa 

käsiteltiin erilaisia työehtosopimuksen paikallisen palkkaratkaisun 

mahdollisuuksia ja yksilöllisten palkankorotusten kohdentamista. 

Palkantarkistusten onnistumista tuettiin lisäksi vierailuilla yhdistyksen 

erilaisten työryhmien kokouksissa. Yhteensä syksyn tehostetut toimet 

tavoittivat noin 400 jäsenyritystä. Lisäksi syksyn työsuhdeneuvonnassa 

rohkaistiin yrityksiä sopimaan paikallisia ratkaisuja. 

  

Kustannuskilpailukyky parani vuonna 2018 ja paranemisen 

ennustetaan jatkuvan vuonna 2019 

 

Käytettävissä olevan tiedon mukaan Suomen kustannuskilpailukyky 

parani hiukan verrattuna kilpailijamaihin vuoden 2018 aikana. Suomen 

Pankin ennusteen mukaan paraneminen jatkuu, vaikkakin hitaana, myös 

vuonna 2019. Toteutunut kehitys kustannuskilpailukyvyn osalta on ollut 

hyvin lähellä sitä arviota, joka työehtosopimusratkaisuja tehdessä oli 

käytettävissä. 

 

Kustannuskilpailukyvyn paranemisesta huolimatta Suomen 

kustannuskilpailukykyä ei silti voi pitää vielä vahvana. Talouden 

avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytysten kohentamiseen 

on yhä tarvetta. Tämän hetken arvion mukaan Suomen 

kustannuskilpailukyvyn parantamisen tarve on noin 5 prosenttia 

kilpailijamaihin verrattuna. 

 

Tuottavuutta yhdessä -hanke 

 

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto käynnistivät kaksivuotisen 

Tuottavuutta yhdessä -hankkeen alkuvuodesta 2018. Hankkeen 

tarkoituksena on Lean-johtamisen, yhteistoiminnan ja paikallisen 

sopimisen kautta parantaa yritysten tuottavuutta sekä henkilöstön 

työtyytyväisyyttä. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan yli 20 

jäsenyritystä. Kehitysprojektit yrityksissä käynnistettiin yhteistoiminnan 

tason mittauksella ja tulosten analysoinnilla. Tulosten perusteella on 

havaittavissa, että yrityksissä halutaan erityisesti kehittää sisäistä 

viestintää ja tiedonkulkua sekä palkitsemista. Lean-johtamisen osa-

alueen valmennukset ovat olleet käynnissä ja keskeisenä tavoitteena on 

ollut johtamiskulttuurin muuttaminen osallistavampaan suuntaan sekä 

alaistaitojen kehittäminen.  

Työkaari kantaa -teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 

Työkaari kantaa -työhyvinvointihankkeen tavoitteena oli 

työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta 

työurien eheytyminen ja piteneminen. Hanke oli yhteistyöprojekti 

Teollisuusliiton, YTN:n ja Ammattiliitto Pro:n kanssa. Hanke sai ESR-

osarahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön kautta. 

Hanke tarjosi yrityksille tukea työkaluja työkaarijohtamiseen sekä 

työhyvinvoinnin kehittämiseen mm. järjestelmällä 16 seminaaria, 7 

valmennustilaisuutta ja 7 työpajaa ympäri Suomea. Lisäksi hanke 

tarjosi useita työkaluja, mm. Yksilötutka, Pomotsekki, 

työkaarikeskustelu, Työkaarimallin työkalupakki. 
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Hanke tarjosi oivallisen mahdollisuuden yritykselle verkostoitua ja 

sparrata muiden yritysten kanssa. Verkostoja oli yhteensä 7 ja 

verkostotapaamisia 31. 

Hankkeen aikana saatiin parannusta kaikilla työkaarijohtamisen osa-

alueilla. Parhaita tuloksia saavutettiin yrityksissä, joissa panostettiin 

kehittämiseen eniten. Mukana olleet yrityksistä raportoivat tuloksista 

mm. seuraavasti: 

• yli 40 % yrityksessä esimiestyön ja johtamisen todettiin 

parantuneen 

• yli 60 % yrityksestä kertoi osaavansa entistä paremmin räätälöidä 

henkilöstön tehtäviä työkyvyn mukaan 

• yli 60 % yrityksessä työaikajärjestelyt vastaavat entistä paremmin 

yrityksen ja henkilöstön tarpeita 

• yli 30 % totesi henkilöstön osaamisen kehittyneen hankkeen 

aikana.  

Hankkeen toimintaan ja yhdessä henkilöstön kanssa tehtävään 

työhyvinvoinnin kehittämiseen sitoutui syvemmin 46 yritystä ja sen 

tapahtumiin osallistui yhteensä yli 1200 johdon ja henkilöstön 

edustajaa yli 330 yrityksestä. Työkaari kantaa -hanke päättyi 

31.10.2018. 

Hanke sai jatkoa Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointi -

hankkeena. Jatkohankkeen yhteistyökumppaneina ovat edelleen 

Teollisuusliitto, YTN ja Ammattiliitto Pro. Jatkohankkeen 

osarahoittajana toimii Työ- ja elinkeinoministeriö.  

Jatkohanke käynnistyi 1.8.2018. Syksyllä 2018 haettiin yrityksiä 

mukaan hankkeeseen. Tavoitteena oli saada aktiiviseen toimintaan 

35 pk-yritystä. Lisäksi projektiin odotettiin osallistuvan viisi 

suuryritystä sekä kymmenen mikroyritystä. Varsinainen yrityksiin 

kohdistuva toiminta alkaa vuoden 2019 alussa yrityskohtasilla 

analyyseillä ja starttityöpajoilla. 

 

Aluetoiminta 

 

Työsuhdeasioiden neuvonnan lisäksi aluetoiminta konsultoi ja koulutti 

jäsenyritysten edustajia yrityskohtaisesti sekä alueellisissa 

tilaisuuksissa. Painopisteenä on ollut yrityskohtaisten työehtojen 

soveltaminen, erityisesti yhteistyö ja paikallinen sopiminen, joustavat 

työaikaratkaisut sekä yrityskohtainen palkanmuodostus.  

 

Aluetoiminnassa keskityttiin myös tekniikan alan koulutuksen 

vetovoiman kasvattamiseen sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyön 

kehittämiseen eri koulutustasoilla. Aluetoiminta osallistui kiinteästi 

MyTech-vetovoimaohjelman laajentamiseen. Lisäksi pilotoitiin alueellisia 

kasvuverkostoja ja kasvusavotta-toimintaa yritysten kasvun tueksi. 

 

Aluetoiminnan johtaja osallistui vuoden 2019 

eduskuntavaalivaikuttamisen suunnitteluryhmän toimintaan. 

 

Median edustajille järjestettiin suhdannekatsauksia, taustoitettiin alan 

tilannetta ja painotettiin yrityskohtaisuuden merkitystä työehdoissa sekä 

työrauhan merkitystä. 

 

Edellisenä vuonna käynnistettyä aluejohtokuntamallia kehitettiin muun 

muassa järjestämällä kaksi yhteistapaamista aluejohtokuntien 

puheenjohtajille. 

 

Jäsenviestintää hoidettiin myös alueellisilla uutiskirjeillä. 
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4 Hallinto ja muu toiminta 

 
 

4.1 Varsinainen kokous 
 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 26.4.2018 Helsingissä. Kokouksen 

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

läsnä 10 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 

 

4.2 Jäsenmaksut 2018 
 

Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen 

jäsenmaksut Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 

jäsenmaksusta.  

 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  

Jäsenmaksun perusteena on jäsenyrityksen Suomessa maksama palkkasumma 
luontoisetuineen. 

Jäsenmaksuna peritään 0,07 % edellisen kalenterivuoden palkkasummasta 

luontoisetuineen. Vähimmäisjäsenmaksu on 500 euroa. 

 

Yrityksenne liittyessä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi liittyy se samalla 

myös keskusjärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi. 
 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksu 
  

Pienyritykset (<150 tt) 
- Maksun perusteena on v. 2017 palkkasumma luontoisetuineen,  
 0,054 % palkkasummasta - 25 % 
-  Minimijäsenmaksu 50 euroa 
 

Isot yritykset (≥ 150 tt) 
- Jäsenmaksu muodostuu kahdesta erästä seuraavasti: 
 (0,0240 % palkkasummasta – 25 %) ja 
 (0,0225 % jalostusarvosta – 25 %) 
 
Jalostusarvo on seuraavien tuloslaskelman erien summa 
- palkat 
- henkilösivukulut 
- vuokrat 
- poistot 
- liikevoitto/-tappio 
 
   
Maksun perusteena on vuoden 2016 tai sitä lähinnä olevan tilivuoden 
jalostusarvo. 
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Jalostusarvon laskennassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 
jalostusarvo ei saa ylittää 55 % liikevaihdosta. 

  

  Edellä mainittujen erien lisäksi MTHL ei kerännyt jäsenmaksua omaan 

toimintaan. 

 

 

4.3 Johtokunta 
 

Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2018 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) 

  toimitusjohtaja Jani Elo, Rauman Rakennuspeltityö Elo Oy (Rauma) 

 

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa.  

4.4 Puheenjohtajisto 
 

Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 

valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Sami Ollikainen sekä varapuheenjohtajaksi Marjo 

Veitonmäki. 

 

4.5 Tilintarkastajat 
 
Vuosikokous valitsi vuoden 2018 tilintarkastajayhteisöksi PriceWaterhouseCoopersin. 

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. 

 

4.8 MTHL:n edustus Teknologiateollisuus ry:n 
hallintoelimissä 

 
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varajäsenenä oli Kehitysjohtaja Johanna 

Koskelainen. Työnantajapoliittisen työryhmään on jäsenenä kuulunut 

toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki. 

 

 

4.9 Jäsenkunta 
 

MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2018 lopussa 46 rakennuspelti- ja 

teollisuuseristysalan yritystä.  
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4.10 Tiedotustoiminta 
 

Kertomusvuoden aikana MTHL:n Työnantajat ry hoiti rakennuspelti- ja 

teollisuuseristysaloihin kohdistuvien työehtosopimusten tulkinta- ja 

soveltamiskysymyksiin liittyvän jäsentiedottamisen. 

 

Jäsenkirjeitä lähetettiin sähköisesti neljä. 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 8. päivänä maaliskuuta 2019 

 

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY 

Johtokunta 


