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1 Vuoden 2010 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 2010 vahvistetun talousarvion mukaisesti. 
 
 
 
 

2 Toimintaympäristö 
 

 

2.1 Yleistä  
 
Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 2010 olleen 
240 miljoonaa euroa. Vuoden 2010–2011 vaihteessa jäsenyritysten palveluksessa oli 2073 
henkilöä.  
 

2.2 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) yritysten 
liikevaihto Suomessa väheni viime vuonna hieman ja oli runsaat 20 miljardia euroa.  
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 
5 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009, mutta 4 prosenttia 
enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Tilauskannan arvo oli 
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joulukuun lopussa 4 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2009 ja 12 prosenttia 
pienempi kuin syyskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- 
ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähikuukausina matalalla tasolla.  
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstön väheneminen Suomessa jatkui loka-
joulukuussa. Henkilöstö väheni viime vuonna kaikkiaan 6 prosenttia eli 3 500:lla ja oli 55 000 
joulukuun lopussa. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto 
Suomessa kasvoi viime vuonna arviolta kolme prosenttia ja oli lähes 26 miljardia euroa. 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituote-
teollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 
28 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009 ja 31 prosenttia enemmän 
kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 
16 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2009 ja 12 prosenttia pienempi kuin 
syyskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin viime 
vuonna samaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstön väheneminen 
Suomessa jatkui loka-joulukuussa, joskin enää lievästi. Henkilöstö väheni viime vuonna 
kaikkiaan lähes 5 prosenttia eli 6 000:lla ja oli 125 000 joulukuun lopussa.  
 
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut) liikevaihto Suomessa kasvoi viime 
vuonna arviolta 50 prosenttia ja oli noin 9 miljardia euroa.  Terästuotteiden, värimetallien ja 
valujen tuotantomäärä lisääntyi kaikkiaan noin neljänneksen vuonna 2010. Maailman 
terästuotanto kasvoi viime vuonna 15 prosenttia. Tuotanto lisääntyi Aasiassa 12 prosenttia, EU-
maissa 25 prosenttia ja Pohjois-Amerikassa 36 prosenttia. Kiinan osuus maailman 
terästuotannosta oli 44 prosenttia. Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime 
vuonna hieman ja oli 13 500 joulukuun lopussa. 
 
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuussuunnittelu, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu, 
rakennesuunnittelu ja geotekniikka, talotekniikkasuunnittelu) liikevaihto Suomessa väheni viime 
vuonna arviolta kolme prosenttia ja oli 4,8 miljardia euroa. Teknologiateollisuuden 
tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa 
saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 33 prosenttia enemmän kuin 
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009 ja 22 prosenttia enemmän kuin edeltävällä 
vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Tilaukset kotimaasta lisääntyivät, mutta ulkomailta 
vähenivät. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa hieman suurempi kuin samaan aikaan 
vuonna 2009, mutta hieman pienempi kuin syyskuun lopussa. Viime kuukausien 
tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan 
olevan lähikuukausina suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Suunnittelu- ja 
konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna vajaat kolme prosenttia eli 
runsaalla 1 000:lla ja oli 43 000 joulukuun lopussa. 
 
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 
viime vuonna arviolta neljä prosenttia ja oli runsaat 7 miljardia euroa. Teknologiateollisuuden 
tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia 
tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti saman verran kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 
2009, mutta 65 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. 
Keskeinen syy tilausten lisääntymiseen on tietotekniikkapalvelujen ulkoistamiset muilta 
elinkeinoelämän toimialoilta sekä julkiselta sektorilta. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 
5 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2009, mutta 6 prosenttia suurempi kuin 
syyskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. 
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi jonkin verran loppuvuoden aikana. 
Henkilöstö kasvoi viime vuonna kaikkiaan runsaat kaksi prosenttia eli yli 1 000:lla ja oli runsaat 
54 000 joulukuun lopussa. 
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2.3 Vuoden 2011 näkymät  
 
Koko maailmantalouden tasolla talouskriisin pahin vaihe lienee ohitettu. Maailmantalouden 
arvioidaan kasvavan tänä vuonna runsaat neljä prosenttia, kun viime vuonna kasvua kertyi viisi 
prosenttia. Tämänvuotisesta kasvusta peräti 70 prosenttia syntyy kehittyvissä maissa ja 
erityisesti Kiinassa, Intiassa ja muissa Aasian maissa. Kehittyneiden maiden, lähinnä Pohjois-
Amerikan, Länsi-Euroopan ja Japanin, osuus kasvusta on loput 30 prosenttia. Euroalueen 
ennakoidaan kasvavan ainoastaan 1,5 prosenttia. Kasvun hitauteen vaikuttavat erityisesti 
eteläisen Euroopan maat, joissa kasvunäkymät ovat edelleen vaisut. 
 
Suomessa vienti tuo arviolta puolet bruttokansantuotteesta. Teollisuuden osuus tavara- ja 
palveluviennistä on 90 prosenttia ja teknologiateollisuuden osuus 60 prosenttia. Suomalaisten 
hyvinvoinnin ja teknologiateollisuuden välillä on kohtalonyhteys. Tämä käy selvästi ilmi 
vertaamalla keskenään teknologiateollisuuden liikevaihdon ja toisaalta valtion verotulojen 
viimeaikaistakin kehitystä. Liikevaihdon kasvu vuoden 2009 jälkeen on ollut tähän asti liian 
vaatimatonta, jotta valtion ja kuntien velkaantumiskierre saataisiin hallintaan.   
 
Teknologiateollisuuden saamien uusien tilausten lisääntyminen loka-joulukuussa antaa toivoa 
siitä, että vientiteollisuus voisi päästä tukevampaan kasvuun. Epävarmana jatkuvassa 
maailmantalouden tilanteessa tämä edellyttää kuitenkin jatkuvia ponnisteluja sekä yritysten että 
koko Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisenä ongelmana on pk-yritysten oman 
ulkomaanviennin vähäinen osuus Suomen koko viennissä. Muissa kilpailijamaissa pk-yrityksillä 
on suurempi merkitys ulkomaankaupassa.  
 
 
 
 

3 Työmarkkinat 
 

 

3.1 Työehtosopimusratkaisut 2009–2012  
 
Elokuussa 2009 sovitun kolmevuotisen sopimuksen mukaisesti neuvoteltiin syksyllä 2010 pelti- 
ja teollisuuseristysalaa koskevat seuraavan sisältöiset palkkaratkaisut: 
 

3.2 MTHL:n työehtosopimus 2009–2012 
 

Taloudellinen tausta palkkaratkaisua tehtäessä 
 
Talouden kasvunäkymät olivat epäyhtenäiset ja investointihyödykkeiden kysynnän ennakoitiin 
elpyvän hitaasti. Talouskehityksen vaikutukset pelti- ja teollisuuseristysalan työpaikkojen  
talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanteisiin poikkesivat merkittävästi eri työpaikoilla. 
Työehtosopimusosapuolten talous- ja työllisyystilanteen perusteella sopimalla palkkaratkaisulla 
haluttiin osaltaan turvata alan työpaikkojen toimintaedellytyksiä, kustannuskilpailukykyä, 
tuottavuuden kehittymistä sekä työllisyyden ja ostovoiman säilymistä taantumassa.  
 

Palkkaratkaisun sisältö – Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja 
suuruus 
 
On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan yhdessä yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- 
ja työllisyystilannetta. Sen perusteella arvioidaan työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaavan 
palkankorotuksen toteutustapaa, ajankohtaa ja suuruutta huomioon ottaen 
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kustannuskilpailukyky, tuottavuus, kannustavuus sekä työllisyys- ja ostovoimatekijät tavoitteena 
yksimielisyys ratkaisun sisällöstä. 
 
Palkkaratkaisua käsitellään pääluottamusmiehen, tai ellei luottamusmiestä ole valittu, 
työntekijöiden valitseman edustajan kanssa hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30.9.2010 
mennessä. 
 
Palkkaratkaisun tavoitteena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista 
palkkarakennetta ja tuottavuuden kehittymistä työpaikoilla. Tarkoituksena myös on, että 
paikallisissa keskusteluissa käsitellään palkkaporrastuksen oikeellisuutta ja niitä toimenpiteitä, 
joita palkkauksen ylläpito palkkarakenteen mukaisesti vaatii.  
 
Mikäli ei edellä mainitulla tavalla saavuteta yksimielisyyttä palkkaratkaisun toteutuksesta eikä 
käsittelyajan jatkamisesta paikallisesti sovita, toteutetaan palkkaratkaisu 1.10.2010 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 %:n suuruisena yleiskorotuksena ja 
0,5 %:n suuruisena eränä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin. Erästä työnantaja jakaa 
kullekin työntekijälle korotuksia palkkarakenteen perusteella liittojen ohjeistuksen mukaisesti. 
Erän jako tulee selvittää pääluottamusmiehelle ennen käyttöönottoa. Korotukset kohdistetaan 
sekä aikapalkkoihin että suorituspalkkoihin. Jos erää ei työpaikalla edellä mainitulla tavalla jaeta 
tai sovita sen muusta käytöstä, se jaetaan yleiskorotuksena.   
 
Mikäli paikallisen tarkastelun perusteella työpaikalla yhdessä päädytään edellisessä 
kappaleessa mainittua pienempiin korotuksiin tai niistä luovutaan, on ratkaisu tehtävä 
kirjallisesti ja saatettava työehtosopimusosapuolille tiedoksi. 
 
 

3.3 MTHL:n työehtosopimusneuvotteluissa sopimat 
työryhmät 

 

Huumetyöryhmä 
 
Työryhmän työn tuloksena syntyi yleisluontoinen suositus yrityksen sisäisesti toteutettavaan 
huumetestaukseen sekä kannanotto toimenpiteistä yrityksen ulkopuoliseen testaukseen.  
Huumetyöryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. 
 

Palkkarakenteen kehittämistyöryhmä 
 
Työryhmään kuuluneet liittojen edustajat kartoittivat vuoden 2010 aikana muutaman 
jäsenyrityksen palkkamääräysten soveltamiskäytäntöjä. Työryhmä kokoontui neljä kertaa sekä 
yhden kerran kentän edustajilla vahvistettuna. Palkkarakenteen kehittämistyöryhmä antaa 
väliselvityksensä vuoden 2011 palkantarkistusneuvottelujen yhteydessä. Työryhmän työ jatkuu 
koko sopimuskauden.  
 

Matkamääräysten kehittämistyöryhmä 
 
Työryhmä kartoitti vuoden 2010 aikana matkamääräysten soveltamiskäytäntöjä kahdeksassa 
jäsenyrityksessä. Kokouksia pidettiin toimintavuoden aikana viisi sekä lisäksi yksi kokous, jossa 
mukana olivat myös kentän edustajat. Myös matkamääräysten kehittämistyöryhmän työ jatkuu 
sopimuskauden ajan. 
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3.4 Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus  
(Teknologiateollisuus – Ylempien 
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n solmimaa 
sopimusta. 
 
 

3.5 Toimihenkilöiden työehtosopimus 
(Teknologiateollisuus – Toimihenkilöunioni TU) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n solmimaa 
sopimusta 
 

Jäsenyritysten avustaminen työsuhdeasioissa 
 
Jäsenyritysten neuvonta työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa on jatkunut varsinkin 
työntekijäsopimusalueella MTHL:n Työnantajat ry:n tärkeänä perustehtävänä. 
Työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita tuli ratkaistavaksi 
vuoden 2010 aikana pelti- ja teollisuuseritysalalla yksi.  Työrauha oli alan yrityksissä hyvä. 
Laittomia työtaisteluja pelti- ja teollisuuseristysalalla ei vuoden 2010 aikana esiintynyt. 
 

3.6 Ammattitutkinnot ja muu koulutus osaamisen 
perustana 

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

Rakennuspeltiseppä alan koulutukset 
 
1.8.2010 perustettu tutkintotoimikunta on syyslukukauden 2010 aikana allekirjoittanut 
2 rakennuspeltisepän erikoisammattitutkintoa, 6 ammattitutkintoa ja 1 osatutkinnon.   
 
Rakennuspeltisepän koulutuspaikat lisääntyivät 16:lla syksyllä 2010, jolloin Turun 
ammattiopistosäätiössä aloitettiin 3-vuotinen Talotekniikan perustutkintokoulutus.  
Työllisyyskoulutuksena toteutettava tutkintotavoitteeton rakennuspeltisepän peruskoulutus 
käynnistyi Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksessa 7. kerran. 6 kuukautta kestävässä 
koulutuksessa aloitti 11 aikuisopiskelijaa. 
Turun ammatti-instituutin ja Opeco Oy:n yhteisessä vuonna 2001 käynnistyneessä 
rakennuspeltisepän ammatti- ja erikoistutkintokoulutuksessa opiskeli v. 2010 aikana 
26 aikuisopiskelijaa eri puolilta Suomea. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. 
 

Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
 
Tutkintotoimikunta allekirjoitti vuoden 2010 aikana 11 teknisen eristäjän perustutkintoa ja 1 
teknisen eristäjän ammattitutkinnon. 
 

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 
 
Tutkintotoimikunta allekirjoitti vuoden 2010 aikana 8 ilmastointiasentajan 
erikoisammattitutkintoa, 6 ilmastointiasentajan ammattitutkintoa ja 1 osatutkinnon sekä yhden 
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ilmastointijärjestelmän puhdistajan perustutkinnon. Lisäksi suoritettiin 
35 ilmastointiasennukseen suuntautunutta talotekniikan LVI-asentajan perustutkintoa ja 
32 osatutkintoa. 
 

Talotekniikka-alan aikuiskoulutuspalveluiden kehittäminen  
(Taloks-projekti) 
 
Vuoden 2006 lopussa valmistuneen esiselvityksen pohjalta käynnistetty koulutuksen sisältöä ja 
järjestämistä kehittävä hankekokonaisuus päättyi vuoden 2010 lopussa. Hankkeen keskeisenä 
tavoitteena oli etsiä ratkaisumalleja ympäri maan hajallaan olevan alan koulutuksen 
organisoimiseksi toimialaa paremmin palvelevalla tavalla.  
 
 
 
 

4 Hallinto ja muu toiminta 
 

 

4.1 Varsinainen kokous 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 20.4.2010 Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Arme Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pyykönen. Kokouksessa oli läsnä 10 osallistujaa. 
Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 

4.2 Jäsenmaksut 2010 
 
Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen jäsenmaksut 
Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksusta. 
 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  
 Vuoden 2010 jäsenmaksun perusteena oli tuotannon jalostusarvo:  
 Teknologiateollisuus ry:n vähimmäisjäsenmaksu oli 300 euroa sekä lisäksi 0,035 % 

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

 Loppusummaan lisättiin arvonlisävero. 
 
 Jalostusarvo koostui seuraavien erien summasta  
 -  palkat  
 -  henkilösivukulut  
 -  vuokrat  
 -  poistot  
 -  liikevoitto/tappio  
  
 Maksun perusteena oli vuoden 2008 tai sitä lähinnä olleen tilivuoden jalostusarvo.  
 
 Yrityksen liittyessä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi liittyi se samalla myös keskusjärjestö 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseneksi.  
 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksu 
  
 Pienyritykset (<150 tt)  
 -  Maksun perusteena oli 2009 palkkasumma luontoisetuineen, josta maksu on 0,065 %.  
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 -  Minimi jäsenmaksu 50 euroa  
 
 Isot yritykset (≥ 150 tt)  
 -  EK:n jäsenmaksun peruste muodostui kahdesta erästä  
  -  palkkasumma luontoisetuineen 0,032 %  
  -  jalostusarvo 0,029 %  
 
 Jalostusarvon laskennassa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo 2008 tai sitä 

lähinnä oleva tilivuodenjalostusarvo ei saanut ylittää 55 %:ia liikevaihdosta.   
 
 Lisäksi edellä mainitulla tavalla määräytyvää vuoden 2010 EK:n jäsenmaksua alennettiin 

10 %. Alennus ei koskenut minimijäsenmaksua. 
 
 Teknologiateollisuus ry suoritti ennen vuoden 2010 alkua jäsenekseen liittyneiden yritysten 

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

4.3 Johtokunta 
 
Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2010 kuuluneet: 
   
  tuotantojohtaja Hannu Koret, Kymppi-Eristys Oy (Oulu) 
  toimitusjohtaja Markku Kuusisto, Lämpösulku Oy (Kotka) 
  tekninen johtaja Pekka Leinola, Vaasa Mechanics Oy (Vaasa) 
  toimitusjohtaja Pekka Pynnönen, Kangasniemen Peltityö Oy (Kangasniemi) 
  toimitusjohtaja Jukka Pyykönen, Arme Oy (Kulloo) 
  toimitusjohtaja Tommi Saarnio, Eristys Hewaco Oy (Vantaa) 
  tekninen johtaja Esko Salmi, Eupart Oy (Kiukainen) 
  toimitusjohtaja Arvo Tähtinen, K. T. Tähtinen Oy (Pori) 
  toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki, Pelti- ja Rautatyö Oy (Helsinki) 
  toimitusjohtaja Jaakko Virtanen, Virte-Metalli Oy (Turku) 
 
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. 
 

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

4.5 Tilintarkastajat 
 
Vuosikokous valitsi vuoden 2010 tilintarkastajaksi PriceWaterhouseCoopersin, josta 
tilintarkastajiksi nimettiin KHT Eero Suomela ja KHT Juha Wahlroos sekä varatilintarkastajiksi 
KHT Kaj Wasenius ja KHT Leena Puumala. 
 

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

 
Teknologiateollisuus ry:n hallitukseen varajäsenenä toimintavuoden 2010 aikana kuului Raimo 
Leinola. 
 
Työnantajapoliittisen työryhmään on jäsenenä kuulunut hallituksen puheenjohtaja Kalevi 
Kronholm. 
 

4.8 Jäsenkunta 
 
MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2010 lopussa 71 rakennuspelti- ja 
teollisuuseristysalan yritystä.  
 

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

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

4.11 Yhdistyksen talous 
 
Yhdistyksen taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. 
 
Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2011 
 
METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. 
Johtokunta 
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