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1 Vuoden 2016 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 2016 vahvistetun talousarvion 
mukaisesti. 
 
 
 
 

2 Toimintaympäristö 
 

 

2.1 Yleistä  
 
Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten liikevaihdon arvioitiin vuonna 
2016 olleen noin 265 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 päättyessä jäsenyritysten 
palveluksessa oli arviolta noin 1800 henkilöä.  
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2.2 Yritystoiminnan kehitys eri toimialoilla 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, 
terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 14,3 miljardia euroa 
vuonna 2016. Liikevaihto väheni kaksi prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 30,4 miljardia euroa.  
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat 
loka-joulukuussa korkeammalla tasolla kuin heinä-syyskuussa. Tilausten arvo ei 
kuitenkaan yltänyt loppuvuoden 2015 tasolle.  
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 
euromääräisesti 11 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta yhdeksän 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla vuosineljänneksellä.  
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin syyskuun 
lopussa, mutta niin ikään neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa.  
 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suunnilleen samalla tasolla kuin 
viime vuonna samaan aikaan.  
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen 
vuonna 2016. Henkilöstö supistui runsaat kuusi prosenttia eli 2 600:lla verrattuna 
vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 38 000. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus  
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten 
liikevaihto Suomessa oli yhteensä 28,3 miljardia euroa vuonna 2016. Liikevaihto 
kasvoi prosentin edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto 
oli 33,3 miljardia euroa.  
 
Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat loka-
joulukuussa korkeammalla tasolla kuin heinä-syyskuussa. Tilauskannan arvo ei 
kuitenkaan yltänyt loppuvuoden 2015 tasolle.  
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja 
metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 
euromääräisesti 32 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja kuusi prosenttia 
enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla vuosineljänneksellä.  
 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa hieman suurempi kuin syyskuun lopussa, 
mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa.  
 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna korkeammalla tasolla kuin 
viime vuonna samaan aikaan.  
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen 
vuonna 2016. Henkilöstö supistui vajaat kaksi prosenttia eli 2 200:lla verrattuna 
vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 122 500. 
 
Metallien jalostus  
 
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) 
liikevaihto Suomessa oli yhteensä 8,7 miljardia euroa vuonna 2016. Liikevaihto 
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väheni neljä prosenttia edellisvuotisesta. Liikevaihdon vähenemisen syynä oli 
edellisvuotista alempi hintataso, mitä jatkui syksyyn asti. Alan tuottajahinnat olivat 
viime vuonna keskimäärin seitsemän prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 
2015. Joulukuussa tuottajahinnat olivat 11 prosenttia korkeammalla tasolla kuin 
vuotta aiemmin samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2007 metallien 
jalostuksen liikevaihto Suomessa oli kaikkiaan 11,2 miljardia euroa. 
 
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon 
määrä Suomessa oli viime vuonna seitsemän prosenttia suurempi kuin vuonna 
2015. Terästuotteiden, värimetallien ja metallimalmien tuotantomäärät lisääntyivät, 
valujen tuotantomäärä väheni muutaman prosentin. 
 
Terästuotanto maailmanlaajuisesti oli viime vuonna kokonaisuudessaan hieman 
suurempi kuin vuonna 2015, mutta joulukuussa kuusi prosenttia suurempi kuin 
vuotta aiemmin samaan aikaan. Joulukuun tuotanto lisääntyi EU-maissa 14 
prosenttia, PohjoisAmerikassa 10 prosenttia ja Aasiassa neljä prosenttia. 
 
Suurimmat tuotantomaat joulukuussa olivat Kiina, Japani, Intia, Yhdysvallat, 
Venäjä ja Etelä-Korea. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 50 prosenttia. 
 
Metallien jalostusyritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna 
korkeammalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan.  
 
Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen vuonna 2016. 
Henkilöstö supistui vajaat kolme prosenttia eli noin 400:lla verrattuna vuoden 2015 
keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 15 400. 
 
Suunnittelu- ja konsultointiala 
 
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 
asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli yhteensä kuusi miljardia euroa 
vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä 
edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa.  
 
Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta pysyivät loka-
joulukuussa suunnilleen samalla tasolla kuin heinä-syyskuussa. Tilausten arvo oli 
kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2015 lopulla. Toimialalle ovat 
tyypillisiä suuret vaihtelut erityisesti uusien tilausten kehityksessä 
vuosineljännesten välillä.  
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja 
konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 
euromääräisesti kaksi prosenttia vähemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta 13 
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan 
arvo oli joulukuun lopussa saman suuruinen kuin syyskuun lopussa, mutta 14 
prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 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 edelleen 
vuonna 2016. Henkilöstö lisääntyi yli kolme prosenttia eli noin 1 600:lla verrattuna 
vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin lähes 50 000. 
 
Tietotekniikka-ala 
 
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto 
Suomessa oli yhteensä 11,3 miljardia euroa vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi kolme 
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prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 
kaikkiaan 6,7 miljardia euroa.  

Tietotekniikka-alalla uudet tilaukset ja tilauskanta olivat loka-joulukuussa uudelleen 
noususuunnassa verrattuna heinä- syyskuuhun. Tästä huolimatta ne jäivät jonkin 
verran alemmalle tasolle kuin vuoden 2015 lopulla. Toimialalle ovat tyypillisiä 
suuret vaihtelut erityisesti uusien tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.  

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 52 
prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta kaksi prosenttia vähemmän 
kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Peliteollisuuden yritykset eivät ole 
mukana tässä tiedustelussa.  

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa viisi prosenttia suurempi kuin syyskuun 
lopussa, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa.  

Viime kuukausien tilauskehityksen ja peliteollisuuden myönteisen kehityksen 
seurauksena tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan 
alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi edelleen vuonna 2016. 
Henkilöstö lisääntyi lähes kaksi prosenttia eli noin 1 100:lla verrattuna vuoden 2015 
keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin runsaat 60 000. 

2.3 Vuoden 2017 näkymät  
   
Maailmantalouden kasvu on jonkin verran nopeutunut viime kuukausina. Myös 
näkymät ovat aiempaa valoisammat. Taantumassa olleet maat, kuten Venäjä ja 
Brasilia ovat vähitellen pääsemässä talouskasvuun. Nähtäväksi jää, missä määrin 
poliittisen epävarmuuden lisääntyminen Yhdysvalloissa ja Euroopassa vaikuttaa 
tulevaan talouskasvuun.  
 
Teollisuuden palautumista vahvempaan kasvuun on odotettu pitkään maailmalla. 
Viimeaikainen kehitys vahvistaa käsitystä siitä, että näin olisi jo tapahtumassa. 
Raaka-aineiden hintojen nousu toimii tässä yhtenä kirittäjänä.  
 
Teollisuustuotanto on lisääntynyt viime kuukausina EU-maissa, Yhdysvalloissa, 
Japanissa ja useimmissa kehittyvissä maissa. Teollisuuden ostopäälliköiden 
näkemyksen mukaan kasvu on myöskin nopeutumassa. Venäjän teollisuuden 
piirissä nähdään jo selvästi elpyvää tuotantoa. Kiinassa tuotanto on niin ikään 
kasvanut viime kuukausina.  
 
Teollisuustuotannon piristyminen helpottaa yrityksiä myös investoimaan enemmän. 
Esimerkiksi Venäjällä investointien supistuminen on ainakin toistaiseksi päättynyt ja 
odotukset niiden kääntymisestä loivaan kasvuun jo tänä vuonna ovat vahvistuneet.  
 
Teollisuuden näkymien paraneminen sekä samanaikainen kuluttajien luottamuksen 
vahvistuminen tukevat myös bruttokansantuotteen kasvua useissa maissa. 
Euroalueella bkt:n kasvu on jopa hieman nopeutunut viimeisen kolmen kuukauden 
aikana.  
 
Näihinkin tietoihin nojautuen myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on nostanut 
arviotaan maailmantalouden kasvusta tänä vuonna. Tammikuun ennusteessa 
kasvuksi arvioidaan 3,4 prosenttia, kun viime vuonna maailmantalous kasvoi 
kaikkiaan 3,1 prosenttia.  
 
IMF:n ennusteessa kasvun painopiste on edelleen kehittyvissä maissa, kuten 
Kiinassa, Intiassa ja muualla Aasiassa. Kehittyvien maiden kasvua tukevat myös 
Venäjä ja Brasilia, joiden ennakoidaan pääsevän tänä vuonna lievään kasvuun. 
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Pohjois-Amerikan talouden ennustetaan kasvavan nopeammin kuin viime vuonna, 
Länsi-Euroopan hieman viimevuotista hitaammin. Keski- ja Itä-Euroopassa 
bruttokansantuote kasvaa nopeammin kuin vuonna 2016.  
 
Suomen vienti on pääsemässä kasvuun  
 
Suomen talous ylsi viime vuonna loivaan, noin 1,5 prosentin kasvuun. 
Bruttokansantuotteen kasvun takana olivat erityisesti rakentaminen sekä yksityinen 
kulutus. Euromääräisesti laskien viennin arvo ei kuitenkaan kasvanut. 
Tavaraviennin arvo väheni 3-4 prosenttia verrattuna vuoteen 2015. Viennin 
kehitystä on tarkoituksenmukaisinta tarkastella sen arvon eikä määrän perusteella, 
jotta globaalisti määräytyvien lopputuotteiden hinnat tulisivat myös esille.  
 
Koko tavaraviennin arvon vähenemisestä huolimatta syksyllä oli joitakin toimialoja, 
joiden vienti oli kasvussa. Syys-lokakuussa näitä tuotteita olivat dieselpolttoaineet, 
sahatavara, paperimassa, lääkintälaitteet, lääkkeet, värimetallit sekä metallimalmit. 
Näiden tuoteryhmien arvo Suomen koko tavaraviennistä oli viidennes, joten ne 
edustivat varsin kapeaa osuutta.  
 
Laivatilausten, autonvalmistuksen ja Äänekosken sellutehtaan 
vaikutus vientiin  
 
Suomen viennin arvo ja siinä erityisesti tavaraviennin arvo on asteittain 
pääsemässä uudelleen kasvuun vuoden 2017 kuluessa. Teknologiateollisuuden 
laskelma Turun suurten laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon 
sekä Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta kertoo tästä 
muutoksesta. Nämä kolme tekijää vaikuttavat vientiin liukuvasti kolmen vuoden 
aikana 2017-2019.  
 
Kokonaisvaikutus Suomen koko tavara- ja palveluvientiin on 4,5 prosenttia eli 3,5 
miljardia euroa vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2016. Kasvua vuotta kohden on 
1,5 prosenttia. Vastaavasti vaikutus koko tavaravientiin on kolmen vuoden päästä 
6,5 prosenttia eli 2,2 prosenttia vuotta kohden.  
 
Jos Suomen viennin arvo pysyisi muutoin ennallaan, vienti palautuu takaisin 
vuosien 2012-2013 tasolle. Eroa vuosien 2007-2008 ennätystasolle jää vielä paljon. 
 
Teollisuustuotannon supistumisen sekä jäljelle jäävän kapasiteetin käyttöasteiden 
perusteella voidaan laskea, että teollisuuden tuotantokyky on vähentynyt kaikkiaan 
viidenneksen vuoden 2008 jälkeen. Edellä kuvatut tuotantokapasiteetin yksittäiset 
laajennukset palauttavat tästä kapasiteetin pudotuksesta noin neljänneksen.  
 
Suomi tarvitsee lisää tämänkaltaisia, teollisuuden tuotantokapasiteettia vahvistavia 
uutisia. Yhteiskunnalla on halutessaan moninaiset keinot tukea näiden 
toteutumista.  
 
Suomen on nyt huolehdittava siitä, että jatkossa vientisektori määrittelee 
palkkakustannusten yleisen kehityksen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Tämä ei 
kuitenkaan riitä Suomelle. Tuottavuuden saaminen uuteen nousuun edellyttää 
myös työehtosopimusten laaja-alaista uudistamista, jotta työajoista ja 
palkantarkistuksista kyettäisiin yksityiskohtaisesti sopimaan paikallisilla ratkaisuilla. 
Olisi toivottavaa, että toimialojen välillä käynnistyisi kilpailu siitä, mikä 
työehtosopimus on kaikkein modernein ja soveliain nykyiseen globaaliin 
toimintaympäristöön. Tuottavasta työstä tulee palkita.  
 
Yritysten tuottavuuden kääntäminen uuteen nousuun vaatii myös muita 
uudistuksia. Yritysverotuksen ja energian hinnan on tuotava suomalaisille yrityksille 
kilpailuetua suhteessa muihin maihin. Nykyisellään tätä etua ei ole tai ainakaan 
riittävästi. Vastaavasti yritysten investointipäätöksiä ja niiden toteuttamista 
koskevaa haitallista normistoa tulee määrätietoisesti keventää.  
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Myös itse yritysten on uudistuttava ketterästi. Digitaalisuus, robotiikka ja muu 
automaatio sekä biotalous tarjoavat uusia mahdollisuuksia, joihin on tartuttava 
ennakkoluulottomasti. 
 
 
 

3 Työmarkkinat 
 

 

3.1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen 3. vuoden 
palkkaratkaisu 

 
Vuonna 2013 solmitun työllisyys – ja kasvusopimuksen jatkuminen vielä kolmannen 
vuoden osalta ratkesi kesäkuussa 2015 keskusjärjestöjen päästyä sopimukseen 
palkkojen tarkistamisesta syksyllä. Tämä oli myös Teknologiateollisuuden 
tavoitteen mukaista, joskin sopimus poikkesi alkuperäiseen tyka-sopimukseen 
sisältyneestä tarkoituksesta sopia vain palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. 
Ratkaisussa sovittiin palkkojen nostamisesta 16 eurolla kuukaudessa kuitenkin 
vähintään 0,43 prosenttia. 
 
Teknologiateollisuus neuvotteli kesällä sopijakumppaniensa kanssa 
työehtosopimusten palkkaratkaisun vuodelle 2015 edellä mainitun 
keskusjärjestösopimuksen mukaisesti. Palkkaratkaisumalli teknologiateollisuudessa 
oli sopimuskauden aiempia vuosia vastaava. Ensisijaisesti palkkaratkaisusta tuli 
neuvotella paikallisesti, jolloin korotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus olivat 
vapaasti sovittavissa. Toinen vaihtoehto oli korottaa palkkoja yrityksen 
palkkapolitiikan mukaisesti työnantajan päätöksellä. Vasta viimeisenä vaihtoehtona 
tuli toteutettavaksi palkkojen yleiskorotus, mikä tuntipalkkaisilla merkitsi 10 sentin 
korotusta tuntia kohden. 

3.2  Yksikkökustannukset edelleen kasvussa - 
palkkaratkaisun toteutuminen yrityksissä 

 
Suomen teollisuuden yksikkötyökustannukset ovat viimeiset kaksi vuotta olleet 
jälleen reilussa nousussa. Lisäksi yksikkötyökustannusten kasvuvahti on ollut 
selvästi nopeampaa kuin esimerkiksi Saksassa tai Ruotsissa. Vuodelle 2015 
teknologiateollisuudessa osui jopa kaksi sopimuskorotusta; edellä kerrotun tykan 3. 
vuoden korotuksen ohella palkkoja tuli korottaa maaliskuussa 0,4 prosentin 
yleiskorotuksella ellei työpaikalla muista menettelytavoista sovittu tai päätetty. 
 
Teknologiateollisuus selvitti palkkaratkaisujen toteutumista yrityksissä. 
Valitettavasti tulokset osoittavat, että työllisyys- ja kasvusopimus ei ole edistänyt 
paikallista sopimista vaan se johti huonompaan suuntaan. Paikallisen ratkaisun 
piirissä palkantarkistusten ajankohdan tai toteutustavan osalta oli syksyllä enää 
vain vähän yli 10 % henkilöstöstä. Jäykkä yleiskorotusperinne johtaa 
työehtosopimuksia korkeampaan työvoimakustannuskehitykseen toisin kuin 
esimerkiksi Saksassa, kun tes-korotuksia ei pystytä kohdentamaan suoriutumisen 
mukaisesti työpaikoilla.  
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3.3 Valtiovallan tiukka ote 
työmarkkinauudistuksiin 

 
Pääministeri Juha Sipilän hallitus kertoo ohjelmassaan muun ohella pyrkivänsä 
rakentamaan kattavan yhteiskuntasopimuksen Suomen talouden nousua ja 
parempaa työllisyyttä vauhdittavien päätösten tueksi. Tarkoituksena on tällä 
sopimuksella alentaa yksikkötyökustannuksia vähintään viisi prosenttia. Suomen 
kilpailukyvyn palauttaminen vaatisi lisäksi maltillisia palkkaratkaisuja sekä yritysten 
omia toimia, joilla kummallakin pitäisi tavoitella viiden prosentin 
”kilpailukykyloikkaa”. 
 
Sopimusta ei kuitenkaan syntynyt kesän aikana, joten hallitus otti ohjat käsiinsä ja 
esitti kilpailukykyä parantavia pakkolakeja. Tilannetta parannettaisiin rajaamalla 
työmarkkinaosapuolten mahdollisuutta sopia asioista. Pakkolait hallitus aikoo viedä 
käytäntöön vuoden 2016 puolella, jollei se saa kilpailukykyä riittävästi parantavaa 
ehdotusta työmarkkinajärjestöiltä. 
 
Työmarkkinajärjestöt yrittivät useampaan kertaan tavoitella yhteisymmärrystä, 
mutta kerta toisensa jälkeen neuvottelut katkesivat ja tilanne oli vuoden päättyessä 
täysin avoin. Työnantajapuolen näkökulmasta yhteiskuntasopimusneuvotteluja 
haittasivat eniten ammattijärjestöjen pyrkimys laajempaan työmarkkinaratkaisuun 
sekä varsinkin SAK:lta puuttuva liittojensa valtuutus sopia rakenteellisista 
uudistuksista. Tilannetta ei myöskään edistänyt AKT:n irtautuminen 
neuvotteluprosessista. 
 
Osana työelämäuudistuksia hallitus asetti selvitysmies Harri Hietalan kartoittamaan 
yrityksien paikallisen sopimisen kehittämistä. Lokakuussa valmistuneessa 
selvityksessä ei ollut juurikaan uusia avauksia työnantajaliittoihin kuuluville 
yrityksille. Hallitus asetti joulukuussa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan 
paikallista sopimista edistävää ja henkilöstön asemaa vahvistaa lainsäädäntöä. 
Työryhmän määräaika päättyy 15.3.2016. 
 

3.4 Työmarkkinamallin uudistumisesta 
myönteisiä näkymiä 

 
EK päätti syyskokouksessaan, ettei se jatkossa tee jäsenliittoja velvoittavia 
suosituksia palkkaratkaisuista tai laajempia tulopoliittisia kokonaisratkaisuja. Näin 
luodaan pohjaa yrityksissä tapahtuvalle paikalliselle sopimiselle, jota toimialaliitot 
tukevat. Keskitetty tulopolitiikka on johtanut siihen, että suomalaiset työmarkkinat 
eivät ole uudistuneet kilpailijamaidemme tahtiin. 
 
Yhteiskuntasopimusta koskeneissa neuvotteluissa hyväksyttiin myös laajasti se, 
että vientialat määrittävät palkkakustannuskehitystä jatkossa työmarkkinoilla. 
Vastuunsa tunteva vientiteollisuus on tähän valmis. Työmarkkinayhteistyö muiden 
vientiteollisuusliittojen kanssa on jatkunut edelleen tiiviinä. 
 

3.5 Sopimus- ja neuvottelujärjestelmäuudistus 
kariutui, työmarkkinoiden häiriöttömyys 
välttämätöntä 

 
Työllisyys- ja kasvusopimuksen osana sovittu valmistelutyö työmarkkinoiden 
työrauha-, neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamiseksi päättyi 
tuloksettomana. Uudistustyön katkeaminen ei poista välttämätöntä tarvetta 
työmarkkinajärjestöjen tehtävien ja vastuun ytimeen kuuluvien toimintatapojen 
kehittämiseksi tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. 
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Työmarkkinoiden häiriöttömyys on edellytys yritysten kilpailukykyiselle toiminnalle 
nykyisessä globaalissa ja verkostoineessa yhteiskunnassa. Työtaistelut eivät 
aiheuta vahinkoa ainoastaan yritysten tuotannon menetyksinä vaan työrauhahäiriöt 
vaikuttavat Suomen maineeseen, yritysten tänne tekemiin investointeihin ja sitä 
kautta Suomen kilpailukykyyn. 
 

3.6  Valmistautuminen seuraaviin 
työehtoneuvotteluihin jatkui 

 
Teknologiateollisuuden valmistautumista seuraaviin työehtoneuvotteluihin on 
hankaloittanut työmarkkinoiden epäselvä yleistilanne. Varsinkin 
työnantajapoliittinen työryhmä on kuitenkin keskustellut toimiston alustusten 
pohjalta toimialalle tärkeistä tavoitteista. 
 
Teknologiateollisuuden sopimusaloilla omaksutun jatkuvan neuvottelumenettelyn 
periaatteen mukaisissa työryhmissä kehitystyö on ollut hallituksen 
pakkolakiesitysten jälkeen epäluuloista ja tuloksia ei ole juuri syntynyt. 
 

3.7 Uusia toimintamalleja yritysten 
menestymiseksi 

 
Työmarkkinayksikön asiantuntijat jalkautuivat projektin muodossa uusimaalaisiin 
yrityksiin keskustelemaan yritysjohdon kanssa paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksista. Saadun palautteen ja kokemusten perusteella pyritään vuoden 
2016 aikana suuntaamaan yrityksille niiden erilainen tilanne huomioon ottaen 
monipuolista tukea paikallisen sopimisen valmiuksien kohentamiseksi. 
 
Teknologiateollisuus yhdessä ammattiliittojen kanssa käynnisti valtakunnallisen 
työkaari kantaa – työhyvinvointihankkeen. Kolmivuotinen hanke toteutetaan ESR:n 
tuella. Hankkeen tavoitteena on luoda työpaikoille toimintakulttuuri, jossa eri-
ikäisten osaamista ja työpanosta arvostetaan ja hyödynnetään paremmin. 
Tuloksena pitäisi olla mm. työurien eheytyminen ja piteneminen.  
 

3.8 MTHL:n työehtosopimusneuvotteluissa 2013 
sovittu porrasvälin korottaminen 

 
Vuoden 2013 lokakuussa käydyissä tes-neuvotteluissa Metallityöväen Liitto ry:n 
kanssa sovimme, että työnvaativuuteen perustuvien työkohtaisten tuntipalkkojen 
porrasväliä kasvatetaan kahdessa erässä siten, että porrasväli kasvaa yhteensä 0,5 
prosenttiyksikköä nykyisestä 7,5%:sta kahdeksaan prosenttiin. Ensimmäinen 
porrasvälin korotus 0,25 prosenttiyksikköä sovittiin tehtäväksi 1.3.2016. Toinen 
porrasvälin korotus on sovittu tapahtuvan 1.3.2018. 
 
Tästä johtuen työkohtaisia palkkoja korotettiin muista sopimusaloista poikkeavasti 
maaliskuun alusta 2016. 
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3.9    MTHL:n työehtosopimusneuvottelut keväällä 
2016 

 
Keväällä 2016 käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa Metallityöväen Liitto ry:n 
kanssa saavutettiin yhden vuoden mittainen työehtosopimus. Sopimus on tehty 
keskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Sopimuskausi alkoi 
1.11.2016. Työehtosopimusratkaisu ei sisältänyt muutoksia palkkoihin tai muihin 
kustannusvaikutteisiin työehtoihin. Työehtosopimusratkaisu vahvistaa paikallista 
sopimista, sillä kaikki liittojen sopimat asiakohdat toteutetaan ensisijaisesti paikallisin, 
yhteisesti sovituin ratkaisuin. Nämä asiakohdat liittyvät palkkojen tarkistamiseen, 
kriisisopimiseen ja vuosittaisen työajan pidentämiseen. 
 
Merkittävimpänä muutoksena voidaan pitää vuosittaisen säännöllisen työajan 
pidentämistä 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta 1.1.2017 alkaen. 
 

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

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n 
solmimaa sopimusta. 
 

3.11   Toimihenkilöiden työehtosopimus 
(Teknologiateollisuus – Ammattiliitto Pro) 

 
Palkkaratkaisu noudatti kustannusvaikutukseltaan ja toteuttamistavaltaan MTHL:n 
solmimaa sopimusta 
 

3.12   Jäsenyritysten avustaminen työsuhdeasioissa 
 
Jäsenyritysten neuvonta työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa on jatkunut 
varsinkin työntekijäsopimusalueella MTHL:n Työnantajat ry:n tärkeänä 
perustehtävänä. Työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia 
erimielisyysasioita ei tullut yhtään ratkaistavaksi vuoden 2016 aikana pelti- ja 
teollisuuseritysalalla. Työrauha oli alan yrityksissä hyvä. Työtaisteluja alalla ei 
vuoden 2016 aikana esiintynyt. 
 

3.13   Ammattitutkinnot ja muu koulutus osaamisen 
perustana 

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

3.14   Pelti- ja teollisuuseristysalan ammattitutkinnot 
 
Ammattitutkinnot vastaanottaa ja hyväksyy Rakennuspeltisepäntyön ja Teknisen 
eristyksen tutkintotoimikunta. 
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Tutkintotoimikunnan vastaanottamien näyttöjen tutkintonimikkeet ovat teknisen 
eristäjän ammattitutkinto, talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltisepän 
ammattitutkinto ja rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto. 
 
Vuoden 2016 aikana Rakennuspeltisepäntyön ja Teknisen eristyksen 
tutkintotoimikunta hyväksyi 25 rakennuspeltisepän ammattitutkintoa sekä yhden 
rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinnon. Teknisen eristäjän 
ammattitutkintoja on suoritettu yksi kappale.  
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4 Hallinto ja muu toiminta 
 

 

4.1 Varsinainen kokous 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 26.4.2016 Helsingissä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Saimaan Eristys Oy:n projektipäällikkö Tommi Saarnio. 
Kokouksessa oli läsnä 9 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät 
asiat. 
 

4.2 Jäsenmaksut 2016 
 
Varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koostuivat yhdistyksen 
jäsenmaksut 
Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenmaksusta.  
 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu 
  
 Vuoden 2016 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 2014 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. 2015 palkkasumma luontoisetuineen, 
0,0540 % palkkasummasta - 15 % 

- Minimijäsenmaksu 50 euroa 
 

Isot yritykset (≥ 150 tt) 
- Jäsenmaksu muodostuu kahdesta erästä seuraavasti: 

(0,0240 % palkkasummasta - 15 %) ja 
(0,0225 % jalostusarvosta - 15 %) 
 

 Jalostusarvon laskennassa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo 
2014 tai sitä lähinnä olevan tilivuoden jalostusarvo ei saanut ylittää 55 %:ia 
liikevaihdosta.   

  
 Edellä mainittujen erien lisäksi MTHL ei kerännyt jäsenmaksua omaan 

toimintaan. 
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4.3 Johtokunta 
 
Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2016 kuuluneet: 
   

liiketoimintajohtaja Sami Ollikainen, Arme Oy (Vantaa) 
projektipäällikkö Tommi Saarnio, Saimaan Eristys Oy (Lappeenranta) 

  toimitusjohtaja Jari Mustikkamaa, Turun Pläkkipelti Oy (Rusko) 
  kaupallinen johtaja Hannu Koret, Kymppi-Eristys Oy (Oulu) 
  toimitusjohtaja Markku Kuusisto, Lämpösulku Oy (Kotka) 
  toimitusjohtaja Eero Salmi, Eupart Oy (Kiukainen) 
  varatoimitusjohtaja Vesa Tähtinen, K. T. Tähtinen Oy (Pori) 
  toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki, Pelti- ja Rautatyö Oy (Helsinki) 
  toimitusjohtaja Jaakko Virtanen, Virte-Metalli Oy (Turku) 
 
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Johtokunnan kolmas kokous 
järjestettiin Hannoverissa, Saksassa 26.10.2016 perinteisen EuroBlech2016 -
messumatkan yhteydessä. 
 

4.4 Puheenjohtajisto 
 
Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan 
järjestäytymiskokouksessa valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Jari Mustikkamaa 
sekä varapuheenjohtajaksi Sami Ollikainen. 
 

4.5 Tilintarkastajat 
 
Vuosikokous valitsi vuoden 2016 tilintarkastajayhteisöksi 
PriceWaterhouseCoopersin. 

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

4.7 MTHL:n edustus Teknologiateollisuus ry:n 
hallintoelimissä 

 
Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnassa jäsenenä vuonna 2016 oli 
toimitusjohtaja Johanna Koskelainen. Työnantajapoliittisen työryhmään on 
jäsenenä kuulunut toimitusjohtaja Marjo Veitonmäki. 
 

4.8 Jäsenkunta 
 
MTHL:n Työnantajat ry:hyn kuului vuoden 2016 lopussa 52 rakennuspelti- ja 
teollisuuseristysalan yritystä.   
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4.9 Tiedotustoiminta 
 
Kertomusvuoden aikana MTHL:n Työnantajat ry hoiti rakennuspelti- ja 
teollisuuseristysaloihin kohdistuvien työehtosopimusten tulkinta- ja 
soveltamiskysymyksiin liittyvän jäsentiedottamisen. 
 
Jäsenkirjeitä lähetettiin sähköisesti kaksi. Lisäksi on lähetetty soveltuvin osin 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenkirjeitä.  

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

4.11 Yhdistyksen talous 
 
Yhdistyksen taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. 
 
Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2017 
 
METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY 
Johtokunta 
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