
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknologiateollisuus ry:n 
hallitukselle 
 
 
      
 
 
 
 
 
JÄSENYYSHAKEMUS 
 
 

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n 
jäseneksi. 
 
Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä ja näiden 
sääntöjen mukaisesti tehtyjä päätöksiä sekä niitä Teknologiateollisuuden 
toimialalla tehtyjä sopimuksia, jotka sitovat liittoa tai joita Teknologiateollisuus 
on jäsentensä puolesta tehnyt. 
 

 
 
 
Päiväys        
 
 
 
Yrityksen nimi ja       
Allekirjoitus        
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET  Yritystiedot 

Toimipaikan tiedot 
  Jäsenmaksutiedot 
  Täyttöohje 
 
 
  



 

 

 

 

 
   ________________________________________________ 
 
______________________________ ________________________________________________ 
Aika ja paikka  Lomakkeiden täyttäjän nimi, puhelin ja sähköposti  



TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 
Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI 

TOIMIPAIKAN TIEDOT 

(Jokainen toimipaikka tulee ilmoittaa omalla lomakkeellaan) 

 
 

 Yritysnumero  

Toimipaikkanumero  

Jäsenliiton numero  

Toimipaikan liittymispäivä jäsenliittoon  

 
 
 
 
Toimipaikan nimi 

 

Toimipaikan postiosoite 

 

Postinumero Postitoimipaikka 

  

Toimipaikan sijaintiosoite 

 

Postinumero Sijaintipostitoimipaikka 

  

Sijaintikunta Kuntakoodi Kieli: 1) Suomi 2) Ruotsi Onko toimipaikka pääkonttori (P tai Ei) 

   P          Ei   

 
Toimipaikan yleinen puhelinnumero  Toimipaikan yleinen faksinumero 

  

Sähköpostiosoite/laatikko Sähköpostiosoitteen muoto toimipaikassa/yrityksessä 

  

Toimipaikan kotisivu  Toimipaikan perustamisvuosi 

  

Toimipaikan päätoimiala TOL-2008 

 

 
Toimipaikan toimihenkilöiden lukumäärä  
Toimipaikan työntekijöiden lukumäärä  
Toimipaikan koko henkilöstön lukumäärä yhteensä  

 
 

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JOIHIN SOVELLETAAN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSIA 

Jäsenyyden toimihenk. lkm Jäsenyyden työntekijöiden lkm Yhteensä Jäsenliiton pääkonttori 

    

 
Päätuotteet 
 
 
 

 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________________________________ 
Päiväys   Allekirjoitus



 

Työmarkkinat/Jäsenasiat   
    
 
 
 
 
 
 

JÄSENMAKSUTIEDOT 2015 
 

TILIKAUSI 

 Alkamispäivä  

 Päättymispäivä  Pituus kk 

 
 

TIEDOT TILIKAUSILTA  2013 JA 2014, euroina                              2013                        2014 

I Liikevaihto   

II Jalostusarvo   

 1. Palkat   

 2. Henkilösivukulut   

 3. Vuokrat   

 4. Poistot   

 5. Liikevoitto + / liiketappio –   

 6. Jalostusarvo (kohdat 1–5 yhteensä)   

 
 

TIEDOT KALENTERIVUODELTA 2014 euroina 

III    Kalenterivuoden palkat  

 1. Toimihenkilöiden palkat  

 2. Toimihenkilöiden luontoisedut  

 3. Työntekijöiden palkat  

 4. Työntekijöiden luontoisedut  

 Yhteensä  

 
 

YHTEYSHENKILÖ  

Nimi Puhelin 
 
 
 

 
Mukaan liitetään tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot ja toimintakertomus.  
 
Lisätietoja antaa Ritva Marttila, puhelin 09 192 3340 
sähköposti etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 
 



  Jäsenmaksutiedot  
Työmarkkinat/Jäsenasiat   TÄYTTÖOHJE     
 
     
 
 
 
 
I  Liikevaihto Tuloslaskelman mukainen koko yrityksen liikevaihto 
 
II  Jalostusarvo Jalostusarvo muodostuu seuraavista tuloslaskelman eristä: 
 
1.  Palkat  Palkat tarkoittavat kaikkia tuloslaskelman mukaisia muuttuvia ja kiinteitä 

palkkoja ja palkkioita, myös aktivoituja palkkamenoja. Mukaan luetaan myös 
muut ennakonpidätyksen alaiset erät, esim. lomapalkat, vuosiloma- ja 
sairausajan palkat. 

   
2.  Henkilösivukulut Henkilösivukuluihin luetaan tuloslaskelman mukaiset lakisääteiset pakolliset 

sosiaaliturvamaksut, mm. työnantajan sotu-maksut, TyEL- ja muut 
sosiaaliturvakulut mm. eläkkeet, siirrot eläkesäätiöille ja henkilövakuutus- ja 
kannatusmaksut avustuskassoille. Myös aktivoituihin palkkamenoihin liittyvät 
henkilösivumenot ilmoitetaan. Jos tuloslaskelmassa henkilösivukulut sisältyvät 
muihin kulueriin, poimitaan ne sieltä erikseen. 

   
3.  Vuokrakulut Vuokrakulut ovat tuloslaskelman mukaiset vuokrakulut maapohjasta, 

rakennuksista, huoneistoista sekä muut vuokrat kuten vuokrat koneista ja 
kalustosta, mm. leasing-maksut. 

 
4.  Poistot  Poistoilla tarkoitetaan kirjanpidossa vähennettyjä suunnitelman mukaisia 
  poistoja. 
  Täyskatteellista laskentaa soveltava yritys ilmoittaa tässä kohdassa myös  
  materiaalikuluihin sisältyvät poistot. Toimintokohtaista tuloslaskelma- 
  vaihtoehtoa käyttävä yritys esittää tässä kohdassa tilikaudelle kuuluvat  
  suunnitelmapoistot jotka sisältyvät eri toimintojen kuluihin. 
 
5.  Liikevoitto/-tappio Liikevoitto/-tappio ilmoitetaan tuloslaskelman mukaisena. 
 
6.  Jalostusarvo Kohdat 1-5 yhteensä.  Tämä jalostusarvo on Teknologiateollisuus  ry:n  

jäsenmaksun maksuperuste.   
  EK:n jäsenmaksulaskennassa jalostusarvo on maksuperusteena yrityksillä 

jotka työllistävät ≥150 henkilöä. 
 
III Kalenterivuoden palkat 
1. – 4.  Kaikki yrityksen kalenterivuonna maksamat palkat ilmoitetaan, ei kuitenkaan 

optioita. Palkkasummaan sisällytetään samat erät, jotka esim. 
veroviranomaisille ilmoitetaan työnantajan vuosi-ilmoituksen yhteenveto-
osassa rahapalkkoina luontoisetuineen. Yrityksen toimitusjohtajan palkka 
voidaan jättää pois ilmoitettavasta palkkasummasta. Jos yritys toimii 
muullakin kuin teknologiateollisuuden alalla ja on jäsenenä myös muussa 
työnantajaliitossa, ilmoitetaan vain jäsenyyttä koskevat palkat.  

  Kohdat 1-4 palkat yhteensä muodostavat EK:n palkkaperusteisen 
jäsenmaksun maksuperusteen. 

   
Liitteet  Mukaan liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen. 
 
Yhteyshenkilön tiedot Lomakkeen täyttäjän nimen lisäksi pyydetään ilmoittamaan henkilön 

sähköpostiosoite. 
 


