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Olemme koonneet listan jäsentietokyselyyn liittyvistä tyypillisimmistä kysymyksistä. Toivottavasti
löydät niistä avun ongelmaasi.
1.
2.
3.
4.
5.

Miksi portaaliin kirjautuminen ei onnistu?
Mihin portaalin kautta kerättäviä tietoja käytetään?
Kuinka ilmoitettavat henkilömäärät lasketaan?
Kuinka ilmoitettavat palkkasummat lasketaan?
Miksi palkkasummat ja henkilöstön määrä tulee ilmoittaa erikseen työntekijöittäin ja
toimihenkilöittäin?
6. Mihin voin täyttää laskua koskevan Product Order –numeron?
7. Yrityksemme tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Kuinka toimin?
8. Mistä näen edellisenä vuonna tallentamamme vastaukset?
9. Yrityksemme kuuluu useaan EK:n jäsenliittoon. Kuinka ilmoitan tiedot?
10. Miten konsernien jäsenmaksut lasketaan?
11. Portaalissa näkyy vääriä toimipaikkatietoja. Kuinka ne saadaan korjattua?
12. Saako vastaamiseen jatkoaikaa?
13. Onko portaalista ruotsin- tai englanninkielistä versiota?
14. Kuinka jäsenmaksut lasketaan, jos en vastaa jäsentietokyselyyn?
15. Milloin jäsenmaksu laskutetaan ja kuinka pitkä maksuaika laskulla on?
16. Yrityksemme on eronnut Teknologiateollisuuden jäsenyydestä. Miksi saimme
jäsentietokyselyn?
1 Miksi portaaliin kirjautuminen ei onnistu?
Portaalin kirjautumistunnus on sähköpostiosoite, joka on tallennettu
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen yhteyshenkilölle liiton jäsenrekisteriin.
Jos tunnus on oikea, mutta salasana ei ole tiedossasi, voit pyytää salasanan
vaihtamista portaalissa näkyvällä Unohtuiko salasana? -painikkeella.
Jos uusi salasana ei saavu sähköpostiisi, tarkista sähköpostiohjelmasi
roskapostikansio.
Kirjautuminen ei onnistu, jos
• kirjautujan tietoja ei ole tallennettu liiton jäsenrekisteriin
• kirjautumistunnus on lukossa.
Otathan ongelmatilanteissa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen
jasenasiat@teknologiateollisuus.fi
2 Mihin portaalin kautta kerättäviä tietoja käytetään?
Tiedot kerätään jäseniltämme vuosittain keväisin Teknologiateollisuus ry:n ja EK:n
jäsenmaksulaskentaa varten sekä jäsenpalveluidemme kattavuuden takaamiseksi.
Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu on 0,07 % jäsenyrityksen edellisen
kalenterivuoden palkkasummasta luontoisetuineen.
Liittokohtaiset henkilömäärät ja jalostusarvotiedot kerätään EK:n
jäsenmaksulaskentaa varten.
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Jalostusarvot kerätään ainoastaan yrityksiltä, jotka työllistävät vähintään 150
henkilöä. Myös tilikauden pituus vaikuttaa EK:n jäsenmaksun laskentaan em.
yrityksillä.
Yrityksen toimipaikkatiedot henkilömäärineen kerätään, jotta tietojen oikeellisuus
Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisterissä säilyy. Tällä varmistetaan
jäsenpalveluiden kattavuus.
Liikevaihtotietoa tarvitaan suhdanneseurantaa varten vaikuttamistyössä.
3 Kuinka ilmoitettavat henkilömäärät lasketaan?
Henkilöstön määrään lasketaan kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi mukaan
•
•

•

osa-aikatyöhön vakituiseksi palkattu henkilö yhtenä henkilönä työtuntien
määrästä riippumatta
määräaikaiset työntekijät lasketaan mukaan henkilömäärään, mikäli
määräaikaisuuksien kokonaiskesto on yhteensä 12 kuukautta. Lyhempiä
työsuhteita ei lasketa. Esim. jos yritys on palkannut kolmeksi kuukaudeksi 4
kesätyöntekijää, heidät merkitään lomakkeeseen yhdeksi henkilöksi.
jos vakinaiseksi palkattu henkilö on ollut esim. vanhempainvapaalla,
vuorotteluvapaalla, armeijassa, sairaslomalla yms. otetaan hänet
henkilömäärää laskettaessa huomioon poissaolosta huolimatta.

4 Kuinka ilmoitettavat palkkasummat lasketaan?
Kaikki yrityksen edellisenä kalenterivuonna Suomessa maksamat palkat ilmoitetaan
lomakkeella portaalissa. Palkkasummaan sisällytetään samat erät, jotka on
kalenterivuoden aikana ilmoitettu veroviranomaisille rahapalkkoina luontoisetuineen.
Portaalissa palkkasumma ja luontoisedut täytetään erillisiin kenttiin, joiden
perusteella ohjelma laskee yhteissumman.
Jos yritys toimii muuallakin kuin teknologiateollisuuden alalla ja on jäsenenä myös
muussa työnantajaliitossa, ilmoitetaan vain teknologiateollisuuden alalla
työskentelevien henkilöiden palkat.
5 Miksi palkkasummat ja henkilöstön määrä tulee ilmoittaa erikseen työntekijöittäin ja
toimihenkilöittäin?
Tieto on tärkeä työsuhdeneuvonnassamme sekä alan tilastoinnissa.
Mikäli yritys on jäsenenä myös Teknologiateollisuuden Työnantajat ry:ssä,
jaottelu työntekijöihin ja toimihenkilöihin on sidoksissa noudatettavaan
alakohtaiseen työehtosopimukseen.
Toimihenkilö on työntekijä, johon työnantaja soveltaa
toimihenkilöiden työehtosopimusta.
Toimihenkilöihin lasketaan mukaan
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•
•

toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt, työsuhteessa olevat johtokuntien
jäsenet, johtajat, toimitusjohtajat sekä YEL-vakuutetut omistajat, jotka ovat
saaneet ennakonpidätyksen alaista palkkaa
kokouspalkkiot lasketaan mukaan palkkasummiin vain niiden henkilöiden
osalta, jotka ovat olleet työsuhteessa yritykseen.

Jos yrityksenne toimii tietotekniikka-alalla tai suunnittelu- ja konsultointialalla,
ilmoittakaa kaikki henkilöt toimihenkilöiksi.
6 Mihin voin täyttää jäsenmaksulaskua koskevan Product Order -numeron?
PO-numero täytetään kyselyn laskutusosoite-osiossa näkyvään Asiakkaan viite kenttään.
Jäsenyyden yhteyshenkilön velvollisuus on ilmoittaa Product Order -numero
Teknologiateollisuudelle vuositietokyselyn yhteydessä, mikäli jäsenyrityksen oma
järjestelmä sitä vaatii.
7 Yrityksemme tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Kuinka toimin?
Tilinpäätöstiedot eivät vaikuta Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksulaskentaan.
Ilmoittakaa portaalin lomakkeilla Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksulaskentaa ja
jäsenrekisteriä varten
• yrityksen maksamat palkkasummat edelliseltä kalenterivuodelta
• toimipaikkakohtaiset henkilömäärät edelliseltä kalenterivuodelta.
Liikevaihdon voitte ilmoittaa portaalin kautta sitten kun yrityksen tilinpäätös on
valmistunut.
Tilinpäätöstiedot vaikuttavat EK:n jäsenmaksulaskentaan ainoastaan yrityksillä,
jotka työllistivät edellisenä kalenterivuonna vähintään 150 henkilöä. Jos yrityksenne
kuuluu tähän ryhmään, voitte ilmoittaa jalostusarvotiedot sekä tilikausitiedot
portaalin kautta sitten, kun tilinpäätös on valmistunut.
8 Mistä näen edellisenä vuonna tallentamamme vastaukset?
Tietoturvasyistä jäsenilmoitusten tietoja ei tallenneta portaaliin.
Voitte tallentaa antamasi tiedot lomakkeittain pdf-tiedostoiksi itsellenne, ennen
niiden tallentamista portaalin kautta käsiteltäväksi.
Jos tarvitsette yrityksenne edellisen vuoden vastauksia, otattehan yhteyttä
sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@teknologiateollisuus.fi
9 Yrityksemme kuuluu useaan EK:n jäsenliittoon. Kuinka ilmoitan tiedot?
Koska yrityksenne on jäsen useassa EK:n jäsenliitossa, tarvitsemme vuositiedot
koko yrityksenne osalta, jotta voimme jakaa EK:n jäsenmaksunne niiden liittojen
kesken, joiden jäsen yrityksenne on.
Tiedot ilmoitetaan portaalin kautta.
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Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksulaskentaa varten tarvitsemme yrityksenne
maksamat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyttä koskevat palkkasummat
luontoisetuineen edelliseltä kalenterivuodelta.
10 Miten konsernien jäsenmaksut lasketaan?
Teknologiateollisuus ry:llä ei ole konsernijäsenyyksiä.
Jokaisen jäsenyrityksen edellisenä kalenterivuonna Suomessa maksamat palkat
luontoisetuineen ilmoitetaan erikseen lomakkeilla portaalissa ja jokaiselle jäsenenä
olevalle yritykselle lähetetään oma jäsenmaksulasku.
11 Portaalissa näkyy vääriä toimipaikkatietoja. Kuinka ne saadaan korjattua?
Toimipaikan yhteystietoja voi muokata portaalissa. Toimipaikkalomakkeella voi myös
pyytää toimipaikan poistoa. Uutta toimipaikkaa ei ole mahdollista perustaa portaalin
kautta.
Otathan tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen
jasenasiat@teknologiateollisuus.fi
12 Saako vastaamiseen jatkoaikaa?
Jatkoaikaa jäsentietokyselyyn vastaamiseen on mahdollista pyytää sähköpostitse
osoitteesta jasenasiat@teknologiateollisuus.fi.
Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksut laskutetaan toukokuussa ja sen vuoksi
jäsenmaksuun vaikuttavat vuositiedot tulee toimittaa liittoon viimeistään huhtikuun
loppuun mennessä. Muistutamme asiasta, mikäli emme ole saaneet vastauksia.
13 Onko portaalista ruotsin- tai englanninkielistä versiota?
Portaali on suomenkielinen.
Mikäli suomenkielisen portaalin käyttö ei ole yrityksessänne mahdollista, otathan
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@teknologiateollisuus.fi
14 Kuinka jäsenmaksut lasketaan, jos emme vastaa jäsentietokyselyyn?
Teknologiateollisuuden syyskokous 1.11.2021 päätti tietojen keräämiseen liittyen
seuraavasti:
mikäli jäsen ei muistutuksista huolimatta ilmoita palkkasummaa huhtikuun 2022
loppuun mennessä, eikä sitä voi muuten kohtuullisella tarkkuudella selvittää,
jäsenen palkkasummaksi oletetaan tätä edeltävän vuoden palkkasumma korotettuna
10 %:lla.

Teknologiateollisuus ry

Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki
Puhelin 09 192 31
www.teknologiateollisuus.fi
Y-tunnus: 0215289-2

5 (5)

15 Milloin jäsenmaksu laskutetaan ja kuinka pitkä maksuaika laskulla on?
Teknologiateollisuus ry:n syyskokouksen päätöksen mukaan jäsenmaksu on
maksettava kesäkuun loppuun mennessä. Näin ollen pyrimme siihen, että
jäsenmaksu laskutetaan kaikilta jäseniltä toukokuussa ja laskuilla on 30
vuorokauden maksuehto. Maksuehtoa ei ole mahdollista asiakaskohtaisesti pidentää.
16 Yrityksemme on eronnut Teknologiateollisuuden jäsenyydestä.
Miksi saimme jäsentietokyselyn?
Liiton sääntöjen mukaisesti (6 §) jäsenyys päättyy irtisanomisilmoitusta kuuden
kuukauden kuluttua lähinnä seuraavan tammi- tai heinäkuun 1. päivänä.
Viimeisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä
kalenterikuukausilta, joina jäsen on kuulunut liittoon.
Esimerkki:
Jos eroilmoitus on saapunut meille 1.7.2021-31.12.2021, jäsenyytenne päättyy
30.6.2022 ja tulette saamaan meiltä 6 kuukauden jäsenmaksulaskun, joka perustuu
jäsentietokyselyssä antamiinne tietoihin.
Jäsentietokysely on tarpeeton, jos yritys on luopunut jäsenyyden perustana olevasta
toiminnastaan tai yritys on joutunut konkurssiin. Ilmoitathan silloin asiasta
sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@teknologiateollisuus.fi
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