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Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki 
Puhelin 09 192 31 

  www.teknologiateollisuus.fi 
Y-tunnus: 0215289-2 

 

Portaalissa täytettävät jäsentietokyselyn lomakkeet 

 

 

 

Tällä lomakkeella 

 

• voit tarkistaa ja korjata yrityksen perustietoja 

• voit ilmoittaa toimitusjohtajamuutoksesta  

• voit ilmoittaa yrityksen päätoimipaikan osoitemuutoksista.  

 

 

 

 

Tällä lomakkeella keräämme Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun vaikuttavat tiedot 

rekisteriimme 

 

• keräämme yrityksen henkilömäärän kalenterivuonna 2022 jaoteltuina 

toimihenkilöihin ja työntekijöihin 

• keräämme yrityksen kalenterivuonna 2022 maksaman palkkasumman sekä 

luontoisedut Suomessa. Kerättävät tiedot koskevat vain 

teknologiateollisuuden alalla työskenteleviä henkilöitä. Tiedot kysytään 

jaoteltuina toimihenkilöihin ja työntekijöihin 

• keräämme yrityksen liikevaihtosumman tuoreimmalta tilikaudelta. 

Jos yrityksen tilikausi ei ole vielä päättynyt ja liikevaihto ei ole vielä selvillä, 

kenttää ei tarvitse täyttää.  

 

Jos yritys on usean EK:n alaisen liiton jäsen, liittokohtaiset jäsenyydet listautuvat pääsivulla 

tämän otsikon alle.  

 

Jos yritys työllistää enemmän kuin 150 henkilöä teknologiateollisuuden alalla Suomessa, 

tällä lomakkeella kerätään edellisten tietojen lisäksi jalostusarvotiedot 

 

• keräämme jalostusarvot tuoreimmalta tilikaudelta. 

Jos yrityksen tilikausi ei ole vielä päättynyt, kenttiä ei tarvitse täyttää 

• Jalostusarvo lasketaan näistä tiedoista: 

i. Palkat 

ii. Henkilösivukulut 

iii. Vuokrat 

iv. Poistot 

v. Liikevoitto tai -tappio 

 

  

1) Asiakkaan nimi 

2) Jäsenmaksuihin liittokohtaisesti vaikuttavat vuositiedot 
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• ilmoita vuoden 2022 tilikauden alkamispäivä ja päättymispäivä. 

Mikäli pääsivulla on tieto, että tilikausi on jo annettu, olemme saaneet tiedon 

yrityksen tilikaudesta jo muuta kautta. 

 

 

 

 

• keräämme yrityksen toimipaikkakohtaiset henkilömäärän kalenterivuonna 

2022 jaoteltuina toimihenkilöihin ja työntekijöihin.  

 

Yrityksen toimipaikkatiedot henkilömäärineen kerätään, jotta tietojen oikeellisuus 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisterissä säilyy. Tällä varmistetaan jäsenpalveluiden 

kattavuus. 

 

 

 

 

 

• voit tarkistaa ja korjata yrityksen laskutustiedot 

• jos laskulla tulee näkyä laskutusviite, esim. PO-numero, ilmoita se tällä 

lomakkeella 

• jos laskulla tulee näkyä yrityksen perustiedoista poikkeava laskutusosoite, 

ilmoita se tällä lomakkeella. 

 

 

 

 

Tällä lomakkeella 

• voit tarkistaa ja korjata yrityksen sivutoimipaikan perustietoja 

• voit ilmoittaa sivutoimipaikan poistuneeksi 

• voit ilmoittaa sivutoimipaikan osoitemuutoksista.  

 

Yrityksen päätoimipaikkaa koskevat muutokset tulee päivittää pääsivun ensimmäisellä 

lomakkeella: Asiakkaan nimi 

 

Portaalissa et voi lisätä yritykselle sivutoimipaikkoja.  

Jos toimipaikka puuttuu portaalin listalta, ilmoita siitä ystävällisesti Teknologiateollisuus ry:n 

jäsenhallintoon: jasenasiat@teknologiateollisuus.fi 

 

Huom! Sivutoimipaikka on yrityksen hallinnassa oleva yksikkö, jossa yrityksellä on 

toimintaa. Etätyöpiste tai toimistohotelli ei ole sivutoimipaikka. 

 

3) Tilikausi 

4) Toimipaikkakohtaiset vuositiedot – henkilömäärät 

5) Laskutusosoitteet 

6) Yhteystiedot - sivutoimipaikat 
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