
Teknologiateollisuus ry jakautui keväällä 2021 kahteen yhdistykseen ja luopui valtakunnal-
listen työehtosopimusten neuvottelutoiminnasta, joka keskitettiin Teknologiateollisuuden 
työnantajat ry:hyn. Yritykset, jotka eivät ole liittyneet Teknologiateollisuuden työnantajiin, 
voivat neuvotella yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Yrityskohtaisella sopimuksella voidaan räätälöidä työehdot vastaamaan paremmin oman yrityksen 
ja henkilöstön tarpeita. Varsinaiset sopimusneuvottelut käydään ja yrityskohtainen työehtosopi-
mus laaditaan työnantajan sekä valtakunnallisen ammattiliiton tai paikallisen työntekijäyhdistyk-
sen välillä.
 
Teknologiateollisuus ry tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen TES-kone-palvelukokonaisuuden 
yrityskohtaisten työehtosopimusten tekemisen tueksi. 

TES-koneen avulla voit suunnitella ja laatia yrityskohtaisen työehtosopimuksen. TES-kone on 
tarkoitettu kaikille Teknologiateollisuuden jäsenille, ja se sisältyy Teknologiateollisuuden jäsen-
maksuun.

TES-kone koostuu kolmesta osiosta: 
 
1. Yrityskohtaisen sopimisen tietopankista löydät perustietoa yrityskohtaisesta työehtosopimi-
sesta sekä siihen liittyviä ohjeita, oppaita ja koulutusaineistoja.Tavoitteena on, että yritykset osaa-
vat hyödyntää yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuudet ja löytävät ratkaisuja omiin tarpeisiinsa.

2. Sopimuskoneen avulla voit tutustua laajemmin sopimisen vaihtoehtoihin, käytännön vinkkeihin, 
esimerkkiehtoihin ja rakentaa yrityskohtaisen työehtosopimuksen yrityksellesi keskeisistä työeh-
doista. Sopimuskone opastaa sinua koko prosessin ajan.

Käytössäsi on kaksi vaihtoehtoista tapaa rakentaa oma työehtosopimus:
1) avoin sopimuspohja, johon valitset haluamasi sovittavat asiat tai
2) valtakunnallisiin työehtosopimuksiin perustuvat sopimuspohjat, joita voit muokata ja työstää 
yrityksesi tarpeita vastaaviksi.
 
Kummassakin tapuksessa sopimuskone tarjoaa runsaasti esimerkkejä sopimusehtojen rakenta-
miseksi. Voit myös muokata sopimuksen ulkoasun yrityksesi ilmeen mukaiseksi.

3. Asiantuntijamme neuvovat ja sparraavat työehtosopimuksen tekemisessä. Voit pyytää kom-
mentteja asiantuntijoiltamme joko yksittäiseen sopimuksen kohtaan tai koko sopimukseen.

TES-kone julkaistaan 29.09.2022 – ainutlaatuinen  
palvelu yrityskohtaiseen sopimiseen!



Ota palvelu käyttöösi osoitteessa teskone.fi.
Sivuston käyttöoikeus on rajoitettu ainoastaan Teknologiateollisuuden jäsenyritysten työnanta-
jaedustajille. Palveluun tunnistaudutaan erikseen, ja yrityksenne tekemä sisältö on saatavilla 
ainoastaan määrittelemillenne henkilöille. Palvelu on avoin kaikille Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenille, myös Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn liittyneille. 

Voit tutustua yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuuksiin ja TES-koneeseen, vaikka vasta harkit-
sette yrityskohtaisen työehtosopimuksen tekemistä. Materiaalit auttavat ja rohkaisevat päätöksen 
tekemisessä.

TES-koneen esittelytilaisuudet

TES-koneen lanseerauksen yhteydessä järjestämme demotilaisuuksia, joissa esittelemme palvelun.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Katso video yrityskohtaisen työehtosopimuksen mahdollisuuksista ja TES-koneesta täällä.

https://www.lyyti.fi/reg/TESkoneen_demotilaisuudet
https://vimeo.com/741890817/e6abb4b991?_cldee=v256E2VOUvtfOw4qdClVJ6seTn2b13AOeCkPDIKIjlkMzGTAhglqAdVV_NmyBmX1A_MuauM0mmbqSDZytcpy-w&recipientid=contact-71390d643981e911a84e000d3a45a06f-d596c488334d4f599b95b6b126714d06&esid=5a0ee4fa-1422-ed11-b83d-000d3abb1558

