
Palvelut
jäsenyrityksille

Teknologiateollisuus tuntee globaalissa  
kilpailussa toimivien jäsenyritystensä tarpeet  
ja on vahva vaikuttaja toimintaympäristön, 
liiketoiminnan ja työelämän kehittämisessä. 
Yhteinen järjestö tarjoaa jäsenyrityksilleen  
paikan tehdä yhteistyötä ja verkottua. 

Teknologiateollisuus tarjoaa jäsenilleen erilaisia 
palveluja, jotta nämä voisivat entistä paremmin 
keskittyä omaan liiketoimintaansa ja  
sen kehittämiseen.

Teknologiateollisuuden palvelut sisältyvät pääosin 
jäsenmaksuun. Työsuhdeasiain koulutuksesta, 
seminaareista ja osasta tietopalveluja veloitetaan 
käytön mukaisesti edullinen jäsenhinta. Maksul-
liset palvelut tuottaa Teknologiateollisuus ry:n 
omistama Teknologiainfo Teknova Oy.

Teknologiateollisuus palveleeVaikutamme  
jäsenyritystemme puolesta

Tavoitteenamme on, että jäsenyrityksemme 
menestyvät kansainvälisesti. Vaikutamme 
ennen kaikkea työmarkkinoiden uudistumiseen, 
suomalaisen teknologia-alan kilpailukyvyn 
parantamiseen sekä alan monipuolisuuden  
ja merkittävyyden viestimiseen.

Kannustamme teknologiayrityksiä kasvamaan 
kestävästi ja kannattavasti laajassa jäsenyhteis-
työverkostossa.

Käymme vuoropuhelua ammattiyhdistysliikkeen, 
kotimaan ja Euroopan unionin poliittisten päät-
täjien, virkamiesten ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa, jotta jäsenyritystemme toiminta- 
edellytykset paranisivat.

• työehtosopimukset
• verojärjestelmä
• digitalisaatio
• osaaminen ja koulutus
• tutkimus- ja innovaatiopolitiikka
• kasvu ja kansainvälistyminen
• pk-yritysten erityistarpeet
• energia- ja ilmastoratkaisut
• ympäristölainsäädäntö

Edustamme jäsenyrityksiä, solmimme yhteis-
työsopimuksia ja toimimme aktiivisesti kansain-
välisissä etujärjestöissä ja toimialajärjestöissä.



Koulutamme työsuhdeasioissa

Tarjoamme esimiehille ja muille työsuhde- ja palkkaus-
asioita hoitaville koulutusta työehtosopimusten sovelta-
misesta ja tietoa työlainsäädännöstä. Erityisenä paino-
pisteenä on paikallisen sopimistoiminnan valmiuksien 
kehittäminen. Teemoina esimerkiksi monipuoliset työajat 
sekä kannustavat palkka- ja palkitsemisjärjestelmät.

• avoimet ja yrityskohtaiset kurssit
• verkkokurssit
• tietoiskut
• työsuhdepalvelu.fi-tietopankki

Neuvomme ja konsultoimme

Asiantuntijamme neuvovat ja konsultoivat jäsenyrityksiä
työsuhteen ehtoihin sekä liiketoiminnan sopimuksiin
liittyvissä kysymyksissä. 

• päivystyspalvelu työsuhdeasioissa
• työsuhderiitojen ratkaiseminen
• oikeusapupalvelut
• konsultointipalvelut työelämän ja tuottavuuden 

kehittämishankkeissa
• tuottavuuskoulutukset
• henkilöstön kehittämisen hyvät käytännöt
• työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttaminen
• alueelliset yhteyshenkilöt

Teemme toimialaa tunnetuksi
ja monipuolistamme mielikuvaa
Vaikutamme siihen, että teknologiateollisuuden merkitys 
päätöksenteossa tunnustetaan. Tämän varmistamisek-
si viestimme monipuolisesti erilaisille kohderyhmille. 
Pyrimme myös lisäämään alan houkuttelevuutta, jotta 
alalle saataisiin lisää osaajia.

• vaikuttajaviestintä ja yhteiskuntasuhteet
• mielikuvaviestintä
• mediayhteistyö
• sosiaalisen median monipuolinen  

ja tehokas hyödyntäminen
• oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö

Jalostamme ja jaamme tietoa

Jalostamme tietoa jäsenyritystemme käyttöön. 
Keräämme tietoa yritysten toimintaympäristön muu-
toksista ja yritysten tarpeista, tutkimustuloksista ja 
kokemuksista. 

• jäsenviestintä
• painetut ja sähköiset julkaisut
• tilastot ja raportit
• suhdannekatsaukset
• sopimusehdot ja -mallit

Teknologiateollisuuden
merkittävyys
tunnustetaan
päätöksenteossa

Työmarkkinat
uudistuvat
jäsenyritystemme
parhaaksi

Suomi
houkuttelevaksi
teknologiayrityksille,
investoinnit kasvuun

Uudistumme
itse tuloksekkaasti

Suomen etua tavoitellen 
uudistuva teknologiateollisuus
menestyy kansainvälisesti

Yrityksemme
kasvavat
kannattavasti
intoa ja taitoa jakaen Tuomme yrityksiä

ja sidosryhmiä yhteen

Tarjoamme jäsenyrityksille ja niiden
henkilöstölle tilaisuuksia kokemusten
vaihtamiseen ja verkottumiseen. 

• toimialaryhmät ja työryhmät
• seminaarit
• yhteistyöfoorumit, esim. kasvuverkostot
• syys- ja kevätkokoukset


