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Työsuhdepalveluun on koottu teknologiateollisuuden työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien 
toimihenkilöiden työsuhdeasioihin, palkkarakenteeseen ja palkanlaskenta-asioihin liittyvät ohjeet ja 
määräykset.

Teknologiateollisuuden työmarkkinayksikön asiantuntijat päivittävät Työsuhdepalvelua sitä mukaa kuin 
työsuhde- ja palkanlaskenta-asioihin vaikuttavat määräykset ja ohjeet muuttuvat. 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille Työsuhdepalvelun käyttö on maksutonta. Muille yrityksille 
palvelu on maksullinen.
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Työehtosopimuksia
ei tarvitse opetella ulkoa

 ✘ Työsopimus ja työsuhde

 ✘ Palkkaus

 ✘ Luontoisedut

 ✘ Työaika, matka- ja koulutusajan korvaus

 ✘ Vuosiloma, arkipyhäkorvaus, itsenäisyyspäivän 
palkka

 ✘ Työkyvyttömyyteen, lapsen syntymään ja hoitoon  
liittyvät palkat sekä hoitovapaa

 ✘ Palkkaan perustuvat työnantajamaksut

 ✘ Palkasta suoritettavat vähennykset

 ✘ Kustannusten korvaukset

 ✘ Aika- ja palkkatietojen rekisteröinti, palkkalajit

 ✘ Yrityskohtaisuuteen työehdoissa

 ✘ Henkilöstö- ja yhteistyösuhteet

TYÖNTEKIJÄT TOIMIHENKILÖT
YLEMMÄT 

TOIMIHENKILÖT

TYÖSUHDEPALVELU KOOSTUU SEURAAVISTA ASIAKOKONAISUUKSISTA:

Vain jotain tiettyä henkilöstöryhmää koskevat ohjeet ja 
määräykset on merkitty tekstiin. Lisäksi niiden kohdalla 
on eri henkilöstöryhmiä kuvaavat ikonit. Jos ikonia ei ole, 
ohjeet ja määräykset koskevat niin työntekijöitä, toimihen-
kilöitä kuin ylempiä toimihenkilöitäkin. 

Termit tutuiksi -sanastosta voit tarkistaa palkkaus- 
ja työsuhdeasioihin liittyviä käsitteitä ja lyhenteitä.

Laaja aineisto sisältää linkit työehtosopimuksiin ja 
muihin keskeisiin tietolähteisiin, kuten palkkaraken-
neaineistoon, verohallintoon, Kelaan, Telaan, työ- ja 
elinkeinoministeriöön jne.
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Teknologiateollisuuden 
työehtosopimuksia 

soveltaville yrityksille

Työsuhdepalvelu on tarkoitettu teknologiateollisuuden, 
tietotekniikan palvelualan sekä suunnittelu- ja konsul-
tointialan yritysten palkanlaskentaa ja työsuhdeasioita 
hoitaville ja esimiehille.

Työsuhdepalveluun on koottu työsuhdeasioihin, palkka-
rakenteeseen ja palkanlaskenta-asioihin liittyvät ohjeet ja 
määräykset, jotka liittyvät seuraaviin henkilöstöryhmiin:

 ✘ Teknologiateollisuuden työntekijät, toimihenkilöt ja 
ylemmät toimihenkilöt

 ✘ Tietotekniikan palvelualan työntekijät

 ✘ Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt ja  
ylemmät toimihenkilöt

Palvelussa on linkit työehtosopimuksiin ja muuhun 
paikalliseen sopimiseen liittyvään tausta-aineistoon.

Työsuhdepalvelu on tarkoitettu ennen kaikkea 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten käyttöön, 
mutta se on hyödyllinen myös niiden palkanlaskentaa 
hoitaville tilitoimistoille ja kirjanpitotoimistoille.

Työsuhdepalvelu käytetään aineistona myös Teknologia-
teollisuuden työsuhdeasiat- ja palkanlaskentakursseilla.
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Työsuhdepalvelua
on helppo käyttää

 ✘ Olemme kiinnittäneet Työsuhde- 
palvelun hakutoimintoihin 
erityistä huomiota, jotta löytäisit 
tarvitsemasi tiedon nopeasti ja 
vaivattomasti.

 ✘ Näet sisältöön tehdyt 
päivitykset aina palvelun 
etusivulla, kun kirjaudut 
Työsuhdepalveluun.

 ✘ Työsuhdepalvelu on 
käytettävissäsi yhtä hyvin 
työkoneella, tabletilla ja 
älypuhelimella.

 ✘ Tarvitset vain Internet-
yhteyden ja selaimen

 ✘ Voit lisätä kirjanmerkkejä usein  
tarvitsemiisi kohtiin, jotta sinun  
ei tarvitse etsiä niitä. Näet myös  
helposti, onko kirjanmerkeillä 
merkittyihin kohtiin tehty 
muutoksia.

 ✘ Työsuhdepalvelua on  
helppo käyttää



Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 
Työsuhdepalvelu tarjotaan liiton

jäsenmaksuun sisältyvänä palveluna. 

Tilaa www.tyosuhdepalvelu.fi



Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 
Työsuhdepalvelu tarjotaan liiton

jäsenmaksuun sisältyvänä palveluna. 

Kirjautumisesi yhteydessä valitset, haluatko 
nähdä teknologiateollisuuden, tietotekniikan 
palvelualan vai suunnittelu- ja konsultointi-
alan sisältöä. Kaikki osiot ovat käytettävissäsi.

Tilaa www.tyosuhdepalvelu.fi



Teknologiainfo Teknova Oy
Eteläranta 10
00130 Helsinki

puh. 09-19231
teknologiainfo.teknova@teknologiateollisuus.fi
www.teknologiainfo.net
www.tyosuhdepalvelu.fi

Lisätietoja saat meiltä:
Kristiina Kaski
puh. 040 749 0619
kristiina.kaski@teknologiateollisuus.fi

Työsuhdepalvelun toteuttaa 
Teknologiainfo Teknova Oy, 
joka on Teknologiateollisuus 
ry:n omistama tiedon 
tuotteistaja.

www.tyosuhdepalvelu.fi




