
JÄSENHAKEMUS / JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS           Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.        Liitto nro 002 Liitto nro 002 

HENKILÖTIEDOT

JÄSENYYSTIEDOT

TYÖNANTAJATIEDOT (työnantaja täyttää tiedot, jos peritään palkasta tai jäsen täyttää vain yrityksen nimen, jos maksaa itse jäsenmaksun)

JÄSENMAKSURYHMÄ *

£ A Työssäkäyvä jäsen
£	TA Saanut vapaajäsenyyden
£	OA Työssäkäyvä opiskelijajäsen (liittyminen opiskelun aikana)
£	O Opiskelija, liityn Rakennusalan työttömyyskassan jäseneksi, 
  kun aloitan palkkatyön 

JÄSENMAKSUT *

£ Työnantajani perii jäsenmaksun palkastani
£	Maksan itse jäsenmaksun

Perintä-% —————

Henkilötunnus *

Sukunimi *

Osoite *

Puhelin

Ammattiosasto (halutessasi Rakennusliitto valitsee sen puolestasi)

Työehtosopimusala (ohjeet kääntöpuolella)

Ammatti *

£ Uusi jäsen  £ Vanha jäsen  £ Siirtyvä jäsen 

Sähköposti

Etunimet *

Postinumero ja postitoimipaikka *

Kieli

VALTAKIRJA

Valtuutan Rakennusalan työttömyyskassan perimään Rakennusliiton 
ja Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksun työttömyyskassan 
minulle maksamista työttömyysturvalain mukaisista etuuksista. 
Valtuutus raukeaa jäsenyyden päättyessä.

Edellinen liitto/työttömyyskassa
 

Valtuutan Rakennusliiton tai työttömyyskassan ilmoittamaan erostani 
edelliseen liittoon/kassaan ja pyytämään sieltä minua koskevat 
siirtopaperit.

Opiskelun päättymisaika  ——— / ——— / 20———  Oppilaitos ———————————————————————————————

Yrityksen nimi *

Osoite

Asiainhoitaja (palkanlaskija/tilitoimisto)

Osoite

Y-tunnus/puhelinnumero

Y-tunnus/puhelinnumero

Omistatko itse tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, lapset, avio- tai avopuoliso) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet? *

£	Ei       £	Kyllä  / omistusosuus ________% (ohjeet kääntöpuolella)

Perintä/jäsenyys alkaa _____/______ 20_____  *

Työntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Työnantajan/edustajan allekirjoitus (jos kyseessä perintäsopimus)

Rakennusliiton asiamiehen allekirjoitus 

Huomioi! Työnantajaperintä käynnistyy, kun työnantajasi on allekirjoittanut jäsenmaksun perintäsopimuksen ja se on toimitettu liiton 
jäsenrekisteriin: PL 134, 70101 Kuopio / asiakirjat@rakennusliitto.fi.

Liittymispäivämäärää ei voi kirjata takautuvasti. Jäsenmaksu 
maksetaan liittymispäivästä lukien.
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Old member
Old member – membership valid when the new collection agreement enters into force.
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Ammattiosasto
Mikäli et tiedä ammattiosastoasi, voit jättää kohdan täyttämättä. Tällöin liiton jäsenrekisterityöntekijä etsii ammattiosaston puolestasi.

PERSONAL INFORMATION
Please fill in the personal information carefully and enter the personal identification number in the format ddmmyy-xxxx.

Profession 
Please report your profession/job title so that we can know which branch of collective agreement is to be complied with.The contract branch of the union must be one of the following: building construction, painting, flooring, building systems, earth and water construction, asphalt sector or building product industry.

If you are transferring to the Finnish Construction Trade Union and the Unemployment Fund of the Construction Sector from another trade union/fund, please tick the box Transferring member. Report the information of the previous union/unemployment fund in the section Power of attorney.

Previous union/unemployment fund
The transfer from another trade union/unemployment fund must occur within 30 days to ensure your membership is continuous. You will authorise the Finnish Construction Trade Union to terminate your previous membership of a union/unemployment fund. This means that you will not have to deliver a separate membership certificate; the membership register of the union will handle it for you.PLEASE NOTE! If you have unpaid membership fees from the aforementioned period of 30 days, the income from said period will not be taken into consideration in determining the potential earnings-related unemployment allowance.

MEMBERSHIP FEE GROUP
If you are engaged in an apprenticeship, please tick section A / Employed member.

My employer will collect the membership fee from my salary
My employer will collect the membership fee from my salaryMembership fee collection agreement (employer will collect the membership fee from salary);please ask your employer to fill in the employer information on the form and to add their signature on the agreement.Employer collection will not begin until your employer has signed the collection agreement and it has been delivered to the membership register of the union.Check your payslip to make sure the membership fee has been collected from your salary. The payslips act as a receipt; be sure to store them properly.

I will pay the membership fee myself
Registering as a member who pays the fee personally; please tick the section 'I will pay the membership fee myself' and fill in the official name and telephone number of your employer in the employer information. The employer's signature is not required. The payment information for the membership fee will be mailed to you. Your membership will be activated after the first payment.

Do you own yourself or do your family members (parents, children, spouse) own the company where you are working, either in full or in part?Ei = NoKyllä / omistusosuus ___% (ohjeet kääntöpuolella) = Yes/share of ownership ____ % (instructions overleaf)According to the Unemployment Security Act, an entrepreneur is a person who:• is liable to have an YEL or MYEL insurance• owns at least 15% of the company and works in a managerial position in the company• owns at least 30% of the company with their family and works in a managerial position in the company• works in a managerial position in the company of which the family owns at least 30%• owns personally or with their family at least 50% of the company and works in the company• works in a company of which the family owns at least 50%. Spouse (incl. common-law partner), children and parents living in the same household are considered family members.Examples of a managerial position include managing director, chair of the board or member of the board.If you are considered an entrepreneur in terms of unemployment security, you cannot receive a daily allowance from a wage earner fund.

The date of registration cannot be recorded retrospectively. The membership fee is paid starting from the date of registration.Enter the date and sign the form. Deliver the form to the union as quickly as possible either via mail (Rakennusliitto ry, P.O. Box 134, FI-70101 Kuopio) or e-mail asiakirjat@rakennusliitto.fi

Emilia_2
Typewritten Text

Emilia_2
Typewritten Text

Emilia_2
Typewritten Text
Tulosta tarpeellinen määrä (LIITTO, TYÖNANTAJA JA JÄSEN)

Emilia_2
Completed set by Emilia_2

Emilia_2
None set by Emilia_2

Print the necessary number of copies (UNION, EMPLOYER AND MEMBER)If you selected employer collection as payment method, print three copies of the form.If you will be paying the membership fee yourself, print two copies. 

Personal identification number


Last name


E-mail address


First names


Address


Telephone number


Postal code and municipality/town


Language


MEMBER APPLICATION
MEMBER APPLICATION/MEMBERSHIP FEE COLLECTION AGREEMENT

MEMBERSHIP INFORMATION


Union chapter 
Union chapter (if desired, the Finnish Construction Trade Union will select it for you)

Branch of collective agreement
Branch of collective agreement (instructions overleaf)

New member


Transferring member


POWER OF ATTORNEY


I authorise the Unemployment Fund of the Construction Sector to collect the membership fee of the Finnish Construction Trade Union and the Unemployment Fund of the Construction Sector for the benefits paid to me by the Unemployment Fund of the Construction Sector in accordance with the Unemployment Security Act.The authorisation will become void upon termination of the membership.

I authorise the Finnish Construction Trade Union or the unemployment fund to notify my previous union/fund of my departure and request my transfer papers.

Employed member


Granted free membership


Employed student member
Employed student member (joined during studies)

Student
Student, I wish to join the Unemployment Fund of the Construction Sector from the beginning of my employment.

MEMBERSHIP FEES


End date of studies


Educational institution


Collection rate 


EMPLOYER INFORMATION
(the employer will fill in the information if the fee is to be collected from the salary; the member will fill in the name of the company only if the fee is to be paid by the member)

Name of company


Business ID / Telephone number


Address


Chargé (wages clerk/accounting firm)


Business ID / Telephone number


Address


Collection/membership begins


Employee's signature and print name

Employer's/representative's signature (if making a collection agreement)

Signature of the representative of the Finnish Construction Trade Union

Please note! 
Employer collection will begin when your employer has signed the collection agreement for the membership fee and it has been delivered to the membership register of the union: P.O. Box 134, FI-70101 Kuopio / asiakirjat@rakennusliitto.fi.

Members permanently living in Finland are entitled to claim earnings-related unemployment allowance. Members with a foreign background will be subject to an investigation to determine whether they are entitled to social security in Finland. They may be paid earnings-related unemployment allowance, provided that they meet the conditions concerning Finnish social security and can prove that they live in Finland permanently. The investigation involves verification of the member’s permanent address and living arrangements, and whether the member has family in Finland or in some other country. You can call the unemployment fund’s on-duty team on +358 20 690 230 to explain your situation.
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Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa 
asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee rakennus- ja rakennus-
tuoteteollisuuden, talotekniikka-alan sekä maa- ja vesirakennusalan ammateissa ja työaloilla.

TYÖSOPIMUSALAT JA TUNNUSNUMEROT (koodit)

1.  TALONRAKENNUSALA
104  Ajoneuvonosturin kuljettaja
190  Alan oppilasjäsen
169  Asbestityöntekijä
101  Asentaja-korjausmies
102  Autonkuljettaja
103  Betonimies
106  Elementtiasentaja
111  Elementtisaumaaja
115  Hirsityöntekijä
108  Hitsari
116  Kirvesmies
107  Kivimies
123  Laatoittaja
133  Merkinantaja
118  Mittamies
117  Mittakirvesmies
136  Muurari
122  Nosturiasentaja
148  Rakennusmies
149  Rappari
150  Raudoittaja
151  Remonttimies
126  Ruiskueristäjä
156  Sementtimies
157  Seppä
130  Siivooja
132  Sisäkattoasentaja
159  Sukeltaja
135  Sähköasentaja
100  Talonrakentaja
145  Telinerakentaja
137  Teräsrakennetyöntekijä
146  Timanttiporari
141  Torninosturinkuljettaja
163  Varastotyöntekijä
199  Muu alan työntekijä

2.  MAALAUSALA
240  Alan oppilasjäsen
205  Hiekkapuhaltaja
220  Korroosiomaalari
229  Maalari
245  Tasoitemies
249  Muu alan työntekijä

3.  LATTIANPÄÄLLYSTYSALA
255 Laatoittaja
260 Mattomies
265  Parkettiasentaja
269  Muu alan työntekijä

4.  VEDENERISTYSALA
280  Kermieristäjä
290  Tiilikatontekijä
299  Muu alan työntekijä

5.  TALOTEKNIIKKA-ALA
390  Alan oppilasjäsen
302  Autonkuljettaja
308  Hitsari
340  Ilmastointiasentaja
346  Putkiasentaja
347  Putkieristäjä
350 Sprinkleriasentaja 
363  Varastotyöntekijä
399  Muu alan työntekijä

6.  MAA- JA VESIRAKENNUSALA
404  Ajoneuvonosturinkujettaja
490  Alan oppilasjäsen
401  Asentaja-korjausmies
402  Autonkuljettaja
408  Hitsari
410  Jyränkuljettaja
421  Kaivukoneenkuljettaja
416  Kirvesmies
418  Koneenhoitaja
419  Koneenkäyttäjä ja -kuljettaja
428  Louhimotyöntekijä
439  Maa- ja vesirakennusalan
 työntekijä
417  Mittamies
405  Nostokoriauton kuljettaja
442  Panostaja
445  Porari
451  Remonttimies
453  Ruoppausalan työntekijä
454  Rusnari
457  Seppä
430  Siivooja
458  Sora- ja murskausasemien
 työntekijä
461  Vaakaaja
462  Vaakitsija
499  Muu alan työntekijä

7.  ASFALTTIALA
540  Asfalttityöntekijä
502  Autonkuljettaja
510  Jyränkuljettaja
517  Kolamies
520  Koneaseman hoitaja

518  Koneenhoitaja
519  Koneenkäyttäjä ja kuljettaja
560  Korjaamotyöntekijä
527  Levittäjän kuljettaja
543  Perämies
561  Vaakaaja
563  Varastotyöntekijä
599  Muu alan työntekijä

8.  KIVENJALOSTUSALA
601  Asentaja-korjausmies
602  Autonkuljettaja
607  Hioja
621  Kaivukoneenkuljettaja
638  Kivenjalostusalan työntekijä
619  Koneenkäyttäjä ja -kuljettaja
642  Panostaja
645  Porari
655  Sahuri
630  Siivooja
658  Sora- ja murskausaseman
 työntekijä
652  Trukinkuljettaja
699  Muu alan työntekijä

9.  KALKKI- JA
 SEMENTTITEOLLISUUDENALA
701  Asentaja-korjausmies
702  Autonkuljettaja
712  Kalkin ja sementin  
 valmistusprosessin työntekijä
713  Kalkkilouhimoiden ja -rouhimoiden
 työntekijä
714  Kalkki- ja sementtiteollisuuden
 työntekijä
716  Kirvesmies
718  Koneenhoitaja
719  Koneenkäyttäjä ja -kuljettaja
724  Laborantti
728  Louhimotyöntekijä
734  Mosaiikkityöntekijä
742  Panostaja
743  Perämies
745  Porari
751  Remonttimies
754  Rusnari
756  Sementtimies
730  Siivooja
758  Sora- ja murskausaseman
 työntekijä
735  Sähköasentaja

752  Trukinkuljettaja
763  Varastotyöntekijä
799  Muu alan työntekijä

10.  TIILITEOLLISUUDENALA
801  Asentaja-korjausmies
802  Autonkuljettaja
821  Kaivukoneenkuljettaja
818  Koneenhoitaja
824  Laborantti
830  Siivooja
852  Trukinkuljettaja
863  Varastotyöntekijä
899  Muu alan työntekijä

11.  BETONITEOLLISUUDENALA
901  Asentaja-korjausmies
902  Autonkuljettaja
903  Betonimies
906  Elementtiasentaja
911  Elementtisaumaaja
907  Hioja
916  Kirvesmies
924  Laborantti
934  Mosaiikkityöntekijä
950  Raudoittaja
951  Remonttimies
930  Siivooja
935  Sähköasentaja
952  Trukinkuljettaja
963  Varastotyöntekijä
999  Muu alan työntekijä

044  Toimitsija

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan sellainen henkilö, joka
• on YEL- tai MYEL vakuutusvelvollinen
• omistaa vähintään 15 % osuuden yhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
• omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 % yhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
• työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta perhe omistaa vähintään 30 %
• omistaa itse tai yhdessä perheen kanssa vähintään 50 % yhtiöstä ja työskentelee yhtiössä
• työskentee yhtiössä, josta perhe omistaa vähintään 50 %

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso (myös avopuoliso), omat lapset ja 
vanhemmat.
Johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada päivärahaa palkansaajakassalta.

Toimita hakemus välittömästi luottamusmiehelle / lähimpään aluetoimistoomme tai liittoon osoitteella 
Rakennusliitto Ry, Skannauskeskus, PL 134, 70101 Kuopio
Jäsenyyden voidaan katsoa alkavan hakemuksen saapumispäivästä / asiamiehen allekirjoituspäivästä 
lukien.
Jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti (STM:n kassojen jäsenyysohje).
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