
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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Stary członek
Stary członek - członkostwo staje się aktualne po aktualizacji ważności umowy o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzenia.
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Ammattiosasto
Mikäli et tiedä ammattiosastoasi, voit jättää kohdan täyttämättä. Tällöin liiton jäsenrekisterityöntekijä etsii ammattiosaston puolestasi.

DANE OSOBOWE
Prosimy o staranne wypełnienie danych osobowych, a nr ewidencyjny powinien zostać podany w formie: dzmcrok-xxxx.

Zawód 
Podaj zawód/tytuł zawodowy, aby ułatwić nam zastosowanie umowy zbiorowej dla odpowiedniej branży.Umowa zbiorowa zastosowana przez Związek powinna obejmować następujące branże: budowlaną, malarską, pokryć podłogowych, inżynierii budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej, robót asfaltowych lub przemysłu wyrobów budowlanych. 

W przypadku przenoszenia członkostwa z poprzedniego związku zawodowego/kasy zapomogowej dla bezrobotnych do Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i do Kasy Zapomogowej dla bezrobotnych pracowników branży budowlanej, zaznacz krzyżykiem w miejscu: Członek przeniesiony. Podaj dane poprzedniego związku zawodowego/kasy zapomogowej dla bezrobotnych w miejscu „Pełnomocnictwo”.

Poprzedni związek zawodowy/kasa zapomogowa dla bezrobotnych
Poprzedni związek zawodowy/kasa zapomogowa dla bezrobotnychAby zachować ciągłość członkostwa, przeniesienie z jednego związku zawodowego/kasy zapomogowej dla bezrobotnych do drugiego powinno odbyć się w ciągu 30 dób. Upoważniam Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa (Rakennusliitto ry) do wycofania członkostwa z poprzedniego związku zawodowego/kasy zapomogowej dla bezrobotnych. W ten sposób nie ma konieczności dostarczenia osobnego zaświadczenia o członkostwie, ponieważ rejestr członkowski zajmuje się przeniesieniem członkostwa w Twoim imieniu.UWAGA! Jeżeli składki członkowskie za ww. okres 30 dób nie zostaną uiszczone, dochody za ten okres nie zostaną wzięte pod uwagę podczas rozliczania wysokości zasiłku dla bezrobotnych opartego na zarobkach. 

GRUPA OPŁAT CZŁONKOWSKICH
W przypadku praktycznej nauki zawodu, zaznacz krzyżykiem w punkcie A: / Członek pracujący

Mój pracodawca pobiera składki członkowskie z wynagrodzenia
Mój pracodawca pobiera składki członkowskie z wynagrodzeniaUmowa o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzenia (pracodawca pobiera składki członkowskie z wypłaty i przesyła do kasy związkowej);poproś pracodawcę o wypełnienie danych dotyczących pracodawcy oraz o podpisanie w imieniu pracodawcy.Pobieranie składek członkowskich z wypłaty może się rozpocząć dopiero po podpisaniu przez pracodawcę Umowy o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzenia oraz po przekazaniu jej do rejestru członkowskiego związków.Sprawdź treść kwitu wynagrodzenia – czy składka członkowska (jäsenmaksu) została rzeczywiście opłacona. Kwity wynagrodzenia są jednocześnie dokumentem poświadczającym. Należy przechowywać je troskliwie.

Opłacam składki samodzielnie
W przypadku rejestracji członka opłacającego składki osobiście: zaznacz krzyżykiem w punkcie „Opłacam składki samodzielnie” oraz wypełnij dane pracodawcy: nazwę oraz nr tel. pracodawcy. Podpis pracodawcy nie jest wymagany. Referencje potrzebne do uiszczenia opłaty członkowskiej zostaną dostarczone pocztą. Członkostwo staje się aktualne po opłaceniu pierwszej składki.

Czy jesteś właścicielem osobiście lub członek rodziny (rodzice, dzieci, żona/mąż lub partner(-ka) jest właścicielem całości lub części firmy, w której pracujesz?Ei = NieKyllä / omistusosuus ___% (ohjeet kääntöpuolella) = Tak/udział we własności firmy ____ % (wskazówki na odwrocie)Na podstawie ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, za przedsiębiorcę uważa się osobę, która:• posiada prawa do ubezpieczenia dla przedsiębiorców lub dla rolników  • posiada przynajmniej 15% udziałów firmy oraz jest zatrudniona w niej na stanowisku kierowniczym• posiada wraz z rodziną przynajmniej 30% udziałów firmy oraz jest zatrudniona w niej na stanowisku kierowniczym• jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym w firmie, w której członkowie rodziny posiadają przynajmniej 30% udziałów• posiada sama lub wraz z rodziną przynajmniej 50% udziałów firmy oraz jest w niej zatrudniona• jest zatrudniona w firmie, w której członkowie rodziny posiadają przynajmniej 50% udziałów oraz mieszkają wspólnie wraz z dziećmi w jednym gospodarstwie domowym (dotyczy również związku partnerskiego).Na stanowisku kierowniczym pracuje np. dyrektor, prezes zarządu lub członek zarządu spółki.Jeżeli członek zostanie uznany za przedsiębiorcę, w przypadku bezrobocia nie ma prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych z pracowniczej kasy związkowej.

Data rozpoczęcia członkostwa nie może być datą w przeszłości. Opłacanie składek rozpocznie się od dnia wstąpienia do związku zawodowego.Wpisz datę oraz podpisz wypełniony formularz. Prosimy dostarczyć formularz jak najszybciej do Związku pocztą na adres: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio, lub w formie elektronicznej, jako załącznik na adres e-mail: asiakirjat@rakennusliitto.fi
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Prosimy o wydrukowanie dostatecznej liczby formularzy (otrzymują: ZWIĄZEK ZAWODOWY, PRACODAWCA ORAZ CZŁONEK)W przypadku umowy o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzenia, należy wydrukować 3 egzemplarze.W przypadku członka opłacającego składki osobiście, należy wydrukować 2 egzemplarze.

Fiński nr ewidencyjny (pesel)


Nazwisko


E-mail


Imiona


Adres


Nr telefonu


Kod pocztowy i miejscowość


Język obsługi


WNIOSEK O CZŁONKOWSTWO
WNIOSEK O CZŁONKOWSTWO/ UMOWA O POBIERANIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH Z WYNAGRODZENIA

INFORMACJE O CZŁONKOSTWIE


Oddział lokalny Związku
Oddział lokalny Związku (w razie potrzeby Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa wybierze oddział w Twoim imieniu) 

Branża umowy zbiorowej
Branża umowy zbiorowej (wskazówki na odwrocie)

Nowy członek


Członek przeniesiony 


PEŁNOMOCNICTWO


Niniejszym upoważniam Kasę Zapomogową dla bezrobotnych pracowników branży budowlanej do pobierania składek członkowskich na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa oraz Kasy Zapomogowej dla bezrobotnych pracowników branży budowlanej ze świadczeń wypłacanych mi na podstawie ustawy o świadczeniach dla bezrobotnych. Pełnomocnictwo traci ważność po wygaśnięciu członkostwa w Związku.

Niniejszym upoważniam niniejszym Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa lub Kasę Zapomogową do zawiadomienia o wycofaniu mojego członkostwa z poprzedniego związku zawodowego/kasy zapomogowej dla bezrobotnych oraz do wystąpienia o dokumenty dotyczące mojego przeniesienia.

Członek pracujący


Członek zwolniony ze składek


Student pracujący
Student pracujący ( rozpoczęło się podczas nauki)

Student
Student: zobowiązuję się do wstąpienia do kasy zapomogowej dla bezrobotnych w momencie rozpoczęcia pracy zarobkowej

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Data ukończenia nauki


Szkoła


Pobiera się -% 


DANE PRACODAWCY
(pracodawca wypełnia, w przypadku gdy składki pobierane są z wynagrodzenia lub członek wpisuje tylko nazwę firmy, jeżeli opłaca składki samodzielnie)

Nazwa przedsiębiorstwa


NIP/Nr telefonu


Adres


Przedstawiciel pracodawcy
Przedstawiciel pracodawcy (pracownik działu płac/biuro rachunkowe)

NIP/Nr telefonu


Adres


Data rozpoczęcia pobierania składek/członkostwa 
Data rozpoczęcia pobierania składek/członkostwa 

Podpis pracownika oraz czytelne imię i nazwisko

Podpis przedstawiciela pracodawcy (w przypadku umowy o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzenia)

Podpis pełnomocnika Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa

Uwaga!
Pobieranie składek członkowskich z wynagrodzenia rozpocznie się po podpisaniu przez pracodawcę Umowy o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzenia, która zostanie dostarczona do rejestru członkowskiego Związku: PL 134,  70101  Kuopio/e-mail: asiakirjat@rakennusliitto.fi

Członkowie zamieszkali na stałe w Finlandii  mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych związany z zarobkami. W przypadku obcokrajowców, którzy zostali bezrobotni, sprawdzane jest prawo do uzyskania fińskiego ubezpieczenia społecznego. Tym osobom może zostać wypłacona, związana z zarobkami dieta, gdy wszystkie warunki fińskiego zabezpieczenia społecznego są spełnione i można wykazać, że ta osoba na stałe mieszka w Finlandii. W tym przypadku sprawdza się, czy stały adres znajduje się w Finlandii, stan życia, czy rodzina mieszka w Finlandii, czy w innym kraju. Możesz skontaktować się z numerem alarmowym funduszu bezrobocia 020 690 230 i dowiedzieć się więcej na temat swojej sytuacji.
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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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