
JÄSENHAKEMUS / JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS Liitto nro 002 

HENKILÖTIEDOT

JÄSENYYSTIEDOT

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.

JÄSENMAKSURYHMÄ

£ A Työssäkäyvä jäsen / oppisopimusopiskelija
£	O Opiskelija, liityn Rakennusalan työttömyyskassan jäseneksi, 

kun aloitan palkkatyön 

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

Oppilaitos —————————————————————————

JÄSENMAKSUT

£ Työnantajani perii jäsenmaksun palkastani
£	Maksan itse jäsenmaksun

Perintä-% —————

£	LO Liityn ainoastaan liittoon ja osastoon

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

Yrityksen nimi

Osoite

Asiainhoitaja (palkanlaskija/tilitoimisto)

Osoite

Y-tunnus

Y-tunnus

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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Tulosta tarpeellinen määrä (LIITTO, TYÖNANTAJA JA JÄSEN)

Sticky Note
Soomes alaliselt elavad liikmed võivad saada palgapõhist päevaraha. Töötuks jäävalt välismaise taustaga liikmelt uuritakse õigus Soome sotsiaalkaitsele. Temale võidakse maksta palgapõhist päevaraha, kui kõik Soome sotsiaalkaitset puudutavad eeldused on täidetud ja võidakse näidata, et liige elab alaliselt Soomes. Siis uuritakse mh, kas on alaline aadress Soomes, kuidas elab, kas on peret Soomes või kusagil mujal riigis. Võite võtta ühendust töötukassa valvenumbril 020 690 230 ja selgitada oma olukorda.

LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS
Sticky Note
LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS / LIIKMEMAKSU KINNIPIDAMISE LEPING

ISIKUANDMED
Sticky Note
Täida isikuandmed hoolikalt ja kirjuta isikukood kujul ppkkaa-xxxx.


Isikukood
Sticky Note

Perekonnanimi
Sticky Note

Aadress
Sticky Note

Telefon
Sticky Note

e-posti aadress
Sticky Note

Eesnimi (-nimed)
Sticky Note

Sihtnumber ja postiaadress
Sticky Note

Keel
Sticky Note

LIIKMEANDMED
Sticky Note

Ametiühing
Sticky Note
Ametiühing (kui soovid, valib Ehitusliit selle sinu eest) 

Lepinguvaldkond (juhised pöördel)
Sticky Note

Amet
Sticky Note
Pane kirja oma amet/ametnimetus, et teaksime, millist kollektiivlepingu valdkonda järgida.

Liidu lepinguvaldkonnaks peab olema üks järgmistest: majaehitus, maalritööd, põrandakatmine, hoonetehnika, pinnase- ja vesiehitus, asfalditööd või ehitustoodete tööstus.

Uus liige
Sticky Note

Vana liige
Sticky Note
Vana liige – liikmeksolek kehtib alates uue kinnipidamislepingu kehtima hakates.

Üleminev liige
Sticky Note

Sticky Note
Kui tuled teisest ametiliidust/kassast üle Ehitusliidu ja Ehitusala töötukassa liikmeks, tee rist kasti Ületulev liige. Teata eelmise liidu/töötukassa andmed punktis “Volitus”.


VOLITUS
Sticky Note

Sticky Note
Volitan Ehitusala töötukassat kinni pidama Ehitusliidu ja Ehitusala töötukassa liikmemaksu töötukassa poolt mulle makstavatest töötusturvaseaduse kohastest soodustustest.

Volitus kaotab kehtivuse liikmeksoleku lõppedes.

Eelmine liit/töötukassa
Sticky Note
Üleminek teisest ametiliidust/töötukassast peab toimuma 30 ööpäeva jooksul, et liikmelisus jätkuks katkemata. Volitad Ehitusliitu lõpetama sinu eelmise liidu/töötukassa liikmeksoleku. Sel juhul ei ole sul vaja liikmeksoleku tõendeid ise kohale toimetada, vaid liidu liikmete register teeb seda sinu eest.

TÄHELEPANU! Kui eelpool mainitud 30 ööpäeva eest ei ole liikmemaksu makstud, ei arvestata sellel ajal saadud sissetulekut võimalike sissetulekust olenevate päevarahade määramisel.

Sticky Note
Volitan Ehitusliitu või töötukassat teatama minu lahkumisest eelmisele liidule/kassale ja küsima sealt minuga seotud üleminekudokumendid.

LIIKMEMAKSU RÜHM
Sticky Note
Kui sul on õpileping, tee rist punkti A / Töötav liige


Töötav liige /
Sticky Note

Õppur
Sticky Note
Õppur, astun Ehitusala töötukassa liikmeks, kui asun palgatööle

Õpingute lõppemise aeg
Sticky Note

Õppeasutus
Sticky Note

LIIKMEMAKSUD
Sticky Note

Tööandja peab liikmemaksu minu palgast kinni
Sticky Note
Liikmemaksu kinnipidamise leping (tööandja peab liikmemaksu palgast kinni);

palu tööandjal täita blanketil tööandja andmed ja lepingule omalt poolt alla kirjutada.

Tööandjapoolne liikmemaksu kinnipidamine algab alles siis, kui tööandja on maksu kinnipidamise lepingule alla kirjutanud ja see on saadetud liidu liikmeregistrisse.

Uuri palgaarvestuse lehelt, kas liikmemaks on sinu eest kinni peetud. Palgaarvestuse lehed on ametlikud tõendid, nii et hoia need alles.


Maksan liikmemaksu ise
Sticky Note
Ise maksva liikmena liitudes tee rist punkti “Maksan liikmemaksu ise” ning täida tööandja andmetes ainult tööandja ametlik nimi ja telefoninumber. Tööandja allkirja ei ole vaja. Juhised liikmemaksu maksmise kohta saadetakse sulle postiga. Liikmeksolek algab pärast esimese makse tegemist.

Kinnipidamise % 
Sticky Note

Sticky Note
	•	Liidu ja osakonna liikmesus töötukassa liikmeks olemata.
·         Võtke arvesse, et ainult töötukassa liikmetel on õigus töötukassa poolt makstavatele hüvitistele.

TÖÖANDJA ANDMED
Sticky Note
(tööandja täidab, kui liikmemaks peetakse kinni palgast, või liige täidab ainult ettevõtte nime, kui maksab ise liikmemaksu)

Ettevõtte nimi
Sticky Note

Y-tunnus/telefon
Sticky Note

Y-tunnus/telefon
Sticky Note

Aadress
Sticky Note

Aadress
Sticky Note

Asjaajaja 
Sticky Note
(palgaarvestaja/raamatupidamisfirma)


Sticky Note
Kas ettevõte, kus sa töötad, kuulub täielikult või osaliselt sulle või mõnele su pereliikmele (vanemad, lapsed, abikaasa, elukaaslane)?

Ei = Ei
Kyllä / omistusosuus ___% (ohjeet kääntöpuolella) = Jah/omandiosa ___ % (juhised pöördel)

Töötusturvaseaduse kohaselt loetakse ettevõtjaks isik, kes:
• on õigustatud saama ettevõtja pensionikindlustust (YEL) või põllumajandusettevõtja töötuskindlustust (MYEL)
• omab vähemalt 15% ettevõttest ja töötab seal juhtival ametikohal
• omab koos perega vähemalt 30% ettevõttest ja töötab seal juhtival ametikohal
• töötab juhtival ametikohal ettevõttes, millest tema perele kuulub vähemalt 30%
• omab ise või koos perega vähemalt 50% ettevõttest ja töötab ettevõttes
• töötab ettevõttes, millest perele kuulub vähemalt 50%. Pereliikmed on ettevõtjaga samas leibkonnas elavad abikaasa (ka elukaaslane), oma lapsed ja vanemad.

Juhtiv ametikoht on nt tegevjuht, ettevõtte juhatuse esimees või juhatuse liige.

Kui sind töötusturvaseaduse seisukohalt loetakse ettevõtjaks, ei ole sul õigust saada palgateenijate kassast päevaraha.

Kinnipidamine/liikmesus algab
Sticky Note

Sticky Note
Töötaja allkiri ja nimi väljakirjutatult

Sticky Note
Tööandja/esindaja allkiri (kui tegemist on maksu kinnipidamise lepinguga)

Sticky Note
Ehitusliidu voliniku allkiri

Tähelepanu!
Sticky Note
Tööandjapoolne kinnipidamine algab, kui tööandja on allkirjastanud liikmemaksu kinnipidamise lepingu ja see on toimetatud liidu liikmete registrisse: PL 134,  70101  Kuopio/ asiakirjat@rakennusliitto.fi.

Sticky Note
Prindi välja vajalik hulk (LIIT, TÖÖANDJA JA LIIGE)
Kui valisid maksmisviisiks tööandjapoolse kinnipidamise, prindi kolm blanketti.
Kui maksad liikmemaksu ise, prindi kaks blanketti.


Sticky Note
Liitumiskuupäeva ei tohi märkida tagantjärele. Liikmemaksu makstakse liitumiskuupäevast alates.

Kirjuta blanketile kuupäev ja allkiri. Toimeta blankett võimalikult kiiresti liitu kas postiga (Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio) või e-kirja teel (asiakirjat@rakennusliitto.fi).



JÄSENHAKEMUS / JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS Liitto nro 002 

HENKILÖTIEDOT

JÄSENYYSTIEDOT

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.

JÄSENMAKSURYHMÄ

£ A Työssäkäyvä jäsen / oppisopimusopiskelija
£	O Opiskelija, liityn Rakennusalan työttömyyskassan jäseneksi, 

kun aloitan palkkatyön 

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

Oppilaitos —————————————————————————

JÄSENMAKSUT

£ Työnantajani perii jäsenmaksun palkastani
£	Maksan itse jäsenmaksun

Perintä-% —————

£	LO Liityn ainoastaan liittoon ja osastoon

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

Yrityksen nimi

Osoite

Asiainhoitaja (palkanlaskija/tilitoimisto)

Osoite

Y-tunnus

Y-tunnus

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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JÄSENHAKEMUS / JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS Liitto nro 002 

HENKILÖTIEDOT

JÄSENYYSTIEDOT

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.

JÄSENMAKSURYHMÄ

£ A Työssäkäyvä jäsen / oppisopimusopiskelija
£	O Opiskelija, liityn Rakennusalan työttömyyskassan jäseneksi, 

kun aloitan palkkatyön 

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

Oppilaitos —————————————————————————

JÄSENMAKSUT

£ Työnantajani perii jäsenmaksun palkastani
£	Maksan itse jäsenmaksun

Perintä-% —————

£	LO Liityn ainoastaan liittoon ja osastoon

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

Yrityksen nimi

Osoite

Asiainhoitaja (palkanlaskija/tilitoimisto)

Osoite

Y-tunnus

Y-tunnus

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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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
130  Rakennustyöntekijä
149  Rappari
150  Raudoittaja
151  Remonttimies
126  Ruiskueristäjä
156  Sementtimies
157  Seppä
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  Ajoneuvonosturinkuljettaja
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
458  Sora- ja murskausasemien työntekijä
461  Stabiloija
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.  RAKENNUSTUOTETEOLLISUUSALA
602  Autonkuljettaja
903  Betonimies
911  Elementtisaumaaja
907  Hioja
621  Kaivukoneenkuljettaja
712  Kalkin ja sementin valmistusprosessin 
 työntekijä
713  Kalkkilouhimoiden ja -rouhimoiden työntekijä
714  Kalkki- ja sementtiteollisuuden työntekijä
916  Kirvesmies
638  Kivenjalostusalan työntekijä
818  Koneenhoitaja
619  Koneenkäyttäjä ja -kuljettaja
852  Kunnossapitotyöntekijä
924  Laborantti
728  Louhimotyöntekijä
642  Panostaja
645  Porari
950  Raudoittaja
754  Rusnari
655  Sahuri
756  Sementtimies
658  Sora- ja murskausaseman työntekijä
952  Trukinkuljettaja
963  Varastotyöntekijä
999  Muu alan työntekijä

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan sellainen henkilö, joka
• on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen
• omistaa vähintään 15 % osuuden osakeyhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
• omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 % osakeyhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa 

asemassa
• työskentelee osakeyhtiössä, josta omistaa yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 %.

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso, avopuoliso, omat lapset, 
lapsenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat.
Johtavassa asemassa on esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtaja, 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).

1-
30

2-
07

19


	Henkilötunnus: 
	Sähköposti: 
	Sukunimi: 
	Etunimet: 
	Osoite: 
	Postinumero ja postitoimipaikka: 
	Puhelin: 
	Kieli: 
	Ammattiosasto halutessasi Rakennusliitto valitsee sen puolestasi: 
	Työehtosopimusala ohjeet kääntöpuolella: 
	Edellinen liittotyöttömyyskassa: 
	Ammatti: 
	undefined: 
	20: 
	Perintä: 
	Opiskelun päättymisaika: 
	Oppilaitos: 
	Yrityksen nimi: 
	Ytunnus: 
	Osoite_2: 
	Asiainhoitaja palkanlaskijatilitoimisto: 
	Ytunnus_2: 
	Osoite_3: 
	Kyllä   omistusosuus: 
	Perintäjäsenyys alkaa: 
	undefined_2: 
	20_2: 
	undefined_3: 
	Työnantajanedustajan allekirjoitus jos kyseessä perintäsopimus: 
	undefined_4: 
	Henkilötunnus_2: 
	Sähköposti_2: 
	Sukunimi_2: 
	Etunimet_2: 
	Osoite_4: 
	Postinumero ja postitoimipaikka_2: 
	Puhelin_2: 
	Kieli_2: 
	Ammattiosasto halutessasi Rakennusliitto valitsee sen puolestasi_2: 
	Työehtosopimusala ohjeet kääntöpuolella_2: 
	Edellinen liittotyöttömyyskassa_2: 
	Ammatti_2: 
	undefined_5: 
	20_3: 
	Perintä_2: 
	Opiskelun päättymisaika_2: 
	Oppilaitos_2: 
	Yrityksen nimi_2: 
	Ytunnus_3: 
	Osoite_5: 
	Asiainhoitaja palkanlaskijatilitoimisto_2: 
	Ytunnus_4: 
	Osoite_6: 
	Kyllä   omistusosuus_2: 
	Perintäjäsenyys alkaa_2: 
	undefined_6: 
	20_4: 
	undefined_7: 
	Työnantajanedustajan allekirjoitus jos kyseessä perintäsopimus_2: 
	undefined_8: 
	Henkilötunnus_3: 
	Sähköposti_3: 
	Sukunimi_3: 
	Etunimet_3: 
	Osoite_7: 
	Postinumero ja postitoimipaikka_3: 
	Puhelin_3: 
	Kieli_3: 
	Ammattiosasto halutessasi Rakennusliitto valitsee sen puolestasi_3: 
	Työehtosopimusala ohjeet kääntöpuolella_3: 
	Edellinen liittotyöttömyyskassa_3: 
	Ammatti_3: 
	undefined_9: 
	20_5: 
	Perintä_3: 
	Opiskelun päättymisaika_3: 
	Oppilaitos_3: 
	Yrityksen nimi_3: 
	Ytunnus_5: 
	Osoite_8: 
	Asiainhoitaja palkanlaskijatilitoimisto_3: 
	Ytunnus_6: 
	Osoite_9: 
	Kyllä   omistusosuus_3: 
	Perintäjäsenyys alkaa_3: 
	undefined_10: 
	20_6: 
	undefined_11: 
	Työnantajanedustajan allekirjoitus jos kyseessä perintäsopimus_3: 
	undefined_12: 
	Tulosta: 


