
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.

1 
LI

IT
TO

1-
30

2-
07

19

Tulosta tarpeellinen määrä (LIITTO, TYÖNANTAJA JA JÄSEN)

Henkilötiedot
sticky note
Täytäthän henkilötiedot huolellisesti ja henkilötunnuksen muodossa pvkkvv–xxxx.

Ammattiosasto
sticky note
Mikäli et tiedä ammattiosastoasi, voit jättää kohdan täyttämättä. Tällöin liiton jäsenrekisterityöntekijä etsii ammattiosaston puolestasi.

Ammatti
sticky note
Ilmoita ammattisi/ammattinimikkeesi, jotta tiedämme mitä työehtosopimusalaa noudatetaan. Liiton sopimusalat löydät sivulta 4.

Vanha jäsen
sticky note
Vanha jäsen – jäsenyys voimassa uuden perintäsopimuksen astuessa voimaan.

Jäsenyys
sticky note
Jos siirryt toisesta ammattiliitosta/kassasta Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan jäseneksi; laita rasti kohtaan siirtyvä jäsen. Ilmoita edellisen liiton/työttömyyskassan tiedot kohtaan ’valtakirja’.

Edellinen työttömyyskassa
sticky note
Siirtyminen toisesta ammattiliitosta/työttömyyskassasta on tapahduttava 30 vuorokauden kuluessa, jotta jäsenyys jatkuisi yhtäjaksoisena. Valtuutat Rakennusliitto ry:n irtisanomaan edellisen liiton/työttömyyskassan jäsenyytesi. Näin sinun ei tarvitse toimittaa jäsenyystodistusta erikseen, vaan liiton jäsenrekisteri hoitaa asian puolestasi.
HUOM! Mikäli jäsenmaksusi puuttuvat edellä mainitun 30 vuorokauden ajalta, jätetään tuon ajan tulot huomiotta mahdollisen ansiosidonnaisen päivärahan määrittelyssä.

Jäsenmaksuryhmä
sticky note
Oppisopimuksen ollessa kyseessä, laitetaan ruksi kohtaa A / Työssäkäyvä jäsen.

Jäsenmaksut
sticky note
Jäsenmaksun perintäsopimus (työnantaja perii jäsenmaksun palkasta);
pyydä työnantajaa täyttämään lomakkeen työnantajatiedot ja allekirjoittamaan sopimus omalta osaltaan.
Työnantajaperintä käynnistyy vasta, kun työnantajasi on allekirjoittanut perintäsopimuksen ja se on toimitettu liiton jäsenrekisteriin.
Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksu on peritty palkastasi. Palkkalaskelmat toimivat tositteena, joten säilytä ne hyvin.

Jäsenmaksut
sticky note
Liittyminen itsemaksavaksi jäseneksi; laita rasti kohtaan ’maksan itse jäsenmaksun’ ja täytä työnantajatietoihin työnantajan virallinen nimi ja puhelinnumero. Työnantajan allekirjoitusta ei tarvita. Saat postitse viitteet jäsenmaksun maksamiseen. Jäsenyytesi aktivoituu ensimmäisen suorituksen jälkeen.

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

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

Päiväys ja allekirjoitus
sticky note
Merkitse päiväys ja allekirjoita lomake. Toimita lomake mahdollisimman pian liittoon joko kirjepostina (Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio) tai sähköisesti asiakirjat@rakennusliitto.fi 

Tulostus
sticky note
Mikäli valitsit maksutavaksi työnantajaperinnän, tulosta lomaketta 3 kpl.

Jos maksat jäsenmaksun itse, tulosta 2 kpl.

Liityn ainoastaan liittoon ja osastoon
sticky note
·         Liiton ja osaston jäsenyys ilman työttömyyskassan jäsenyyttä
·         Huomioithan, että vain työttömyyskassan jäsenellä on oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.



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).
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