
RAKENNUSLIITTO ry 
Skannauskeskus         RAKENNUSALAN 
PL 134    JÄSENMAKSUNPERINTÄSOPIMUS   TYÖTTÖMYYSKASSA 
70101 KUOPIO 
 
Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sopimuksen mukaisen ay-jäsenmaksun 
perintäsopimuksen. 
Työnantaja perii Rakennusliiton, ammattiosaston ja Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksun tässä perintäsopimuksessa ilmoitetun prosentin mukaisesti 
työntekijän veroennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Työnantaja ei vastaa työntekijän eikä ammattiosaston tai -liiton ilmoituksen virheellisyydestä.  
Tämä sopimus on voimassa perinnän alkamisesta lukien työsuhteen päättymiseen saakka. Työntekijä voi sanoa sopimuksen irti päättyväksi irtisanomista   
lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

TYÖNANTAJA 
 Yrityksen nimi Y-tunnus

Asiainhoitaja (palkanlaskija tai tilitoimisto))

Yrityksen osoite

Y-tunnus (tilitoim.) Osoite (tilitoimisto)

Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Sähköpostiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero

TYÖNTEKIJÄ

Ei

Kyllä

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

Henkilötunnus

-

Liitto Aluejärjestö

Osasto

Varat tilitetään 
 

554128-210560  
 

Työehtosopimusala Ammatti

Suomi Ruotsi Venäjä

 Muu

ViroÄidinkieli

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

Perintä-%

Perintä alkaa ja 
allekirjoituspvm

Työntekijän allekirjoitus

Työnantajan/edustajan allekirjoitus
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Puhelinnumero

Opiskelun päättymispäivä
Jäsenmaksuryhmä

A TA OA

A=työssä käyvä jäsen 
TA=saanut vapaajäsenyyden 
OA=työssä oleva opiskelijajäsen 
(liittyminen opiskelun aikana) 
TA ja OA maksavat vain TK:n 
jäsenmaksun.

Uusi jäsen

Siirtyvä

Vanha jäsen

Edellinen liitto/työttömyyskassa ja eropäivä

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

%

yli 9

alle 9

Onko yrityksessä  
Rakennusliiton  
jäseniä

 
Asiamiehen allekirjoitus Palauta osaston ja liiton kappaleet 

allekirjoitettuina yllä olevaan osoitteeseen.

 Katso ohjeet 
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Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sopimuksen mukaisen ay-jäsenmaksun
perintäsopimuksen.
Työnantaja perii Rakennusliiton, ammattiosaston ja Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksun tässä perintäsopimuksessa ilmoitetun prosentin mukaisesti
työntekijän veroennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Työnantaja ei vastaa työntekijän eikä ammattiosaston tai -liiton ilmoituksen virheellisyydestä. 
Tämä sopimus on voimassa perinnän alkamisesta lukien työsuhteen päättymiseen saakka. Työntekijä voi sanoa sopimuksen irti päättyväksi irtisanomista  
lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.
TYÖNANTAJA
 
TYÖNTEKIJÄ
Omistatko itse tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, lapset, avio- tai avopuoliso) kokonaan tai osittain yrityksen jossa työskentelet? 
 
Henkilötunnus
-
Varat tilitetään
554128-210560 
 
Äidinkieli
VALTAKIRJA
Valtuutan Rakennusalan työttömyyskassan perimään Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksun minulle maksamista työttömyysturvalain ja aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisista etuuksista. Valtuutus raukeaa jäsenyyden päättyessä. 
Yksi kappale työnantajalle
Yksi kappale jäsenelle
Yksi kappale liitolle
Yksi kappale osastolle
Jäsenmaksuryhmä
A=työssä käyvä jäsen
TA=saanut vapaajäsenyyden
OA=työssä oleva opiskelijajäsen
(liittyminen opiskelun aikana)
TA ja OA maksavat vain TK:n jäsenmaksun.
Valtuutan Rakennusliiton tai työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen liittoon/kassaan ja pyytämään sieltä minua koskevat siirtopaperit.
 
Onko yrityksessä 
Rakennusliiton 
jäseniä
 Katso ohjeet
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