
Ammattiosaston nimi:  nro

Työnantajan Y-tunnus

Työnantajan asianhoitajan sähköpostiosoite

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (JOS MAKSAT JÄSENMAKSUN ITSE, MERKITSE TYÖNANTAJAN NIMI JA OSOITE) 

TYÖNANTAJA/
TYÖNANTAJAN
ASIANHOITAJA
(katso ohje takaa)

Työnantajan nimi

Lähiosoite

Työnantajan asianhoitajan nimi (esim. tilitoimisto)

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Puhelinnumero

Jäsenmaksun
perintä alkaa
(Palkkakauden 1. päivä)

 ______02 ____ . ____ 

SELVITYSTAPA Jäsenkohtainen selvitys perityistä jäsenmaksuista voidaan tehdä eri tavoin
Teemme selvityksen:     Konekielisenä     Työnantajan oma lista     Liiton lähettämä esitäytetty lista    Viitesiirtolomakkeilla

PÄIVÄYS JA
TYÖNANTAJAN
ALLEKIRJOITUS

 ______02 ____ . ____ 
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Liittymislomake/Jäsenmaksun perintäsopimus
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (037) PL 313, 00531 Helsinki
Kuljetusalan Työttömyyskassa, PL 65, 00531 Helsinki 
Ammattiliiton, ammattiosaston ja työttömyyskassan jäseneksi  liittymislomake /
jäsenmaksun perintäsopimus      Jäsenhankkija: 

Ammattiliittoni/työttömyyskassani muuttuu, edellisen nimi

TYÖSUHDE

Ei Kyllä: __________%

 ______02 ____ . ____ Työsuhteen alkamisaika

Omistatko tai omistaako perheenjäsenesi (vanhem-
mat, puoliso,lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, 
jossa työskentelet? (katso ohje takaa)

JÄSENMAKSUN
PERINTÄ
(katso ohje takaa)

Työnantaja perii jäsenmaksun

muu, mikä

TYÖNTEKIJÄ TÄYTTÄÄ (KATSO OHJEET KÄÄNTÖPUOLELTA) Liitto tai asiamies täyttää: Lomake vastaanotettu        .        20          Nimi (tekstaten)

TYÖNTEKIJÄ
(täytä kaikki sinisestä 
alueesta tarvittavat 
kohdat)

Henkilötunnus

Äidinkieli
suomi ruotsi

Suku- ja etunimet

Postinumero

Puhelinnumero

PÄIVÄYS JA
TYÖNTEKIJÄN
ALLEKIRJOITUS  ______02 ____ . ____ 

JÄSENYYSTIEDOT
(katso ohje takaa) Olen uusi jäsen

Yhteystietojani saa käyttää vain jäsenetumarkkinointiin

Lähiosoite

  nalasutejluK aj n:TKA nammeia äättääp naulaH
työttömyyskassan jäsenyyteni ja liittyä uudelleen

Ammattiosastoni vaihtuu

Työnantajani muuttuu

VALTUUTUS
Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan 
ilmoittamaan edelliseen ammattiliittoon/
työttömyyskassaan erostani ja pyytämään 
jäsentiedot.

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

VALTUUTUS JA
VOIMASSAOLOAIKA
(katso ohje takaa)

AMMATTINIMIKE katso ohje takaa:
Linja-autokuljettaja
Henkilö- ja pakettiautonkuljettaja
Kuorma-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Erikoisautonkuljettaja  
Autonapumies
Ulkomaanliikenteenkuljettaja
Raskaankaluston asentaja (l-a/k-a)
Siivooja, autonpesijä
Terminaalityöntekijä
Säiliöautonkuljettaja

Muu, mikä
Ilmailuhuoltotyöntekijä

Sataman nosturin 
käyttäjä

Ahtaaja

Tilapäinen ahtaaja
Satamien toimihenkilö

Korjaamotyöntekijä 
(satamassa) 

Liikenneopettaja
Toimistotyöntekijä
    (autokoulu)

Huolinta-alan 
varastoterminaali-
työntekijä

Matkatoimistotyöntekijä

1. Työnantajalle

Olen opiskelijajäsen ja liityn varsinaiseksi jäseneksi

Työnantaja ei peri jäsenmaksua 
(maksan itse jäsenmaksut)

(Valtuutan työnantajan perimään
jäsenmaksun)

Taksinkuljettaja

Öljy-/kaasutyöntekijä

Valtuutan työttömyyskassan perimään ja tilittämään ammattiliitolle ja työttömyyskassalle työttömyyskassan 
maksamista etuuksista jäsenmaksun siten kuin kääntöpuolella on todettu. Jos valitsen työnantajaperinnän, 
valtuutan työnantajan perimään ja tilittämään jäsenmaksun ansioistani.



Täyttöohjeet
 

Ammattiliiton, ammattiosaston ja työttömyyskassan jäseneksiliittymislomake /
jäsenmaksun perintäsopimus 

Ammattiosaston nimi ja numero
Ammattiosaston nimi ja numero kohtaan merkitään osaston 
koko nimi ja numero. Osaston nimeä voit tiedustella työpaikkasi 
luottamusmieheltä tai aluetoimistosta. Tarvittaessa ammattiliitto 
täyttää ko. kohdan. Osaston numeron löydät myös aluekartasta 

Työntekijä
Jäseneksi liittyvän henkilötiedot ja puhelinnumero päiväsaikaan.

Markkinointi
Mikäli haluat liiton kautta tulevia tietoja jäseneduistasi 
merkitse (x) tähän kohtaan. Katso tietosuojaseloste.

       

JÄSENYYSTIEDOT

Haluan päättää aiemman jäsenyyteni ja liittyä uudelleen
Valitsemalla tämän kohdan, eroat itse ammattiosaston ja työt-
tömyyskassan jäsenyydestä takautuvasti siitä päivästä, mistä 
lukien jäsenmaksusi ovat maksamatta. Kaikki jäsenoikeudet 
ovat voimassa vasta uudelleenliittymisestä lukien.

Opiskelijajäsenyys
       

      
      

       

Ammattiliittoni/työttömyyskassani muuttuu
Jäsen, joka siirtyy liittoon/työttömyyskassaan jostakin toisesta 
liitosta/työttömyyskassasta ja osoittaa, että hänen jäsenyytensä 
on kunnossa siirtymiseen asti, saa kaikki jäsenoikeudet siirty-
mispäivästä alkaen. Listaus työttömyyskassoista www.tyj.fi

Ammattinimike
Rastita ammattinimikkeet listalta tämänhetkinen ammattisi.

Yrittäjäksi katsotaan
 -

sä, jossa hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenil-
lään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 
30 % osakepääomasta (äänivallasta).

 -
sellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä per-
heenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta 
tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaa-
va määräämisvalta.

 Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä hänen yri-
tyksessä työskentelevät perheenjäsenet. Sama sääntö kos-
kee avoimen yhtiön yhtiömiestä, toiminimen haltijaa sekä näi-
den yrityksessä työskenteleviä perheenjäseniä.

 Osuuskunnassa työskentelevä jäsen, jolla yksin tai yhdessä  
 perheenjäsenensä kanssa on yli 15 prosenttia määräysval-
 lasta.

 -
sen tai vastaava.

 -
nevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa talou-
dessa asuva henkilö.

Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi 
saada päivärahaa palkansaajakassasta. Yrittäjille on Suomessa 
kaksi työttömyyskassaa, Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työt-
tömyyskassa AYT sekä Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa SYT.

Jäsenmaksun perintä
Jäsenmaksujen maksaminen käy kahdella tavalla: työnantaja 
perii jäsenmaksut suoraan palkasta tai jäsen hoitaa itse maksut 
pankin välityksellä.

2.  

1.  Mikäli suoritat itse jäsenmaksut, ei työnantajan allekirjoitusta 
tarvita. Sinun on täytettävä työnantajasta nimi, osoite ja puhe-
linnumero. Valmiit maksulomakkeet/viitelistat ja jäsenmaksu-
taulukko lähetetään liittymislomakkeen käsittelyn jälkeen.

Valtuutus ja voimassaoloaika

    
     

  

Työnantaja/Työnantajan asiainhoitaja
Työnantajan virallinen nimi, osoite, puhelinnumero ja Y-
tunnus. Asianhoitaja voi olla esim. tilitoimisto, joka vastaa 
jäsenmaksujen perinnästä ja tilityksestä.
Työnantaja voi valita jonkun seuraavista selvitystavoista:
1. Selvitysluettelon voi toimittaa konekielisessä muo-

dossa.
2. Työnantaja voi tehdä oman selvitysluettelon
3. Liitto voi toimittaa esitäytetyn selvitysluettelon
4.  Liitto  lähettää  jäsenkohtaisen  viitenumerolistan, 

jolloin erillistä selvitystä ei tarvitse tehdä. (työnanta-
jalla max 5 AKT:n jäsentä töissä)

osoitteesta www.akt.fi/yhteystiedot/aluetoimistot

Mikäli työnantaja perii jäsenmaksut suoraan palkasta, on 
liittymislomake myös jäsenmaksujen perintäsopimus. Tällöin 
työnantajan on täytettävä oma osuutensa ja allekirjoitettava 
lomake. Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja työttö-
myyskassan jäsenmaksun ennakkopidätyksen alaisista 
kokonaisansiosta. Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnanta-
jalle vuosittain. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä 
valtakirjassa mainittuun työnantajaan.

Tällä valtakirjalla valtuutan työttömyyskassan perimään 
jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpi-
dätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyys-
kassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtakir-
ja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa 
kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä 
valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on 
voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuukauden 
kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti 
aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus.
Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa, ammatti-
liitto/työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu tai sopimus-
alani siirtyy toiseen liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa 
uudelle liitolle ja työttömyyskassalle.

Liiton tietosuojaselosteen löydät www.akt.fi

Kuljetusalan Työttömyyskassan 
tietosuojaselosteen löydät www.kuljetusalantk.fi

Opiskelijajäsenyyden muuttaminen varsinaiseksi jäseneksI 
Olet liiton ja ammattiosaston jäsen. Kuljetusalan työttömyyskassan 
jäsenyytesi vahvistetaan, kun merkitset (x) tähän kohtaan. 
Varsinainen jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, josta 
alkaen olet maksanut jäsenmaksusi. Aikaisintaan kuitenkin 
siitä päivästä jolloin liitto, ammattiosasto tai asiamies on 
vastaanottanut liittymislomakkeen.

Liittymispäivä ammattiliittoon ja työttömyyskas-
saan voi olla aikaisintaan päivä, jolloin liitto, 
työttömyyskassa, ammattiosasto tai asiamies on 
vastaanottanut liittymislomakkeen.Takautuvaa 
liittymistä ei hyväksytä. Työsuhteen tulee olla 
voimassa.
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