
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Puu- ja erityisalojen liiton ammattiosaston jäseneksi voi liittyä, jos on työntekijänä liiton sopimusalalla.  Oppilasjäseneksi voi liittyä, 
jos opiskelee liiton sopimusalan ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa.

Lomake on täytettävä huolellisesti selvällä käsialalla (esim. tekstaten tai tikkukirjaimin).  On syytä varmistaa, että teksti jäljentyy 
kaikkiin sopimuskappaleisiin.

Henkilötietojen osalta täytetty lomake tulee toimittaa välittömästi työnantajan täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi, jos työnantaja perii 
jäsenmaksun.  Kohdassa ”Jäsenen allekirjoitus” on oltava jäsenen omakätinen allekirjoitus.  Liittymisaika ei voi olla allekirjoitus-
ajankohtaa aikaisempi.

Mikäli työnantaja ei peri jäsenmaksua täytetty lomake tulee toimittaa ammattiosaston toimihenkilölle, työpaikan luottamusmiehelle, 
liiton aluetoimistoon tai liiton keskustoimistoon.

Ammattiosaston numeron saa selville työpaikan luottamusmieheltä tai liiton jäsenrekisteristä (09) 61516445.

Liiton sopimusalakoodit ovat:

211  Mekaaninen metsäteollisuus 212  Puusepänteollisuus 213  Veneenrakennusteollisuus  214  Harja- ja sivellinteollisuus 
111  Metsäala   112  Taimitarha-ala         113  Metsäkoneala   114  Maatalousala  
115  Ravi- ja ratsastusala  116  Turkisala   117  Rehukeskusala  118  Puutarha-ala 
119  Viherala   121  Turveala   

Liiton/työttömyyskassan muutos-kohta täytetään vain jos siirtyminen tapahtuu 30 päivän sisällä.  Jäsenyyden edelliseen liittoon 
ja työttömyyskassaan on oltava kunnossa siirtymispäivään asti.  Työttömyyskassalain mukaan jäsen ei voi kuulua samanaikaisesti 
kahteen työttömyyskassaan.

Jos työnantaja ei peri jäsenmaksuja suoraan palkasta lähetämme jäsenelle joko kuukausikohtaiset viitesiirtolomakkeet, joilla 
voi maksaa jäsenmaksun tai pelkät kuukausikohtaiset viitteet (viitelista), joita voi käyttää maksettaessa maksuautomaatilla tai 
mikrolla.

Yrittäjien ja johtotehtävissä olevien esteet olla liiton tai työttömyyskassan jäsen

 Yrittäjäksi katsotaan yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjäeläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutusvelvollinen
 Yrittäjäksi katsotaan myös muun eläkevakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka

omistaa yksin vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa 
vähintään 30 %  yrityksestä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
omistaa yksin tai hänen perheenjäsenensä omistavat tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 
50 %  yrityksestä, jossa hän työskentelee

 Johtavassa asemassa katsotaan olevan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön vas-  
 tuunalainen yhtiömies, toiminimen haltija ja maatilan omistava henkilö.

 Perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva avio- sekä avopuoliso, lapsi, lapsenlapsi, 
 vanhempi ja isovanhempi.
         
JÄSENMAKSU

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain.  Kokonaisjäsenmaksuun sisältyy liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu.

Jäsenmaksu on maksettava säännöllisesti kuukausittain.  Yli kuuden (6) kuukauden selvittämätön jakso (jäsenmaksurästi tai mak-
suvapausajan ja –syyn ilmoittamatta jättäminen) aiheuttaa jäsenyyden päättymisen.

Lisätietoja saa Puu- ja erityisalojen liiton jäsenrekisteristä (09) 61516445 tai sähköpostitse JR@puuliitto.fi
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