
SAK

Äidinkieli
Suomi Ruotsi Muu, mikä

Puhelinnumero

Osoitetietojani ei saa 
käyttää suoramarkkinointiin

Uusi jäsen Työpaikan muutos Osaston muutos Liiton/työttömyyskassan  muutos
Edellisen liiton/t-kassan nimi

Ammattiliiton, ammattiosaston ja työttömyyskassan jäseneksi liittymislomake ja jäsenmaksun  perintäsopimus
Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet jäsenmaksun perinnästä seuraavan sopimuksen.

Jäsenmaksu-
suorituksen 
saaja

Jäsenmaksun perintä alkaa

Postinumero Postitoimipaikka

Sopimusalakoodi (ks. ohje)

Suku- ja etunimet

Lähiosoite

Sähköpostiosoite Ammattinimike

Puu- ja erityisalojen liitto
PL 318
00531 HELSINKI
09 615161 09 7532506 

Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa
PL 21
00531 HELSINKI
09 615161

Työnantajatilitykset Osuuspankki  554128-25214
  Sampo   800011-59022
  Nordea  155530-102823 Liittonumero 021

Henkilötiedot Henkilötunnus

Työnantaja perii jäsenmaksun palkastani Tarvitsen viitesiirtolomakkeita (ks. ohje) Tarvitsen viitelistan (ks. ohje)

Y-tunnus

Puhelinnumero Telefax

Työnantajan nimiTyönantaja

(ei täytetä, jos 
työnantaja perii 
jäsenmaksun)

Lähiosoite Postinumero ja - toimipaikka

Sähköpostiosoite

Ammattiosaston numero (ks. ohje)

Postinumero ja - toimipaikka

Yrityksen nimiTyönantaja

Käyntiosoite Postilokero

SähköpostiosoitePuhelinnumero Telefax

Y-tunnus

Yrityksen nimi

Käyntiosoite Postilokero

SähköpostiosoitePuhelinnumero Telefax

Yhteyshenkilö

Postinumero ja - toimipaikka

Jäsenmaksun perintä perustuu keskusjärjestöjen väliseen sopimukseen ja työehtosopimuksiin.  Työnantaja perii ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun 
liiton erikseen kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaisesti työntekijän siitä bruttopalkasta, josta ennakonpidätys toimitetaan.  Perintäperuste ilmoitetaan 
kalenterivuodeksi kerrallaan voimassa olevana yhdensuuruisena prosenttimääränä, jota ei voida tänä aikana muuttaa, ellei lainsäädännöstä tai liiton tai työttömyys-
kassan hallintoelinten päätöksistä muuta johdu.  Työnantaja ei vastaa  liiton, ammattiosaston eikä työntekijän ilmoituksen virheellisyydestä.

Perinnän 
peruste

Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi kuitenkin enintään niin kauan kuin 
työnantaja on jäsenenä työnantajaliitossa tai järjestöjen kesken sovitaan perinnän lopettamisesta taikka työsuhteen päättymiseen saakka.  Työntekijä voi sanoa 
sopimuksen irti päättyväksi irtisanomista lähinnä seuraavan täyden perintäkauden kuluttua umpeen.  Perintäkausi on palkkakausi. 

Valtuutan Puu- ja erityisalojen liiton ja Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon ja/tai työttömyyskas-
saan ja pyytämään jäsenyystietoni ammattiliiton ja työttömyyskassan siirtoa varten.  Siirtyessäni toiseen ammattiliittoon ja/tai työttömyyskassaan 
valtuutan Puu- ja erityisalojen liiton ja Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan luovuttamaan jäsenyyttäni koskevat tiedot uuteen ammattiliittoon ja/tai 
työttömyyskassaan.

Valtuutan Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan perimään työttömyyskassan ja Puu- ja erityisalojen liiton jäsenmaksun kassan maksamasta etuudesta.

Opiskelen jollekin liiton sopimusalalle valmistavassa oppilaitoksessa ja haluan liittyä oppilasjäseneksi. 
Oppilaitoksen nimi:

Omistatko itse tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, avio- tai avopuoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet ? Ei Kyllä, _______ %
(ks. ohje)

______ /______  _________

Jäsenen allekirjoitus

______ /______  _________

Työnantajan allekirjoitus

Ammattiosaston edustajan/työttömyyskassan asiamiehen allekirjoitus

Kansalaisuus (ellei Suomen)

Tilittäjä/
selvittäjä

(täytetään, jos eri 
kuin työnantaja 

Opiskeluaika:

Yhteyshenkilö

TYÖNANTAJA/TILITTÄJÄ TÄYTTÄÄ

Työnantajan päiväys

______ /______  _________
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