
Uusi jäsen  Yhdistyksen muutos   Liiton muutos
Yhdistyksen numero Liitto 

016
Työnantajan/työpaikan muutos En liity Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan

1 Henkilötunnus

2 Sukunimi + Etunimi

3 Lähiosoite

4 Postinumero 5 Postitoimipaikka

6 Puhelinnumero 7 Sähköpostiosoite

8 Äidinkieli 
Suomi Ruotsi Muu

9 Kansalaisuus

10 Koulutusaste
Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Erik.ammattitutkinto

Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste   Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

11 

12 Liittymis-/siirtymisaika pvm     
13 JHL: n yhdistys, josta siirtyy

14 Ensimmäinen Ammattiliitto/työttömyyskassa (todistus) 15 Em liiton/tkassan liittymisaika

16 Liitto/työttömyyskassa josta siirtyy (todistus) 17 Em liiton/tkassan liittymisaika

18 Sopimusala 100 Kunnallinen kk-palkkais-
ten sopimus

200 Kunnallinen 
teknisten sopimus

300 Kunnallinen tunti-
palkkaisten sopimus

400 Kirkon yleinen 
virka- ja työehtosopimus

500 Yksityiset sopimukset EK ja PTY 
____________ (kts. ohje)

600 Valtion 
sopimukset

700 LTY 800 Energiayhteisöjen 
sopimukset 

900 Muu sopimus

19 Ammattinimike

Valtuutan alla mainitun työnantajani perimään palkastani ammattiyhdistysjäsenmaksun ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Valtuutan työttömyyskassan perimään jäsenmaksun myös 
työttömyyskassan maksamista etuuksista. Perityt jäsenmaksut maksetaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ilmoittamalle tilille. 

Työnantaja perii jäsenmaksun  Itsemaksava                                                                               22 Palvelussuhteen alkamispäivä  

20 Työnantaja, virallinen nimi

21 Työpaikka

23 Työpaikan sijaintikunta

24 Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen jossa työskentelet       Ei    Kyllä              % (kts. ohje)

Valtuutan uuden ammattiliittoni / työttömyyskassani irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä liitosta / kassasta ja pyytämään 
jäsenyystietoni uudelle liitolle

 Tietojani ei saa luovuttaa 
markkinointiin

Päiväys Allekirjoitus

Perinnän peruste: Työnantaja perii jäsenmaksun liiton/työttömyyskassan erikseen kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaisesti työntekijän siitä bruttopalkasta, josta veronpidätys 
toimitetaan. Perintäperuste ilmoitetaan kalenterivuodeksi kerrallaan voimassa olevana yhdensuuruisena %-määränä, jota ei voida tänä aikana muuttaa. Työnantaja ei vastaa työntekijän 
eikä liiton/työttömyyskassan ilmoituksen virheellisyydestä.

Voimassaoloaika: Tämä valtuutus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä/toiseksi seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan 
kuin työnantaja on velvollinen toimittamaan jäsenmaksun perimisen, taikka työsuhteen päättymiseen saakka. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi irtisanomiskuukautta 
seuraavan täyden perintäkauden kuluttua umpeen.

Asianhoitajan/palkanlaskijan yhteystiedot, osoite, puhelin, sähköposti

Perintä alkaa       uusi tilittäjä JHL:lle  viitetilaus

Työnantajan päiväys ja allekirjoitus

Yhdistyksen hyväksyminen

Päiväys                                                   Hallituksen toimihenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys                                                                                Saapunut pvm

Perintä alkaa      
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LIITTYMISLOMAKE JA 
JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
PL 101, 00531 Helsinki, vaihde 010 770 31  
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
PL 100, 00531 Helsinki
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Ohjeet lomakkeen täyttäjälle
Saat koko ohjeen näkyviin napsauttamalla teksti-ikkunaa ja  käyttämällä vierityspalkkia.Täytä liittymislomake ja jäsenmaksun perintäsopimus huolellisesti tietokoneen ruudulla. Täytä myös työnantajan tiedot, vaikka työnantaja ei jäsenmaksuasi perisikään, vaan maksat itse viitepankkisiirrolla.Tulosta täytetty lomake neljänä kappaleena: työnantajalle, liitolle, yhdistykselle ja itsellesi. Allekirjoita jokainen tulostamasi kappale. Jos vaihdat työpaikkaa tai yhdistystä, täytä uusi perintäsopimus 30 päivän kuluessa edellisen päättymisestä. Seuraavat kohdat lomakkeessa ovat pakollisia täytettäviä: - onko kyseessä uusi jäsen vai muutosta koskeva tieto- uusi jäsen / muutostieto- liittyjän henkilötunnus- suku- ja etunimet- lähiosoite- postinumero ja -toimipaikka- puhelinnumero (mieluiten matkapuhelin)- äidinkieli- kansalaisuus- sopimusalan numero (lomakkeessa on ohjeistus tähän kohtaan)- ammattinimike- jäsenmaksutapa: työnantajaperintä tai itsemaksava- palvelussuhteen alkamispäivä- työnantajan nimi - työpaikka- työpaikan sijaintikunta- omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen,    jossa työskentelet- periikö työnantaja jäsenmaksun vai ei

Omaishoitajat/yrittäjät
Saat koko ohjeen näkyviin napsauttamalla teksti-ikkunaa ja käyttämällä vierityspalkkia.Tietoa työttömyysturvaetuuksista omaishoitajille ja yrittäjille.Työttömyyskassan maksamien etuuksien saamisen edellytyksenä on kunnossa olevan jäsenyyden lisäksi mm. työssäoloehdon täyttyminen. Tästä syystä omaishoitajien ja yrittäjien on otettava huomioon seuraavat asiat:Omaishoitajana tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa. Sen rinnalla tehty muu työ kerryttää työssäoloehtoa, jos tämä täyttää työttömyysturvalain mukaiset edellytykset.Yrittäjänä (kohta 24) tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa. Työttömyysturvalain mukainen yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen. Näiden lisäksi yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hän omistaa yksin vähintään 15 %. Hänet katsotaan yrittäjäksi myös, jos perheenjäsenet tai hän yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähintään 30 % yrityksestä tai sen äänimäärästä.Henkilö katsotaan yrittäjäksi myös, jos hän työskentelee osakeyhtiössä (ei siis välttämättä johtavassa asemassa). Tällöin hänen on omistettava yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tai perheenjäsenet omistavat vähintään 50 % osakeyhtiöstä tai sen äänimäärästä.Henkilö voidaan katsoa yrittäjäksi myös jos hän työskentelee muussa kuin osakeyhtiössä (esim. kommandiittiyhtiössä). Hänellä tai perheenjäsenillä tai heillä yhdessä on oltava tällöin edellä mainituissa kohdissa kerrottua vastaava määräämisvalta.Pelkkä omistaminen ei siis tee yrittäjäksi. Lisäksi henkilön on työskenneltävä yrityksessä.Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen asema tai muu vastaava asema.Perheenjäseneksi työttömyysturvalain mukaan katsotaan samassa taloudessa asuvat puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.Yrittäjäksi siirtyvä JHL:n järjestäytynyt jäsen säilyttää oikeuden päivärahaan ns. jälkisuojan ajan silloin kun hän yrittäjäksi ryhtyessään täyttää palkansaajan työssäoloehdon.

Ohjeet täyttämisen jälkeen
Saat koko ohjeen näkyviin napsauttamalla teksti-ikkunaa ja käyttämällä vierityspalkkia.Kun olet täyttänyt lomakkeen, ota siitä neljä tulostetta. Päivää ja allekirjoita jokainen lomake. Postita kaikki 4 kappaletta mahdollisimman pian JHL:n jäsenyksikköön yhdistyksen määrittelyä varten. Osoite on: JHL/jäsenyksikkö, PL 101, 00531 Helsinki.Jos jäseneksi hyväksymiselle ei ole mitään estettä, yhdistys hyväksyy Sinut jäseneksi mahdollisimman pian. Yhdistys myös huolehtii, että työnantajalle kuuluva kappale toimitetaan palkanlaskentaan jäsenmaksun perimistä varten. Jos maksat jäsenmaksun itse, saat viitepankkisiirrot postitse kotiisi. Mikäli jäsenmaksun perintä ei käynnisty työnantajan toimesta välittömästi liittymisajankohdasta lukien, tilaa JHL:n jäsenyksiköstä viitepankkisiirto ko. ajanjaksoa varten.Saat oman kappaleesi lomakkeesta yhdistyksen hyväksymiskäsittelyn jälkeen. Jos olet ilmoittanut matkapuhelinnumerosi liittymislomakkeessa, saat  liiton jäsennyksiköstä vahvistuksen jäseneksi hyväksymisestä myös tekstiviestinä heti, kun sinut on merkitty JHL:n jäsenrekisteriin jäseneksi. Viimeistään 2 – 3 viikon rekisteriin merkitsemisestä, saat JHL:n jäsenkortin, -kalenterin ja jäsenetuesitteen sekä muuta jäsenmateriaalia postitse kotiisi.Tervetuloa JHL:n jäseneksi!Lisätietoja: jasenrekisteri@jhl.fi 

Ohje yhdistyksestä
Sinun ei tarvitse tässä vaiheessa tietää, mikä on yhdistyksesi numero tai nimi. Jäsenrekisteri määrittelee yhdistyksen antamiesti tietojen perusteella.
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