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Työnantajatilitykset pankkitilille 
Sampo Pankki 800017-70700

Osaston numero

Ammattiliiton, ammattiosaston, ja työttömyyskassan jäseneksi liittymislomake ja jäsenmaksun  perintäsopimus.
Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet jäsenmaksun perinnästä seuraavan sopimuksen.
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METALLITYÖVÄEN  TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 116, 00531 HELSINKI
Vaihde 020 774 001

Työnantaja perii ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun liiton erikseen kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaisesti työntekijän siitä bruttopalkas-
ta, josta ennakonpidätys toimitetaan. Perintäperuste ilmoitetaan kalenterivuodeksi kerrallaan voimassa olevana yhdensuuruisena prosenttimääränä, jota ei voida 
tänä aikana muuttaa, ellei lainsäädännöstä tai liiton tai työttömyyskassan hallintoelinten päätöksistä muuta johdu. Työnantaja ei vastaa  liiton, ammattiosaston 
eikä työntekijän ilmoituksen virheellisyydestä. 

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. 
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Valtuutan Metallityöväen Liiton ja Metallityöväen Työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliit-
toon tai työttömyyskassaan ja pyytämään jäsenyystietoni ammattiliiton ja työttömyyskassan siirtoa varten.

Omistatko itse  tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, avio- tai avopuoliso, lapset)  kokonaan tai osittain yrityksen jossa työskentelet?   Ei         Kyllä      ______% 
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www.metalliliitto.fi

Lisätiedot

HUOM!
Täytä sopimus huolellisesti painokirjaimin. Täytä työnantajan tiedot (nimi ja osoite), vaikka maksaisitkin jäsenmaksusi itse.
Liiton ja työttömyyskassan uudeksi jäseneksi voivat liittyä kääntöpuolella mainituilla sopimusaloilla työskentelevät palkansaajat. Jäseneksi ei voi liittyä työttö-
mänä eikä taannehtivasti. Uuden työntekijän jäsenyys työttömyyskassassa alkaa vasta siitä päivästä, kun työttömyyskassan asiamies on vastaan-
ottanut, allekirjoittanut ja päivännyt tämän jäseneksi liittymislomakkeen.
Työpaikan ja/tai ammattiosaston vaihtuessa täytä ja  allekirjoita uusi perintäsopimus ja toimita se työnantajalle tai osastolle kuukauden kuluessa edellisen 
perintäsopimuksen päättymisestä. Lähetä ammattiliiton kappale sopimuksesta välittömästi Metallityöväen Liittoon ja ammattiosaston kappale osastoon.
Jos vaihdan ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, ammattiliitto yhdistyy, purkautuu tai sopimusalani siirtyy toisen liiton jäsenyyteen, saa jäsenyyteen liittyvät 
tietoni luovuttaa uudelle liitolle/työttömyyskassalle.

........./........  ..........

Jäsenmaksun perintä alkaa Ammattiosaston edustajan/työttömyyskassan asiamiehen päiväys ja allekirjoitus    

........./........  ..........

Työntekijän päiväys

Työnantajan allekirjoitus

Työntekijän allekirjoitus

........./........  ..........                
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Jäsenrekisterin merkinnät
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Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi et voi liittyä Metallityöväen Liitto ry:n tai 
Metallityöväen Työttömyyskassan jäseneksi.
Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan sellainen henkilö, joka

 on YEL-  tai MYEL vakuutusvelvollinen
 omistaa vähintään 15 % osuuden yrityksestä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
 omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 % yrityksestä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
 työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta perhe omistaa vähintään 30 %
 omistaa itse tai yhdessä perheen kanssa vähintään 50 % yrityksestä ja työskentelee yrityksessä
 työskentelee yrityksessä, josta perhe omistaa vähintään 50 %

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso (myös avopuoliso), omat lapset ja vanhemmat. 
Johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada päivärahaa palkansaajakassalta. 

Aluetoimistot:

Helsingin ja Uudenmaan aluetoimisto
Hakaniemenranta 1 C, 2. krs
00530 Helsinki
Toimistonhoitajat 020 77 41304 tai 020 77 41305

Varsinais-Suomen aluetoimisto
Humalistonkatu 6, 3. krs
20100 Turku
Toimistonhoitaja 020 77 41323

Satakunnan aluetoimisto
Isolinnankatu 24, 3. krs
28100 Pori
Toimistonhoitaja 020 77 41343

Hämeen aluetoimisto
Kasarmikatu 7 B, 2. krs
13100 Hämeenlinna
Toimistonhoitaja 020 77 41362

Pirkanmaan aluetoimisto
Rautatienkatu 10, 7. krs
33100 Tampere
Toimistonhoitaja 020 77 41372

Kymen aluetoimisto
Matkakuja 6, 2. krs
48600 Karhula
Toimistonhoitaja 020 77 41392

Savo-Karjalan aluetoimisto 
Kauppakatu 48, 2. krs 
78200 Varkaus 
Toimistonhoitaja 020 77 41402

Keski-Suomen aluetoimisto
Järjestöjen talo, Kalevankatu 4, 3. krs 
40100 Jyväskylä
Toimistonhoitaja 020 77 41412

Metallityöväen Liitto ry
Hakaniemenranta 1, PL 107, 00531 Helsinki
Vaihde 020 77 4001

Metallityöväen Työttömyyskassa
Vaihde 020 77 4001

Teknologiateollisuus ry
011 Teknologiateollisuus
012 Malmikaivosala
Työnantajain Yleinen Ryhmä
028 Jalometalliala
Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry
052 Pelti- ja teollisuuseristysala
Autoalan Keskusliitto AKL
081 Auto- ja konekorjaamoala
082 Auto- ja konekaupan ala

Metallityöväen Liitto ry:n solmimat työehtosopimukset ja sopimusalat

Energiateollisuus ry ET
120 Energia-ala
Metsäteollisuus ry
141 Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamoala
Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI
170 Tietoala
Puolustusministeriö
180 Puolustusministeriön työpaikat

Vaasan aluetoimisto
Vaasanpuistikko 15 B 28 
65100 Vaasa
Toimistonhoitaja 020 77 41422
 
Oulun aluetoimisto
SAK:n Ay-keskus
Mäkelininkatu 31, 4. krs, 90100 Oulu
Toimistonhoitaja 020 77 41433

Lapin aluetoimisto
Länsiranta 7 B 13
95400 Tornio
Toimistonhoitaja 020 77 41441

www.metalliliitto.fi

Tämä teksti koskee vain työttömyyskassan asiamiehiä:
Työttömyyskassan asiamiehet
Työttömyyskassan asiamiehinä toimivat työttömyyskassan hallituksen nimeäminä seuraavissa luottamustehtävissä toimivat: pääluottamusmiehet, 
luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, puheenjohtajat, sihteerit, taloudenhoitajat ja jäsenhuoltajat ja ammattiosaston toimistonhoitajat.
Kun jäsen valitaan johonkin em. mainituista luottamustehtävistä, katsotaan hänen samalla toimivan työttömyyskassan asiamiehenä. 
Lisäksi työttömyyskassan asiamiehinä toimivat liiton jäsenrekisterin työntekijät ja aluetoimistojen toimistonhoitajat.

Asiamiehen tehtävät
Työttömyyskassan sääntöjen mukaan asiamiehen tehtävänä on liittymislomakkeen/perintäsopimuksen vastaanottaminen ja jäsenten avustaminen 
jäsenyyttä sekä työttömyysturvaa koskevissa asioissa.
Asiamiehen tehtävänä on neuvoa ja opastaa jäsenyyttä hakevaa työntekijää liittymislomakkeen/perintäsopimuksen täyttämisessä, jäsenyyden 
alkamiseen ja päättymiseen sekä jäsenmaksun maksamiseen liittyvissä asioissa. 
Asiamiehen tehtävänä on myös neuvoa ja opastaa ammattiosastoa vaihtavaa tai liitosta eroavaa lomakkeiden täyttämisessä. 
Asiamies huolehtii myös, että osaston käytössä ovat viimeiset jäsenyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet.
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