
Liikmemaksu
saaja

Teollisuusliitto ry
PL 107, 00531 Helsinki
Telefon 020 774 001

Teollisuuden työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki
Telefon 020 774 001

Ametiühingu osakonna 
number

NB! Täida leping hoolikalt trükitähtedega. Täida tööandja andmed (nimi ja aadress), isegi kui maksad liikmemaksu ise. Tähtis on
täita ka Töötaja töökoht -lahter, kui töökoha aadress on tööandja omast erinev.

Uus liige Töökoha muutus Ametiühingu Toetajaliige 
Vaata juhendit

Kehtivus See leping kehtib, kui tööandja ja töötaja on sellele alla kirjutanud. Töötaja võib selle lepingu üles 
öelda.  on palgaperiood.

Töötaja Soome isikukood (henkilötunnus)

Perekonna- ja eesnimed

Emakeel Soome Rootsi Kodakondsus Soome Soome

Muu,
mis?

Muu,
mis? Rootsi Inglise

Aadress (tänav, maja, korter) Postiindeks Linn/vald

E- Telefon

Töösuhe Ametinimetus

Töösuhte alguspäev Kas sa omad ise või omab su pereliige (vanemad, abikaasa või elukaaslane, lapsed) 
täielikult või osaliselt ettevõtet, kus sa töötad?             

Ei Jah % Vaata juhendit

Liikmemaksu
maksmisviis Maksan ise liikmemaksu

Töökoht Tööandja / Palgamaksja nimi

Telefoninumber

Töökoha aadress

Tööandja
andmed

Täidab
tööandja

Ettevõtte nimi

Aadress

Telefon E-post

Tööandja 
asjaajaja/
raamatupidaja
(nt. raamatu-
pidamisfirma) 

Kontaktisik ( )

Aadress

Telefon E-

Tööandja esindaja allkiri  

Maksmine ei saa alata tagasiulatuvalt enne alla kirjutamist (vt juhendilehte) 

 

 ___ / ___  ______

Ametiühingu osakonna esindaja/töötukassa esindaja kuupäev ja allkiri

___ / ___  ______

Volitan Teollisuuden työttömyyskassat vajadusel kasseerima ametiühingu ja töötukassa liikmemaksud kassa poolt makstavast palgapõhisest töötuspäevarahast. 
Töötaja kuupäev 

 
Töötaja allkiri

 ___ / ___  ______

Liikmehankija Ametiühingu osakonna number

Lisainfo 

 Täidetud ja allkirjastatud blankett tuleb edastada tööandjale, ametiühingule ja ametiühingu osakonnale. Jäta ka endale koopia.

Tööandja ülekanded pangakontole 
FI09 5000 0120 400733

Tööandja alustab liikmemaksude palgast 
maha arvestamist

osakonna vahetus

Edaspidi mainitud Tööandja ja Töötaja on käesolevaga sõlminud liikmemaksude tasumise kohta alloleva lepingu.
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