IL ry

Henkilötiedot

16.11.2020

Uusi jäsen
Muutos jäsentietoihin (alleviivaa muuttuneet tiedot)
Jään myös IL:n alueyhdistyksen ________________________
jäseneksi ja maksan sille sen jäsenmaksun itse
Jäsenyhdistyksen numero ja nimi (kts. kääntöpuoli), jonka henkilöjäseneksitoissijaiseksi
liityn

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry
JIL:n
jäsenyhdistys

JÄSENEKSILIITTYMISLOMAKE ja
JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE

Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki
Puh. 0201 801 801

1129

Lisätietoa
www.ilry.fi ja www.jil.fi

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry

Henkilötunnus (kokonaan ppkkvv-xxxx)

Y-tunnus 1077024-4

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivattava)

Lähiosoite

Tutkinto, koulutus tai toimi
Valmistumistiedot
Työnantaja

Työttömyyskassa

Postinumero

Sähköpostiosoite (ensisijainen)

Matkapuhelin

Toimi- / virkanimike

Tehtävänimike

Insinööri
insinööri (AMK)
Oppilaitos

Postitoimipaikka

Kotipuhelin

Työpuhelin

Virkasuhde (sotilas-)
Virkasuhde (siviili-)
Työsopimussuhde

insinööri (YAMK)
Muu koulutus/ulkomainen tutkinto
ylemmän toimihenkilön asemassa
(Tällöin liitä mukaan todistus ylemmän toimihenkilön asemasta ja/tai ulkomaisesta tutkinnosta)
DI
Opintosuunta
Tutkinto
Valmistumispäivä

Nimi (ks. kääntöpuolelta)

Puhelin (vaihde)

Lähiosoite (käyntiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

PL (postiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Olen työ- tai virkasuhteessa ja liityn KOKO-kassan jäseneksi
En liity työttömyyskassan jäseneksi
Olen jo KOKO-kassan jäsen, mutta haluan siirtää jäsenyyden IL:n jäsenyyden yhteyteen
Olen jo KOKO-kassan jäsen, enkä halua jäsenyyttä liittojäsenyyden yhteyteen
Olen _________________________________työttömyyskassan jäsen ja
siirrän jäsenyyteni IAET- kassaan IL:n jäsenyyden yhteyteen.
Olen työ- tai virkasuhteessa ja liityn muun kassan jäseneksi (erillisellä lomakkeella)
Yrittäjät: Yrittäjä ei voi olla KOKO-kassan jäsen, mutta voi hakea erikseen Ammatinharjoittajien ja
Yrittäjien Työttömyyskassan (AYT) jäseneksi. Lisätietoja www.ayt.fi.

Työttömyyskassan jäsenenä vakuutat
itsesi työttömyyden varalta.
KOKO-kassa on alun perin vuonna
1969 perustettu Akavalainen (IAETkassa) työttömyyskassa, joka maksaa
jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia.
KOKO-kassa on Suomen toiseksi
suurin palkansaajien
työttömyyskassa. www.koko.fi

Huom! Jos liityt kassan jäseneksi, sinun on täytettävä myös työpaikkatiedot, koska kassaan ei
voi liittyä eikä sitä vaihtaa, ellei silloin ole työ- tai virkasuhteessa.

Ayjäsenmaksun
yönantajaperintäsopimus

Perintätiedot:
1.1.2020 lukien jäsenmaksu on toistaiseksi jäsenyhdistyksen sääntöjen mukaisesti

37€/kk

Itsemaksava
(VHI ry vain erikseen sovittaessa)

Tilinumero, jolle suoritus maksetaan
_FI9380001301172319 , Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry
Aika ja paikka, jäsenen allekirjoitus (tähän perintävaltakirjaan ja sivun alaosaan
myös)

_____________________________________________________________________
Työnantajan / palkkakonttorin / vast. allekirjoitus
Yhteystietojen
luovutus

____________________________________________________________________
Insinööriliitto IL ry ja JIL ry ja VHI ry luovuttavat osoitetietoja vain niille tahoille, jotka vastaavat niiden toiminnan tarkoitusperiä. Kyseeseen
tulevat esimerkiksi KOKO-kassa, AYT-kassa, Akava, JUKO, KTN, YTN, vakuutusyhtiöt yhteistyösopimusten perusteella sekä verottaja
jäsenmaksun verovähennystä varten. Tässä noudatetaan Insinööriliitto IL ry:n tietosuojaselostetta.

Saako em. järjestöt luovuttaa yhteystietojani toiminnan tarkoitusperiä vastaaville tahoille?
kyllä
ei
Jäsenen allekirjoitus:
Jäseneksi hyväksyminen (jäsenyhdistyksen valtuuttama täyttää)
Aika ja paikka________________________________________________

Aika ja paikka_____________________________________________

Allekirjoitus_________________________________________________

Allekirjoitus_______________________________________________

Jäsenyys VHI:ssa ja IL-yhteisössä astuu voimaan jäseneksi hyväksymisestä alkaen.
Työttömyyskassan jäsenyys alkaa tämän täytetyn jäseneksiliittymislomakkeen saapumispäivästä VHI:lle _____ pvä _____ kk _______ vv
Jäsenyyden
Suosittelijan nimi (painokirjaimin):
Suosittelijan jäsennumero / syntymäaika:
suosittelija
(Ei välttämätön)
JAKELU: Toimita Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry:n sihteerille, joka merkitsee niihin jäsenyyden hyväksymisen ja jakaa ne
osapuolille (työnantajalle, jäsenelle, Insinööriliitto IL ry:lle ja VHI ry:n rahastonhoitajalle, joka on VHI ry;n jäsenrekisterin ylläpitäjä).

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n jäsenyhdistykset
1129
1131
1132
11--1137
1138
1140
1200

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry
Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry
Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST)
Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta STUKI ry
Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry (TTKI)
Katsastusinsinöörit ry (KATSI)
Insinöörikouluttajat ry .

Jäsenyhdistysten yhteystiedot ilmenevät www.jil.fi-sivuilta,

Täyttöohje:
Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti.
Jäsentietojen muutoslomakkeena tarvitaan vain yksi allekirjoitus sivun alaosaan.
Muuttuneet tiedot on alleviivattava.
Työnantajan nimeksi kirjataan vain joku niistä vaihtoehdoista, joita jäsenyhdistyksesi on määrittänyt
sopiviksi vaihtoehdoiksi. Siten mahdollistetaan tarvittaessa sähköinen asiankäsittely.

Toimitusohje:
1) Täytä lomake ja allekirjoita se jäsenmaksun perintäkohtaan sekä sivun alaosaan (siis kahteen kohtaan).
2) Toimita täytetty lomake työnantajan palkkakonttoriin/vast. allekirjoitettavaksi jäsenmaksun
perintävaltakirjana.
3) Pyydä työnantajaa palauttamaan allekirjoitettu lomake sinulle.
(He saavat sen myöhemmin takaisin, kun jäsenyhdistys on hyväksynyt sinut jäseneksi).
4) Ota lomakkeesta valokopio tai kuva itsellesi.
5) Toimita mahdollisimman pian JIL ry:n alaiseen jäsenyhdistykseesi jäseneksi hyväksymistä
varten, sillä jäsenyytesi yhdistyksessä ja työttömyyskassassa astuu voimaan aikaisintaan jäseneksi
hyväksymisestä lukien.
Selvitä jäsenyhdistyksesi osoite.
6) Vasta sen jälkeen jäsenyhdistyksesi toimittaa lomakkeet tarvittaville osapuolille:
- työnantajalle
- jäsenelle
- IL:n jäsentietopalveluun
- jäsenyhdistyksen kirjanpitoon.
KOKO-työttömyyskassaan liityttäessä riittää tämän liittymislomakkeen täyttäminen.
Muuhun työttömyyskassaan liittymisestä on täytettävä erillinen lomake.

Lisätietoja saat jäsenyhdistykseltäsi tai JIL:n verkkosivuilta www.jil.fi

