
JÄSENTIETOLOMAKE
Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosaston, sekä 

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan

jäseneksiliittymislomake / jäsenrekisteri-ilmoitus

Täytä lomake selvästi painokirjaimin Jäsenmaksun perintäsopimus

Työntekijä

Henkilötunnus ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ Puhelin oma _________________________________________

Suku- ja etunimet ____________________________________ Puhelin työ _________________________________________

Lähiosoite ____________________________________ e-mail _________________________________________

Postinro. ____________________________________ Tehtävänimike _________________________________________

Postitoimipaikka ____________________________________ Äidinkieli _________________________________________

Ammattiosasto / Työttömyyskassan asiamies Ilmoituslaji

001 Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry Uusi jäsen Jäsenmaksuvapaushakemus

003 Insta RepAir ry Opiskelijajäsen Työnantaja vaihtuu

005 Ilmailutietotekniset ILTT ry Siirryn eläkkeelle Jäsenyyden päättyminen

010 Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden liitto ry Eroan työttömyyskassan jäsenyydestä

012 Siviililentoliikenteen Työntekijät ry

Jäsenmaksun maksaminen ja valtuutukset

 Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

 Finavia/Ilmailutietoteknisiä koskeva sopimus (319205)

 Airprota koskeva sopimus Maksan jäsenmaksut itse

Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan  

Omistatko itse tai omistaako perheesi (vanhemmat, erostani edelliseen ammattiliittoon / työttömyyskassaan.

isovanhemmat, avio-/avopuoliso, lapset) kokonaan Yhteystietojani saa käyttää jäsenetumarkkinointiin 

tai osittain yrityksen, jossa työskentelet?        

Muutostiedot

Edellinen liitto/työttömyyskassa           ______________________ Alkamis/päättymispäivämäärä________________________________

Jäsenyysaika ed. liitossa/tk:ssa ______________________ Työntekijän allekirjoitus _____________________________________

Päiväys _________________________________________________

Ammattiosaston/työttömyyskassan asiamiehen allekirjoitus TIEDOT TYÖNANTAJASTA

Lomake vastaanotettu/pvm ______________________ Työnantajan nimi ___________________________________

Vastaanottajan allekirjoitus ______________________ Yhteyshenkilö ___________________________________

Jäsenyyden alkamispäivämäärä ______________________ Lähiosoite ___________________________________

Ammattiosaston allekirjoitus ______________________ Postinro _______________ Postitpk _________________________

Puhelin _________________________ Y-tunnus ________________

Työsuhteen alkamispäivämäärä _____________________________

Työnantajan palkka/jäsenmaksuasioiden hoitaja

Nimi _________________________________________

Lähiosoite _________________________________________

Postinro _______________ Postitpk _________________________

Puhelin _________________________________________________

Työnantajan allekirjoitus

Päiväys ________________________________________________

Allekirjoitus ______________________________________________

Nimen selvennys _________________________________________

Palauta lomake osoitteeseen (postimerkkiä ei tarvitse laittaa):

Ilmailualan Unioni IAU ry

Tunnus 5015942

00003 VASTAUSLÄHETYS

Lomake versio: 3/2018 (27.11.2018)

Työnantaja perii jäsenmaksun palkastani ja valtuutan 

toimittamaan perintävaltakirjan työnantajalle

VALTUUTUS JA VOIMASSAOLOAIKA
Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan 
jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta.
Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. 
Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään 
jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen 
alaisista etuuksista ammattiliiton / työttömyyskassan voimassa olevien 
päätösten mukaisesti. 
Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa 
kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä valtakirjassa 
mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta 
jatketaan enintään kuukauden kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan 
mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus.
Jos vaihdan ammattiliittoa / ammattiosastoa / työttömyyskassaa, se 
yhdistyy / purkautuu, tai sopimusalani siirtyy toiseen vastaavaan, 
jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle ammattiliitolle / ammattiosastolle
/ työttömyyskassalle.

Jäsenmaksusuorituksen saajat:

Ilmailualan Unioni IAU ry, liitto no 055
John Stenbergin ranta 6, PL 337, 00531 HELSINKI
www.iau.fi
Yllämainittu ammattiosasto
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
PL 100, 00531 HELSINKI. https://tyottomyyskassa.jhl.fi/

Jäsenmaksutili:
FI03 5541 2820 0217 81, OKOYFIHH

Voit tehdä tällä lomakkeella kaikki jäsentietoihin liittyvät ilmoitukset.
Osoite ja nimimuutoksia ei tarvitse tehdä, koska ne päivitetään Itellan muutostietojen mukaan.

Annan suostumukseni siihen, että yhteystietojani luovutetaan liiton 
yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamista varten.

Allekirjoittamalla lomakkeen olen lukenut ja hyväksynyt voimassaolevan 
rekisteriselosteen, joka on luettavissa 
http://www.iau.fi.pwire.fi/tietosuoja/.



Ilmailualan Unioni IAU ry

Tunnus 5015942

00003 VASTAUSLÄHETYS

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taita lomake, nido tai teippaa kiinni ja postita.

Postimerkkiä ei tarvitse laittaa.

Osoite ja nimimuutoksia ei tarvitse tehdä, koska ne päivitetään Itellan muutostietojen mukaan.


