
  

JÄSENHAKEMUS 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki  Voit täyttää jäsenhakemuksen myös  
puh. 050 3000 902  netissä www.pintaurakoitsijat.fi  
info@pintaurakoitsijat.fi 

    
Pintaurakoitsijat ry:n jäseneksi liitytään hakemalla jäsenyyttä yhteen 16:sta paikallisyhdistyksestä. Mikäli paikallisyhdistys hyväksyy jäsenhakemuksen, 
tulee yrityksestä automaattisesti myös valtakunnallisen Pintaurakoitsijat ry:n jäsen.  Pyydämme siten teitä valitsemaan ensin jokin 16:sta 

alayhdistyksestämme. Mikäli ette kirjoita kohtaan 1. mitään alayhdistystä, ohjaamme jäsenhakemuksenne kotipaikkanne mukaiseen alayhdistykseen. 

Pyydämme, että täytät liittymislomakkeen huolellisesti. Huomioithan, että punaisella tähdellä (*) merkityt kohdat tulee aina täyttää. 

1.Hakemuksen kohteena oleva alayhdistys: 

Alayhdistyksen nimi 

 

2. Yrityksen tiedot 

*Nimi 

 

*Y-tunnus 

 

*Osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 

Toimitusjohtaja 

 

*Maakunnat, joiden alueella yritys toimii 

 

www-osoite 

 

Yleinen sähköposti (jos on)1 

 

Yleinen puhelinnumero (jos on) 

 

3. Yhteyshenkilön tiedot2 

*Nimi 

 

*Puhelinnumero 

 

*Ensisijainen sähköposti 

 

Toissijainen sähköposti 

 

4. Yrityksen toimintaa koskevat tiedot 

*Perustamisvuosi3 

 

*Henkilöstömäärä 

 

*Liikevaihto4 

 

*Palkkasumma 

 

5. Lisätiedot5 

 

5. Yleiset ehdot 

6. *Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet 

Tilaajavastuuraportti ☐ tai 1. kaupparekisterinote ☐ ja 2. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ☐ja 

3. Tilinpäätös ☐ 

7.Aika, paikka ja allekirjoitukset 

*Aika ja paikka 

 

*Allekirjoitus 

 

Toimita täytetty hakemus joko Pintaurakoitsijat ry:n toimistoon info@pintaurakoitsijat.fi tai Eteläranta 10, 00130 

Helsinki tai hakemuksen kohteena olevaan paikallisyhdistykseen. 
Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä saa Pintaurakoitsijat ry:n toimistolta tai paikallisyhdistysten puheenjohtajilta/sihteereiltä. Lisätietoja 
Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyydestä ja sen eduista antaa toimitusjohtaja Jukka Koivisto, +358 40 596 8089 tai jukka.koivisto@pintaurakoitsijat.fi  

 

                                                           
1 Tähän sähköpostiosoitteeseen EI toimiteta jäsenkirjeitä. Täytä vain, jos yrityksellä on yleinen info@ -tyylinen osoite 
2 Yleensä yhteyshenkilönä on yrityksen toimitusjohtaja. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat tärkeät, sillä liitto käyttää niitä viestintään jäsenistön suuntaan. 

Sähköpostiosoitteeseen ja sähköpostiosoitteeseen 2 toimitetaan kaikki jäsentiedotteet. Toivomme, että sähköposti 1 on toimitusjohtajan oma osoite. 
3 Perustamisvuosi tulee ilmoittaa, jotta tiedämme, kuinka kauan yritys on toiminut alalla. 
4 Viimeksi päättyneen tilikauden liikavaihtotieto tilinpäätöksen mukaisena. 
5 Voit kertoa esim. liiketoiminnastasi, historiastasi tms. 

 

Toimittamalla tämän jäsenhakemuksen sitoudun noudattamaan Pintaurakoitsijat ry:n, haettavan alayhdistyksen, Rakennusteollisuus RT ry:n sekä 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sääntöjä. Tiedostan, että jäsenmaksuni perustuu Pintaurakoitsijat ry:n vuosittain vahvistamaan 

jäsenmaksumäärään ja olen tutustunut tämän vuoden jäsenmaksutaulukkoon. Sitoudun myös noudattamaan työntekijöiden työsuhteissa 
sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä sekä yleistä työlainsäädäntöä sekä muita annettuja ohjeistuksia. Sitoudun myös toimittamaan 
vuosittain jäsentietoilmoituksen sekä vastaamaan liiton tilastokyselyyn. Ilmoitan, ettei minulla ole tällä hetkellä vireillä työoikeudellisia riitoja 

työtuomioistuimessa tai yleisissä tuomioistuimissa. 
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