Oheisella valtakirjalla voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi.

Ohjeita valtakirjan täyttäjälle
1. Täytä valtakirjaan omat tietosi ja allekirjoita se.
2. Toimita valtakirja työnantajalle/palkanlaskijalle allekirjoitettavaksi.
Muista antaa myös valtakirjan liite "Tärkeä tiedote työnantajalle".
Valtakirja saa lainvoiman vasta kun työnantaja tai jäsenmaksun tilittäjän
edustaja on sen allekirjoittanut.
3. Valtakirjasta jää yksi kopio työnantajalle, yksi itsellesi ja yksi toimitetaan Akavan
Erityisaloille, joko postitse, faksilla (09) 147 242 tai skannattuna sähköpostitse
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
Kun kopio valtakirjasta saapuu Akavan Erityisaloihin, lähetämme viitenumerolistan
työnantajalle.
4. Muista tarkistaa palkkaerittelystä, että jäsenmaksun perintä on lähtenyt käyntiin.
Huom!
Työsuhteen päättymisestä on aina ilmoitettava Akavan Erityisalojen
jäsensihteereille. Voit päivittää jäsentietosi kätevästi osoitteessa:
https://verkkoasiointi.akavanerityisalat.fi
Mikäli sinulla on kysyttävää valtakirjan täyttämisestä tai jäsenmaksujen perinnästä,
ota yhteyttä Akavan Erityisalojen jäsensihteereihin:
maksuton palvelunumero 0800 135 370, puhelinaika ti–to klo 9–14,
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi

Valtakirja

ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perimiseksi
Tästä lomakkeesta yksi kopio työnantajalle, yksi työntekijälle ja yksi liitolle
Tällä valtakirjalla työntekijä valtuuttaa työnantajansa perimään Akavan Erityisalojen jäsenmaksun suoraan palkasta. Akavan Erityisalat ilmoittaa jäsenmaksun
suuruuden kalenterivuodeksi kerrallaan prosentti- tai euromääräisenä.
Tämä sopimus on voimassa työnantajan ja työntekijän allekirjoituspäivästä lukien toistaiseksi tai kunnes työsuhde päättyy. Perintä voi alkaa takautuvasti, jos asiasta
sovitaan erikseen. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi irtisanomista seuraavan täyden kuukauden kuluttua. Lomakkeesta annetaan yksi kopio
työnantajalle, yksi työntekijälle ja yksi lähetetään Akavan Erityisaloihin.
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.....................................................................................................................................................................................................................................

Työnantajan edustaja täyttää
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Jäsenkohtainen viitetilaus
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allekirjoitus (tilittäjän edustaja)
Huom! Ilman työnantajan/palkanlaskijan allekirjoitusta liitto ei voi hyväksyä valtakirjaa.
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Palauta valtakirja: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi

Akavan Erityisalat • Maistraatinportti 4 A, 6. krs • 00240 Helsinki • p. 0201 235 340 • www.akavanerityisalat.fi

Tärkeä tiedote työnantajalle

Jäsenmaksu vuonna 2021
Maksun saaja
Liiton numero
Pankki

Akavan Erityisalat, y-tunnus 0281358-2
603
Nordea FI26 1521 3000 1062 05

Maksun suuruus

kts. yhdistyskohtaiset jäsenmaksuprosentit

Valtakirjan palautus

postitse Akavan Erityisalat, Maistraatinportti 4 A, 6. krs, 00240 Helsinki
faksilla (09) 147 242 tai skannattuna jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
Lähetämme teille viitteet, kun olemme saaneet valtakirjasta kopion.

Perintä

Jäsenmaksu peritään kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja tilitetään
Akavan Erityisaloille kuukausittain
(Palkkatulo = bruttopalkka, lomakorvaukset, lomaraha, luontaisedut, ns. tukipaketit
irtisanomistilanteissa)

Jäsenmaksua ei peritä

bonuksista, optioista, tulospalkkioista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Työnantajakohtainen viitelista Työnantajakohtaisilla viitteillä maksetaan kaikkien jäsentemme jäsenmaksut
yhtenä suorituksena kerran kuukaudessa ja tilityksistä toimitetaan erillinen
selvitys osoitteeseen selvityspalvelu@futunio.fi kuukausittain tai neljännesvuosittain.
Akavan Erityisalat postittaa halutessanne esitäytetyn selvitysluettelon neljännesvuosittain, mutta tiedot voi ilmoittaa myös omalla tulosteella tai sähköisenä
aineistona TYVI-palvelun kautta.
Jäsenkohtainen viitelista

Jäsenkohtaisessa viitelistassa on jokaiselle jäsenelle omat kuukausikohtaiset viitteet,
joilla tilitetään kyseisen jäsenen jäsenmaksut. Maksuviitteessä välittyy työnantajatieto,
joten erillistä selvitystä ei toimiteta.

Lisätietoja:

Akavan Erityisalojen jäsensihteerit:
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
tai 0800 135 370, puhelinaika ti–to 9–14

Yhdistyksen nimi

yhdistysnro

jäsenmaksu

Hallintonotaarit ry
Kieliasiantuntijat ry
Kihlakunnanulosottomiehet ry
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökuntayhdistys ry
Kuntien asiantuntijat – Kumula ry
Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys ry
Museoalan ammattiliitto MAL ry
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat NUOLI ry
Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt ry
Pelastushallinnon Virkamiehet ry
Skilla ry (ent. AitoHSO)
Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry
Suomen Geronomiliitto ry
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt ry
Suomen Verotarkastajat SVT ry
Sure – Suomen Restonomiliitto ry
TAAY – Tiedon ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
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