
           
           
               

 

 
 

  

 

  

  

   

       
 

       

  

      

     

  

 

 

 

  

         

  
        

         
    

  

    
    

   
 

     
     

    
    

    
    

    
    

       
   
     
    
      
   
   

       
       
       

      

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 joulukuussa 2018.

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 arkisin klo 9–14,
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi

  

         

Oheisella valtakirjalla voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi.
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Suomen Viittomakielen Tulkit ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry yhdistyvät 1.1.2019 Kieliasiantuntijat ry:ksi.      Suomen Viittomakielen Tulkit ry, yhdistysnumero 048, lopettaa toimintansa 31.12.2018. Jäsenmaksuprosentti muuttuu 1.1.2019 alkaen.     Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n uusi nimi 1.1.2019 alkaen on Kieliasiantuntijat ry. Yhdistyksen numero 016 ja jäsenmaksuprosentti 1,1 säilyvät ennallaan.      1.1.2019 alkaenLiiton nimi: Akavan ErityisalatLiiton numero: 603Yhdistyksen nimi: Kieliasiantuntijat ryYhdistysnumero: 016Jäsenmaksuprosentti: 1,1                         Kaikista vuoden 2018 palkoista peritään vielä Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n mukainen jäsenmaksu, 1,25 %. Mikäli esim. joulukuun palkka maksetaan vasta tammikuun puolella, peritään joulukuun palkasta tuolloin vielä 1,25 % jäsenmaksu.                            HUOM! Lähetämme työnantajakohtaiset viitteet vuodelle 2019 joulukuun 2018 aikana.
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Työnantaja

Työpaikka

Työntekijä

Jäsenmaksu-
suorituksen saaja

Jäsenen
allekirjoitus

Perintä alkaa
(palkanlaskija täyttää)

Työnantajan virallinen nimi

Osoite

Työsuhteen alkamispäivä

Syntymäaika

Sukunimi Etunimet

Sähköpostiosoite

Virka- tai tehtävänimike

Asema Ylin johto Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Muu

Alkamispäivä / 2

Jäsenkohtainen viitetilaus Yrityskohtainen viitetilaus

Akavan Erityisalat AE ry / liiton numero 603
Y-tunnus: 0281358-2
Pankkiyhteys Nordea tilinumero FI26 1521 3000 1062 05

Jäsenyhdistyksen numero % bruttopalkasta

Toivon, että jäsenmaksun perintä alkaa /  2

Työntekijä on antanut tämän valtakirjan 

paikka /  2

allekirjoitus (jäsen)

Jäsenmaksun
tilittäjä
(työnantaja tai
tilitoimisto)

Työnantajan y-tunnus

  

Työnantajan/
palkanlaskijan
allekirjoitus

Jäsenmaksun tilittäjän edustaja on ottanut tämän valtakirjan vastaan / 2

allekirjoitus (tilittäjän edustaja)
Huom! Ilman työnantajan/palkanlaskijan allekirjoitusta liitto ei voi hyväksyä valtakirjaa.

         
    

  

    
    

   
 

     
     

    
    

    
    

    
    

       
   
     
    
      
   
   

       
       
       

      

  

       

    
       

        
   

           
          

       

        

      
     

        
    

        

ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perimiseksi
Valtakirja

Tästä lomakkeesta yksi kopio työnantajalle, yksi työntekijälle ja yksi liitolle

        
  

    
 

     

   

          
      

       

        
  

       
 

        

      
      
       

      
         
  

        
       
    

  

       

        

  
    

 
 

 
   

 
 

 
 

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

   

Työnantajan edustaja täyttää

Tilittäjä

Yhteyshenkilö

Osoite

Sähköposti Puhelin

       
      

       
    

   
    

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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Tärkeä tiedote työnantajalle

         

  
        

         
    

  

       

    
       

        
   

           
          

       

        

      
     

        
    

        

  

         

        

Jäsenmaksu vuonna 2019
Maksun saaja Akavan Erityisalat, y-tunnus 0281358-2
Liiton numero 603
Pankki Nordea FI26 1521 3000 1062 05

Maksun suuruus                          1,1 %

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
Akavan Erityisaloille erillinen selvitys joko kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Akavan Erityisalat postittaa halutessanne esitäytetyn selvitysluettelon neljännes-
vuosittain, 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 arkisin klo 9–14

        

  
    

 
 

 
   

 
 

 
 

                         

   

  

 

       
      

       
    

   
    

              
     

                   
               

       

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text

mirkka
Typewritten Text
Suomen Viittomakielen Tulkit ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry yhdistyvät 1.1.2019 Kieliasiantuntijat ry:ksi.      Suomen Viittomakielen Tulkit ry, yhdistysnumero 048, lopettaa toimintansa 31.12.2018. Jäsenmaksuprosentti muuttuu 1.1.2019 alkaen.     Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n uusi nimi 1.1.2019 alkaen on Kieliasiantuntijat ry. Yhdistyksen numero 016 ja jäsenmaksuprosentti 1,1 säilyvät ennallaan.      1.1.2019 alkaenLiiton nimi: Akavan ErityisalatLiiton numero: 603Yhdistyksen nimi: Kieliasiantuntijat ryYhdistysnumero: 016Jäsenmaksuprosentti: 1,1                         Kaikista vuoden 2018 palkoista peritään vielä Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n mukainen jäsenmaksu, 1,25 %. Mikäli esim. joulukuun palkka maksetaan vasta tammikuun puolella, peritään joulukuun palkasta tuolloin vielä 1,25 % jäsenmaksu.                            HUOM! Lähetämme työnantajakohtaiset viitteet vuodelle 2019 joulukuun 2018 aikana.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Kuntatii_netti_high'] [Based on 'paino_high'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.17323
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




