
JÄSENHAKEMUS
Anomme seuraavan Pintaurakoitsijat ry:n 
jäsenyhdistyksen varsinaisen jäsenen 
jäsenyyttä
jäsenyhdistyksen nimi
Hakemuksemme perusteeksi esitämme 
seuraavat seikat:
Yrityksen nimi 

Y-tunnus
                   osoite
                   
                   puhelinnumero
                   www sivujen osoite

sähköposti, tiedotus 1
sähköposti, tiedotus 2

Yhteyshenkilön nimi
puhelin 
sähköposti 

Yrityksen toimitusjohtaja
                    sähköposti
Pääomistaja(-t)

Yritys on toiminut pintakäsittelyalalla
Yrityksen henkilöstömäärä

liikevaihto viimeisimmässä tilinpäätöksessä
palkkasumma oli viimeksi päättyneenä 

kalenterivuonna
Lisätietoja

Mikäli jäsenhakemuksemme hyväksytään, 
sitoudumme noudattamaan sen yhdistyksen 
sääntöjä, jonka jäsenyyttä olemme hakeneet 
sekä Pintaurakoitsijat ry:n, 
Rakennusteollisuus RT ry:n ja 
Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n sääntöjä, 
joihin kaikkiin olemme tutustuneet. Tämän 
jäsenhakemuksen hyväksymisellä tulee 
hakemuksessa mainittu yritys kaikkien em. 
yhteisöjen jäsenyritykseksi. Niissä 
yhdistyksissä, joissa varsinaiset jäsenet ovat 
henkilöitä, tulee hakemuksessa mainitusta 
yhteyshenkilöstä jäsenyhdistyksen 
varsinainen jäsen.

Liitteet: verovelkatodistus, todistus 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, 
kaupparekisterinote, viimeisin tilinpäätös
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JÄSENHAKEMUS
Päiväys
Allekirjoitus
Tämä hakemus palautetaan osoitteella:
Pintaurakoitsijat ry, Unioninkatu 14, 00130 
HELSINKI

Pintaurakoitsijat ry toimittaa hakemuksen 
edelleen jäsenyhdistykselle, joka ratkaisee 
jäseneksi ottamisesta.

JÄSENHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJE

1. Jäsenyhdistysten nimet ja osoitteet ovat nähtävillä osoitteessa www.pintaurakoitsijat.fi 
kohdassa yhteystiedot. Valitse se yhdistys, johon olet aikeissa liittyä. Jos haluat liittyä 
useampaan jäsenyhdistykseen, on sinun täytettävä jokaista varten oma jäsenhakemus.

2. Yhteyshenkilön nimi on tärkeä, koska häneen ollaan ensisijaisesti yhteydessä liitosta. 
Lisäksi osassa yhdistyksistä varsinaisina jäseninä ovat ihmiset, eivät yritykset. Useimmiten 
yhteyshenkilö on yrityksen toimitusjohtaja. Sähköposti tiedotus 1 ja 2 ovat sähkö-
postiosoitteita, joihin lähetetään yrityksenne jäsentiedotteet.

3. Pintakäsittelyalalla toimimisajalla on merkitystä jäsenhakemuksen käsittelyssä, samoin kuin
sillä, että yritys on ylipäätänsä toiminut ainakin kaksi tilikautta (ei ehdoton vaatimus).

4. Lisätiedoissa on hyvä tuoda esiin seikkoja, jotka selventävät yrityksen jäsenhakemuksen 
käsittelyä esim. tärkeitä historiatietoja yrityksestä tai sen avainhenkilöistä.

5. Lisätiedoissa tulee mainita, mikäli yrityksen liiketoimintaan kuuluu muutakin kuin 
urakointitoimintaa esim. vähittäiskauppaa, jonka liikevaihto ei ole mukana 
jäsenmaksuperusteissa. 

6. Jäsenhakemuksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että yritys tulee mukaan yrityskenttään 
jonka työnantajapoliittisen järjestäytymisten pää on Elinkeinoelämän Keskusliitto. 
Väliportaana on Rakennusteollisuus RT. Pintaurakoitsijat maksaa yrityksen osalta 
jäsenmaksut näihin liittoihin ja ne sisältyvät jäsenmaksuun. 

7. Jäsenhakemus toimitetaan Pintaurakoitsijat ry:n toimistosta ao. jäsenyhdistykselle, joka 
ratkaisee jäsenhakemuksen. Liiton toimistossa siihen liitetään YTJ:stä saatava selvitys.

8. Jäsenhakemuksen käsittelyn jälkeen jäsenyhdistys ilmoittaa päätöksestä hakijalle ja 
Pintaurakoitsijat ry:lle.
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