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Ohje ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät noudattavat ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnässä alla olevia ohjeita.
Tämä ohje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja sen sisällöstä ollaan
yksimielisiä.

Perintäedellytykset








Työntekijä/viranhaltija on kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitetun pääsopijajärjestön tai sen alayhdistyksen jäsen.
Työntekijä/viranhaltija antaa kunnalle/kuntayhtymälle valtuutuksen perintään.
Järjestö on ilmoittanut jäsenmaksuperusteen työnantajalle.
Jäsenmaksu saa sisältää varsinaisen säännöllisen jäsenmaksun lisäksi vain samassa erässä perittävän työttömyyskassamaksun.
Järjestö/yhdistys on määritellyt jäsenmaksut joko euromääräisenä tai tiettynä prosenttina perinnän kohteena olevasta palkasta.
Järjestö huolehtii tarvittavista lomakkeista/valtakirjoista.
Lomake/valtakirja voi olla myös sähköinen.

Työntekijän/viranhaltijan perintäjärjestelmään liittyminen
Työntekijän/viranhaltijan perintäjärjestelmään liittyminen tapahtuu valtakirjalla.
Valtakirjasta on käytävä ilmi
 valtakirjan antajan nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus
 valtuutuksen saaja
 valtuutus jäsenmaksun perimiseksi järjestön/yhdistyksen ilmoittaman perusteen
mukaisena
 maksusuorituksen saaja
 valtuutuksen alkamisaika ja mahdollinen päättymisaika
 valtuuttajan allekirjoitus, sähköinen allekirjoitus tai sähköinen
tunnistautuminen
 valtuutuksen antopaikka ja -päivämäärä
 työntekijä/viranhaltija tai järjestö voi toimittaa perintävaltuutuksen myös sähköisesti

Jäsenmaksun perintä
Työnantaja aloittaa järjestön ilmoittaman jäsenmaksuperusteen mukaisen jäsenmaksun perinnän seuraavan palkanmaksukauden alusta saatuaan henkilön jäsenmaksun
perintään oikeuttavan valtakirjan. Perintä voidaan aloittaa myös muusta työnantajan
kanssa sovitusta alkamispäivästä.
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Järjestö/yhdistys on määritellyt jäsenmaksut joko euromääräisinä tai tiettynä prosenttina perinnän kohteena olevasta palkasta. Prosentuaalisen jäsenmaksun yhteydessä
on voitu määritellä kuukausittain perittävän jäsenmaksun euromääräinen ala- ja/tai
yläraja.
Prosentuaalisen jäsenmaksun peruste on kunkin palkanmaksukauden
a) ennakonpidätyksen alainen ansio, jolla tarkoitetaan virka- tai työsuhteen mukaista
kokonaisansiota, johon sisältyvät kaikki palvelussuhteen perusteella maksettavat
lisät sekä mahdollisten luontoisetujen verotusarvot
tai
b) varsinainen palkka.
Työnantajan on annettava työntekijälle/viranhaltijalle tieto suoritetusta ammattiyhdistys jäsenmaksun perinnästä palkkalaskelmassa tai muulla vastaavalla tavalla.
Järjestöjen on ilmoitettava seuraavan kalenterivuoden alusta voimaantulevista jäsenmaksuperusteiden muutoksista työnantajalle edellisen vuoden joulukuun ensimmäisen viikon aikana. Muissa tapauksissa muutokset otetaan huomioon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun työnantaja on saanut tiedon muuttuneesta jäsenmaksuperusteesta.
Jos jäsenmaksuperinnän yksikkökustannukset suhteessa jäsenmaksujen määrään
ovat kohtuuttomat, on paikallisesti neuvoteltava perinnän tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä.

Työntekijän/viranhaltijan perintäjärjestelmästä eroaminen ja perinnän päättyminen
Perintäjärjestelmästä eroaminen tapahtuu joko rajaamalla perintävaltuutuksen voimassaoloaika tai ilmoituksella valtuutuksen peruuttamisesta.
Peruutusilmoituksesta on käytävä ilmi
 valtakirjan yksilöinti
 valtuutuksen päättymisaika
 ilmoituksen antajan nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus
 ilmoituksen antajan allekirjoitus
 ilmoituksen antopaikka ja -päivämäärä
 työntekijä/viranhaltija tai järjestö voi toimittaa peruutusilmoituksen myös sähköisesti
Työnantaja lopettaa jäsenmaksun perinnän työ-/virkasuhteen päättyessä loppupalkan
maksun jälkeen, valtuutuksen peruuttamisilmoituksen johdosta tai valtuutuksesta ilmenevän määräajan päätyttyä.
Työntekijän/viranhaltijan ilmoittaessa perintää koskevan valtuutuksen päättymisestä,
perintä lakkaa ilmoituksen saapumista seuraavan palkanmaksukauden alusta, ellei
ilmoituksessa ole mainittu myöhäisempää ajankohtaa.
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Jäsenmaksujen tilittäminen
Työnantaja tilittää perityt jäsenmaksut järjestöille/yhdistyksille kuukausittain perintäkuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.
Järjestön/yhdistyksen ilmoitettua pankkitilin muutoksesta, työnantaja tilittää jäsenmaksut uudelle pankkitilille kuukauden kuluessa saatuaan tiedon muutoksista.

Selvitys tilityksistä
Työnantaja toimittaa selvityksen tilityksistä kullekin järjestölle/yhdistykselle neljännesvuosittain vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Määräajasta
voidaan sopia paikallisesti toisin.
Järjestöille/yhdistyksille toimitettavista selvityksistä on käytävä ilmi yhdistyksen nimi
ja/tai tunnus, perintäajanjakso, kaikkien niiden henkilöiden nimet ja syntymäajat tai
henkilötunnukset, joiden palkasta jäsenmaksuja on peritty sekä kultakin työntekijältä/viranhaltijalta perittyjen jäsenmaksujen yhteismäärä. Tiedot toimitetaan sähköisesti, konekielisesti tai paperitulosteena järjestöille/yhdistyksille.

Ohjeista poikkeaminen
Määräajoista ja menettelytavoista voidaan sopia työnantajan ja tilityksen vastaanottavan järjestön/yhdistyksen välillä toisinkin.

