Valmistumisilmoitus
Valmistumisesi jälkeen jäsenyytesi jatkuu Insinöörijäsenenä postiosoitteesi mukaisessa Insinööriliiton alueellisessa jäsenjärjestössä,
ellet toisin ilmoita. Valmistumisilmoituksesi saapuessa meille viivästyneenä, Insinöörijäsenyytesi saatetaan aina voimaan takautuvasti
valmistumisesta alkaen. Jäsenmaksusta saat automaattisesti alennusta ensimmäisen 18 kuukauden ajan.
Jäsennumero tai henkilötunnus *
Asiointikieli
Perustiedot
Suomi
Englanti
Sukunimi*
Etunimet*

Osoitetiedot

Opintotiedot

Kutsumanimi*

Postiosoite*
Postinumero*

Postitoimipaikka*

Lisäosoite

Maa

Sähköpostiosoite (Henkilökohtainen, ei koulu eikä työ)*

Matkapuhelinnumero*

Valmistumisaika*

Tutkinto*

_______ / _______ - 20______

Opintosuunta*
Oppilaitos*

Jäsenjärjestö

Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Voit siirtyä postiosoitteesi mukaiseen järjestöön tai valita
sinulle sopivan jäsenjärjestön kääntöpuolella olevasta listasta.
Siirryn postiosoitteen mukaiseen jäsenjärjestöön
Siirryn jäsenjärjestöön: ________________________________________

Työsuhdetiedot

’

Työttömyyskassa

Työskentelen:

Työsuhde voimassa, poissa työstä

Työttömyyskassaan voi liittyä pääsääntöisesti vain palkkatyössä
ollessaan. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi
tehdessään kesätöitä. Esimerkiksi työttömänä, kokonaan
lomautettuna, tai ollessaan hoitovapaalla kassaan ei voi liittyä.

julkisella sektorilla
ICT-alalla

Syy

______________________

ulkomailla
ylempänä toimihenkilönä

ajalla

_____ /_____ /20____

muu
ei työsuhdetta

- _____ /_____ /20_____

Olen työsuhteessa ja liityn IAET-kassan jäseneksi
En liity IAET-kassan jäseneksi
Olen jo IAET-kassan jäsen ja siirrän kassajäsenyyteni
Insinööriliiton jäsenyyden yhteyteen
Olen jo IAET-kassan jäsen, en halua
kassajäsenyyttäni liittojäsenyyden yhteyteen
Olen toisen kassan jäsen, haluan siirtää jäsenyyteni
IAET-kassaan liittojäsenyyden yhteyteen

Työnantajan nimi

Valtuutukset

Toimipaikan lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Valtuutan Insinööriliiton irtisanomaan jäsenyyteni
edellisessä työttömyyskassassa

Tehtävä

Työnantajan Y-tunnus

_____________________________
alkaen _______/_______/20_______

Palvelussuhteen laji

Palvelussuhteen luonne

Työsuhde

Määräaikainen

Virkasuhde

Vakituinen

Sotilasvirka

Valtuutan Insinööriliiton irtisanomaan jäsenyyteni
edellisessä ammattiliitossa

_____________________________
alkaen _______/_______/20_______
Tilaukset

Henkilöstöryhmä

Työehtosopimus

Työsuhteen alkamispvm*

Työsuhteen päättymispvm

Tilaan jäsenetuna:
Insinööri-lehti
Jäsenjärjestön lehti (mikäli julkaisee)

Työsähköpostiosoite

Taskukalenteri (2017)
Jos työpaikallani toimii yritysyhdistys, liityn myös sen jäseneksi
Paikka ja aika

*) Pakollinen tieto

Suoramarkkinointikielto

Allekirjoitus ja nimenselvennös

Täyttöohjeet seuraavilla sivuilla >>

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Insinööriliitto IL ry
Jäsenrekisteri
Tunnus 5005120
00003 Vastauslähetys

Insinööriliiton jäsenjärjestöt
Alueelliset jäsenjärjestöt
Ala-Kymen Insinöörit AKI ry
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry
Forssan Seudun Insinöörit ry
Helsingin Insinöörit HI ry
Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry
Hämeenlinnan Insinöörit ry
Imatran Insinöörit ry
Kainuun Insinöörit ry
Keski-Pohjanmaan Insinöörit ry
Keski-Suomen Insinöörit ry
Kokkolan Seudun Insinöörit ry
Kuopion Insinöörit ry
Lahden Seudun Insinöörit ry
Lapin Insinöörit ry
Lappeenrannan Insinöörit ry
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
Länsi-Pohjan Insinöörit ry
Merenkurkun Insinöörit ry
Mikkelin Insinöörit ry
Oulun Insinöörit ry
Pieksämäen Seudun Insinöörit ry
Pietarsaarenseudun Insinöörit ry
Pohjois-Karjalan Insinöörit ry
Pohjois-Kymen Insinöörit ry

Raahen Alueen Insinöörit ry
Satakunnan Insinöörit ry
Savonlinnan Insinöörit SI ry
Tampereen Insinöörit ry
Valkeakosken Insinöörit ry
Varkauden Insinöörit ry
Julkinen sektori
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry
Insinöörikouluttajat ry
Katsastusinsinöörit ry
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry
Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry
Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry (TTKI)
Aluehallinnon Insinöörit AHI ry
Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry
Valtiohallinnon Insinöörit VHI ry ry
Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry
Valtakunnalliset jäsenjärjestöt
Tietoalan toimihenkilöt ry
Insinöörilaulajat
Tekniikan ammattilaiset ry

Lomakkeen palautus
Tulosta ja allekirjoita lomake. Skannaa lomake ja lähetä se osoitteeseen valmistumisilmoitus@ilry.fi viestin aiheeksi
Valmistumisilmoitus. Voit lähettää lomakkeen myös postitse. Postimaksu on maksettu puolestasi.

Valmistumisilmoitus

TÄYTTÖOHJEET
Lomakkeessa * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää
PERUSTIEDOT
Asiointikieli:

Valitse Suomi tai Englanti. Mikäli valinta tyhjä, asiointikielenä käytetään Suomea.

OSOITETIEDOT
Lisäosoite:

Tähän voi täyttää ulkomaisen osoitteen tarkemmat tiedot.

Sähköpostiosoite:
Ilmoita henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi, joka on voimassa myös opintojesi jälkeen.
Insinööriliitto lähettää sähköpostitse ajankohtaistiedotteita ja uutiskirjeitä noin kerran kuukaudessa.
OPINTOTIEDOT
Valmistumisaika:
Jos et muista tarkkaa päivämäärää, voit merkitä kuukauden ja vuoden. Valmistumispäiväksi
merkitään tuolloin kuukauden viimeinen päivä.
JÄSENJÄRJESTÖ
Voit valita postiosoitteesi mukaisen tai muun alueellisen jäsenjärjestön tai valtakunnallisen jäsenjärjestön.
TYÖSUHDETIEDOT
Työsuhde voimassa, poissa töistä:
Ollessasi
työsuhteessa,
mutta
poissa
työstä
esimerkiksi
vanhempainvapaan,
tai sairausloman takia, ilmoita poissaolon syy ja sen tarkka tai arvioitu kesto.
Tehtävä:

asepalveluksen

Ilmoita tittelisi tai työsopimuksessa mainitun tehtävänimikkeesi.

Palvelussuhteen luonne:
Määräaikaisessa palvelussuhteessa tarkka tai arvioitu päättymisaika on pakollinen tieto.
Henkilöstöryhmä:
Työntekijä, Toimihenkilö, Ylempi toimihenkilö, Toimitusjohtaja, Ylempi toimihenkilö
(esimies), eläkkeellä (pysyvästi tai määräaikainen), Yrittäjä, Kunta – opetusala, Kunta – tekninen
Työsuhteen alkamispäivämäärä:
Pakollinen työpaikkatietojen antamisen yhteydessä.
Yritysyhdistys:

Insinööriliitto ei laskuta erikseen liittymisestä yritysyhdistykseen. Lisätietoja Yritysyhdistystoiminnasta www.ytn.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA
Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti. Jäsenyys alkaa aikaisintaan sinä päivänä kun työttömyyskassa on vastaanottanut
jäsenhakemuksen. (Työttömyyskassalaki 2 luku 3 §)
Samanaikaisesti ei voi olla jäsenenä kahdessa tai useammassa työttömyyskassassa. Voit jäseneksi liittymisen yhteydessä valtuuttaa
Insinööriliiton ilmoittamaan erostasi edelliseen työttömyyskassaasi.
Lisätietoja www.iaet.fi
VALTUUTUKSET
Työttömyyskassa:
Voit antaa Insinööriliitolle valtuutuksen irtisanoa olemassa oleva jonkun toisen
työttömyyskassan jäsenyyden.
Ammattiliitto:

Jos kuulut johonkin toiseen ammattiliittoon, voit antaa Insinööriliitolle valtuutuksen irtisanoa
jäsenyytesi puolestasi.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO
Kielto tarkoittaa, että yhteystietojasi ei luovuteta eteenpäin liiton tai jäsenjärjestön yhteistyökumppaneiden mainosyhteistyötä varten.
tai jäsenjärjestön yhteistyökumppaneiden mainosyhteistyötä varten

