
Liittymislomake 
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki 
Puh. 0201 801 801, www.ilry.fi 

 

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet 

 
Henkilötunnus 

Lähiosoite 

 
Postinumero ja -toimipaikka 

 

Sähköpostiosoite 

 
Puhelin 
 

Tehtävänimike 

 
Työpuhelin 

Koulutus tai toimi  Insinööri/insinööri (amk) 

 Muu koulutus tai ulkomainen tutkinto (Liitä mukaan todistus ylemmän toimihenkilön asemasta ja/tai ulkomaisesta tutkinnosta) 

 Työskentelen pelastusalalla 

Oppilaitos 

 
Valmistumispäivä 
 

Opintosuunta 

 
Tutkinto 
 

Työnantaja Nimi 

 
Puhelin (vaihde) 

Lähiosoite 

 
Postinumero- ja toimipaikka 

Jäsenjärjestö Insinööriliittoon järjestäydytään jäsenjärjestön kautta. Valitse oheisesta listasta sinulle sopiva jäsenjärjestö ja lisää tieto tähän.  
Mikäli kenttä on tyhjä, astuu jäsenyys voimaan asuinpaikan tai työpaikan mukaisessa jäsenjärjestössä. 

 

Henkilön muuttaessa asuinpaikkaa toisen Insinööriliiton jäsenjärjestön alueelle hänen jäsenyytensä siirtyy automaattisesti tähän järjestöön. 

 En halua jäsenjärjestöäni muutettavan automaattisesti asuinpaikkani muuttuessa. 

Työttömyyskassa  Olen työsuhteessa ja liityn IAET-kassan jäseneksi. 

 En liity IAET-kassan jäseneksi. 

 Olen jo IAET-kassan jäsen, haluan siirtää kassajäsenyyteni Insinööriliiton jäsenyyden yhteyteen. 

 Olen jo IAET-kassan jäsen, en halua kassajäsenyyttäni liittojäsenyyden yhteyteen. 

 Olen toisen kassan jäsen, haluan siirtää jäsenyyteni IAET-kassaan liiton jäsenyyden yhteyteen. Nykyinen kassa 

Jos liityt kassan jäseneksi, sinun on täytettävä myös työpaikkatiedot. Työttömyyskassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa pääsääntöisesti vain 
palkkatyössä ollessaan - ei kuitenkaan palkattoman jakson, esim. hoitovapaan, kokoaikaisen lomautuksen, työttömyyden tai pitkän 
sairausloman aikana. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi tehdessään kesätöitä. Lisätietoja www.iaet.fi. 

Yrittäjä ei voi olla IAET-kassan jäsen, mutta voi hakea erikseen Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassan (AYT) jäseneksi. 
Lisätietoja www.ayt.fi. 

Yritysyhdistys  
 

Mikäli työpaikallani toimii YTN yritysyhdistys (yksityissektori) tai KTN paikallisyhdistys (kuntasektori), haluan että minut liitetään myös 
sen jäseneksi. Insinööriliitto ei laskuta tästä erikseen. 

Maksutapa  Maksan itse jäsenmaksuni. Insinööriliitto lähettää minulle jäsenmaksulaskun. Jäsenmaksun voi maksaa kerralla, neljännesvuosittain 
tai kuukausierissä. 

 Liityn työnantajaperintään ja tilaan jäsenmaksun työnantajaperintävaltakirjan. 

Tietojen luovutus Insinööriliitto ja jäsenjärjestö luovuttavat jäsenen yhteystietoja vain niille tahoille, jotka vastaavat liiton toiminnan tarkoitusperiä kuten 
edunvalvonta ja jäsenvakuutukset.  

 Kyllä, yhteystietoni saa luovuttaa yllä mainitusti.  Ei, yhteystietojani ei saa luovuttaa yllä mainitusti. 

Allekirjoitus Allekirjoitus 

 
Päiväys 

Tulosta ja allekirjoita lomake. Skannaa lomake ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi, viestin aiheeksi liittyminen. Voit lähettää lomakkeen myös 
postitse. Jäsenyys astuu voimaan siitä päivästä lähtien kun liittymislomake saapuu Insinööriliittoon. 

Jäsenyyden 
suosittelija 

Suosittelijan nimi 

 
Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insinööriliiton jäsenjärjestöt 
 
Insinööriliiton alueyhdistykset 
004 Ala-Kymen Insinöörit AKI ry  
023 Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  
026 Forssan Seudun Insinöörit ry  
001 Helsingin Insinöörit HI ry  

0012 Rautateiden Insinöörit VRI ry  
0015 Ilmailulaitoksen Insinöörit ILLI ry  

 
012 Hämeenlinnan Insinöörit ry  
018 Imatran Insinöörit ry  
024 Kainuun Insinöörit ry  
027 Keski-Pohjanmaan Insinöörit ry  
011 Keski-Suomen Insinöörit ry  
030 Kokkolan Seudun Insinöörit ry  
009 Kuopion Insinöörit ry  
005 Lahden Seudun Insinöörit ry  
019 Lapin Insinöörit ry  
015 Lappeenrannan Insinöörit ry  
003 Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry  
014 Länsi-Pohjan Insinöörit ry  
032 Merenkurkun Insinöörit ry  
020 Mikkelin Insinöörit ry  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010 Oulun Insinöörit ry  
028 Pieksämäen Seudun Insinöörit ry  
029 Pietarsaaren Seudun Insinöörit ry  
022 Pohjois-Karjalan Insinöörit ry  
013 Pohjois-Kymen Insinöörit ry  
017 Raahen Alueen Insinöörit ry  
007 Satakunnan Insinöörit ry  
021 Savonlinnan Insinöörit SI ry  
002 Tampereen Insinöörit ry  
008 Valkeakosken Insinöörit ry  
006 Varkauden Insinöörit ry  
 
Valtiosektori 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry 

1129 Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry 
1131 Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry 
1132 Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry 
1136 Aluehallinnon Insinöörit AHI ry 
1137 Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry 
1138 Teknillisen tarkastuskeskuksen Insinöörit ry 
1140 Katsastusinsinöörit KATSI ry 
1200 Insinöörikouluttajat ry 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insinööriliitto IL ry 
Asiakaspalvelu 
Tunnus: 5005120 
00003 Vastauslähetys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntasektori  
600 Tekniikan Ammattilaiset ry 
Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry  

6011 Kymenlaakson Pelastushenkilöstö ry  
6012 Etelä-Karjalan Pelastushenkilöstö ry  
6013 Keski-Uudenmaan Pelastushenkilöstö ry  
6014 Itä-Uudenmaan Pelastushenkilöstö ry  

 
527 Insinöörilaulajat 
 
070 Tietoalan toimihenkilöt ry 
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