
SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO RY 
Pieni Roobertinkatu 16 • 00120 Helsinki • Puh. (09) 6803 4070 • e-mail: sml@muusikkojenliitto.fi • www.muusikkojenliitto.fi 

LIITTYMISLOMAKE 

HENKILÖTIEDOT: 

_______________________________________________ ___________________________________________________ 
Sukunimi / Entinen sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) 

___ ___ ___ ___ ___ ___  -  ___ ___ ___ ___ ___________________________________________________ 
Henkilötunnus Syntymäpaikka 

_______________________________________________ ___________________________________________________ 
Kansalaisuus Puhelin  

_______________________________________________ _______________  ____________________________________ 

Lähiosoite  Postinumero   Postitoimipaikka 

_______________________________________________ 
Sähköposti 

_______________________________________________ ___________________________________________________ 
Ammatti Instrumentit (soittimet/laulu) 

OLETKO UUSI JÄSEN VAI LIITYTKÖ UUDELLEEN? □ Olen uusi jäsen. □ Liityn uudelleen.

TYÖN TEKEMISEN MUOTO: 

□ Työskentelen  toistaiseksi  voimassa  olevassa  tai  yli  3 kk  jatkuvassa  määräaikaisessa  työsuhteessa  ja

työnantajani on: ________________________________________________________________________________________________________. 

□ Toimin määräaikaisissa työsuhteissa ja tärkeimmät työnantajani ovat: ________________________________________________________.

□ Toimin yrittäjänä.

□ Olen päätoiminen musiikinopiskelija ja liityn opiskelijajäseneksi. Toimitan opiskelijatodistukseni liittoon os: sml@muusikkojenliitto.fi

Kuulutko entuudestaan myös muuhun liittoon?  □  En                           □ Kyllä, mihin: _____________________________________________.

Muusikontyöstä saamani ennakonpidätyksen alaiset ansioni ovat keskimäärin (€/kk): ___________. 

Ilmoita tässä vain muusikon työstä saamasi palkkatulot tai muusikkoyrityksestä saadut palkka- tai muut tulot (brutto). Mukaan ei lasketa apurahoja tai tekijänoikeuskor-

vauksia, eikä muusta kuin muusikon työstä saatuja tuloja.  

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA:  

Mikäli olet palkansaaja, voit liittyä työttömyyskassa Finkan jäseneksi.  
Päätoiminen yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyyskassa Finkan maksamiin etuuksiin, ja voi liittyä yrittäjäkassaan. 

□ Liityn työttömyyskassa Finkan jäseneksi.

□ Siirryn Finkaan muusta työttömyyskassasta, mistä: _______________________________________________________________________.

□ Olen jo Finkan jäsen.

□ En liity työttömyyskassa Finkaan.

□ Työllistyn myös muussa kuin muusikontyössä, missä? ____________________________________________________________________.

Työttömyyskassan vaihtaminen on mahdollista vain silloin kun olet muusikontyössä. Jos olet freelancemuusikko, toimita selvitys työllistymisestä 

siirtymiskuukaudelta. Saatuasi varmistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä, toimita eroilmoitus edelliseen työttömyyskassaan, sillä kahden työttömyys-

kassan jäsen et voi olla. Näin työttömyysturvasi jatkuu katkeamatta, ja siirtyminen kassasta toiseen tapahtuu ns. vanhana jäsenenä.  

Lisätietoa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

__________________________________________  ____________________________________________________ 
Aika ja paikka    Jäsenen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Liiton toimiston merkintöjä: Jäsenmaksuluokka    _________       Jäsennumero _____________ 



SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO RY:N PAIKALLISOSASTOT 

Alla mainitut paikallisosastot kuuluvat jäseninä Suomen Muusikkojen Liitto ry:hyn. 

Uusi jäsen liittyy yhteen Muusikkojen liiton paikallisosastoista, jonka johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen ja varmistaa 

jäsenyyden sekä paikallisosastossa että Muusikkojen liitossa.  

Paikallisosasto, johon liityn (rasti ruutuun): 

□ TURUN MUUSIKOT RY

□ HELSINGIN MUUSIKOT RY

□ TAMPEREEN MUUSIKOT RY

□ VAASAN MUUSIKOT RY

□ PORIN MUUSIKOT RY

□ LAHDEN MUUSIKOT RY

□ KANSALLISOOPPERAN KUORO RY

□ IMATRAN MUUSIKOT RY

□ MIKKELIN MUUSIKOT RY

□ KESKI-SUOMEN MUUSIKOT RY

□ KOTKAN MUUSIKOT RY

□ KUOPION MUUSIKOT RY

□ ROVANIEMEN MUUSIKOT RY

□ KOUVOLAN SEUDUN MUUSIKOT RY

□ LAPPEENRANNAN MUUSIKOT RY

□ RAUMAN MUUSIKOT RY

□ JOENSUUN MUUSIKOT RY

□ LAKEUDEN MUUSIKOT RY

□ KANSALLISOOPPERAN SOLISTIKUNTA RY

□ SUOMEN KANSALLISBALETIN TANSSIJAT

□ SOLISTIT RY

□ OULUN MUUSIKOT RY

□ FREELANCEMUUSIKOT RY

JÄSENYYTTÄ KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA: 

Jäsenen tulee noudattaa paikallisosaston kokousten ja johtokunnan sekä liiton toimielinten päätöksiä sekä liiton antamia ohje- ja järjestyssääntöjä 
sekä liiton solmimia työehtosopimuksia. 

Jäsenen on työsopimuksia tehdessään käytettävä mahdollisuuksien mukaan liiton vahvistamia työsopimuskaavakkeita. Liiton hallitus voi myöntää 
jäsenelle oikeusapua oikeusapuehdoissa määritellyllä tavalla.  

Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa. Jäsenmaksujen laiminlyöminen kuuden kuukauden ajalta aiheuttaa jäsenen erottamisen osastosta. 
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut osoitteessa: www.muusikkojenliitto.fi/info/jasenasiat 

Jäsenmaksuvapautusta on aina erikseen haettava. Paikallisosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta siksi ajaksi, jonka hän on äitiys-, isyys- ja 
vanhempainvapaalla tai suorittamassa asevelvollisuutta, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jäsenmaksuvapautus myönnetään vain palkattomalle 
ajalle. Liiton hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta määräajaksi pitkäaikaisen sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Vapautus voi 
kestää enintään yhden vuoden ja se voidaan myöntää vain ajalle, jolta hakijalle ei makseta muusikontyöstä lain tai sopimuksen perusteella palkkaa. 

Jäsenen on ilmoitettava nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muutoksista liiton toimistoon. Paikallisosastoa voi halutessaan 
vaihtaa; siirtymisestä on ilmoitettava liiton toimistoon. Jäsenen on ilmoitettava ulkomaille muutostaan liiton toimistoon.  

Eroamisesta liitosta/paikallisosastosta ja/tai työttömyyskassasta on aina ilmoitettava kirjallisesti, ja jäsensuhde lakkaa sen kalenterikuukauden lopus-
sa, jonka kuluessa erosta on ilmoitettu liiton toimistoon tai paikallisosastolle. Jäsenmaksut tulee hoitaa eroamiskuukauden loppuun saakka. 

ILMOITATHAN JÄSENYYTTÄSI KOSKEVAT MUUTOKSET MUUSIKKOJEN LIITON TOIMISTOON SÄHKÖPOSTITSE:

sml@muusikkojenliitto.fi 

Osaston johtokunnan merkintöjä:  Hyväksytty  _____ / _____ _________ __________________________________________ 
Puheenjohtajan tai sihteerin allekirjoitus 

Muusikkojen liitto ry on muun muassa SAK:n, Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) ja Pohjoismaisen muusikkounionin (NMU) jäsen. 


