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Jäsenmaksun perusteet vuonna 2020
Jäsenmaksujen suuruudet vahvistetaan vuosittain. Tarkista voimassaolevat määrät liiton
nettisivuilta.
JHL:n jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,38 prosenttia bruttopalkasta, josta 0,33 % on
työttömyyskassan jäsenmaksua.
Jäsenmaksu maksetaan:
- ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta
- ennakonpidätyksen alaiseen palkkatuloon rinnastettavasta tulosta
- työttömyyskassan maksamasta etuudesta
- ennakonpidätyksen alaisesta osa-aikalisästä.
Yksityisyrittäjäksi siirtynyt/ammattia harjoittava jäsen maksaa jäsenmaksua* 20,00 euroa
(liitto+ kassa) / 14,50 (liitto) euroa kuukaudessa.
JHL:n tulkinnan mukaisen päätoimisen opiskelijan ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua,
mutta jos hänellä on palkkatuloja, niistä maksetaan työttömyyskassan jäsenmaksu (0,33 %).
Liiton tulkinta päätoimisesta opiskelijasta:
- on pääsääntöisesti päivät koulussa
- hänellä on oikeus nostaa opintotukea
- saa Koulutusrahaston täysimääräistä aikuiskoulutustukea
- ei ole oppisopimus- tai monimuoto-opiskelija
- ei ole normaalissa päivätyössä.
Jäsen, joka ei saa palkkaa ja jolla ei ole oikeutta maksuvapautukseen, maksaa niin sanottua
minimijäsenmaksua*, joka on 8 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta.
Eläkkeellä oleva jäsen, jolla ei ole palkkatuloja, maksaa* 8 euroa täydeltä
kalenterikuukaudelta.
Jäsenellä on oikeus maksuvapauteen, kun hän ei saa palkkaa ja hän:
- saa eläkelainsäädännössä tarkoitettua kuntoutusrahaa tai -tukea
- on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla
- on sairauslomalla
- opiskelee
- suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua tai osallistuu reservin kertausharjoituksiin
- on työtön ja vailla oikeutta työttömyyskassan maksamaan etuuteen.
Oikeus minimijäsenmaksuun, eläkkeellä olevan jäsenmaksuun tai jäsenmaksuvapautukseen
on vain silloin, jos siitä on ilmoitettu yhdistyksen toimihenkilölle tai liittoon.
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Kannustinjärjestelmä
Kannustinjärjestelmän tarkoitus on palkita aktiivisia jäsenhankkijoita ja tukea
jäsenhankintatyötä. Kannustinjärjestelmän piiriin pääsevät kaikki, jotka hankkivat uusia
jäseniä työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Kannustinjärjestelmän esittelyyn voi tutustua
osoitteessa go.innoflame.fi/gogive/jhl.
Kannustinjärjestelmä pähkinänkuoressa
Uusista hankituista jäsenistä kertyy jäsenhankkijalle pisteitä. Opiskelevasta jäsenestä saa 10
pistettä ja työssä käyvästä jäsenestä 25 pistettä. Yhden pisteen arvo on yksi euro.
Kun uusi ihminen liittyy jäseneksi, jäsenhankkijan jäsennumero merkitään jäsenen
liittymislomakkeen jäsenhankkija-kohtaan.
Jos jäsenhankkija ei hanki uusia jäseniä vuoteen, hänen mahdollinen pistesaldonsa poistuu.
Vuosi lasketaan viimeisimmän hankitun jäsenen liittymispäivästä.
Tarkat voimassa olevat kannustinjärjestelmän säännöt löytyvät liiton nettisivuilta ja
kannustinjärjestelmän esittelysivuilta.
Kannustintuotteet
Jäsenhankkija saa tiedon pisteistään jäsenhankinnan verkkopalvelun kautta (JHL Awards).
Käyttäjätunnukset palveluun toimitetaan niille jäsenhankkijoille, joille pisteitä on kertynyt.
Pisteillä voi lunastaa laadukkaita, jäsenhankintaa ja liiton näkymistä tukevia tuotteita, joita
saa vain jäseniä hankkimalla. Verolainsäädäntö rajoittaa kannustintuotteiden valikoimaa.
Kun pisteitä on riittävästi, jäsenhankkija voi tilata kannustintuotteet verkkopalvelussa.
Opiskelijajäsenistä hankitut pisteet voi myös lunastaa rahana, jos jäsenhankkija on itsekin
JHL:n jäsenrekisterissä opiskelijastatuksella. Tämä on kuitenkin veronalaista tuloa, joten jos
valitsee tämän vaihtoehdon, on liittoon toimitettava verokortti.
Lisätietoja jäsenhankinnasta, oppilaitostoiminnasta sekä kannustinjärjestelmästä löytyy
JHL:n nettisivuilta www.jhl.fi/jasenhankinta.

