
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
Arvoisa yritysjohtaja 
 
JÄSENEKSI LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTOON 
 

Olette kiinnostunut Lattian- ja seinänpäällysteliiton jäsenyydestä. 
Yrityksenne on jo vakiinnuttanut markkina-asemansa toimialueellaan  
ja kuuluu yrityksiin, jotka panostavat toimintansa jatkuvuuteen. 

 
Yrityksen jäsenyys Lattian- ja seinänpäällysteliitossa viestittää sen 
asiakkaille, että töistä vastaa luotettava, laatutietoinen ja 
työnantajavelvoitteensa hoitava yhteistyökumppani. 

 
Lattian- ja seinänpäällysteliitto on Rakennusteollisuus RT:n jäsenliitto,  
joka ajaa lattianpäällystealan työnantajien etuja. Liiton toiminta-ajatukseen 
kuuluu myös jäsenliikkeiden toimintaedellytysten sekä kilpailukyvyn 
parantaminen koko valtakunnan alueella. Lattianpäällysteurakoitsijoiden 
lisäksi yhdistyksemme jäseniä ovat alan teollisuus ja maahantuojat. 
Jäsenkunnan edustama pinnoitemateriaalivalikoiman kattavuus takaa sen, 
että asioiden valmisteluvaiheessa tulevat kaikkien eri tahojen mielipiteet 
ja osaaminen huomioonotetuksi. 

 
Alan työehtosopimuksista neuvotteleminen on osa liiton toimintaa, mutta 
liitto on myös lausunnonantajana esimerkiksi lainsäädäntöasioissa sekä 
yhtenä toimijana alan ammattikoulutuksessa. Annamme lisätietoa 
jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä sekä jäseneksi hakeutumisessa. 
 
Toimitusjohtaja Jari Lahtinen 0400 817997 
Puheenjohtaja Jarmo Heikkinen 

 
Kunnioittavasti 
 
LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY 
 
 
 
Jari Lahtinen 

 
 
 
LIITTEET Jäsenyys Lattian- ja seinänpäällysteliitossa 

Jäsenmaksuperusteet 
Lattian- ja seinänpäällysteliiton säännöt 



 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
JÄSENYYS LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITOSSA 
 
Jäsenpalvelut Liiton toimisto organisoi jäsenpalvelun. Välittömän jäsenkontaktinsa 

ansiosta sillä on vahva käytännön näkökulma Lattian- ja 
seinänpäällystystoimialaa koskeviin asioihin. Liitto valvoo jäsenistönsä 
etuja ja työrauhaa. Liitolla on edustajat Rakennusteollisuus RT ry:n 
toimielimissä. 

 
Tärkeimmät palvelumuotomme ovat: 
 

• Jäsenten välitön neuvonta työehtosopimuksen tulkinnasta   

• Tiedottaminen alaa koskevista lakimuutoksista ja muista yhteiskunnan 
velvoitteista 

• Kouluttaminen ajankohtaisista asioista ja jäsenistöltä tulevista tarpeista 

• Jäsenistön tarpeista tiedottaminen pintatoimialalla 

• Yrityskohtainen konsultointi työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä 
 

Jäsenpalveluiden ohella tärkein alaamme vaikuttava toiminta on 
lattianpäällystealan työehtosopimuksesta neuvotteleminen. 

 
 
Jäsenkelpoinen yritys Jäsenyyttä hakevan yrityksen tulee olla selvästi lattian- ja 

seinänpäällystealan yritys tai alan materiaaleja valmistava taikka 
maahantuova yritys. Suotavaa olisi, että yritys olisi toiminut vähintään 
yhden kokonaisen kalenterivuoden mittaisen tilikauden ajan. 

 
Jäsenyys Lattian- ja seinänpäällysteliiton hallitus hyväksyy yritykset jäseneksi.  
 Yritys sitoutuu jäseneksi tullessaan noudattamaan alan työehtosopimusta 

ja järjestön sääntöjä. 
 

Jäsenyritystä sitovat säännöt ja sopimukset 
 

Lattian- ja seinänpäällysteliiton säännöt 
Lattianpäällystysalan työehtosopimus 

 
Jäsenmaksut Liitteenä jäsenmaksuperusteet 

 
Jäsenmaksuun sisältyvät julkaisut   

 

• Työehtosopimus 

• Väri ja Pinta -lehti: yksi vuosikerta/yritys 
 
sähköpostilla tiedotetaan ja tallennetaan extranettiin 
 

• Jäsentiedotteet: 10-20 kappaletta/vuosi  

• Jäsenluettelo 

• Lattian- ja seinänpäällysteliiton toimintakertomus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenmaksuperusteet vuodelle 2019 
 
 
Asennusliikkeet 
  

0,17 % edellisenä vuonna maksetuista palkoista 
0,04 % alan kiinnitysurakoinnin liikevaihdosta 
kuitenkin vähintään 500 € 
 
Liittymismaksu 85 e. 
 
 

Teollisuusjäsenet 
 

Liikevaihto €   Jäsenmaksu € 
 
< 841 000   1 150 
841 000 - 1 682 000  2 300 
1 682 000 - 8 409 000  3 450 
> 8 409 000   4 600 
 
Liittymismaksu 85 e. 
 
 
Lisätietoja Lattian- ja seinänpäällysteliitosta löydätte internet-sivuiltamme  
osoitteesta: www.lattia.net 
 

 


