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TYÖPALKKAILMOITUKSET JA JÄSENMAKSUT VUONNA 2019

1. TYÖPALKKAILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry uudisti viime vuonna jäsentietojärjestelmänsä.
Jokainen jäsenyritys pääsee erikseen toimitettavilla tunnuksilla näkemään omat tietonsa osoitteessa https://alt.hci.fi/jasenyys ja päivittämään niitä. Yrityksen perustietojen lisäksi sivustolla voi tarkistaa ja päivittää myös mm. ALT:n kiertokirjejakelun
piirissä olevat yrityksen henkilöt.
Jokaisen jäsenyrityksen tulee ilmoittaa jäsentietojärjestelmään tiedot vuonna 2018
työsuhteessa olleiden henkilöiden keskimääräisestä lukumäärästä ja heille maksetuista palkoista 1.2.2019 mennessä (ALT:n säännöt 5 ja 18 §). Tiedot on kerätty
aiemmin erillisellä Työpalkkailmoitus -paperilomakkeella. Nyt samat tiedot ilmoitetaan jäsentietojärjestelmässä Työpalkkailmoitus -kohdassa.
HCI Productions Oy lähettää erillisellä sähköpostiviestillä jäsentietojärjestelmään
pikalinkin, käyttäjätunnuksen, salasanan ja ohjeet palveluun kirjautumiseen jäsenyritysten yhteyshenkilölle tai toimitusjohtajalle. Mikäli sähköposti ei tule oikealle
henkilölle, pyydämme välittämään sähköpostin sille henkilölle, joka yrityksessänne
ilmoittaa Työpalkkailmoituksen tiedot eli työntekijöiden lukumäärät ja maksetut
palkat.
Jäsentietojärjestelmään ilmoitetut tiedot tarkistetaan ja vahvistetaan ALT:ssä.
Niille, joilla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta sähköisen palvelun kautta, lähetämme Työpalkkailmoitus -lomakkeen postitse.
1.1. Työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä
Työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä ilmoitetaan Työpalkkailmoitus -kohdassa keskimääräisenä. Henkilö sijoitetaan siihen ryhmään, johon hänen pääasiallisesti katsotaan kuuluvan.
1.2. Palkkatiedot
Palkkasummaan sisällytetään kaikki yrityksen vuonna 2018 rahassa maksamat palkat, eli työajan palkkojen lisäksi esim. vuosilomapalkat ja -korvaukset, lomaltapaluurahat, sairausajan palkat, vuosityöajan lyhennyspäivistä maksetut korvaukset ja
arkipyhäkorvaukset, mutta ei luontoisetuja. Rahamäärät ilmoitetaan Työpalkkailmoitus -kohdassa täysinä euroina ilman senttejä ja ilman välimerkkejä.
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Yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja omistajajohtajien palkat jätetään
pois palkkasummasta, mutta heidän lukumääränsä ilmoitetaan taulukon kohdassa
20, jos he työskentelevät yrityksessä kokoaikaisesti.
Jos yritys on ollut toiminnassa vain osan vuotta 2018, palkkatiedot ilmoitetaan kyseiseltä ajalta.
1.3. Konserni
Työpalkkailmoituksen tiedot täytetään jokaisesta yrityksestä erikseen, eli konsernissa sisaryritykset ilmoitetaan jokainen erikseen.
Muistutamme, että ALT:n sääntöjen mukaan jäsenen on kuuluttava liittoon kokonaisuudessaan eikä vain jonkun yksikkönsä tai osaston osalta.
1.4. Yrityksen yhteystiedot ja yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet
Pyydämme tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan jäsentietojärjestelmässä olevat
yrityksen yhteystiedot ja yhteyshenkilöt sekä täydentämään puuttuvat tiedot.
Kiertokirjejakelu ja muu ajankohtaisista asioista tiedottaminen tapahtuu ALT:n extranetin ja sähköpostin kautta. Mikäli kiertokirjejakelun piirissä olevissa henkilöissä
tai heidän sähköpostiosoitteissa on tapahtunut muutoksia, ilmoittakaa niistä jäsentietojärjestelmässä tai sähköpostitse riitta-liisa.kujala@alt.fi.
1.5. Muutokset tietoihin vastaisuudessa
Ilmoittakaa yritystä tai yhteyshenkilöitä koskevista muutoksista aina mahdollisimman pian ALT:hen.
Säilyttäkää HCI Productions Oy:ltä sähköpostitse tuleva käyttäjätunnus ja salasana;
niitä käyttäen pääsette päivittämään tietojanne jäsentietojärjestelmään myös vastaisuudessa. ALT:lle tulee aina automaattisesti tieto jäsentietojärjestelmään tehdyistä
muutoksista ja niiden voimaantulo edellyttää ALT:n vahvistusta. Muutoksista voi
ilmoittaa myös suoraan liiton toimistolle muulla tavoin.
1.6. Tietojen ilmoittaminen/lomakkeen palauttaminen: viimeistään 1.2.2019
Pyydämme Teitä ilmoittamaan vuoden 2018 palkka- ja henkilömäärätiedot jäsentietojärjestelmään 1.2.2019 mennessä.
Paperisten lomakkeiden palautusosoite on: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki tai sähköpostitse riitta-liisa.kujala@alt.fi. Työpalkkailmoitus -lomake on täytettävissä ja tulostettavissa myös ALT:n sivuilla osoitteessa www.alt.fi (Ekstranet – Lomakkeet – Muut lomakkeet).
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2. JÄSENMAKSUT 2019: KAIKILLA SAMA JÄSENMAKSUPROSENTTI
ALT:n hallitus on päättänyt esittää huhtikuussa 2019 pidettävälle liittokokoukselle,
että jäsenmaksujen määräytymistä yksinkertaistetaan aiemmista progressiivisista
portaista ja että jäsenmaksut kokonaisuudessaan pienenevät.
Esityksen mukaan jäsenmaksu olisi tänä vuonna kaikilla jäsenyrityksillä 0,14 %
yrityksen vuoden 2018 työsuhteisten palkkasummasta. Alin jäsenmaksu olisi kaikille 70 euroa ja uusien jäsenten liittymismaksu 50 euroa.
Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous päättää vuosittain liitolle suoritettavat jäsenmaksut. Jäsenyrityksiltä tammikuussa laskutettava jäsenmaksun ennakko-osuus on laskettu edellä mainitun hallituksen esityksen mukaisesti.
Kunnioittavasti
AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO RY
Mari Vasarainen
toimitusjohtaja

