KATTOLIITON JÄSENVALINTAKRITEERIT
Kattoliitto ry on kattotoimialan ja vedeneristysalan työnantaja- ja elinkeinopoliittinen yhdistys.
Liitto neuvottelee yhdessä Rakennusliitto ry:n kanssa Vedeneristysalan työehtosopimuksen. Jäsenistö
koostuu urakoitsija- ja teollisuusjäsenistä.

1. URAKOITSIJAJÄSENET
Vaatimukset
Jäsenyyttä hakee konsernin emoyhtiö. Jos ainoastaan yksi konserniyrityksistä toimii kattoalalla,
voidaan jäsenyyttä hakea tämän yrityksen nimissä. Tällöin on jäsenhakemuksen liitteeksi
toimitettava selvitys konsernirakenteesta ja yritysten toimialoista. Myös saman omistuspohjan
omaavat yritykset käsitellään konsernina, vaikka yritykset olisivat juridisesti erillisiä yhtiöitä.
Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä voi osa olla urakoitsijajäseniä ja osa teollisuusjäseniä.
Jäsenmaksuperusteena käytetään konsernin kattoalalle kohdistuvaa liikevaihtoa. Mikäli
merkittävä osuus liikevaihdosta kohdistuu muulle toimialalle, voidaan tämä huomioida
jäsenmaksussa. Tällöin yritys toimittaa hakemuksen liitteeksi selvityksen liikevaihtoon
kohdistuvasta vähennettävästä osuudesta.
Hakija sitoutuu noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä pyrkii jatkuvasti
parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta. Hakija sitoutuu edistämään hyvää rakentamistapaa noudattamalla Toimivat katot -julkaisussa esitettyjä ohjeita. Hakija sitoutuu
toimittamaan Kattoliiton tilastointia varten pyytämät tiedot esim. suoritemääristä,
tapaturmista ja tulipaloista.
a)

Harjoitettava kattoalan urakointia, josta vähintään tilikaudessa (12 kk)
- laskutus 300 000 € (alv 0 %) tai
- palkkasumma 60 000 €
Urakointiin kuuluu myös materiaalihankinnat. Pelkkää työurakkaa tekevää yritystä ei
hyväksytä jäseneksi.

b)

Toiminut alalla vähintään yhden tilikauden.

c)

Hakijalla oltava palveluksessaan yrityksen rakennusteknisenä vastuuhenkilönä vähintään
rakennusmestarikoulutuksen tai vastaavan saanut henkilö, jolla vedeneristysalalta
vähintään 5 vuoden kokemus.

d)

Hakijan on oltava hyvämaineinen ja noudatettava vedeneristysalan työehtosopimusta.
e)

Hakijalla ei saa olla verojäämiä tai TyEL-jäämiä. Hakijan tulee toimittaa pyydetyt liitteet.
Kohdasta c voidaan perustellusta syystä poiketa.

Hakemuksen käsittely
- Liiton jäsenhakemuslomake vaadittavine liitteineen toimitetaan liiton toimistoon.
Hakemus tulee toimittaa viikkoa ennen hallituksen kokousta tullakseen käsiteltäväksi ko.
kokouksessa.
- Toimistossa tarkastetaan, että kaikki pyydetyt tiedot ja vaaditut liitteet ovat mukana.
Hakijalle tulee varata tarvittaessa tilaisuus täydentää hakemustaan.
- Hakemus esitellään hallitukselle, joka tutustuu siihen, ja asia jätetään pöydälle. Ennen
toista käsittelyä hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä.
- Hakijan vastuuhenkilöiden taustojen selvittäminen.
- Toisessa käsittelyssä hakemus joko hyväksytään/hylätään tai jätetään pöydälle.
Hakemuksen hylkäyksen tai pöydälle jättämisen syy ilmoitetaan hakijalle.
Hakemuksen liitteet
1)
2)
3)
4)

Kaupparekisteriote*
TyEL-todistus
Verovelkatodistus*
ja viimeisin tilinpäätös

* vaaditaan myös teollisuus- ja kannatusjäseniltä

2. TEOLLISUUSJÄSENET
-

Toimittava kattoalalla
Urakointia harjoittava yritys ei voi olla teollisuusjäsen
Ei verojäämiä, vakiintuneisuus alalla
Hyväksyntä kuten urakoitsijajäsenillä

3. KANNATUSJÄSENET
- Ei verojäämiä, vakiintuneisuus alalla
- Hyväksyntä kuten urakoitsijajäsenillä

