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Vuosi-ilmoituksen antaminen, jäsen- ja palvelumaksujen  
perusteet ja suuruus sekä perintätapa vuonna 2021 
 
 
Jäsenrekisteritiedot sekä jäsen- ja palvelumaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot 
ilmoitetaan INFRA ry:n internetsivuilla olevalla sähköisellä vuosi-ilmoituksella.  

 
Verkossa on lisäksi mahdollista ylläpitää yrityksen yhteystietoja sekä tietoja  
yrityksen konekalustosta. Kirjaudu sisään osoitteessa www.infra.fi ja klikkaa  
tämän jälkeen käyttäjätunnustasi sivun oikeassa yläkulmassa.  

 
Pääset Omat tiedot –sivulle, jonka alalaidasta löydät linkin ”Jäsentietojen  
muuttaminen”. 

 
Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, voit hakea ne osoitteesta www.infra.fi/rekisteroidy 

 
Jäsenpalvelun tunnuksilla pääsee muuttamaan ainoastaan oman yrityksen tietoja. 
Muutetut tiedot näkyvät INFRA ry:n nettisivuilla osoitteessa infra.fi/hae päivän  
viiveellä.  

 
Vuosi-ilmoitustiedot voi tarvittaessa ilmoittaa myös paperisella vuosi-ilmoitus- 
lomakkeella tai ilmoittamalla ne hanna.johansson@infra.fi tai 0400 343 155  

 
Verkkovuosi-ilmoitus tulee päivittää 9.5.2021 mennessä ja manuaalisesti  
annettavat vuosi-ilmoitustiedot 3.5.2021 mennessä. 

 
Mikäli jäsen- ja palvelumaksuperusteita ei ilmoiteta, suoritetaan laskutus  
julkisista lähteistä saatavissa olevien tietojen tai toimialan yleisen kehityksen 
perusteella arvioitujen perusteiden tai INFRA ry:n hallituksen päättämän  
korotusprosentin mukaan. 
 
 
 
Lisätietoja vuosi-ilmoituksen täyttämisestä: hanna.johansson@infra.fi  
puh. 0400 343 155  
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1. Perustiedot & yhteyshenkilöt 
 
Vuosittain kannattaa tarkistaa yrityksen perustiedot INFRAn tietokannassa.  
Muutoksia voi tehdä kuitenkin aina, kun yrityksen tiedoissa tapahtuu muutoksia.  
 
Tarkista 

o Toiminimi, joka ilmoitetaan virallisen toiminimen mukaisena. 
o Postiosoite, jolla haluat, että INFRA ry:n jäsenposti lähetetään. 
o Yrityksen puhelinnumerot. 
o Yrityksen yhtiömuoto. 
o Yrityksen tai yrittäjän Y-tunnus. 
o Yrityksen sijaintikunta ja perustamisvuosi. 
o Kieli, jolla haluat, että jäsenposti lähetetään (suomi/ruotsi). 
o Yrityksen sähköpostiosoite ja www-sivujen osoite.  
o Laskutusosoite ja mahdollinen verkkolaskutusosoite. 
o Yhteyshenkilöt ja toimitusjohtaja. 
o Konetiedot. Lisälaitteet ilmoitetaan yrityskohtaisesti, ei konekohtaisesti.  

 
Lisätiedot ikkunaan voit kirjoittaa lisätietoja yrityksestäsi. Tiedot näkyvät INFRAn nettisivujen 
Jäsenyrityshaussa. 
 
Yrityksen päätoimiala ja erityistyöalat 
Päätoimialakohdassa ruksataan yrityksen pääasialliset toimialat ja täytetään liikevaihto- 
osuudet prosentteina koko liikevaihdosta.  
 
Erityistyöalakohdassa on tarkoitus ruksata ne työalat, joilla yrityksellä on erikoiskalustoa,  
osaavia ammattimiehiä tai alaan liittyvää erityisosaamista. Tiedot pää- ja erityisaloista  
näkyvät INFRA ry:n nettisivuilla osoitteessa www.infra.fi/hae. Toimialatiedon avulla tilaaja  
voi hakea tietokannasta jäsenyrityksiä. 

 
2. Jäsen- ja palvelumaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot (vuosi-ilmoitustiedot) 
 
Tietojen ilmoittaminen, jäsen- ja palvelumaksujen perusteet ja suuruus 
Keskusliiton jäsen- ja palvelumaksu koostuu perusmaksusta, elinkeinopoliittisesta palvelu- 
maksusta ja työmarkkinapalvelumaksusta. Piiriyhdistyksen jäsen- ja palvelumaksu koostuu  
perusmaksu- ja konemaksuosista. Jäsen- ja palvelumaksut laskutetaan ilman arvonlisäveroa.  
Poikkeuksena jäsen- ja palvelumaksun osana laskutettavaan INFRA-lehden tilausmaksuun  
lisätään 10 prosentin arvonlisävero (lehden osuus sisältyy palvelumaksuun, mutta pitää eritellä laskulle 

arvonlisäveron vuoksi). 
 
Keskusliiton jäsenmaksu 
Jäsenmaksu peritään kultakin jäsenmaksuvuonna jäsenenä olleelta yritykseltä.  
 
Yritysjäsenen ja jäsenyhdistyksen jäsenyrityksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 180 euroa. 
 
Jos samalla omistajalla on useampia yrityksiä, jotka ovat INFRA ry:n tai sen piiriyhdistyksen  
jäseniä, voi omistaja ilmoittaa, mikäli haluaa INFRA lehden ja muun INFRAn postin lähetettävän 
vain yhteen yritykseen. Tällöin vain kyseinen yritys maksaa INFRAn jäsenmaksun 180 €. 
 
 
 



Keskusliiton elinkeinopoliittinen palvelumaksu 
Liikevaihtoon perustuva elinkeinopoliittinen palvelumaksu vuonna 2021 on INFRA ry:n  
edustajiston määräämä jäljempänä yksilöity prosentti yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen  
jäsenyrityksen arvonlisäverottomasta liikevaihdosta viimeksi valmistuneelta tilikaudelta. 
 

Liikevaihto  
  

Palvelumaksu ala-
rajan kohdalla 

  

Palvelumaksu alarajan 
ylittävän liikevaihdon 

osasta 

Euroa Euroa % 

                                  -                    199 999    0,104 
      200 000     -                 1 999 999  208 0,072 

    2 000 000     -               19 999 999  1 504 0,052 
  20 000 000     -        199 999 999  10 864 0,027 
200 000 000    -                               59 464 0,015 

 
Liikevaihto ilmoitetaan täysinä euroina. 
 
Liikevaihdossa otetaan huomioon 
Liikevaihtoon lasketaan mukaan em. jäsenen maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan (sekä  
uudisrakentaminen että kunnossa- ja puhtaanapito) sekä ajoneuvonosturialan urakoinnin  
ja konevuokrauksen liikevaihto. Liikevaihdossa otetaan huomioon koko konevuokrauksen  
liikevaihto riippumatta siitä, onko koneita vuokrattu kuljettajan kanssa tai ilman kuljettajaa.  
 
Liikevaihtoon lasketaan mukaan maa- ja vesirakennustoiminnan rakennusteknisten töiden  
liikevaihto kuten sillanrakennustoiminnan, puhdistamoiden rakentamisen ja yms. rakennustöiden 
liikevaihto, mikäli tästä liikevaihdosta ei makseta jäsenmaksua Talonrakennusteollisuus ry:lle. 
 
Liikevaihtoon lasketaan mukaan myös maa- ja vesirakennusalan koneilla suoritettavat  
tehdaspalvelutyöt, purkutyöt, kaivostoimintaan liittyvät maa- ja vesirakennusalan koneilla  
suoritettavat työt sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät maa- ja vesirakennustyöt. 
 
Em. jäsenen on erikseen ilmoitettava koko ulkomaan maa- ja vesirakennus- sekä asfaltti- 
toimintansa liikevaihto. Palvelumaksua laskutettaessa INFRA ry ottaa siitä palvelumaksu- 
perusteena huomioon 20 %. 
 
Kiviaines- ja murskausalan yrityksissä liikevaihtoon ilmoitetaan sekä murskaustoiminnan  
että kiviainesmyynnin liikevaihto. 
 
Konsulttitehtäviä ja/tai pohjatutkimuksia tekevien yritysten liikevaihdoksi ilmoitetaan  
varsinaisen konsulttitoiminnan lisäksi myös mm. katselmus-, työnjohtopalvelu-, suunnittelu-  
ja valvontatehtävien sekä pohjatutkimustoiminnan liikevaihto. 
 
KTK-yritysten liikevaihdoksi ilmoitetaan maa- ja vesirakennusalan urakoinnin ja konevuokrauk-
sen, kiviaineskaupan ja maarakennuskuljetusten (pois lukien puhdas maa-aineskuljetusten  
ajovälitys) sekä ulkopuolisille tilaajille tehtyjen maarakennuskoneiden siirtojen liikevaihto. 
 
Liikevaihdossa ei oteta huomioon 
Em. jäsenen muusta elinkeinotoiminnasta kuin maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan ja  
ajoneuvonosturialan elinkeinotoiminnasta syntynyttä liikevaihtoa ei oteta huomioon  
palvelumaksuperusteeksi ilmoitettavassa liikevaihdossa. 
 



… jatkuu Liikevaihdossa ei oteta huomioon 
Em. jäsenen kiinteistöjen tai osakehuoneistojen vuokrauksesta tai arvopaperikaupasta  
muodostunutta liikevaihtoa ei oteta huomioon palvelumaksuperusteeksi ilmoitettavassa  
liikevaihdossa. 
 
Em. jäsenen käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita ei lueta liikevaihtoon vaan jotka  
sisältyvät ”liiketoiminnan muihin tuottoihin”, ei oteta huomioon palvelumaksuperusteeksi  
ilmoitettavassa liikevaihdossa. 
 
Muita ilmoitettavan liikevaihdon määrään liittyviä tekijöitä 
Liikevaihto saadaan, kun myyntituotoista vähennetään myynnin oikaisuerät. Oikaisueriä  
ovat mm. luottotappiot, alennukset, asiakkailta veloitetut mutta toisille suoritetut rahti-  
ja kuljetuskustannukset sekä tilaajalle maksetut urakkasopimuksen mukaiset viivästyssakot.  
 
Liikevaihtona ilmoitetaan viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto.  
Jos viimeksi päättynyt tilikausi on ollut pitempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, lasketaan  
kyseisen tilikauden keskimääräinen kuukausittainen liikevaihto ja palvelumaksuperusteeksi  
ilmoitetaan se kahdellatoista kerrottuna.  
 
Jäsenyrityksen sisäiset, juridisesti epäitsenäisten osastojen veloitukset toisiltaan eivät kuulu  
liikevaihtoon.  
  
Piiriyhdistyksen jäsen- ja palvelumaksu 

Piiriyhdistysten jäsen- ja palvelumaksut muodostuvat perusmaksu- ja konemaksuosuuksista  
ja ne vaihtelevat piiriyhdistyksestä riippuen. 
 
Yrityksellä työkoneita ja ajoneuvoja yhteensä 
Kaikkien piiriyhdistysten jäsen- ja palvelumaksun konemaksuosuuden perusteet määräytyvät 
vuonna 2021 tämän konemaksua koskevan kohdan mukaisesti (yhteenveto keskusliiton ja  
piiriyhdistysten jäsen- ja palvelumaksuista sivulla 8). 
 
Maarakennuskoneiden lukumäärällä tarkoitetaan yrityksen maa- ja vesirakennustoimintaan 
sekä ajoneuvonosturitoimintaan käytettyjen koneyksiköiden lukumäärää. Konemaksua  
peritään kultakin maa- ja vesirakennusalan toimintaan tai työkoneurakointiin ja -vuokraukseen 
käytetyltä edellisen kalenterivuoden päättyessä yritysjäsenen tai piiriyhdistyksen jäsenen  
omistuksessa tai hallinnassa olleelta maarakennuskoneyksiköltä, joita ovat: 
 

o Telapuskutraktorit  
o Pyöräkuormaajat 
o Telakuormaajat 
o Kaivukoneet 
o Kaivurit ja kaivurikuormaajat 
o Pyörätraktorit lisälaitteineen  
o Siirrettävät kompressorit 
o Poravaunut 
o Omalla moottorivoimalla kulkevat jyrät 
o Hinattavat täryjyrät vetokoneineen  
o Tiehöylät 
o Maansiirtodumpperit  
o Liikennetraktorit 
 



o Yksityisrekisterissä olevat kuorma-autot  
o Rekisteröimättömät kuorma-autot 
o Ammattirekisterissä olevat maansiirtokuorma-autot, mikäli niistä ei  

makseta maksua Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:lle. 
o Raskaat maansiirtoautot 
o Kuljetusalustat  
o Liikkuvat nosturit 
o Murskauslaitokset 
o Erilliset koneelliset seulontalaitokset 
o Ruoppaajat 
o Hinaajat 
o Poralautat 
o Paalutuskoneet 
o Maapohjan vahvistamisessa käytettävät koneet 
o Salaojituskoneet 
o Kunnossapidon erikoiskoneet 
o Nostolava-autot  
o Kurottajat 
o Asfalttiasemat 
o Valuasfalttikeittimet 
o Asfaltinlevittimet 
o SIP-kalusto 
o Jyrsinkalusto 
o Asfaltin erikoiskalusto 

 

Keskusliiton työmarkkinapalvelumaksu 

 

Yrityksen maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan henkilökunta vuonna 2020 

Työmarkkinapalvelumaksu määräytyy em. jäsenen maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan  
työehtosopimuksien piiriin kuuluville työntekijöille, rakennusalan teknisten työehtosopimuksen 
piiriin kuuluville teknisille toimihenkilöille sekä konttoritoimihenkilöille ja ylemmille toimihenki-
löille kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvan maa- ja vesirakennus- sekä asfalttitoiminnan taikka 
työkoneurakoinnin ja -vuokrauksen osalta edellisenä kalenterivuonna maksetuista palkoista 
luontoisetuineen.  
 
Työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoilla tarkoitetaan vuoden 2020 aikana maa- ja  
vesirakennus- sekä asfalttitoiminnan tai työkoneurakoinnin ja -vuokrauksen osalta maksettuja 
veronalaisia palkkoja, jotka ilmoitetaan täysinä euroina. Luontoisedut ilmoitetaan verohallituk-
sen päätöksen mukaisten laskentaperusteiden mukaisina. Ilmoitus koskee myös ulkomailla 
työskenteleviä työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Palkkoja ei ilmoiteta niiden henkilöiden osalta, 
joihin sovelletaan yrittäjäin eläkelakia (YEL). 
 
Työmarkkinapalvelumaksu vuonna 2021 on 0,21 % yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen  
jäsenyrityksen palkkasummasta. 
 
Palkkasummat ilmoitetaan täysinä euroina.  
Minimityömarkkinapalvelumaksu vuonna 2021 on 45 euroa. 
 
 
 



Työntekijöillä tarkoitetaan maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan työehtosopimuksen piiriin 
kuuluvia työntekijöitä ulkomailla olevat työntekijät mukaan lukien. 
 
Toimihenkilöillä tarkoitetaan teknisiä, konttori- ja ylempiä toimihenkilöitä ulkomailla olevat  
toimihenkilöt mukaan lukien. 
 
Työmaateknisillä toimihenkilöillä tarkoitetaan maa- ja vesirakennus- sekä asfalttityömailla  
pääasiallisesti teknisissä tehtävissä työskenteleviä teknisiä toimihenkilöitä kuten työnjohtajia, 
mittaustyönjohtajia, vuorotyönjohtajia, vastaavia työnjohtajia ja työmaainsinöörejä sekä  
muita edellä mainittuihin verrattavissa teknisissä toimihenkilötehtävissä työskenteleviä  
toimihenkilöitä. 
 
Toimistoteknisillä toimihenkilöillä tarkoitetaan yrityksen toimistoissa teknisissä tehtävissä  
työskenteleviä teknisiä toimihenkilöitä kuten työsuunnittelijoita, kustannus- ja määrälaskijoita, 
hankintoja hoitavia sekä muita edellä mainittuihin verrattavissa teknisissä toimistotehtävissä 
työskenteleviä. 
 
Konttoritoimihenkilöillä tarkoitetaan yrityksen konttoritehtävissä työskenteleviä toimihenki-
löitä kuten palkanlaskijoita, sihteereitä, kirjanpitäjiä, toimistoapulaisia ja näihin verrattavissa 
toimihenkilötyössä työskenteleviä toimihenkilöitä. 
 
Ylemmillä toimihenkilöillä tarkoitetaan yrityksen ylemmissä toimihenkilötehtävissä  
työskenteleviä toimihenkilöitä kuten työ- tai rakennuspäälliköitä, konttoripäälliköitä, johtajia  
sekä muita näihin verrattavissa ylemmissä toimihenkilötehtävissä työskenteleviä toimihenkilöitä.  
Lukumäärä keskimäärin saadaan esim. laskemalla toimintavuoden 2020 työntekijät yhteen  
tilikausittain ja jakamalla saatu luku tilikausien lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kokonaislukuna  
ilman kymmenyksiä. Vastaavasti menetellään eri toimihenkilöryhmien osalta. 
 
Maksetut palkat saadaan esim. maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan työehtosopimuksen  
piirissä olevien työntekijöiden osalta vuonna 2020 maksetuista palkoista ulkomailla oleville 
työntekijöille maksetut palkat mukaan lukien. Vastaavasti menetellään eri toimihenkilöryhmien 
osalta. 
 
Henkilökunnalla yhteensä tarkoitetaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärää ja  
palkkasummaa yhteensä. 
 
Jäsen- ja palvelumaksuperusteiden oikein ilmoittamisen valvonta 

INFRA ry:llä on oikeus tarvittaessa pyytää yritysjäseneltä tai jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä 
nähtäväksi tarvittavat asiapaperit, esimerkiksi tilinpäätös, oikean jäsen- ja palvelumaksun  
määräämiseksi. Toimitettuja tietoja käsitellään INFRA ry:ssä luottamuksellisesti 
 

3. Jäsen- ja palvelumaksujen perintätapa 
 
Jäsen- ja palvelumaksujen laskuttaminen 
INFRA ry laskuttaa keskusliiton jäsen- ja palvelumaksun vanhaan tapaan neljässä erässä.  
Sen sijaan piiriyhdistyksen koko vuoden jäsen- ja palvelumaksu laskutetaan yhdessä erässä.  
Kukin jäsenyritys saa siis yhteensä viisi erillistä laskua. Laskutus toimitetaan vähintään  
10 päivää ennen eräpäivää.   
 
 
 



 
Keskusliiton jäsen- ja palvelumaksut laskutetaan neljänä eränä.  
 
 01.01. - 31.03. 01 2/2021 
 01.04. - 30.06.   02 5/2021 
 01.07. - 30.09.   03 8/2021 
 01.10. - 31.12.  04 10/2021 
 
Elleivät jäsenmaksuvuoden maksuperusteet ole laskutusajankohtana INFRA ry:n tiedossa,  
käytetään laskutuksessa edellisen vuoden jäsen- ja palvelumaksuperusteita ja erotus tasataan 
seuraavien erien laskutuksessa. Mikäli jäsen- ja palvelumaksuperusteita ei ilmoiteta, suoritetaan 
laskutus julkisista lähteistä saatavissa olevien tietojen tai toimialan yleisen kehityksen perusteella 
arvioitujen perusteiden tai INFRA ry:n hallituksen päättämän korotusprosentin mukaan. 

 
Uusien jäsenten jäsenyys alkaa heti, kun piiriyhdistys on hyväksynyt jäsenyyden. Jäsen- ja  
palvelumaksut laskutetaan kuitenkin vasta hyväksymistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. 
 
Eronneet jäsenet ovat velvolliset maksamaan eroamiseensa mennessä kerääntyneet jäsen-  
ja palvelumaksut. Eroaminen tulee rekisteröidyksi silloin, kun eroilmoitus on saapunut  
sääntöjen määräämällä tavalla tiedoksi, tai mikäli jäsen on ilmoittanut eroamispäiväkseen  
jonkin myöhemmän päivämäärän, tänä myöhempänä päivänä. 
 
Jäsen- ja palvelumaksun alentaminen 2020-2021 
Vuoden 2020 osalta edellä määriteltyjen jäsen- ja palvelumaksujen yhteenlaskettua summaa 
alennetaan viidellä prosentilla ja vuoden 2021 osalta kymmenellä prosentilla. 
 
Minimimaksu 
Yritysjäseneltä ja jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä veloitettava jäsenmaksu, elinkeinopoliitti-
nen palvelumaksu ja työmarkkinamaksu ovat yhteensä kuitenkin aina vähintään 360 euroa. 
 
Minimimaksu tulee voimaan siten, että vuonna 2020 ei erillistä minimimaksua ole, vuonna 
2021 minimimaksu on 280 euroa ja vuonna 2022 minimimaksu on 360 euroa. 
 
Tämän jälkeen minimimaksun korotus sidotaan palvelujen tuottajahintaindeksiin (2015=100), 
palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB) ja minimimaksua korotetaan vuodesta 2023  
lähtien vuosittain indeksin noustessa. Indeksin lähtötasona pidetään vuotta 2020. Mikäli  
indeksi laskee, minimimaksua ei kuitenkaan lasketa. 
 
Maksulaiminlyönnin seuraukset ja viivästyskorko 
Erääntyneille mutta maksamattomille jäsen- ja palvelumaksuille veloitetaan lainmukainen  
viivästyskorko, jonka suuruus on 8 prosenttia vuotuista korkoa.  
 
Viivästyneet jäsen- ja palvelumaksut peritään INFRA ry:n tai piirin hallituksen sopivaksi  
katsomalla tavalla. Jäsen- ja palvelumaksun ja viivästyskoron lisäksi veloitetaan perintä- 
toimenpiteistä aiheutuneet kulut. 
 
Mikäli jäsen ei ole jäsenmaksuvuoden loppuun mennessä maksanut erääntyneitä jäsen- ja  
palvelumaksujaan, voidaan jäsenpalvelut lakkauttaa, kunnes maksurästit on maksettu. Ellei  
jäsen maksa rästejään, yhdistys voi päätöksellään katsoa jäsenen eronneeksi sääntöjen  
määräämällä tavalla. 
 



4. Yhteenveto INFRA ry:n ja sen piiriyhdistysten jäsen- ja palvelumaksuista 2021 
 

INFRA ry:n jäsen- ja palvelumaksut yritysjäseneltä ja jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä ilman 
arvonlisäveroa 
 

Jäsenmaksu 180 euroa. 
 

Työmarkkinapalvelumaksu 0,21 % palkkasummasta, minimimaksu 45 euroa. 
 

Elinkeinopoliittinen palvelumaksu  
 

Liikevaihto  
  

Palvelumaksu  
alarajan kohdalla 

  

Palvelumaksu alarajan 
ylittävän liikevaihdon 

osasta 

Euroa Euroa %  

                                  -                    199 999    0,104 
      200 000     -                 1 999 999  208 0,072 

    2 000 000     -               19 999 999  1 504 0,052 
  20 000 000     -        199 999 999  10 864 0,027 
200 000 000    -                               59 464 0,015 

 

Lehden tilausmaksu 33 euroa (sisältyy palvelumaksuun). Lehden tilausmaksu pitää kuitenkin eritellä laskuun arvonlisäve-
ron vuoksi (lisätään 10 prosentin arvonlisävero). 
 

Jäsen- ja palvelumaksun alentaminen 2021 
Vuoden 2021 osalta edellä määriteltyjen jäsen- ja palvelumaksujen yhteenlaskettua  
summaa alennetaan kymmenellä prosentilla. 
 
Minimimaksu 
Yritysjäseneltä ja jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä veloitettava jäsenmaksu, elinkeinopoliitti-
nen palvelumaksu ja työmarkkinamaksu ovat yhteensä kuitenkin aina vähintään 360 euroa. 
Minimimaksu tulee voimaan siten, että vuonna 2020 ei erillistä minimimaksua ole, vuonna 
2021 minimimaksu on 280 euroa ja vuonna 2022 minimimaksu on 360 euroa. 
 

Piiriyhdistysten jäsen- ja palvelumaksut ilman arvonlisäveroa 

Piiriyhdistyksen jäsenet, joilla ei ole ollenkaan koneita, maksavat vuosittaisena  
piiriyhdistyksen jäsen- ja palvelumaksuna perusmaksun ja yhden koneen konemaksun. 

 

 
 
 

 
Piiriyhdistys 

   Liittymis-
maksu 

 €/uusi jäsen 

 
 Perusmaksu 

€/jäsen 
 

   Kone-
maksu 
€/kone 

Häme -   50 (sis. 1 kone) 10 

Kaakkois-Suomi - - 25 

Keski-Suomi - 23 (sis. 1 kone) 10 

Länsi-Suomi 51 51 10 

Pohjanmaa 20 20 - 

Pohjoinen 50 - 20 

Pohjois-Karjala - 50 - 

Pohjois-Savo - 20 13 

Uusimaa - 17 13 


