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 JÄSENHAKEMUS  
 
1. Yritystiedot 

Yrityksen nimi 

 

Y-tunnus 

 

Käyntiosoite 

 

Postiosoite 

 

Puhelin 

 

Sähköposti 

 

www-osoite 

 

Yrityksen sivukonttorit muilla paikkakunnilla 

 

Sähköinen laskutusosoite 

Operaattori 

 

Verkkolaskutusosoite 

 

 

Ovt-tunnus 

Yritysmuoto 

    Osakeyhtiö                            Kommandiittiyhtiö                       Avoin yhtiö                               Toiminimi 

Yritys on perustettu Yritys on merkitty kaupparekisteriin 

 

Yrityksen omistussuhteet (osakkaat ja heidän osuutensa, omistajat) 

 

2. Toimiala 

Yritys harjoittaa vain huolintatoimintaa 

      Kyllä           Ei, muu yrityksen toiminta  

Yritys tarjoaa mm. seuraavia palveluja    

    1. Tullaus  

    2. Yhteislastausliikenne 

    autolla  

    laivalla  

    lentoteitse  

    rautateitse  

 

     3. IATA-agentti  

     4. Merikuljetukset  

     5. Autokuljetukset omilla /  

          liikenteenharjoittajien autolla  

     6. Varastointi  

     7. Muut palvelut  

Onko yrityksellä tullin luottonumero      

    Kyllä         Ei 

Onko yrityksellä tullilta AEO-status 

        Kyllä         Ei 
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Yrityksen käyttämä(t) vakuutusyhtiö(t) 

 

 

 

Yrityksen vakuutukset 

    Huolinnan vastuuvakuutus 

    Yleinen toiminnan vastuuvakuutus 

    CMR-vakuutus 

    Oikeusturvavakuutus 

    Varastointivakuutus 

    Muut vakuutukset   

3. Yhteystiedot 

Yrityksen toimitusjohtaja 

Nimi  

Syntymäaika  

Toimipisteen osoite   

Puhelinnumero  

Sähköpostiosoite  

Yrityksen palveluksessa alkaen  

 

Aikaisemmat työsuhteet 

1. Yritys                                 vuodesta             vuoteen 

2. Yritys                                 vuodesta             vuoteen 

3. Yritys                                 vuodesta             vuoteen 

 

Yrityksen HR-vastaava 

Nimi  

Syntymäaika  

Toimipisteen osoite   

Puhelinnumero  

Sähköpostiosoite  

Yrityksen ulkomaiset edustajat 

 

Tiedotteet ja posti 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton ajankohtaistiedotteet lähetetään yhdelle henkilölle yrityksessä.  

Yhteyshenkilö hoitaa yrityksen sisäisen jakelun esim. sivukonttoreille. 

 

Yhteyshenkilön nimi  

Sähköpostiosoite  

 

Palvelualojen työnantajat PALTAn tiedotteet (mm. työehtosopimukset) lähetetään postitse.  

Lähetys 

     vain yrityksemme nimellä              myös sivukonttoreihin 

     suomeksi                                           ruotsiksi 
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4. Talous ja henkilöstö 

Tiedot viimeksi päättyneeltä tilikaudelta  

 

1. Liikevaihto                                      €                      vuonna 

2. Huolintatoiminnan osuus koko liikevaihdosta                                     €                      vuonna 

 

Vähintään 150 henkilöä työllistävät yritykset täyttävät myös jalostusarvotiedot (kohdat 3-7) 

3. Palkat  

4. Henkilöstösivukulut  

5. Vuokrat  

6. Liikevoitto tai -tappio  

7. Poistot  

Yrityksen henkilöstö 

Henkilöstön koko henkilömäärä                                 vuonna  

Viime vuoden ennakonpidätyksenalaiset palkat luontoisetuineen ja loma- ja lomaltapaluurahoineen (myös 

työsuhteessa olevat johtajat, johtokuntien jäsenet ja ylemmät toimihenkilöt)                                        € 

 

Mikäli yrityksen päätoimiala ei ole huolinta ilmoitetaan huolintatoiminnan piirissä olevan henkilöstön henkilömäärä 

(=huolinnan, kansainvälisten kuljetusten ja varastoinnin parissa toimivat henkilöt)                            vuonna   

sekä näiden henkilöiden viime vuoden ennakonpidätyksenalaiset palkat luontoisetuineen ja loma- ja 

lomaltapaluurahoineen (myös työsuhteessa olevat johtajat, johtokuntien jäsenet ja ylemmät toimihenkilöt)  

                                       € 

5. Hakemuksen liitteet ja allekirjoitus 

Hakemukseen liitettävä   

    tilinpäätöstiedot kahdelta viimeiseltä tilikaudelta 

    enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote 

 

Yrityksenne sitoutuu noudattamaan Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton sääntöjä ja alan toimintaperiaatteita. 

Työntekijöiden työsuhteissa yrityksenne sitoutuu noudattamaan työlainsäädäntöä ja kulloinkin sovellettavan 

työehtosopimuksen määräyksiä. Liittyessään Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliittoon yritys liittyy samalla myös 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi. Liittojen säännöt ovat 

löydettävissä järjestöjen www-sivuilta. 
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Paikka ja päivämäärä 

 

Allekirjoitus /  allekirjoitukset (kaupparekisteriin merkityt nimenkirjoittajat) 

 

Nimenselvennys  /  -selvennykset 

Hakemus toimitetaan liitteineen sähköpostitse office@huolintaliitto.fi tai postitse osoitteeseen 

 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 

PL 62 

00131 Helsinki 

 

Hakemus vastaanotettu (käsittelijä täyttää) 
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