
Liite no ......................
(TEM 8.42 palkkaturvahakemus B)

 Työntekijän sukunimi  Etunimet

 Arvo tai ammatti  Henkilötunnus

 Kotikunta

 Osoite  Postinumero ja postitoimipaikka

 Puhelin/matkapuhelin

 IBAN -tilinumero 

 Laskentaperuste 
 (esim. tunti- tai 
 kuukausipalkan
 määrä) €

Saatavat yhteensä  __________________€

./. haetuista saatavista maksetut palkkaennakot             __________________  €

ERITTELY MAKSAMATTOMISTA TYÖSUHTEESTA JOHTUVISTA SAATAVISTA BRUTTOMÄÄRÄISENÄ
(konkurssin ajalta olevat palkkasaatavat on eriteltävä muista saatavista)

 Ennakonpidätyksen alaiset saatavat eriteltyinä saatavatyypeittäin ja palkanmaksukausittain
 Saatavan laatu  Aika, jolloin suorituksen

 perusteena oleva työ on tehty, 
 tai jona saatavan peruste on 
 syntynyt

  Saatavan  eräpäivä  Saatavan  brutto-
 määrä  €   

 Laskentaperuste
 (esim. km x € 
 tai päivät x €)

Työsuhteesta johtuvat saatavat, joista ei ole toimitettava ennakonpidätystä, eriteltyinä saatavatyypeittäin ja palkanmaksukausittain
 Saatavan brutto-
 määrä  € 

./.  ammattiyhdistyksen jäsenmaksut  .......  % __________________  €

Työntekijälle jää yhteensä  __________________  €
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 Aika, jolloin suorituksen
 perusteena oleva työ on tehty, 
 tai jona saatavan  peruste on
 syntynyt

 Saatavan laatu   Saatavan eräpäivä

  Sähköpostiosoite

Ohje
1. Käytä pieniä kirjaimia  lomaketta täyttäessäsi  (erisnimien alkukirjaimet isolla kirjalle).2. Täytä kenttään tietoa vain sen verran, kun siinä näkyy keralla.3. Ohjeet saat avattua kaksoisklik-kaamalla ohjeikoniaja suljettua vasemmasta ylälaidasta.4. Valintaruudut toimivat hiirtä klikkaamalla5. Muista allekirjoittaa lomake tulostuksen jälkeen..

Ohje
IBAN-tilinumeron tunnistat numerosarjan alussa olevasta kaksikirjaimisesta maatunnuksesta. IBANin pituus vaihtelee maittain. Suomalainen IBAN on aina 18 merkkiä pitkä ja alkaa maatunnuksella FI eli Finland. 



Työsuhdetta koskevat tiedot

 Työsopimus Työsuhteen alkamispäivä  Työsuhteen irtisanomis-
 tai purkamispäivä

Työsuhteen päättymispäivä
 toistaiseksi voimassa oleva
 määräaikainen

 Irtisanomisen/purkamisen toimitti:
 työnantaja tai työnantajan edustaja
 työnantajan konkurssihallinto
 työntekijä
 muu selvitys työsuhteen päättymistilanteesta:

 työsuhde jatkuu
Onko työntekijä ollut lomautettuna työsuhteen kestäessä?

 ei 
 on, lomautusjakso/-jaksot:

Onko työntekijä ollut lomatettuna työsuhteen päättyessä?
 ei
 on, lomautusilmoituksen antopäivä :     lomautuksen alkamispäivä :   

 Työnantaja on maksanut työntekijälle vuoden kuluessa ennen tämän hakemuksen jättämistä työsuhteesta

  johtuvia saatavia yhteensä  ______________  €   *)

 Työsuhteessa sovellettava työehtosopimus:

 Työntekijän mahdolliset aikaisemmat työsuhteet työnantajaan, josta tässä hakemuksessa on kysymys:

 Muita tietoja
 Onko työntekijä saanut aikaisemmin palkkaturvaa?

 ei
    on

 Työnantaja, johon kohdistuvia saatavia tuolloin maksettiin palkkaturvana:

 Nykyinen työnantaja ja työsuhteen alkamispäivä:

Lisätietoja:

 Työntekijän nimi

 *) Ohje: Jos esimerkiksi palkkaturvahakemus jätetään 15.6.2006, hakijan on tässä ilmoitettava 15.6.2005  - 14.6.2006 välisenä
    aikana hänelle maksetun bruttopalkan määrä.
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