
Temen maksuohje 2023 
 
 
Jäsenmaksu on 1,6 % veronalaisesta tulosta 

 
Temessä jäsen voi kuulua jäsenjärjestöihin tai suoraan Temeen. Jäsenmaksut ja -palvelut ovat kai-
kille varsinaisille jäsenille samat. Jäsenmaksu on 1,6 %. 
 
Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Teme toimittaa vuosittain verottajalle kunkin jäsenen 
maksutiedot. Kuluvan vuoden verovähennyksiin ehtivät ne maksut, joiden maksupäivä on viimeis-
tään 31.12. 
 
Temessä jäsenmaksuasioita hoitaa Tanja Tiukkanen jasenasiat@teme.fi 
 

Jäsenmaksun maksaminen 

 
1,6 %:n jäsenmaksua maksetaan itse tai se voidaan periä suoraan palkasta ns. työnantajaperin-
nässä. Työnantajaperinnässä olevat pyytävät valtakirjan Temestä jasenasiat@teme.fi  
 

Taulukkomaksut on tarkoitettu niille, jotka varsinaisina A-jäseninä maksavat itse jäsenmaksunsa 
eivätkä ole ns. työnantajaperinnässä. 

Temen jäsenmaksu on 1,6,% bruttotuloista ja tähän prosenttiin perustuu myös jäsenmaksutau-
lukko. Jäsenmaksut on ilmoitettu kuukausittain, mutta ne voi maksaa myös neljännesvuosittain. 

 

Kuukausitulot 

(jäsenmaksun 
peruste) 

Vuositulot 

(jäsenmaksun 
peruste) 

Jäsenmaksu A-kas-
saan kuulumatto-
malle kuukaudessa 

Jäsenmaksu A-kas-
saan kuuluville 
kuukaudessa 

yli 3 500 42 000 - 48,00 56,00 

2 600 – 3 500 31 200 - 42 000 36,00 44,00 

1 900 – 2 599 22 800 - 31 200 25,00 33,00 

1 200 - 1899 14 400 – 22 800 18,00 26,00 

alle 1 400 alle 17 000 14,00 22,00 

A-kassaan kuulumaton jäsen maksaa pienempää jäsenmaksua kuin A-kassaan kuuluva.  

Kassamaksun noustessa tai laskiessa liiton jäsenmaksuosuus säilyy samana, mutta taulukkoa päivi-
tetään kassamaksun osalta. 
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Jäsenmaksua maksetaan kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkoista, työkorvauksista, työttö-
myyskassan etuuksista, vakuutetuista apurahoista eli vähintään neljän kuukauden mittaisista apu-
rahoista. Vakuutetuista apurahoista maksettava jäsenmaksu määräytyy summasta, josta on vähen-
netty MYEL-vakuutus. 
 
Jäsenmaksua ei makseta tekijänoikeuskorvauksesta eikä luottamustoimista saaduista palkkioista. 
 
Maksuja maksetaan joko kuukausittain tai 3 kuukauden erissä. Älä jätä maksuja maksamatta puo-
lelta vuodelta. Ota yhteyttä, jos sinulla on maksuvaikeuksia. 
 
Enimmäisjäsenmaksu: Enimmäisjäsenmaksu on 700,- vuodessa. Tämän ylittävältä osalta Teme pa-
lauttaa erotuksen. 
 
Y- ja O-jäsenten jäsenmaksut 
- Y-jäsenet 200,-/vuosi (yrittäjä ei voi kuulua palkansaajan A-kassaan) 
- Opiskelijajäsenet 38,-/vuosi ilman A-kassaa 
- Kassaan kuuluva opiskelijajäsen maksaa 38 euron vuosimaksun lisäksi kassan kuukausimaksun, 
joka vuonna 2023 on 8 euroa/kk. 
 
Eläkeläisjäsenet ovat eläkkeen osalta vapautettuja jäsenmaksuista, paitsi Suomen teatteriohjaajat 
ja dramaturgit ry:ssä eläkeläisten vuosimaksu on 38,-. 
 

eAsiointi helpottaa maksujen hoitamista 

 
Temen eAsiointiin pääsee Temen nettisivulta www.teme.fi  eAsiointi 
 
eAsiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Sivu on salattu ja turvallinen. eAsioinnissa voit 
myös ilmoittaa äitiysloman, opiskelun tai muun minimimaksua vaativan aikajakson itse. 
 
 

Maksujen laiminlyönti ja erottaminen 

 
Jos sinulla on maksuvaikeuksia, ota yhteys Temeen, niin sovitaan maksuaikataulusta. 
 
Älä laiminlyö jäsenmaksuja. Kuuden kuukauden maksamaton aika johtaa erottamiseen A-kassasta 
ja liitosta.  
 
Maksujen laiminlyönnistä Teme lähettää ensin huomautuksen, jossa on eräpäivä. Jos maksua tai 
selvitystä ei eräpäivään mennessä kuulu, työttömyyskassa lähettää virallisen kuulemiskirjeen. Tä-
mänkin jälkeen maksuista voidaan sopia kassan kanssa. Erottamispäätös lähetetään kirjallisena 
kassasta ja siinä on valitusohjeet. 
 
 

Jäsenlajit ja -oikeudet 

 
Eri jäsenillä on erilaisia jäsenoikeuksia sekä maksuja. Jäsenlajit Temessä ovat 
- varsinainen jäsen 
- opiskelijajäsen 

http://www.teme.fi/


- kunniajäsen 
 
Varsinaisia jäseniä ovat 
 
A-jäsen. Hänellä on täydet jäsenoikeudet ja palvelut. 
 
Y-jäsen. Yrittäjäjäsen on varsinainen jäsen, joka työllistää itsensä kulttuuriyrittäjänä. Hänellä on 
täydet jäsenoikeudet, mutta rajatut palvelut. 
 
E-jäsen. Eläkeläisjäsen ei enää saa liittovakuutusta tai työttömyysturvaa. Hänellä on täydet jäsen-
oikeudet, mutta rajatut palvelut. 
 
V-jäsen. Vapaajäseniä on vain STST:ssä. Heillä on täydet jäsenoikeudet, mutta rajatut palvelut. 
Heille ei kuulu liittovakuutusta eikä työttömyysturvaa liiton kautta. 
 
Muut kuin varsinaiset jäsenet 
 
Opiskelijajäsen. O-jäsenellä on jäsenoikeuksia, mutta rajatut palvelut. Hän ei saa vapaa-ajan tapa-
turma- ja matkavakuutusta eikä juristin palveluita. Hän saa apua ja neuvontaa ja voi liittyä työttö-
myyskassaan. O-jäsen voi osallistua vuosikokoukseen. 
 
Kunniajäsen. Kunniajäsenet kutsutaan ja he saavat liiton postit. 
 


