HAKEMUS TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI
HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Puhelinnumero
työ

koti

Lähiosoite
Postitoimipaikka

Postinumero
Äidinkieli

Suomi

Ruotsi

muu

Sähköposti
Kansalaisuus

PALVELUSSUHDETIEDOT
Työnantaja, liitä mukaan todistus työsuhteesta (kts. ohje 1)
Ammatti/ammattinimike (kts. ohje 2)

Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen
jossa työskentelet (kts. ohje 5)

ei
kyllä		

%

kyllä

ei

LIITTYMISTIEDOT
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan liittymispäivä (kts. ohje 3)
Edellinen työttömyyskassa (kts. ohje kohta 4)

Valtuutan Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan irtisanomaan jäsenyyteni
edellisestä työttömyyskassasta/liitosta

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja olen liittymishetkellä palkansaajana (en esim. yrittäjä, kokonaan työtön,
kokoaikaisesti lomautettu, äitiys-tai vanhempainvapaalla taikka hoitovapaalla).

Päiväys

/

Allekirjoitus:

Mikäli hakemuksesi on jäsenyysehtojen mukainen, jäsenyytesi alkaa aikaisintaan liittymislomakkeen saapumispäivästä.
Jäsenmaksutilisiirron lähetämme jäsenyyden hyväksymisen jälkeen kotiosoitteeseen.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI

Puhelin:
020 690 871
Puhelinpalvelu: 020 690 069 (arkisin klo 9–15)
Fax:
020 789 3872

Internet: www.jytk.fi
Sähköposti: kassa@jytk.fi

TÄYTTÖOHJEET
1. Kassan jäseniksi pääsevät kaikki palkkatyötä tekevät henkilöt, jotka asuvat Suomessa eivätkä ole täyttäneet
68 vuotta.
Työttömyyskassalain ja kassan sääntöjen määräykset huomioon ottaen pääsee kassan jäseneksi palkkatyössä oleva
opiskelija, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.
2. Työttömyyskassan jäseneksi hyväksytyn henkilön tulee työskennellä hakuhetkellä palkkatyöntekijänä.
Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä
työstä saatavaan palkkatuloon.
Omaishoitajana tai perhehoitajana tehty työ ei yleensä ole työsuhteessa tehtyä työtä, vaan se on palkkioperusteista.
Myöskään yrittäjänä toimiva ei voi liittyä palkansaajakassaan (kts. tarkemmin täyttöohjeiden kohdasta 5)
3. Liittymispäivä on jäsenhakemuksen saapumispäivä tai sitä myöhäisempi päivämäärä, jonka hakija on hakemuksessa
ilmoittanut
4. Jos palkansaajakassan jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen palkansaajakassaan, hänen
hyväkseen luetaan hänen työssäoloaikansa ja vakuutettunaoloaikansa edellisessä kassassa. Mikäli kassajäsenyyksien
väliin jää jäsenyydetöntä aikaa, se aika ei kerrytä työssäoloehtoa.
Työttömyyskassalain mukaan kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa .
5. Yrittäjänä tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa. Työttömyysturvalain mukainen yrittäjä on henkilö,
joka on YEL-ta i MYEL-vakuutusvelvollinen . Näiden lisäksi yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja;
a. joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen
perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsenten kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
b. joka työskentelee osakeyhtiössä (ei siis välttämättä johtavassa asemassa), jossa hänellä itsellään tai hänen
perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
c. joko edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä
tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa
kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.
Pelkkä omistaminen ei siis tee yrittäjäksi. Lisäksi henkilön on työskenneltävä yrityksessä.
Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen asema tai muu vastaava
asema. Perheenjäseneksi työttömyysturvalain mukaan katsotaan samassa taloudessa asuvat puoliso ja henkilö, joka
on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa
samassa taloudessa .
Mikäli palkansaajakassan jäsen ryhtyy yrittäjäksi, hänellä on mahdollisuus 18 kuukauden aikana palata työnhakijaksi
(jälkisuoja) ja takaisin ansiopäivärahalle. Edellytyksenä on, että yritystoiminta on lopetettu tai se on ollut todistettavasti
keskeytyneenä vähintään 4 kuukautta.
Mikäli 18 kuukauden jälkisuoja-aika ylittyy, työnhakijaksi tulevalta edellytetään uutta palkansaajan työssäoloehdon
täyttämistä ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi.

