TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva
palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee palvelu- ja siihen
läheisesti liittyvien alojen yritysten, yhteisöjen, laitosten sekä eräiden erityisalojen
palveluksessa.
Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava
perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.
Kassan jäseneksi pääsee myös palkkatyöntekijä, joka on liittynyt kassaan kuukauden
kuluessa toisesta työttömyyskassasta erottuaan. Tällöin hänen hyväkseen lasketaan
työssäolo- ja jäsenyysaika edellisessä palkansaajakassassa. Työssäoloehtoa ei voi
siirtää yrittäjäkassasta palkansaajakassaan.
Kassan jäseneksi ei pääse, jos on yrittäjä. Yrittäjäksi katsotaan myös henkilö, joka
työllistyy omassa, perheenjäsenen tai samassa taloudessa asuvan yrityksessä.
Kassan jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella kassan hallitukselta. Voit hakea
jäsenyyttä liitteenä olevalla lomakkeella.
Palvelualojen työttömyyskassan jäsenmaksu on vuonna 2016 0,65 % veronalaisesta
ansiotulosta ja kassan maksamasta etuudesta.
Kassan jäsenellä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan
työttömyysturvalain mukaisin perustein sekä muihin kassan maksamiin lakisääteisiin
etuuksiin.
Kassa lähettää sinulle kirjallisen päätöksen jäseneksi hyväksymisestä sekä
tarkemmat tiedot jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista.
Yhteyshenkilö jäsenasioissa Jaana Konttila p. 020 774 2259
PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA
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kassanjohtaja
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JÄSENHAKEMUS
Haluan liittyä Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi
 Nimi:
 Henkilötunnus:
 Osoite:
 Sähköposti:

___________________________________________________________

 Puhelinnumero:

____________________________

 Ammatti, tehtävänimike:
 Työnantaja/työpaikka:
 Osoite:
 Työsuhde alkoi:
 Työsuhteen laatu:

vakituinen

määräaikainen

kokoaikatyö

osa-aikatyö

keikkatyö, eli tarvittaessa työhön kutsuttava

yrittäjä (työllistyminen omassa, perheenjäsenen tai samassa taloudessa
asuvan yrityksessä)
Useita työsuhteita:
kyllä

ei

 kuukausipalkka:
 tuntipalkka:
 provisiopalkka:
 muu palkkausmuoto (mikä) ____________________________________
 Siirryn ____________________________________liitosta/ kassasta
 Edellisestä liitosta/kassasta eropäivä _____________________________
 En ole ollut muun työttömyyskassan jäsen
Päiväys
Allekirjoitus
Liitteeksi kopio työsopimuksesta ( tai jäljennös viimeisimmästä palkkatodistuksesta)
Hakemus palautetaan alla olevaan osoitteeseen.
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