Liittymislomake Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan
Tällä lomakkeella liitytään vain työttömyyskassan jäseneksi. Pelkkä työttömyyskassan jäsenyys ei oikeuta
ammattiliiton jäsenetuihin ja palveluihin.
Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan ajantasaisen jäsenmaksun löydät kassan verkkosivulta.
Haen Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenyyttä

/

lukien.

Henkilötiedot:
Sukunimi

Henkilötunnus

-

Etunimet
Äidinkieli

suomi

ruotsi

muu, mikä?

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin koti

Matkapuhelin

Sähköposti
Markkinointiesto (rastita, jos et halua osoitetietojasi käytettävän markkinoinnissa)

Aikaisempi kassajäsenyys:
Edellisen työttömyyskassan nimi
Jäsenyysaika edellisessä työttömyyskassassa

/

–

/

Mahdolliset aikaisemmat kassajäsenyydet

Muut jäsenyystiedot:
Työnantaja
Tehtävä yrityksessä (ammatti)
Työaika (h/vko)

Palkka (€/kk)

(Työttömyysturvan saamisen yhtenä yleisenä edellytyksenä on, että palkkatyössä työllistytään kalenteriviikoittain
vähintään 18 tunnin verran ja että saatu palkka on tasoltaan työehtosopimuksen vähimmäisvaatimusten mukainen.
Liittymishetkellä palkansaajan tulee täyttää sanottu vaatimus).

Mahdollinen yrittäjänä toimiminen:
Itselläni/samassa taloudessa asuvilla perheenjäsenillä on osakkuuksia työnantajayritykseen
Kyllä
Ei
Mikäli vastasit kyllä, täytä myös alla olevat tarkemmat omistusta koskevat kohdat:

Omistussuhde

Omistan itse

Yritysmuoto

osakeyhtiö

Asema

%

Samassa taloudessa asuva omistaa

kommandiittiyhtiö

toimitusjohtaja/hallituksen jäsen
työntekijä

avoin yhtiö

%

osuuskunta

vastuunalainen yhtiömies

äänetön yhtiömies

Tarkempi selvitys omistuksesta ja yrityksestä

Lisätietoja: Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa

Allekirjoitus ja valtuutus
Vakuutan, että edellä antamani tiedot pitävät paikkansa ja että toimin liittymishetkellä palkansaajana (en ole
esim. kokonaan työtön tai lomautettu, perhe- tai hoitovapaalla, päätoiminen opiskelija tai yrittäjä).
Valtuutan työttömyyskassan irtisanomaan jäsenyyteni edellisessä työttömyyskassassa sekä työttömyyskassan
vaihdon yhteydessä luovuttamaan jäsenyyttä koskevat tietoni työttömyyskassaan.
Päiväys

/

Allekirjoitus

TÄYTTÖOHJEET
Tällä lomakkeella haetaan pelkästään Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenyyttä. Tällöin et ole oikeutettu ammattiliitosi tarjoamiin jäsenetuihin ja jäsenelle kuuluviin palveluihin. Liittymislomakkeen, jolla voi liittyä samalla ammattiliiton jäseneksi, löydät oman ammattiliiton kotisivustolta.
Tekstaa antamasi tiedot selvästi ja vastaa jokaiseen kohtaan. Muista myös allekirjoittaa hakemuksesi.
Mikäli hakemuksesi on jäsenyysehtojen mukainen, jäsenyys alkaa aikaisintaan liittymislomakkeen saapumispäivästä työttömyyskassaan ja työttömyyskassan johtajan hyväksyttyä sen. Jäsenyys ei ala, mikäli jäsenmaksua ei ollenkaan makseta. Jäsenyyden alkamisen edellytys on jäsenmaksun suorittaminen
liittymispäivästä ja säilymisen edellytys jäsenmaksun maksaminen kassan hallituksen määräämällä tavalla.
Työttömyyskassaan voivat liittyä kaikki palkansaaja-asemassa olevat 17–68 -vuotiaat. 65–68 -vuotiaana
oikeudessa saada etuutta tapahtuu kuitenkin eräitä muutoksia. 68 vuotta täytettyään henkilö ei voi enää
olla työttömyyskassan jäsen, vaikka jatkaisikin työelämässä ja jäisi työttömäksi. 65–68 -vuotiaille
etuutta maksetaan vain erityistilanteissa (lomautus tai siihen rinnastuva tilanne, sääestepäivät, toisten
lakko).
Palauta täytetty ja allekirjoitettu lomake osoitteella:
Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai
sähköpostilla kassa@ettk.fi

