JÄSENHAKEMUS
Sukunimi:
Etunimi:
Henkilötunnus:

Puhelin:

Osoite:
Postinumero ja –toimipaikka:
Sähköpostiosoite:

Haluan liittyä Lääkärien työttömyyskassan jäseneksi
Koulutus:

□
□
□

lääkäri
eläinlääkäri
hammaslääkäri

Työnantaja:
Työ- tai virkasuhde alkanut:

/

.

Liittäkää hakemukseen todistus, josta ilmenee, että hakuhetkellä (hakuhetki on päivä, jolloin hakemus saapuu työttömyyskassaan) työskentelette palkkatyössä kassan toimialalla.

□ Olen palkattomalla virkavapaalla.
□ Olen palkattomalla äitiys- tai vanhempainvapaalla.
□ Olen hoitovapaalla.
□ Olen lomautettuna.

2

Omistusosuudet yrityksessä, jossa työskentelen
ks. yrittäjyyden määritelmä jäsenyyden edellytyksistä s. 3

□

Minulla ei ole omistusosuuksia yrityksissä, joissa työskentelen.

Omistan itse
%
Samassa taloudessa asuva perheenjäsen omistaa
%
(myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta merkitään omistusosuuksiin)
Yritysmuoto
Asema yrityksessä

□
□

Olen hallituksen jäsen
Olen toimitusjohtaja

Yritystoiminta on alkanut

/

.

Siirryn toisesta työttömyyskassasta
Olen ollut
/

.

työttömyyskassan jäsen

.

saakka.

Jotta edellisen työttömyyskassan jäsenenä kertynyt jäsenyys- ja työssäoloehto voidaan
siirtää uuteen työttömyyskassaan, tulee hakemuksen olla perillä työttömyyskassassa 30
päivän kuluessa edellisen jäsenyyden päättymisestä.

Siirryn toisen EU/ETA –maan työttömyysvakuutuksen piiristä
Työttömyysvakuutukseni
on päättynyt

/

.

(EU/ETA –maassa)

.

Siirtyessänne toisen EU/ETA –maan työttömyysvakuutuksen piiristä liittäkää hakemukseen
työskentelymaan työvoimaviranomaisen antama todistus vakuutus- ja työskentelykausista. Siirtyessänne kuukauden kuluessa työttömyysvakuutuksen päättymisestä toisessa
EU/ETA –maassa palkansaajakassan jäseneksi Suomeen, työttömyyskassa voi ottaa teidät jäseneksi vaikka ette hakuhetkellä olisi palkkatyössä. Jäsenhakemus kannattaa toimittaa työttömyyskassalle heti Suomeen paluun jälkeen.

Päiväys

/

.20

Allekirjoitus
.
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Jäsenyyden edellytykset
Lääkärien työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Jäseneksi pääsee palkkatyöntekijä, joka ei
ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava
perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan todistus
(kopio työsopimuksesta, virkamääräyksestä, palvelutodistuksesta, työtodistuksesta tms.), josta ilmenee,
että olette palkkatyössä kassan toimialalla.
Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilön kirjallinen hakemus on vastaanotettu kassaan.
Hakemuksen vastaanottopäivänä hakijan tulee olla palkkatyössä, jotta jäsenyyden edellytykset täyttyvät.
Palkattomien jaksojen tai lomautuksen aikana ei voi liittyä jäseneksi. Lähetä hakemus heti työsuhteen
alussa, koska vakuutus- ja työssäoloehto alkavat karttua vasta siitä päivästä, kun jäsenyys alkaa.
työttömyysvakuutuksen siirtäminen
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Jos palkansaajakassan
jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen palkansaajakassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäolo- ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa.
EU/ETA –maissa työntekijä kuuluu pääsääntöisesti työskentelymaan työttömyysvakuutuksen piiriin (poikkeuksena lähetetyt työntekijät, jotka kuuluvat lähettäjämaan työttömyysvakuutuksen piiriin). Suomessa,
Tanskassa ja Ruotsissa on vapaaehtoinen kassajärjestelmä, johon työntekijän tulee liittyä halutessaan
vakuuttaa itsensä ansioperusteisesti. Jos henkilö kuukauden kuluessa työttömyysvakuutuksen päättymisestä toisessa EU/ETA –maassa liittyy palkansaajakassan jäseneksi Suomessa, lasketaan hänen hyväkseen toisessa EU/ETA –massa ansaitut vakuutus- ja työskentelykaudet. Kausien hyväksyminen etuuksia
laskettaessa edellyttää, että hakija on ennen työttömyyden alkua ollut Suomessa palkkatyössä vähintään
neljä viikkoa. Poikkeuksen muodostavat muista Pohjoismaista Suomen vakuutukseen viiden vuoden kuluessa palaavat hakijat, jotka saavat laskea kaudet hyväkseen ilman työssäoloedellytystä.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat
Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän
- itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 %
(äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen
kautta huomioidaan) tai
- toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen
perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähintään 30 %.
Päätoiminen ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassassa (www.ayt.fi)
tai Suomen Yrittäjäin työttömyyskassassa
(www.syt.fi).
Lisää tietoa työttömyysvakuutuksesta ja työttömyyskassojen maksamista etuuksista saa Lääkärien työttömyyskassasta, Puh. (09) 3930 727, tkassa@fimnet.fi, www.laakarientkassa.fi tai Työttömyyskassojen
Yhteisjärjestön nettisivuilta osoitteesta www.tyj.fi.
Lääkärien työttömyyskassa
PL 49, 00501 Helsinki
.

