TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI LIITTYMISLOMAKE

Jäsenmaksusuorituksen saaja

METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA
Käyntiosoite Hakaniemenranta 1
Postiosoite PL 116, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde 020 77 4001

Työttömyyskassa nro

Jäsenyyden ehdot
ja jäsenmaksun
perusteet

Metallityöväen Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä palkkatyöntekijä, joka on alle 68-vuotias ja työskentelee metallija teknologiateollisuuden eri alojen, huolto- ja kunnossapitoalojen, auto- ja konealojen sekä tietoliikenne-, energia-,
pelti-, teollisuuseristys-, metsäteollisuuden korjaamo-, kaivos- ja jalometallialan ammateissa. Työttömyyskassan
jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä,
jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

015

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta
jäsenyyden perustana olevasta palkasta. Jäsenmaksut maksetaan työttömyyskassan säännöissä tarkemmin
määrätyllä tavalla.
Jäsenyyden hakijan
tiedot

Henkilötunnus

Äidinkieli

—

Suomi

Ruotsi

Muu mikä

Osoitetietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin
Suku- ja etunimet
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Ammattinimike

Puhelinnumero

Työaika tuntia / viikko

Uusi jäsen

Työttömyyskassan muutos

Kansalaisuus (ellei Suomen)

Edellinen työttömyyskassa
(todistus liitteenä)

Valtuutan työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen työttömyyskassaan

Haen Metallityöväen Työttömyyskassan jäsenyyttä alkaen
(mikäli myöhäisempi, kuin allekirjoituspäivä)
_____/_____ _______
Omistatko itse tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, avio- tai avopuoliso, lapset) kokonaan tai osittain
Kyllä
yrityksen jossa työskentelet? Ei
______% Katso ohjeet kääntöpuolelta.
Työnantajan tiedot

Työnantajan nimi

Työnantajan osoite

Puhelinnumero työhön
Toimiala

Työttömyyskassan merkinnät

______/______ ________
päiväys

_____________________________________________________
Jäsenyyden hakijan allekirjoitus

Hakemus saapunut

HUOM!

Työttömyyskassan uudeksi jäseneksi voivat liittyä alla mainituilla sopimusaloilla työskentelevät palkansaajat.
Jäseneksi ei voi liittyä työttömänä eikä taannehtivasti.
Jos vaihdan työttömyyskassaa, saa jäsenyyteen liittyvät tietoni luovuttaa uudelle työttömyyskassalle.

Metallityöväen Työttömyyskassan toimialat
Teknologiateollisuus ry
011 Teknologiateollisuus
012 Malmikaivosala
Työnantajain Yleinen Ryhmä
028 Jalometalliala
Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry
052 Pelti- ja teollisuuseristysala
Autoalan Keskusliitto AKL
081 Auto- ja konekorjaamoala
082 Auto- ja konekaupan ala

Energiateollisuus ry ET
120 Energia-ala
Metsäteollisuus ry
141 Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamoala
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
170 Tietoala
274 Tekninen huolto ja kunnossapito
Puolustusministeriö
180 Puolustusministeriön työpaikat

Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi, et voi liittyä Metallityöväen Työttömyyskassan jäseneksi.
Työttömyysturvalain mukaan y r i t tä j ä k s i katsotaan sellainen henkilö, joka








on YEL- tai MYEL vakuutusvelvollinen
omistaa vähintään 15 % osuuden yhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 % yhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta perhe omistaa vähintään 30 %
omistaa itse tai yhdessä perheen kanssa vähintään 50 % yhtiöstä ja työskentelee yhtiössä
työskentelee yhtiössä, josta perhe omistaa vähintään 50 %

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso (myös avopuoliso), omat lapset ja vanhemmat.
Johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada päivärahaa palkansaajakassalta.

