2 LUKU
JÄSENYYS
2 § Jäsenyyden ehdot
Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkansaaja, joka ei ole
täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee teollisuuden eri aloilla taikka niihin rinnastettavilla
toimialoilla.
Palkansaajana pidetään sellaista työntekijää, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle
tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.
Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava työttömyyskassalle tai
hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja.
Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin työttömyyskassa tai hallituksen valtuuttama asiamies
on vastaanottanut jäsenhakemuksen, edellyttäen, että jäsenmaksu on maksettu mainitusta
ajankohdasta lukien.
3 § Kassasta eroaminen
Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti työttömyyskassalle tai
hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle.
Kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää
68 vuotta.
4 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen
Kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa
jäsenyydestään sen,
1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
2) joka on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden
saantiin tai suuruuteen vaikuttavan seikan sekä sen
3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä ja kassan hallituksen antamia ohjeita.
Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden (6) kuukauden kuluessa 6 §:n 4 ja 5 momentin
mukaisissa tapauksissa, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien
jäsenmaksu on maksamatta.
Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka on pysyvästi siirtynyt pois kassan piiriin kuuluvasta
ammatista tai työalalta.
Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä
työttömyysturvalaissa tarkoitettu yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § Uudelleen liittyminen
Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan
hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja
työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.
Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen
aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan
jäsenmaksuja.
6 § Jäsenmaksut
Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron
ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.
Työttömyysturvalaissa tarkoitettua yritystoimintaa harjoittava jäsen maksaa yritystoiminnan ajalta
jäsenmaksun työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta.
Ilman palkkatuloja, ansioturvaa tai perusturvaa oleva jäsen, joka ei ole vapautettu jäsenmaksun
maksamisesta 7 §:n 1 momentissa mainitusta syystä, maksaa jäsenmaksun työttömyysturvalain
työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta.
Jäsenmaksu on maksettava kuuden (6) kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon
jäsenmaksu kohdistuu. Jäsenmaksu peritään joko työnantajan kanssa tehtävällä perintäsopimuksella
tai jäsen maksaa jäsenmaksun itse.
Jäsenmaksu on maksettava kuuden (6) kuukauden kuluessa 2 momentin mukaisen yritystoiminnan
alkamisesta lukien ja 3 momentin mukaisissa tapauksissa palkattoman jakson alusta lukien.
Maksamaton jäsenmaksu voidaan vähentää kassan myöntämää, näiden sääntöjen mukaista etuutta
maksettaessa.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsenmaksuja,
jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.
7 § Jäsenmaksusta vapautuminen
Jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on
1) sairauslomalla
2) kuntoutustuella tai -rahalla
3) opiskelemassa
4) äitiys-, isyys tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai omaishoitajana
5) suorittamassa varusmies-, ase- tai siviilipalvelusta

6) työttömänä työnhakijana
7) vuorotteluvapaalla
8) suorittamassa vapausrangaistusta tai
9) muun näihin rinnastettavan hallituksen hyväksymän syyn vuoksi poissa työmarkkinoilta,
eikä hän saa tältä ajalta palkkatuloa tai kassan maksamaa etuutta.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kassalle jäsenmaksusta vapautumisesta.

