JÄSENHAKEMUS

LIITTYMISTIEDOT
☐ Haen Lakimiesten työttömyyskassan yksilöjäsenyyttä
☐ Haen Lakimiesten työttömyyskassan opiskelijajäsenyyttä
HENKILÖTIEDOT
Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Suoritettu perustutkinto
☐ VN/ON
☐ OTK/OTM
Opinnot
☐ VN/ON
☐ OTK/OTM

TUTKINTOTIEDOT – YKSILÖJÄSENHAKIJA TÄYTTÄÄ
Valmistumispäivämäärä
Muu tutkinto, mikä

OPINTOTIEDOT – OPISKELIJAJÄSENHAKIJA TÄYTTÄÄ
Aloituspäivämäärä
Yliopisto

Mahdollinen edellinen työttömyyskassa

Nykyinen työnantaja
Lähiosoite

EDELLINEN TYÖTTÖMYYSKASSA
Jäsenyysaika
PALVELUSSUHDETIEDOT
Ammattinimike
Postinumero

Palvelussuhde on
☐ vakinainen
☐ määräaikainen, voimassa ______________ saakka
☐ osa-aikainen, säännöllinen työaika _______ viikossa

Aloituspäivämäärä
Postitoimipaikka

Huom! Palkansaajan työssäoloehtoon luetaan
pääsääntöisesti vähintään 18 tunnin työviikot.

Osakkuudet työnantajayrityksessä
☐ minulla/samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä ei ole omistusta yritykseen
☐ omistan itse ___ % ja/tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen omistaa ___ % yrityksen osakkeista
Huom! Lakimiesten työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa, ja päätoimiset yrittäjät vakuuttavat itsensä yrittäjien
työttömyyskassassa. Myös osaomistaja voi olla työttömyysturvassa yrittäjä (ks. yrittäjämääritelmä kääntöpuolelta).

Olen johtavassa asemassa työnantajayrityksessä (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen / puheenjohtaja)
☐ ei ☐ kyllä
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus / nimi
Tietosuojaseloste löytyy kassan kotisivuilta www.lakimiestentk.fi.

Lakimiesten työttömyyskassa
w Uudenmaankatu 4 – 6 B, 00120 HELSINKI w puh. (09) 612 3067 w palvelut@lakimiestentk.fi w www.lakimiestentk.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

"2 § Jäsenyyden ehdot
Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Työttömyysturvalainsäädännön huomioon ottaen työttömyyskassan hallituksen erikseen päättämissä tapauksissa kassa jäseneksi voi päästä henkilö, joka tehtäviensä puolesta on verrattavissa
oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön.
Hallitus voi työttömyysturvalainsäädännön huomioon ottaen hakemuksesta hyväksyä kassan jäseneksi oikeustieteellistä tutkintoa opiskelevan ansiotyössä olevan henkilön, jota on pidettävä palkkatyöntekijänä.
Työtön henkilö voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi siten, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (perusasetus) ja pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa säädetään.
Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä
työstä saatavaan palkkatuloon.
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.
Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle ja toimitettava työttömyyskassaan.
Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä
päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.”
TYÖTTÖMYYSTURVALAKI 1 luku 6 § Yrittäjä (30.12.2002/1290)
”Yrittäjäksi katsotaan tässä laissa yrittäjän eläkelain (1272/2006) 3 §:ssä tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006)
3–5 §:ssä tarkoitettu henkilö. (30.12.2015/1654).
Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä,
1) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia
osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
2) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on
vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava
määräämisvalta; tai
3) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on
vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
4) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä
itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.
Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö itse tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai
heillä on vastaava määräämisvalta. (28.12.2018/1318)
Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen
jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi
katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua
suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.
JÄSENHAKEMUKSEN KÄSITTELY KASSASSA
Kun hakemus on saapunut kassalle, se alustavasti tarkistetaan. Sen jälkeen työttömyyskassan hallitus käsittelee kokouksessaan hakemuksen. Kassan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Hallituksen päätöksestä
lähetetään kirjallinen tieto hakijalle. Lähetämme jäsenmaksulaskun jäseneksi hyväksymisen jälkeen.
Mikäli edellisestä kassasta itse erottaessa halutaan edellisen kassan jäsenyys otettavaksi huomioon, on siirtymisen
tapahduttava kuukauden kuluessa.

