RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

JÄSENHAKEMUS

1. Henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet
_____________________________________

Henkilötunnus
______________________

Lähiosoite
_____________________________________

Postinumero ja –toimipaikka
______________________

Puhelinnumero
__________________________

Sähköpostiosoite
______________________

Äidinkieli

□ Suomi

□ Ruotsi

□ Muu, mikä ______________________

2. Työsuhdetiedot
Työnantaja
_____________________________________

Työehtosopimusala
______________________

Osoite
_____________________________________

Ammatti
______________________

Postinumero ja –paikka
______________________________________

Työsuhteen alkamispäivä
______________________

3. Omistussuhteet
Omistatko itse tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, lapset, avio- tai avopuoliso)
kokonaan tai osittain yrityksen jossa työskentelet?
□ Ei

□ Kyllä, täytä myös alla olevat kohdat

Omistusosuus:

Omistan itse _____ % työnantajayrityksestäni
Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet omistavat
_____ % työnantajayrityksestäni
□ Olen toimitusjohtaja
□ Olen hallituksen jäsen
□ Olen vastuunalainen yhtiömies □ Olen äänetön yhtiömies

Yritysmuoto:

□ osakeyhtiö
□ avoin yhtiö

□ kommandiittiyhtiö
□ osuuskunta

□ toiminimi
□ muu, mikä ___________

4. Opiskelu
Opiskelen rakennus- tai rakennustuoteteollisuuden, talotekniikka-alan tai maa- ja
vesirakennusalan ammattiin ja olen palkkatyössä.
Oppilaitoksen nimi
_____________________________________

Linja
_________________________

Opiskelun arvioitu päättymispäivä
______________________________________

Liitä todistus opiskelusta.

5. Työttömyyskassajäsenyyden siirto
Edellinen työttömyyskassa
________________________________

Eropäivä
____________________________

□ Valtuutan Rakennusalan työttömyyskassan irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä
työttömyyskassasta.

6. Valtakirja
Valtuutan Rakennusalan työttömyyskassan perimään jäsenmaksun Rakennusalan
työttömyyskassan minulle maksamista työttömyysturvalain mukaisista etuuksista tai muusta
työttömyyskassan maksamasta veronalaisesta etuudesta. Valtuutus raukeaa jäsenyyden
päättyessä.
Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja olen liittymishetkellä palkansaaja-asemassa (en esim.
kokonaan työtön, kokoaikaisesti lomautettu, palkattomalla sairauslomalla, äitiys-, vanhempain- tai
hoitovapaalla, omaishoitajana tai yrittäjänä).
Liityn Rakennusalan työttömyyskassaan _____/_____/______ alkaen
(liittymispäivämäärää ei voi kirjata takautuvasti).

Päiväys
_________________________________

Allekirjoitus
_____________________________________

Jäsenhakemuksen täyttöohjeet seuraavalla sivulla!
Liitä mukaan kopio työsopimuksesta.

TÄYTÄ KAIKKI KOHDAT HUOLELLISESTI.
Huomioi, että jäsenyyden voidaan katsoa alkavan hakemuksen saapumispäivästä edellyttäen, että
jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta alkaen.
1-2. Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä alle 68-vuotiaat työttömyysturvalain soveltamisalaan
kuuluvat palkkatyöntekijät, jotka työskentelevät rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, talotekniikkaalan sekä maa- ja vesirakennusalan ammateissa tai työaloilla.
3. Yritystoimintaa harjoittava tai yrittäjäksi katsottava henkilö ei voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi.
Työttömyysturvalain mukainen yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL -vakuutusvelvollinen.
Yrittäjäksi katsotaan myös TYEL -vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän omistaa yksin vähintään
15 % tai hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa
asemassa. Jos henkilö omistaa yksin tai hänen perheensä omistaa 50 % yhtiöstä, jossa hän
työskentelee, häntä pidetään yrittäjänä asemasta riippumatta. Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän
kanssa samassa taloudessa asuva avo- tai aviopuoliso, lapset ja vanhemmat.
Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja,
hallituksen jäsen, vastuunalainen yhtiömies sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden
omistusosuus on yli 15 %.
Omassa työssään työllistyvä henkilö ei voi myöskään liittyä palkansaajakassan jäseneksi. Omana
työnä pidetään sellaista ansiotarkoituksessa harjoitettua toimintaa, jota ei kuitenkaan harjoiteta
työttömyysturvalain mukaisessa yrittäjäasemassa. Tällaisia töitä ovat erilaiset ammatinharjoittamisen
muodot, joista henkilö ei ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL –vakuutusta, mutta joita ei myöskään
tehdä työsuhteessa.
4. Rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, talotekniikka-alan sekä maa- ja vesirakennusalan
ammattiin opiskeleva voi liittyä työttömyyskassaan, mikäli hän on liittymishetkellä työssä
palkansaajana. Opiskelijana maksat työssäoloajalta jäsenmaksua ja jäsenmaksuvapautus
myönnetään niille opiskeluajoille, jolloin et ole lainkaan työssä tai et saa kassan maksamaa etuutta.
Liitä jäsenhakemukseen todistus opiskelusta.
5. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa (TKL 3 § 5 mom.).
Mikäli olet edelleen toisen työttömyyskassan jäsen, voit valtuuttaa Rakennusalan työttömyyskassan
irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä kassasta.
Jos jäsen siirtyy toiseen palkansaajakassaan, hänen hyväkseen luetaan aikaisemmassa kassassa
kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika. Tällöin uuteen kassaan pitää kuitenkin liittyä kuukauden kuluessa
siitä, kun on eronnut edellisestä kassasta.
Jos jäsen on erotettu edellisestä kassasta, ei hänen edellisessä kassassa kertynyttä jäsenyys- ja
työssäoloaikaa voida lukea jäsenen hyväksi uudessa kassassa. Tällöin jäsenen jäsenyys- ja
työssäoloaika alkavat kertyä alusta.
6. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti. Jäsenhakemus tarvittavine liitteineen postitetaan
osoitteella:
Rakennusalan
työttömyyskassa
Jäsenasiat
PL 308
00531 Helsinki

