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MEDLEMSANSÖKAN TILL ARBETSLÖSHETSKASSAN FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN 
OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA  

Se anvisningar och information om arbetslöshetsförmåner i bilaga   

 

PERSONUPPGIFTER 

Efter- och förnamn (stryk under tilltalsnamn)  

Personbeteckning Telefonnummer (arbete/hem) 

Näradress 

Postnummer och postanstalt 

Modersmål 
 finska         svenska          annat 

Medborgarskap 

ANSTÄLLINGSUPPGIFTER 

Arbetsgivare, bifoga ett intyg av anställningen (se anv. 1) 

Yrke (se anv. 2) 

Arbetsförhållandets längd 

 tills vidare, begynnelsedatum __________________ 

 en viss tid fram till: _________________________________ 

Äger du dig själv eller äger din familj helt eller dels företaget, där du 
jobbar (se anv. 5)  

 nej                    

 ja,                       % 

ANSLUTNINGSUPPGIFTER 

Anslutningsdatumet till arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (se anv. 3) 

A-kassa som du först anslutit till (se anv. 4) 
 
 

anslutningsdatum 

utträdedatum 

Jag befullmäktigar min nya a-kassa att säga upp mitt medlemskap i 
den tidigare a-kassan/fackförbund. 

 ja                        nej 

Jag vill överföra mitt medlemskap från Förbundet för den offentliga 
sektorn och välfärdsområdena JHL till enskild medlem i 
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och 
välfärdsområdena: 

 ja, fr.o.m._____________________  

 
Datum och underskrift 
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ANVISNINGAR  

 

1) Inträde i kassan vinner alla lönearbetare vilka hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och vilka inte fyllt 68 år samt vilka är anställda hos stat, kommuner, samkommuner, 
församlingar, i affärsverk eller bolag som lyder under dessa, hos allmännyttiga sammanslutningar, företag 
eller sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn samt de vilka är anställda inom 
motsvarande branscher. Bifoga ett intyg om anställningen, t.ex. kopia av arbetsavtal eller skriftligt 
förordnande. 
 

2) Den som vill ansluta sig till a-kassan bör arbeta som lönarbetare då hen ansöker medlemskap. Som 
lönearbetare räknas löntagare vars utkomst anses grunda sig på löneinkomst för arbete som utförs för 
annan.  
 
OBS! Arbete som närståendevårdare eller som familjevårdare är vanligen inte arbete som görs i 
arbetsanställning med arbetsavtal utan det är arvode grundat arbete. Den som är företagare kan inte 
ansluta sig till löntagarkassan. Se närmare anvisningar nedanför. 
 

3) Arbetslöshetskassans medlemskap börjar från den dagen från och med vilken du har betalat 
medlemsavgift. Anslutningstidpunkten kan dock vara tidigast medlemsansökningens ankomstdatum. 
 

4) Om en medlem av en löntagarkassa efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan 
löntagarkassa, kan medlemskaps- och arbetstiden som hen har samlat i den tidigare kassan räknas 
henom till godo. 
 
Enligt lagen om arbetslöshetskassor får medlem i kassa inte tillhöra samtidigt annan arbetslöshetskassa. 

 

INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER TILL 
NÄRSTÅENDEVÅRDARE , FAMILJEVÅRDARE OCH FÖRETAGARE 

 
Familjevårdarens eller närståendevårdarens arbete inräknas inte i arbetsvillkoret om personen arbetar i 
ett uppdragsförhållande och erhåller arvode för arbetet. Ett arbete som man utfört vid sidan om beaktas, 
ifall det motsvarar förutsättningarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

5) Arbete som företagare beaktas inte i arbetsvillkoret i löntagarkassa. Som företagare betraktas i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa en person som avses i 3 § i lagen om pension för företagare eller i 3–5 § i 
lagen om pension för lantbruksföretagare. Som företagare betraktas också en delägare i ett företag. Vid 
tillämpningen av denna lag betraktas som delägare den som 

 
1. arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon själv har minst 15 % eller hans eller 

hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne har minst 30 % 
av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande 
bestämmanderätt i bolaget, eller 
 

2. arbetar i ett aktiebolag där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar 
ensamma eller tillsammans med honom eller henne har minst hälften av aktiekapitalet eller av 
det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller   

   
3. så som bestäms i 1 eller 2 punkten arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där 

han eller hon eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom 
eller henne anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna. 

 
Att bara äga ett företag betyder alltså inte att man är företagare. Man ska också arbeta i företaget.  

 
En person anses ha ledande ställning i ett företag om han eller hon är verkställande direktör för eller 
styrelsemedlem i ett aktiebolag eller om han eller hon har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller 
ett annat företag eller en annan sammanslutning. Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett 
företag betraktas hans eller hennes make och en person som är hans eller hennes släkting i rätt upp- 
eller nedstigande led och bor tillsammans med honom eller henne i gemensamt hushåll. 
 
En löntagarkassamedlem som blivit företagare bibehåller sin rätt till dagpenning under den s.k. 
efterskyddstiden förutsatt att han eller hon vid företagsverksamhetens början uppfyller arbetsvillkoret 
för löntagare. Om en medlem av a-kassa har arbetat som företagare över 18 månader, beviljas han 
eller hon inte arbetslöshetsdagpenning för löntagare.  

 
 


