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HAKEMUS JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 
JÄSENEKSI 
 
Katso täyttöohjeet sekä tietoa työttömyysturvaetuuksista kääntöpuolelta   
 
 

HENKILÖTIEDOT 

Suku- ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Puhelinnumero (työ/koti) 

Lähiosoite 

Postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

Äidinkieli 
 suomi          ruotsi          muu 

Kansalaisuus 

PALVELUSSUHDETIEDOT 

Työnantaja, liitä mukaan todistus työsuhteesta (kts. ohje 1) 

Ammatti (kts. ohje 2) 

Työsuhteen kesto 

 toistaiseksi voimassaoleva, alkamispvm __________________ 

 määräaikainen,  aika: ________________________________ 

Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain 
yrityksen jossa työskentelet (kts. ohje 5) 

 ei                    

 kyllä                       % 

LIITTYMISTIEDOT  

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan liittymispäivä (kts. ohje 3) 

Edellinen työttömyyskassa (kts. ohje 4) 
 
 

liittymispäivä 

eropäivä 

Valtuutan Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan 
irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä työttömyyskassasta/liitosta 

 kyllä                        ei 

Haluan siirtyä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenyydestä 
vain Julkisten hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi: 

 kyllä, _____________ pvm lukien 

Päiväys ja allekirjoitus 
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TÄYTTÖOHJEET  

 
1) Kassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva alle 68-vuotias palkkatyöntekijä, joka työskentelee valtion, 

kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle 
sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla 
työskentelevä. Jäsenhakemukseen tulee liittää todistus työsuhteesta, esim. kopio työsopimuksesta tai 
määräyskirjasta. 
 

2) Työttömyyskassan jäseneksi hyväksytyn henkilön tulee työskennellä hakuhetkellä palkkatyöntekijänä. 
Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle 
tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.  
 
HUOM! Omaishoitajana tai perhehoitajana tehty työ ei yleensä ole työsuhteessa tehtyä työtä,  
vaan se on palkkioperusteista. Myöskään yrittäjänä toimiva ei voi liittyä palkansaajakassaan.  
Kts. tarkemmat ohjeet alla. 
 

3) Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen olet maksanut jäsenmaksua. Liittymispäivä voi kuitenkin olla 
aikaisintaan jäsenhakemuksen saapumispäivä. 
 

4) Jos palkansaajakassan jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen palkansaajakassaan, 
voidaan hänen hyväkseen lukea edellisessä kassassa kerätty jäsenyys- ja työssäoloaika.  
 
Työttömyyskassalain mukaan kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa 
työttömyyskassassa.  

 

TIETOA TYÖTTÖMYYSTURVAETUUKSISTA  
OMAISHOITAJILLE, PERHEHOITAJILLE JA YRITTÄJILLE 

 
Omaishoitajana tai perhehoitajana tehtyä työtä ei lueta työssäoloehtoon, jos henkilö tekee työtä 
toimeksiantosuhteessa ja saa palkkiota tekemästään työstä. Sen rinnalla tehty muu työ kerryttää 
työssäoloehtoa, jos tämä täyttää työttömyysturvalain mukaiset edellytykset.  
 

5) Yrittäjänä tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa. Työttömyysturvalain mukaan 
yrittäjäksi katsotaan yrittäjän eläkelain 3 §:ssä tai maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettu 
henkilö. Näiden lisäksi yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään 
henkilöä, 
 

1. joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään  
15 % tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsenten kanssa on vähintään 30 % 
osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 
 

2. joka työskentelee osakeyhtiössä (ei siis välttämättä johtavassa asemassa), jossa hänellä itsellään tai 
hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet 
osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 
 

3. joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa 
hänellä tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan 
olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta. 

 
Pelkkä omistaminen ei siis tee yrittäjäksi. Lisäksi henkilön on työskenneltävä yrityksessä. 
 
Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen asema tai muu 
vastaava asema. Perheenjäseneksi työttömyysturvalain mukaan katsotaan samassa taloudessa asuvat 
puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai 
alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa. 
 
Yrittäjäksi siirtyvä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsen säilyttää oikeuden päivärahaan 
ns. jälkisuojan ajan silloin kun hän yrittäjäksi ryhtyessään täyttää palkansaajan työssäoloehdon. Yli 18 
kuukautta jatkunut yritystoiminta johtaa aina siihen, että ansiopäivärahaa ei voida maksaa. 


