MEDLEMSANSÖKAN

ANSLUTNINGSUPPGIFTER
☐ Jag ansöker om enskilt medlemskap i Juristernas arbetslöshetskassa
☐ Jag ansöker om studerandemedlemskap i Juristernas arbetslöshetskassa
PERSONUPPGIFTER
Efternamn
Förnamn

Personbeteckning

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefonnummer

Avlagd grundexamen
☐ VN/RN
☐ JK/JM
Studier
☐ VN/RN
☐ JK/JM

EXAMENSUPPGIFTER – FYLLS I AV ENSKILD SÖKANDE
Examensdag
Annan examen, vilken
STUDIEUPPGIFTER – FYLLS I AV STUDERANDESÖKANDE
Inledningsdatum
Universitet

FÖREGÅENDE ARBETSLÖSHETSKASSA
Eventuell föregående arbetslöshetskassa
Medlemstid

Nuvarande arbetsgivare

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE
Yrke

Utdelningsadress

Postnummer

Anställningens typ
☐ fast
☐ visstid, gäller fram till ________
☐ deltid, vanlig arbetstid _______ per vecka

Inledningsdatum
Postort

Obs! I arbetsvillkoret för löntagare beaktas
åtminstone minst 18 timmars arbetsvecka.

Delägarskap i arbetsgivarföretaget
☐ jag/min familjemedlem som bor i samma hushåll år inte delägare i arbetsgivarföretaget
☐ jag äger ___ % och/eller min familjemedlem som bor i samma hushåll äger ___ % av arbetsgivarföretaget
Obs! Juristernas arbetslöshetskassa är en kassa för löntagare. Om du är företagare på heltid så som avses i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa ska du försäkra dig i en företagarkassa. Också en delägare kan inom utkomstskyddet vara företagare (se omstående sida).

Jag är i ledande ställning i av arbetsgivarföretaget (verkställande direktör, styrelsemedlem / ordförande)
☐ nej ☐ ja
Plats och datum

Underskrift

Genom att lämna in denna blankett ger jag mitt samtycke enligt personuppgiftslagen till att Juristernas arbetslöshetskassa får behandla uppgifterna
jag lämnat för att ordna med de förmåner som stadgas i arbetslöshetsskyddslagen och lagen om alterneringsledighet samt i ärenden som gäller
medlemskap och förmåner för arbetslöshetskassans medlemmar. Mer information finns i sekretesspolicyn på kassans webbplats.

Juristernas arbetslöshetskassa
◆ Nylandsgatan 4 – 6 B, 00120 HELSINGFORS ◆ tel. (09) 612 3067 ◆ palvelut@lakimiestentk.fi ◆ www.lakimiestentk.fi

KASSANS STADGAR
”2 § Villkor för medlemskap
Inträde som medlem i en kassa vinner den som har avlagt juridisk examen och är löntagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år. Med hänsyn till lagstiftningen om
arbetslöshetsskydd kan i de fall som särskilt fastställs av arbetslöshetskassans styrelse som medlem i kassan godkännas en person som i fråga om sina arbetsuppgifter är jämförbar med en person som har avlagt juridisk examen.
Styrelsen kan med hänsyn till arbetslöshetsskyddslagstiftningen godkänna som kassamedlem en förvärvsarbetande
person som studerar för en juridisk examen och som ska betraktas som lönearbetare.
En arbetslös person kan vinna inträde i en kassa i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen
av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
eller den nordiska konventionen om social trygghet.
Såsom lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs
för någon annans räkning.
En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.
En skriftlig ansökan om medlemskap i kassan ska riktas till kassan styrelse och det ska levereras till arbetslöshetskassa.
Medlemskapet i kassan börjar tidigast den dag då den skriftliga ansökan har tagits emot.”
LAG OM UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSÄ 1 kap 6 § Företagare (30.12.2002/1290)
”Som företagare betraktas i denna lag en person som avses i 3 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller i
3–5 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). (30.12.2015/1654)
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 procent eller hans eller hennes
familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne har minst 30 procent 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.

När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar, om personen i
fråga eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne äger minst hälften av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt.
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.
Bestämmelser om hur arbete i företag påverkar rätten till arbetslöshetsförmåner finns i 2 kap. 5–8 §.
(28.12.2012/1001)”
BEHANDLING MEDLEMSANSÖKAN I KASSAN
När ansökan har kommit till kassan granskas den preliminärt. Därefter behandlar arbetslöshetskassans styrelse ansökan vid sitt möte. Kassans styrelse sammanträder vanligen en gång i månaden. Sökanden får skriftlig information om
styrelsens beslut. Vi skickar en faktura på medlemsavgiften efter godkännande.
Om sökanden önskar att medlemskapet i föregående kassa beaktas då sökanden själv utträtt ur den föregående kassan, ska överflyttningen ske inom en månad.

