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Kuulut jäsenenä Erityisalojen Toimi-

henkilöiden Työttömyyskassaan, jo-

hon Kaupanalan esimiesliitto puo-

lestaan ns. asiamiespiirinä kuuluu. 

Työttömyysvakuutuksesi on siis 

kunnossa ja mahdolliset työttö-

myysturvaan liittyvät palvelut saat 

suoraan Lahdesta (puhelin 03 734 

9130 tai sähköposti lahdentoimipis-

te@ettk.fi).

Työttömyyskassa maksaa jäsenil-

leen työttömyysturvalain mukaisia 

etuuksia sekä vuorottelukorvausta.

Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee Suomessa 

asuva palkkatyöntekijä, joka työsken-

telee toimihenkilönä tai työntekijänä 

palvelu- ja erityisalojen yritysten, ta-

loudellisten tai aatteellisten laitosten, 

yhdistysten ja yhteisöjen palveluk-

sessa. Palkkatyöntekijänä pidetään 

palkansaajaa, jonka toimeentulo pe-

rustuu toiselle tehtävästä työstä saa-

tavaan palkkatuloon. 

Ollakseen oikeutettu etuuteen työt-

tömyyskassan jäsenen tulee täyt-

tää työttömyysturvalaissa säädetty 

ns. työssäoloehto työajan ja palkan 

osalta. Myöskään työvoimaviran-

omaisten asettamaa työvoimapoliit-

tista estettä ei saa olla.

Työssäoloehdon (26 viikkoa) täytty-

misen yhtenä edellytyksenä on, että 

palkkatyössä työllistytään kalenteri-

viikoittain vähintään 18 tunnin ver-

ran ja että saatu palkka on tasoltaan 

työehtosopimuksen vähimmäisvaa-

timusten mukainen. Myös liittymis-

hetkellä palkansaajan tulee täyttää 

sanottu perusvaatimus (esimerkik-

si kokonaan työtön tai lomautettu, 

perhe- tai hoitovapaalla oleva, pää-

toiminen opiskelija tai päätoiminen 

yrittäjä eivät voi liittyä palkansaaja-

kassan jäseneksi).

Työttömyyskassaan voivat liittyä 

kaikki palkansaaja-asemassa olevat 

17-68-vuotiaat. 65-68-vuotiaana oi-

keudessa saada etuutta tapahtuu 

kuitenkin eräitä muutoksia. 68-vuot-

ta täytettyään henkilö ei voi enää ol-

la työttömyyskassan jäsen, vaikka 

jatkaisikin työelämässä ja jäisi työt-

tömäksi. 65-68-vuotiaille etuutta 

maksetaan vain erityistilanteissa (lo-

mautus tai siihen rinnastuva tilanne, 

sääestepäivät, toisten lakko). Van-

huuseläkkeellä ollessaan henkilöllä ei 

enää ole oikeutta työttömyyskassan 

maksamaan etuuteen. 

Jäsenyyden alkaminen

Mikäli jäsenhakemus on jäsenyyseh-

tojen mukainen, jäsenyys alkaa ai-

kaisintaan liittymis lomakkeen saa-

pumispäivästä työttömyyskassaan 

ja työttömyyskassan johtajan hy-

väksyttyä sen. 

Jäsenyys ei ollenkaan ala, mikäli en-

simmäistä jäsenmaksua ei makse-

ta. Jäsenyyden alkamisen edellytys 

on jäsenmaksun suorittaminen liit-

tymispäivästä ja säilymisen edelly-

tys jäsenmaksun maksaminen kas-

san hallituksen määräämällä tavalla. 

Jäseneksi hyväksymisestä annetaan 

valituskelpoinen päätös vain pyy-

dettäessä. 

Kassan jäsen ei saa samaan ai-

kaan kuulua johonkin toiseen työt-

tömyyskassaan.

Jos liityt kassaan kuukauden kulu-

essa toisesta kassasta erottuasi ja 

olet huolehtinut jäsenmaksuista-

si sinne, hyväksesi lasketaan aika, 

jonka olet ollut työssä ja jäsenenä 

edellisessä kassassa. 

Palkansaaja vai yrittäjä
Palkansaajakassan jäsenenä et ole oi-

keutettu työttömyysetuuteen, jos olet 

työttömyysturvalaissa tarkoitetulla 

tavalla päätoimiseksi yrittäjäksi kat-

sottava. Sivutoiminen yrittäjyys ei es-

tä etuuden saamista ns. soviteltuna.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi, jol-

loin hän ei voi olla jäsen palkansaa-

jakassassa, katsotaan ensiksikin 

henkilö, joka on vakuutusvelvolli-

nen yrittäjäeläkelakien mukaan. Toi-

seksi yrittäjäksi katsotaan sellainen 

henkilö, joka toimii johtavassa ase-

massa osakeyhtiössä, josta hän itse 

omistaa vähintään 15 % tai perheen-

jäsentensä kanssa vähintään 30 % 

osakepääomasta tai äänimäärästä. 

Johtavassa asemassa olevaksi kat-

sotaan yhtiön toimitusjohtaja ja hal-

lituksen puheenjohtaja ja varsinaiset 

jäsenet. Perheenjäseniä ovat yrittä-

jän kanssa samassa taloudessa asu-

vat puoliso tai avopuoliso, lapset ja 

omat vanhemmat. Muukin kuin joh-

tavassa asemassa työskenteleminen 

merkitsee, että henkilö katsotaan 

yrittäjäksi, mikäli hän itse tai yhdes-

sä perheenjäsenten kanssa omistaa 

vähintään 50 % osakepääomasta tai 

äänimäärästä. HUOM! Perheen omis-

tamassa yrityksessä työskentelevät 

TyEL-vakuutetut henkilöt, jotka eivät 

henkilökohtaisesti omista osuutta 

yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työt-

tömyysturvassa palkansaajia.

Päätoimisen yritystoiminnan aloitta-
nut palkansaajakassan jäsen voi ha-
lutessaan pysyä palkansaajakassan 
jäsenenä nk. yrittäjän jälkisuoja-ajan 
eli 18 kuukautta. 

Kassasta eroaminen
Jos haluat erota kassasta, sinun on 
ilmoitettava siitä joko henkilökohtai-
sesti tai kirjallisesti liiton toimistoon 
(kassan jäsenrekisteriin). Työttö-
myyskassan jäsenyys päättyy auto-
maattisesti viimeistään sen kalente-
rikuukauden lopussa, jolloin täytät 
68 vuotta. 

Jäsenmaksujen tulee olla oikeuden 
menetyksien välttämiseksi suoritet-
tuna jäsenyyden viimeiseen päivään 
asti ennen liittymistä toiseen kas-
saan, kun vaihdat työttömyyskassaa.

Kassasta erottaminen
Jos laiminlyöt jäsenmaksujesi suo-
rittamisen (osittain tai kokonaan) yli 
neljän kuukauden ajalta, sinut erote-
taan kassan jäsenyydestä siitä päi-
vämäärästä takautuvasti alkaen, jos-
ta jäsenmaksusi (tai osa niistä) ovat 
maksamatta. 

Työttömyyskassa voi erottaa myös 
jäsenen, joka on pysyvästi siirtynyt 
pois ammatista tai työalalta, joka 
kuuluu kassan toiminnan piiriin. Py-
syvästi kassan toiminnan piiristä siir-
tymiseksi katsotaan myös yli 18 kuu-
kautta kestävä yrittäjänä toimiminen. 

Lisäksi työttömyyskassan hallitus voi 
jäsentä kuultuaan antaa huomautuk-
sen tai varoituksen tai erottaa jäse-

nyydestä sen,

 » joka on jäseneksi liittyessään 

antanut vääriä tai harhaan-

johtavia tietoja

 » joka on vilpillisesti ilmoitta-

nut väärin tai salannut jonkin 

seikan, joka vaikuttaa työt-

tömyyskassan maksaman 

etuuden saamiseen tai sen 

suuruuteen sekä

 » joka kieltäytyy noudattamas-

ta kassan sääntöjä tai kassan 

hallituksen ohjeita

Jos sinut hyväksytään hakemuksesi 

perusteella erottamisen jälkeen uu-

delleen jäseneksi, hyväksesi ei lueta 

aikaisempaa työssäoloaikaasi kas-

sassa eikä aikaisemmin suorittamiasi 

jäsenmaksuja.

Jäsenmaksujen maksaminen

Vuodelle 2021 kassan jäsenmaksuksi 

on vahvistettu 10,55€/kk

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 

maksettava hallituksen määräämäl-

lä tavalla kuukausittain. Työttömyys-

kassalla on myös oikeus periä mak-

settavasta etuudesta jäsenmaksu 

niiden maksamisen yhteydessä. 

Jäsenmaksujen maksamisesta ei voi 

vapautua.

Jos olet eronnut tai sinut on erotet-

tu kassan jäsenyydestä, sinulla ei 

ole oikeutta saada takaisin kassal-

le suorittamiasi maksuja, jotka liitty-

vät eroamis- tai erottamisajankohtaa 

edeltävään aikaan.

TIETOA TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYDESTÄ
LISÄTIETOA  
TYÖTTÖMYYS- 
ETUUKSISTA
Työttömyysturvan saamisen ehtoi-

hin ja etuuslajeihin voi tarkemmin 

tutustua muun ohessa liiton koti-

sivustolla, www.esimiesliitto.com 

tai yleisesti osoitteessa www.tyj.fi  

sekä kassan omilla kotisivuilla 

www.erityisalojentoimihenkiloi-

dentyottomyyskassa.fi.

Kassan työttömyysturvalain ja 

sääntöjensä mukaisesti maksa-

mia etuuksia on haettava työt-

tömyyskassalta kolmen kuukau-

den kuluessa siitä päivästä, josta 

niitä halutaan maksettavaksi. 

Kassa antaa etuuden myöntämi-

sestä tai epäämisestä kirjallisen 

valituskelpoisen päätöksen.

Työttömyyskassan säännöt ovat 

luettavissa kokonaisuudessaan lii-

ton nettisivuilla osoitteessa www.

esimiesliitto.com tai työttömyys-

kassan omilta sivulta osoitteesta 

www.erityisalojentoimihenkiloi-

dentyottomyyskassa.fi. Voit myös 

pyytää postittamaan säännöt ko-

tiosoitteeseesi.

Lahden toimipisteen puhelinpäivystys  

keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8 – 11  

numerossa 03 734 9130 (esim. maksatuskyselyt).


