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AKT:n JA ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN  
SÄHKÖISEN LIITTYMISKAAVAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 
 
Ammattiosaston nimi 
 
Ammattiosaston nimi ja numero (SLSY ry os. 208) on merkitty automaattisesti 
lomakkeelle. 
 
Perustiedot 
 
Jäseneksi liittyvän henkilötiedot ja puhelinnumero. Täytä henkilötunnus –kohta 
huolellisesti muodossa 090979-123X. 
 
Markkinointi 
 
Mikäli haluat liiton kautta tulevia tietoja jäseneduistasi merkitse (x) ao. kohtaan. 
Katso tietosuojaseloste. 
 
Jäsenyystiedot 
 
Haluan päättää aiemman AKT:n ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassan 
jäsenyyteni ja liittyä uudelleen - Valitsemalla tämän kohdan, eroat itse AKT:n 
ammattiosaston ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassan jäsenyydestä takautuvasti 
siitä päivästä, mistä lukien jäsenmaksusi ovat maksamatta. Kaikki jäsenoikeudet 
ovat voimassa vasta uudelleenliittymisestä lukien. 
 
Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa 
 
Siirtyminen ammattiliitosta/työttömyyskassasta on tapahduttava 30 vrk:n kuluessa, 
jotta jäsenyys jatkuisi yhdenjaksoisena. Liitä liittymislomakkeen liitteeksi edellisen 
ammattiliiton/työttömyyskassan jäsenyystodistus, mikäli itse huolehdit jäsenyyden 
päättämisestä vanhaan liittoosi. Jos valtuutat AKT:n jäsenrekisterin irtisanomaan 
edellisen liiton/työttömyyskassan jäsenyytesi, ei sinun tarvitse toimittaa 
jäsenyystodistusta erikseen, vaan liiton jäsenrekisteri hoitaa asian puolestasi. 
 
Huomioi kuitenkin, jos jäsenmaksusi puuttuvat kyseisen 30 vuorokauden ajalta, 
jätetään tuon ajan tulot huomiotta mahdollisen ansiosidonnaisen päivärahan 
määrittelyssä. 
 
Työsuhde 
 
Yrittäjäksi katsotaan 

- Henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, jossa hänellä on 
vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä 
perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta). 
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- Henkilö, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen 
perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on 
vähintään puolet osakepääomasta tai osakkaiden tuottamasta 
äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta. 

- Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät 
perheenjäsenet. Sama sääntö koskee toiminimen haltijan perheenjäsentä. 

- Johtavassa asemassa oleva = toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. 
- Perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai 

alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö. 
 
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada 
ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajan työttömyyskassasta. Yrittäjälle on oma 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT sekä Suomen Yrittäjäin 
Työttömyyskassa SYT. 
 
Työnantajan tiedot 
 
Työnantajan virallinen nimi, puhelinnumero ja sähköposti (jäsenmaksujen 
asianhoitajan sähköposti). Sähköpostiosoitteet löydät kysymysmerkin takaa.  
 
Jäsenmaksun perintä 
 
Itsemaksava jäsen 
A. Mikäli maksat itse jäsenmaksun saat postitse viitelistan ja ohjeet.  
 
Työnantaja perii jäsenmaksun 
B. Liittyessäsi sähköisesti sinusta tulee automaattisesti itsemaksava jäsen ja saat 
postitse viitelistan ohjeineen. Jos kuitenkin haluat työnantajasi perivän jäsenmaksut 
palkastasi, toimita perintäsopimus työnantajalle/palkanlaskentaan. 
Perintäsopimuksen voit lähettää esitäytettynä suoraan työnantajan sähköpostiin, 
kun olet painanut Liity-painiketta. Tai voit tulostaa sen ja toimittaa paperisena tai 
tilata sen jäsenrekisteristä.  
 
Valtuutus ja voimassaoloaika 
 
Liittymispäivä ammattiliittoon ja työttömyyskassaan voi olla aikaisintaan päivä, 
jolloin liitto, ammattiosasto tai asiamies on vastaanottanut liittymislomakkeen. 
Takautuvaa liittymistä ei hyväksytä. Työsuhteen tulee olla voimassa. 
 
 
 
 


