Liitto 024
Työttömyyskassa Finka
Uusi jäsen

Uudelleen liittyvä

Työpaikan muutos

Jäsenlajin muutos

Yhdistyksen muutos, mistä yhdistyksestä ___________________________________ Jäsennumero _____________________
HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)

Lähiosoite

Henkilötunnus

Äidinkieli
suomi

Postinumero

ruotsi

Postitoimipaikka

muu, mikä
Kansalaisuus
suomi

Puhelin kotiin (myös suunta)

Puhelin työhön (myös suunta)

Sähköposti työhön

muu, mikä

Matkapuhelin

Sähköposti muu

Osoitetietojani ei saa luovuttaa vakuutustarjontaan

Ammattinimike

TIETOJA TYÖSUHTEESTA
Työnantaja

Konserni

Osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Työpaikka (lehti, toimitus tms.)
Postinumero ja –toimipaikka

Osoite

Työpaikan tyyppi
sanomalehti

aikakauslehti

paikallinen lehti

järjestölehti

asiakaslehti

henkilöstölehti

Yleisradio

MTV3

yksityinen tv

yksityinen radio

ohjelmatuotantoyritys

uutistoimisto

kuvatoimisto

kustannusyhtiö

viestintäyritys

multimedia

muu, mikä

Työsuhdetiedot
vakinainen, täysiaikainen

määräaikainen, täysiaikainen

vakinainen, osa-aikainen

määräaikainen, osa-aikainen

Työsuhde
alkoi

päättyy

Säännöllinen työaika

Keskimääräinen kuukausipalkka

tuntia/viikko

(ilman ilta- ym. lisiä)

Pääasiallinen toimeentulo journalistisesta työstä
Edellinen työnantaja

kyllä

ei
Työsuhde päättyi

FREELANCER/YRITTÄJÄ
Työskentelen pääasiallisesti

lehdistölle

Minulla on oma yritys. Sen nimi on

radiolle tai televisiolle

muulle, mille

Keskimääräinen bruttokuukausiansio
€/kk

(kulut vähennetty ennen veroja)

Pääasiallinen toimeentulo journalistisesta työstä v:sta

Journalistisen työn osuus tulosta
%

JATKUU

KOULUTUS
Peruskoulutus

peruskoulu

ylioppilas

Toimitusalan tutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Journalistinen kk-tutkinto
maisteri

vuosi _ _ _ _

medianomi

kandidaatti

vuosi _ _ _ _

muu, mikä __________________________

Muu tutkinto

vuosi _ _ _ _

muu kk-tutkinto, journalistiikan aineopinnot

muun alan kk- tutkinto, mikä _________________________

muu alan tutkinto, mikä _____________________________

muu koulutus/tutkinto, mikä __________________________

JÄSENYYS TYÖTTÖMYYSKASSA FINKASSA (TYÖSUHTEISEN TÄYTETTÄVÄ EHDOTTOMASTI)
Suomen Journalistiliitto voi vakuuttaa jäsenetuna palkansaaja-asemassa toimivat jäsenensä Työttömyyskassa Finkassa. Tieto kassan
jäsenyydestä siirtyy suorasiirtona työttömyyskassaan ja liitto perii/tilittää myös työttömyyskassamaksun. Työttömyyskassa voi periä liiton ja
työttömyyskassan jäsenmaksut maksamistaan etuuksista. Yrittäjä/ammatinharjoittaja voi hakea halutessaan erikseen yrittäjille tarkoitetun
työttömyyskassan jäseneksi.

liityn työttömyyskassaan

en liity työttömyyskassaan

olen jo työttömyyskassan jäsen

siirryn työttömyyskassaan, __________________________________________

En suostu rekisteritietojeni siirtämiseen liiton ja työttömyyskassan välillä
YRITTÄJYYS (TYÖTTÖMYYSTURVALAKI 1 LUKU 6 §)
Olen seuraavassa tarkoitettu yrittäjä
minulla on yrittäjäeläke
työskentelen osakeyhtiössä johtavassa asemassa (itsellä 15 % tai perheenjäsenten kanssa tai perheenjäsenillä vähintään 30
%

osakepääomasta tai äänimäärästä)
työskentelen omistamassani osakeyhtiössä (itsellä tai perheenjäsenten kanssa tai perheenjäsenillä vähintään 50 %

osakepääomasta tai äänimäärästä)
työskentelen muussa yhteisössä, jossa vastaava äänimäärä
Henkilö on johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai hän on muussa yrityksessä tai
yhteisössä vastaavassa asemassa. Perheenjäseniä ovat samassa taloudessa asuvat puoliso, lapset ja vanhemmat.

VALVONTAVALTAKIRJA (KOPIOSTO)
annan SJL:lle valtakirjan mukaiset valtuudet ammattinimikkeeni tarkoittamassa ominaisuudessa
ALLEKIRJOITUKSET

en anna

PERINTÄSOPIMUS

Hakija
Hakupäivä

Allekirjoitus

Työsuhteessa olevan jäsenen ja työnantajan sopimus ayjäsenmaksun (liiton jäsenmaksu ja työttömyyskassamaksu)
perimisestä ja tilittämisestä liitolle

SJL:n jäsenyhdistys

Jäsenen allekirjoitus

päiväys

Sihteerin/asiamiehen allekirjoitus

Työnantajan allekirjoitus

päiväys

Liitto
Hyväksymispäivä

Nimen selvennys
Jäsenyyden alkamispäivä *

Työttömyyskassa Finka
Hyväksymispäivä

Jäsenyyden alkamispäivä *

Perintä alkaa pvm *

Siirretään tilille Sampo 800012 - 83674
perintäsopimus lähetetty työnantajalle/luottamusmiehelle

Liiton puolesta

* =SJL täyttää
Siltasaarenkatu 16, 7. krs
PL 252, FIN-00531 Helsinki
Puh. +358 9 6122 330
Fax +358 9 605 396
www.journalistiliitto.fi
FI39 8000 1200 0836 74 DABAFIHH
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