
Sopimusalat

Teknologiateollisuus 0110 Kumiteollisuus 0380

Malmikaivokset 0120 Jakelu 0390

Pelti- ja teollisuuseristysala 0130 Tekstiilihuoltoala 0400

Metsäkoneala 0140 Viestintäalan toimihenkilöt (Grafinet) 0410

Metsäala 0150 Kenkä- ja nahkateollisuus 0420

Taimitarha-ala 0160 Autorengasala 0430

Puutarha-ala 0170 Veneenrakennusteollisuus 0440

Maaseutuelinkeinot 0180 Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala 0450

Tekninen huolto- ja kunnossapito 0190 Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät 0460

Viher- ja ympäristörakentamisala 0200 Jalometalliala 0470

Turkistuotantoala 0210 Harja- ja sivellinalat 0480

Turvetuotantoala 0220 Suorajakelu 0490

Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta 0310 Mekaaninen metsäteollisuus 0510

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus 0320 Puusepänteollisuus 0520

Media- ja painoalan työntekijät 0330 Bioteollisuus 0530

Kemian perusteollisuus 0340 Hirsitaloteollisuus 0540

Tekstiili- ja muotiala 0350

Lasikeraaminen teollisuus 0360

Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus 0370

Kannatusjäseniä voivat olla:
 • Suomessa Teollisuusliiton sopimus- ja järjestämisaloilla työskentelevät 

palkansaajat, jotka eivät ole Suomen työttömyys- tai sosiaaliturvan piirissä
 • Useammalla alalla työskentelevät jonkun muun ammattijärjestön jäsenet, jotka 

työskentelevät myös Teollisuusliiton sopimus- ja järjestämisaloilla

Yrittäjäasemassa oleva henkilö ei voi liittyä Teollisuusliiton työttömyyskassan 
jäseneksi. Sen sijaan henkilö, joka tekee töitä perheenjäsenensä yrityksessä mut-
ta ei itse omista yrityksestä mitään, voi liittyä palkansaajille tarkoitetun työttömyys-
kassan jäseneksi. Pelkkää työskentelyä perheen omistamassa yrityksessä ei enää 
1.7.2019 jälkeen katsota yrittäjyydeksi.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan sellainen henkilö, joka
 • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen,
 • omistaa vähintään 15 % osuuden yrityksestä ja työskentelee siinä johtavassa 

asemassa,
 • omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 % yrityksestä ja työskentelee 

siinä johtavassa asemassa tai
 • omistaa itse tai yhdessä perheen kanssa vähintään 50 % yrityksestä ja 

työskentelee yrityksessä
Yrittäjän perheenjäsen, joka ei itse omista yrityksestä mitään, voi liittyä 
palkansaajien työttömyyskassan jäseneksi.
Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso (myös 
avopuoliso), omat lapset ja vanhemmat.
Johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada 
päivärahaa palkansaajakassalta.

Teollisuusliitto tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukai-
sesti. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ja käsitellään ja säilytetään ehdottoman 
luottamuksellisina. Lue lisää www.teollisuusliitto.fi/tietosuoja

TÄMÄ TEKSTI KOSKEE VAIN TYÖTTÖMYYSKASSAN ASIAMIEHIÄ:

Työttömyyskassan asiamiehet
Työttömyyskassan asiamiehinä voivat toimia työttömyyskassan hallituksen 
nimeämät henkilöt.

Asiamiehen tehtävät
Työttömyyskassan sääntöjen mukaan asiamiehen tehtävänä on liittymislo-
makkeen/ perintäsopimuksen vastaanottaminen ja jäsenten avustaminen 
jäsenyyttä sekä työttömyyskassan maksamia etuuksia koskevissa asioissa.
Asiamiehen tehtävänä on neuvoa ja opastaa jäsenyyttä hakevaa työntekijää 
liittymislomakkeen/perintäsopimuksen täyttämisessä, jäsenyyden alkamiseen ja 
päättymiseen sekä jäsenmaksun maksamiseen liittyvissä asioissa. Asiamiehen
tehtävänä on myös neuvoa ja opastaa ammattiosastoa vaihtavaa tai liitosta 
eroavaa lomakkeiden täyttämisessä. Asiamies huolehtii myös, että osaston 
käytössä ovat viimeiset jäsenyyteen ja työttömyyskassan maksamiin etuuksiin 
liittyvät ohjeet.

Avoin työttömyyskassa Akassa
puhelin 020 774 001

Teollisuusliitto ry / jäsepalvelut 
jäsenpalvelu 020 690 446 jäsenmaksupalvelu 
työnantajille 020 77 41190 sähköposti: 
jasenpalvelu@teollisuusliitto. i




