
SUPER TYÖTTÖMYYSKASSAN YKSILÖJÄSENHAKEMUS 
Jäsenyys voi alkaa, kun jäsenhakemus on kassalla, työsuhde voimassa ja jäsenmaksut 

maksettu. Täytä hakemus ja lähetä Super työttömyyskassalle.  

Henkilötiedot 

Suku- ja etunimet 

Henkilötunnus 

Lähiosoite 

Postinumero ja postitoimipalkka 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

Tiedot työsuhteesta 

Työnantaja 

Ammatti 

Työsuhde on alkanut (pvm) Sopimusala 

Työsuhteen päättymispäivä        

Yksittäiset työpäivät, jos kyseessä keikkatyö 

Omistatko itse tai omistaako samassa taloudessa asuva perheenjäsen kokonaan tai osittain 

yrityksen, jossa työskentelet   EI  KYLLÄ  omistusosuutesi            % 

Tutkintotiedot 

Oppilaitos 

Tutkinto Valmistumispäivä 

Liittymistiedot 

Haen jäsenyyttä Super työttömyyskassasta Kyllä alkaen 

Valtuutan Super työttömyyskassan irtisanomaan jäsenyyteni KYLLÄ 

edellisestä työttömyyskassasta 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen liittymishetkellä palkansaaja. 

Allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä 

EI

MarieMod
Yliviivaus

MarieMod



Olemalla työttömyyskassan jäsen voit saada ansiopäivärahaa, joka perustuu 

palkkatasoosi ennen työttömyyden alkua. 

Täytä jäsenhakemus huolellisesti ja toimita hakemus Super työttömyyskassaan. Lähetä 

jäsenhakemus kassalle sähköpostilla jasenasiat@supertk.fi (huomioi, että yhteys ei ole 

salattu) tai postita jäsenhakemus osoitteeseen: Super työttömyyskassa PL 117, 00521 

Helsinki. 

Halutessasi voit lähettää meille sähköpostia jasenasiat@supertk.fi ja pyytää meiltä 

paluuviestinä salatun sähköpostiviestin, johon vastaamalla voit lähettää jäsenhakemuksen. 

Kassan jäseneksi pääset, jos olet Suomessa asuva työ- tai virkasuhteessa oleva palkkatyöstä 

toimeentulosi saava sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevä ammatillisen 

koulutuksen saanut sekä alalle opiskeleva henkilö, etkä ole täyttänyt 68 vuotta. Lisäksi 

jäseneksi pääset, jos olet työ- tai virkasuhteessa ja saat palkkatyöstä toimeentulosi kirkon, 

muun uskonnollisen 

organisaation taikka alan palveluja tuottavien yhteisöjen palveluksesta, olet kirkolliselle 

toimialalle kouluttautunut henkilö sekä alalle opiskeleva, palkkatyössä oleva henkilö. 

Saat tiedon ehdollisesta jäsenyyden alkamisesta kirjallisesti sen jälkeen, kun jäsenhakemus 

on käsitelty Super työttömyyskassassa. Saat jäsenmaksulaskun kirjeitse. Jäsenyyden 

alkaminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu liittymispäivästä lukien. 

Yhteystiedot SuPer työttömyyskassa: 

Kotisivut: www.supertk.fi 

Sähköinen asiointi: nettikassa.supertk.fi 

(hakemusten ja liitteiden lähettäminen) 

Palvelunumero 09 2727 9377 

ma ja pe klo 9–13 sekä ke klo 12–15 
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