
Suomen Muusikkojen Liitto ry 
Pieni Roobertinkatu 16 
00120 Helsinki 
Puh. (09) 6803 4070 
sml@muusikkojenliitto.fi  
www.muusikkojenliitto.fi

Työttömyyskassa Finka 
LIITTYMISLOMAKE   

Henkilötiedot: 

___________________________________________________ 
Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) 

___________________________________________________ 
Syntymäpaikka 

___________________________________________________ 
Puhelin  

______________
_  Postinumero 

 __________________________________
__   Postitoimipaikka 

_______________________________________________ 
Sukunimi / Entinen sukunimi 

___ ___ ___ ___ ___ ___  -  ___ ___ ___ ___ 
Henkilötunnus 

_______________________________________________ 
Kansalaisuus 

_______________________________________________ 
Lähiosoite 

_______________________________________________ 
Sähköposti 

_______________________________________________ 
Ammatti 

___________________________________________________ 
Instrumentit (soittimet/laulu) 

Jäsenyys- ja työsuhdetiedot: 

□ Täytän valtakirjan kassan jäsenmaksujen perimiseksi (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde: kaupunginorkesteri, RSO, kaupunginteatteri, Suomen 
Kansallisooppera)

□ Tärkeimmät freelancetyönantajani ovat    _________________________________________________________.

□ Työllistyn myös muussa kuin muusikontyössä, missä?     ____________________________________________________________________. 

Muusikontyöstä saamani ennakonpidätyksen alaiset ansioni ovat keskimäärin __________      _ €/kk. 

Siirryn _____________________________________ työttömyyskassasta. 
Työttömyyskassan vaihtaminen on mahdollista vain silloin kun olet muusikontyössä. Jos olet freelancemuusikko, toimita selvitys työllistymisestä siirtymiskuu-
kaudelta. Saatuasi varmistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä, toimita eroilmoitus edelliseen työttömyyskassaan, sillä kahden työttömyyskassan jäsen et voi olla. Näin 
työttömyysturvasi jatkuu katkeamatta, ja siirtyminen kassasta toiseen tapahtuu ns. vanhana jäsenenä.  

Osakkuus yrityksessä:  
Itselläni tai samassa taloudessa asuvilla perheenjäsenilläni on osakkuuksia työnantajayritykseen:           □ Ei.    □ Kyllä. 

□ Olen uusi jäsen. □ Liityn uudelleen. 

Muut tiedot: ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 
Aika ja paikka   

____________________________________________________  
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut osoitteessa: www.muusikkojenliitto.fi > Info > Jäsenasiat

Eroamisesta liitosta/paikallisosastosta ja/tai työttömyyskassasta on aina ilmoitettava kirjallisesti, ja jäsensuhde lakkaa sen kalenterikuukauden  
lopussa, jonka kuluessa erosta on ilmoitettu liiton toimistoon tai paikallisosastolle. Jäsenmaksut tulee hoitaa eroamiskuukauden loppuun saakka. 

Liiton toimiston merkintöjä:  Jäsenmaksuluokka    _________     Jäsennumero _____________ 

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MUUTOKSET MUUSIKKOJEN LIITON TOIMISTOON SÄHKÖPOSTITSE: sml@muusikkojenliitto.fi 
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