Ohjeita jäsenmaksualennuksen hakemiseen
Eesti Arstide Liitin jäsen, Eläinlääkäri-, Hammaslääkäri- tai Professoriliittoon kuuluva
- vapaamuotoinen hakemus, pysyvä alennus, jäsenyys tarkistetaan vuosittain ao. liitolta
Eläkkeelle jäävä (varsinainen jäsen, eläkeläisjäsenluokkaan hakeutuva)
- jäljennös eläkepäätöksestä (eläkesummaa ei tarvitse ilmoittaa)
- maksu peritään 85 ikävuoteen saakka (maksuvapautus seuraavan kalenterivuoden alusta)
- osa-aikaeläkkeellä oleva ei ole oikeutettu varsinaisen jäsenen eläkeläisalennukseen, mutta voi
hakeutua eläkeläisjäsenluokkaan
Vuoden 2020 alusta voi hakeutua myös eläkeläisjäsen -jäsenluokkaan, jolloin ei ole vaalikelpoisuutta
tai äänioikeutta valtuuskunnan vaalissa. Jäsenluokkaan siirtymistä haetaan verkkosivuillamme
olevalla jäsenmaksualennushakemuslomakkeella, mikä löytyy
https://www.laakariliitto.fi/palvelut/jasenyys/jasenmaksualennus/
Jäsenluokan mukainen 75 %:n alennus tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Jäsenluokan vaihdos
astuu voimaan aina hakemusta seuraavan kalenterivuoden alusta.
Työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella vähintään puoli vuotta oleva
- liitteeksi jäljennös työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukipäätöksestä
- alennus ei koske osa-aikaista työkyvyttömyys- tai kuntoutustukea
Äitiys-, isyys- ja/tai vanhempainvapaalla vähintään puoli vuotta oleva
- liitteeksi jäljennös Kelan päivärahapäätöksestä
- alennus myönnetään sinä vuonna, jolloin on suurimman osan ajasta äitiys-, isyys- ja /tai
vanhempainvapaalla
Hoitovapaalla lapsen tai sairaan omaisen hoidon vuoksi työelämästä poissa oleva
- liitteeksi jäljennös Kelan hoitovapaa- tai kotihoidontukipäätöksestä
- alennus myönnetään äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan päättymisestä
- alle 3-vuotiaan lapsen hoidon vuoksi työelämästä poissa oleva: liitteeksi jäljennös
kotihoidontukipäätöksestä
- alennus ei koske osittaista hoitovapaata
- sairaan omaisen hoidon vuoksi työelämästä poissa oleva: liitteeksi jäljennös
omaishoidontukipäätöksestä
Työtön tai sairauslomalla oleva
- hakemus puolen vuoden työttömyyden jälkeen – liitteeksi jäljennös työmarkkinatukipäätöksestä tai
lupa tietojen tarkistukseen Lääkärien työttömyyskassalta
- työttömän tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
- hakemus puolen vuoden sairausloman jälkeen – liitteeksi jäljennös päivärahapäätöksestä tai
sairauslomatodistuksesta
Ulkomailla vähintään vuoden oleva (ei tee lääkärin työtä Suomessa alennusvuoden aikana)
- ulkomailla olon tulee kestää yhdenjaksoisesti vähintään vuoden
- ensimmäisellä vuosipuoliskolla ulkomaille lähtevä: alennus samana vuonna
- toisella vuosipuoliskolla ulkomaille lähtevä: alennus seuraavana vuonna
- ulkomailla työskentelevän ja Suomessa asuvan, tulee kuulua työskentelymaansa lääkäriliittoon
- ulkomailla asuva ja Suomessa työskentelevä ei ole oikeutettu alennukseen
Varusmies- tai siviilipalvelua suorittava
- maksuvapautusaika kalenterivuosi, jonka aikana on suurimman osan ajasta varusmies- tai
siviilipalvelua suorittamassa
- liitteeksi jäljennös palvelustodistuksesta tai varusmieskortista
Apuraha
- apurahatutkijana yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta työskentelevä, ei muita tuloja
- liitteeksi kopio apurahapäätöksestä

