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Bästa medlem, 

Kassans namn ändrades från och med 18.6.2020 till Företagarnas Arbetslöshetskassa. 
Kortformen är Företagarkassan. Samtidigt ändrades vår internetadress. Våra nya 
webbsidor finns på adressen www.yrittajakassa.fi. 

Vår nya bankkontakt är Danske Bank. Därför ser du nu ett nytt kontonummer på dina 
medlemsavgiftsfakturor. Skriv in det nya kontonumret i dina bankuppgifter. Har du sparat 
ett betalningsunderlag i din nätbank ska du göra ändringen där också. Så styrs dina 
betalningar rätt i fortsättningen. Använder du e-faktura styrs betalningarna rätt. 

Bifogande infobrev innehåller viktig information om betalning av medlemsavgift. Om 
ändringarna som har gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan du läsa på våra 
webbsidor. 

Skulle det vara dags att uppdatera försäkringsnivån i ditt arbetslöshetsskydd? 

Försäkringsnivån du har valt i Företagarkassan ligger som grund för din eventuella 
dagpenning. Ifall din försäkringsnivå för föregående år har baserat sig på din FöPL-
/LFöPL-arbetsinkomst, har din försäkringsnivå justerats med en lönekoefficient, så att 
den minst motsvarar utkomstskyddets miniminivå, 13 247 € per år. 

Du kan använda nätblanketten för att ändra din försäkringsnivå i kassan: 
www.yrittajakassa.fi→ medlemmar→ändra medlemsuppgifter eller meddela kassan via e-
tjänsten. Din nuvarande försäkringsnivå kan du kolla på e-tjänsten eller på dina 
medlemsavgiftsfakturor. 

Vänligen beakta att försäkringsnivån du väljer i Företagarkassan högst kan motsvara den 
fastställda årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL-
/LFöPL-årsinkomst eller ArPL-försäkrade delägares årslön), och högst motsvara dina 
sammanlagda årsarbetsinkomster för vilka du har betalat pensionsförsäkring (FöPL, 
LFöPL, ArPL) med anledning av företagsverksamheten. 

Vill du höja din försäkringsnivå i kassan över 20 %, ska du behålla din höjda nivå minst 
15 månader för att andelen som överskrider 20 % också ska kunna beaktas vid 
fastställning av inkomstdagpenning. 

Medlemsavgiften höjdes lite 

Företagarkassans medlemsavgift är lite högre än i fjol. Det här beror på att 
arbetslösheten har ökat bland våra medlemmar. Vår medlemsavgift för år 2021 är 2,3 % 
av andelen som överskrider 5 800 euro. På miniminivå är vår medlemsavgift 14,28 € per 
månad, d.v.s. 171,28 € per år. 

Man kan betala sin medlemsavgift i kassan i 1, 4 eller 12 rater. Företagarkassans 
medlemsavgifter är avdragsgilla i din personliga beskattning. Vill du ändra dina 
betalningsrater ska du kontakta kassan, t.ex. via e-tjänsten/meddelanden.  

http://www.yrittajakassa.fi/


  

Är din FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 13 247 euro per år? Får 
du sjukdagpenning, delsjukdagpenning eller moderskapsdagpenning? Ansök on 
nedsatt medlemsavgift. 

Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter 1.1.2021 
under miniminivån (13 247 € per år) som har fastställts i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa, eller har din pensionsförsäkring upphört eller löpt ut? Då kan du ansöka on 
nedsatt medlemsavgift från kassan. Skicka meddelande via e-tjänsten. Skicka också 
pensionsförsäkringsbolagets intyg över din årsarbetsinkomst eller 
pensionsförsäkringsbolagets beslut om att din pensionsförsäkring har löpt ut/upphört. 

Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift p.g.a. sjukledighet, föräldraledighet, 
vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en kalendermånad. Då ska du skicka 
beslut om dagpenning som betalas av FPA eller försäkringsbolaget eller läroinrättningens 
intyg över godkänd intagning och studiernas uppskattade längd till kassan. 

År 2021 är den nedsatta medlemsavgiften 5 € per månad, d.v.s. 60 € per år. Obs! 
Utgångsvis tjänar man inte in företagares arbetsvillkor medan man är berättigad till 
nedsatt medlemsavgift. 

Jag har blivit löntagare, vad ska jag göra? 

Man ska alltid välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Har du arbetet som 
företagare och blir eller har blivit löntagare, lönar det sig för dig att bli medlem i en 
löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares 
arbetsvillkor. 

Byter du till en löntagarkassa ska du försäkra dig om att dina medlemsavgifter hos oss är 
betalda t.o.m. datum för utträde. Avgifterna är i ordning ifall du har betalat dina 
medlemsavgiftsfakturor till och med datum för utträde. För att du ska kunna behålla ditt 
intjänade utkomstskydd när du övergår från en kassa till en annan får du inte vara utan 
försäkring över en månad mellan kassamedlemskapen. 

Utgångsvis behåller du din rätt till dagpenning som du har tjänat in i Företagarkassan i 
löntagarkassan till dess du uppfyller löntagares arbetsvillkor. Mera information on 
löntagarkassor: www.tyj.fi 

Jag ska gå i arbetspension. Kan jag fortsätta vara medlem i kassan? 

Har du beviljats lagstadgad ålderspension eller full invalidpension är det inte längre 
aktuellt för dig att vara medlem i kassan. De här pensionerna är förmåner som utgör 
hinder för betalning av arbetslöshetsdagpenning. 

Får du delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension lönar det sig för dig att bli kvar 
som medlem i kassan. Blir du arbetslös fastställs din eventuella arbetslöshetsdagpenning 
utgående från din årsarbetsinkomst före delinvalidpensionen i enlighet med 
årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring. 

Din delinvalidpension avdras från din eventuella arbetslöshetsdagpenning. Partiell förtida 
ålderspension utgör inte hinder för betalning av dagpenning och påverkar inte 
dagpenningens belopp. Enligt huvudregeln kan arbetslöshetsdagpenning betalas till 
utgången av kalendermånaden under vilken du fyller 65 år. 

http://www.tyj.fi/

