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Bästa medlem, 

Kassan 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. 

Under arbetslöshet betalar man nedsatt medlemsavgift, 5 € per månad. 

I det här brevet har vi sammanställt huvudpunkterna i lagändringarna. Dessutom har vi 
bl.a. tagit upp information om inkomstdagpenningens beskattning och om hur man byter 
till en löntagarkassa. 

Dagpenningens nivå höjs 

Från och med 1.1.2021 införs index- och nivåförhöjning för inkomstdagpenning. 
Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningarna stiger också. 
Barnförhöjningarna är 5,30 € per dag för ett barn, sammanlagt 7,78 € per dag för två barn 
och sammanlagt 10,03 € per dag för tre eller flera barn. Under sysselsättningsfrämjande 
service kan man få förhöjd arbetslöshetsförmån för högst 200 dagar. 

En del av de temporära lagändringarna som påverkar utkomstskyddet fortgår till 
31.3.2021 

År 2020 har man gjort ett flertal lagändringar som påverkar utkomstskyddet. En del av 
ändringarna fortgår till och med slutet av mars. 

Den jämkade dagpenningens skyddsdel är 500 euro per månad (465 euro per fyra 
kalenderveckor) till och med 31.3.2021. Som arbetslös eller permitterad kan man förtjäna 
motsvarande belopp utan att förtjänsten minskar inkomstdagpenningen. Förhöjd 
skyddsdel gäller ansökningsperioder som börjar senast 31.3.2021. Efter 1.4.2021 återgår 
skyddsdelen till 300 euro per månad. (279 € per fyra kalenderveckor). 

För rörlighetsunderstödet som beviljas vid heldagsarbete fortgår det förkortade kravet på 
arbetsresan längd till och med 31.3.2021. Man kan få rörlighetsunderstöd för 
heltidsarbete när arbetsresans längd, tur och retur, är över 2 timmar per dag. 

För permitterade personers del utreds inte studier med avseende på heltid-deltid till och 
med slutet av 2021. Det temporära arbetsmarknadsstödet som FPA har betalat till 
företagare fortsätter också till slutet av mars. 
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Många temporära lagars giltighet utgår 31.12.2020. Det här betyder fr.o.m. 1.1.2021, 
att 

• ingen dagpenning betalas för självrisktid, ifall självrisktiden inte har börjat senast 
31.12.2020. Från och med 1.1.2021 är självrisktiden 5 vardagar 

• inkomstdagpenningens maximibetalningstid 300-500 dagar börjar löpa 

• TE-byrån utreder permitterade personers företagsverksamhet med avseende på 
huvudsyssla/bisyssla 

Inkomstdagpenningens beskattning 2021 

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2021. Ditt skattekort för 2020 gäller ännu i januari 
2021. Vi nollställer inkomstsumman på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen 
startar på nytt. 

Vi får förskottsinnehållningsuppgifter för lön direkt från Skatteförvaltningen, så du behöver 
inte automatiskt skicka skattekortet som du har fått hem till kassan. 

Om vi använder löneskattekort för din inkomstrelaterade dagpenning är 
förskottsinnehållningen alltid minst 25 %, även om skatteprocenten på ditt kort skulle vara 
lägre. Skickar du ändringskattekort för förmån till Företagarkassan innehåller vi skatt i 
enlighet med ändringsskattekortet. 

Det går lättast att beställa nytt ändringsskattekort via Skatteförvaltningens MinSkatt. 

Elektroniska ändringsskattekort uppdateras automatiskt hos oss under följande natt. Om 
du vill att din dagpenningsansökan handläggs utgående från dina nya skatteuppgifter, 
ska du skicka din fortsatta ansökan till oss tidigast dagen efter du har beställt ett nytt 
skattekort. 

Arbetslöshetskassorna börjar få uppgifter om förmåner från inkomstregistret i 
början av år 2021 

Arbetslöshetskassorna har utnyttjat löneuppgifter som finns i inkomstregistret sedan 
början av 2020. Från och med början av 2021 får kassorna också tillgång till 
inkomstregistrets förmånsuppgifter. 

Förmånsuppgifterna används som stöd för inkomstdagpenningsbeslut. Övriga 
socialförmåner kan utgöra hinder för eller minska inkomstdagpenningen. 

Från och med årsskiftet meddelar arbetslöshetskassorna också uppgifter om betalade 
förmåner till inkomstregistret. 

I sin inkomstdagpenningsansökan ska man meddela övriga förmåner också efter att vi 
har fått tillgång till inkomstregistrets uppgifter. Orsaken är att inkomstuppgifterna inte alltid 
omedelbart uppdateras i inkomstregistret. 

När du ansöker om eller börjar få en ny förmån eller förmånens belopp ändras, ska du 
meddela kassan. Barnbidrag, bostadsbidrag och utkomststöd påverkar inte 



 

 

dagpenningen och behöver inte uppges. Exakta uppgifter om olika förmåners påverkan 
finns på våra webbsidor yrittajakassa.fi → anvisningar → databank → socialförmånernas 
påverkan. 

Om du börjar arbeta på heltid 

Börjar du arbeta som löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa 
genast när du har börjat arbeta. Byter du kassa genast när ändringen har skett, behåller 
du din eventuella rätt till dagpenning i kraft utan avbrott under efterskyddstiden. 
Löntagares arbetsvillkor och försäkringsvillkor är 26 veckor. Du kan inte tjäna in 
löntagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan. 

Övergår du till en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in löntagare 
arbetsvillkor (26 veckor), kan löntagarkassan betala efterskyddsdagpenning till dig, d.v.s. 
i praktiken betalar löntagarkassan samma dagpenning som tidigare högst för maximitiden 
(300, 400 eller 500 dagar). Uppfyller du vid en senare tidpunkt löntagares arbetsvillkor, 
bestäms din arbetslöshetsdagpenning på nytt. Ansök om dagpenning från kassan vars 
medlemskap är i kraft vid tidpunkten när din arbetslöshet börjar. Man kan inte byta kassa 
medan man är arbetslös. 

För att behålla din rätt till dagpenning när du byter kassa måste du bli medlem i din nya 
kassa inom en månad räknat från datum då du gick ut ur Företagarkassan, och dina 
medlemsavgifter måste vara betalda t.o.m. datum för kassabyte. Mera information on 
löntagarkassor: www.tyj.fi 

Vad ska jag göra om jag blir sjuk medan jag är arbetslös? 

Blir du sjuk medan du är arbetslös och du är berättigad till sjukdagpenning från FPA, ska 
du meddela både Företagarkassan och TE-byrån om din sjukdom. När man ansöker om 
arbetslöshetsdagpenning ska man alltid meddela ifall man ansöker om sjukdagpenning 
eller övriga socialförmåner. 

Man ska ansöka om sjukdagpenning från FPA. Företagarkassan kan betala 
arbetslöshetsdagpenning till dig under sjukdagpenningens självrisktid. 

Vår e-tjänst har förnyats 

På Företagarkassans e-tjänst finns en ny meddelandefunktion, via vilken du kan skicka 
meddelanden till kassans handläggare och motta meddelanden från dem. 
Kommunikation via e-tjänsten uppfyller datasäkerhetskraven, och att ta tjänsten i bruk 
kräver inte några åtgärder från din sida. Man loggar in på e-tjänsten med nätbankskoder, 
mobilcertifikat eller certifikatkort via våra webbsidor www.yrittajakassa.fi → e-tjänsten. 

Vänligen beakta att det inte går att skicka bilagor via kassans meddelandefunktion. 
Bilagor kan du skicka på e-tjänstens startsida: Bilagor – Skicka bilagor. 

http://www.yrittajakassa.fi/

