
  

 

Bästa medlem, 

I det här brevet får du viktig information om ditt utkomstskydd år 2023. 

Dagpenningens nivå höjs 

Inkomstdagpenningens belopp justeras med index- och nivåhöjning från och med 
1.1.2023. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningarna stiger också. 
Barnförhöjningarna utgör 7,01 €/dag för ett barn, sammanlagt 10,29 €/dag för två barn 
och sammanlagt 13,26 €/dag för minst tre barn. Medan man deltar i 
sysselsättningsfrämjande tjänster kan man få arbetslöshetsförmån inklusive 
förhöjningsdel för maximalt 200 dagar. 

Inkomstdagpenningens beskattning år 2023 

Ditt skattekort för år 2022 är i kraft ännu i januari 2023. Vid behov kan du beställa ett 
nytt ändringsskattekort för förmån på Skatteförvaltningen. Utan ändringsskattekort 
innehålls alltid minst 25 % i skatt, även om skatteprocenten på kortet skulle vara lägre. 
Skickar du ändringsskattekort för förmån till kassan kan vi innehålla skatt i enlighet med 
ändringsskattekortet. 

Det går lättast att beställa nytt ändringsskattekort via Skatteförvaltningens MinSkatt.  

Uppgifterna på elektroniska ändringsskattekort uppdateras automatiskt hos oss under 
följande natt. Vill du att din dagpenningsansökan handläggs utgående från dina nya 
skatteuppgifter ska du skicka din fortsatta ansökan till oss tidigast dagen efter du har 
beställt ditt nya skattekort. 

Har du blivit löntagare? Gör så här. 

Börjar du arbeta som löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa 
genast när du börjar arbeta, eftersom du inte kan tjäna in löntagares arbetsvillkor i 
Företagarkassan. Byter du kassa genast när du börjar arbeta behåller du din rätt till 
dagpenning i kraft utan avbrott.  

Övergår du till en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in 
löntagares arbetsvillkor (26 veckor), kan löntagarkassan fortsätta betala dagpenning i 
enlighet med nivån som tidigare har fastställts i Företagarkassan. Dagpenning kan 
betalas för återstående dagar av maximitiden som gäller för dig (300/400/500 dagar). 
Uppfyller du löntagares arbetsvillkor vid en senare tidpunkt fastställs din 
arbetslöshetsdagpenning på nytt.  

För att kunna 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 
om löntagarkassor finns på www.tyj.fi. 

Har du blivit sjuk? Gör så här. 

Blir du sjuk medan du är arbetslös och är berättigad till sjukdagpenning från FPA ska du 
meddela både Företagarkassan och TE-byrån. Meddelande om sjukdagpenning och 
övriga sociala förmåner görs på ansökan om inkomstdagpenning. 

Företagarkassan kan betala arbetslöshetsdagpenning under sjukdagpenningens 
självrisktid. 

Har du börjat arbeta som företagare? Gör så här. 

Inleder du ny företagsverksamhet ska du meddela TE-byrån. Inleder du ny 
företagsverksamhet medan du är arbetslös förhindrar sådan sysselsättning inte 
betalning av dagpenning under de första fyra månaderna efter startdatum.  

Betraktar TE-byrån din företagsverksamhet som bisyssla efter fyra månader kan 
inkomstdagpenning fortfarande betalas. Betraktas verksamheten som huvudsyssla kan 
betalning av dagpenning inte fortsätta. 

Inkomster från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp ifall 
inkomsterna överskrider 300 euro per månad. Du kan kolla räknaren på vår webbsida 
www.yrittajakassa.fi/jasenille/laskurit för mera information om hur inkomster från 
företagsverksamhet påverkar beloppet på din inkomstdagpenning. 

Har du fyllt 65 år eller gått i arbetspension? Gå ut ur kassan. 

Vänligen observera att vi betalar dagpenning högst t.o.m. slutet av månaden inom vilken 
du fyller 65 år.  

Har du beviljats ålderspension eller full invalidpension har du inte längre någon nytta av 
ditt kassamedlemskap. De här pensionerna är förmåner som utgör hinder för betalning 
av arbetslöshetsdagpenning.  

Du kan skicka meddelande om utgång ur kassan via vår e-tjänst. 

Mera information 

Har du frågor angående ditt utkomstskydd är du välkommen att ringa eller skicka 
meddelande via e-tjänsten. Vår telefontjänst är öppen måndagar- torsdagar kl. 9–12 och 
tisdagar kl. 13–15.  

 

http://www.yrittajakassa.fi/jasenille/laskurit

