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Vad får jag i dagpenning? 
Vilka inkomster beaktas vid beräkning av dagpenning? 

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckors 

tid före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste 

uppfylla arbetsvillkoret. 

Inkomster som beaktas 

• månads- eller timlön 

• semesterlön, -sjuklön och lön för uppsägningstid 

• lönetillägg: till exempel övertidsersättning, kvällsarbetstillägg, skiftarbetstillägg, ackordslön, 

helgdagsersättning 

• resultatbaserad lön, såsom olika resultatpremier och bonusar 

• skattepliktig naturaförmån 

• lön betalad som lönegaranti 

Inkomster som inte beaktas 

• semesterpenning och semesterersättning 

• skattefri naturaförmån 

• av arbetsgivaren betalad ekonomisk fördel med anknytning till avslutad anställning, eller ett så 

kallat gyllene handslag 

• ersättning och skadeersättning som motsvarar lön för uppsägningstid 

• inbesparing i arbetstidsbanken eller penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken 

• lön för väntetid 

• options- eller dividendinkomst 

Dagslönen som används för att bestämma dagpenning fås genom att dela lönen för 26 arbetsveckor 

med antalet arbetsdagar under denna period (fem dagar i veckan eller 130 dagar). Till arbetsdagar 

räknas inte dagar för vilka inte betalats lön på grund av frånvaro av godkännbart skäl, såsom till 

exempel på grund av oavlönad sjukfrånvaro. 

Ifall du arbetat säsongskaraktär kan din inkomstrelaterade dagpenning bestäms på basis av 

inkomsterna för tolv månader innan arbetslösheten. Detta förutsätter att arbetsmängden och därmed 

inkomsterna varit märkbart högre än normalt. 

Från din månadslön som används för att bestämma dagpenningen avdras arbetspensions- och 

arbetslöshetsförsäkringsavgift samt ett avdrag motsvarande sjukförsäkringens dagpenningsavgift 

(ArPL-avdrag), som är 4,24 % år 2019 och 4,14 % år 2020. 

https://teollisuuskassa.fi/sv/information-om-formaner/inkomstrelaterad-dagpenning/kan-jag-fa-inkomstrelaterad-dagpenning/
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Hur formas dagpenningens summa? 

Dagpenning består av grunddel och förtjänstdel. 

• Grunddelen är lika stor grunddagpenning, 33,66 euro i dagen år 2020. 
• Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. När lönen per månad är större än 

3 197,70 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 20 procent. 

Därtill utbetalas barnförhöjning på 

• 5,28 euro för under 18-årigt barn 
• totalt 7,76 euro för två barn 
• totalt 10,00 euro för tre eller flera barn per dag 

Barnförhöjning betalas för högst tre barn. 

Med dagpenningsräknare kan du göra en riktgivande beräkning av kommande dagpenning. 

Dagpenningens exakta storlek bestäms i beslutet som ges av arbetslöshetskassan. 

När betalas förhöjd dagpenning? 

Ifall du deltar i en sysselsättningsfrämjande service kan inkomstrelaterad dagpenning betalas 

förhöjd för högst 200 dagar. Förutsättningen för förhöjd förtjänstdel är att tjänsten avtalats i en 

sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån. 

Förhöjd förtjänstdel är 55 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. Ifall månadslönen 

överskrider 3 197,70 euro i månaden är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent för delen som 

överskrider denna gräns. 

Tilläggsuppgifter via förbundets arbetslöshetskassa; Offentliga och privata sektorns 
arbetslöshetskassans hemsida: www.jytk.fi eller via telefon 020 690 069.   

 

https://www.tyj.fi/sv/om-du-blir-arbetslos/dagpenningskalkylator/
https://teollisuuskassa.fi/sv/information-om-formaner/inkomstrelaterad-dagpenning/sysselsattningsframjande-service/
https://teollisuuskassa.fi/sv/information-om-formaner/inkomstrelaterad-dagpenning/hur-mycket-far-jag-i-dagpenning/forhojd-dagpenning-for-tid-av-sysselsattningsframjande-service/

