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Arbetslöshetsskydd för företagare, lättföretagare, delägare och företagares familjemedlemmar

Vad gör du om din
företagsverksamhet upphör?
Arbetslöshet kan kännas fjärran och delvis omöjlig i flertalet företagares livsfilosofi. Men det lönar sig ändå att vara beredd.t
Inkomstrelaterad dagpenning är inte löntagarnas ensamrätt. I Finland
kan man också som företagare vara medlem i en arbetslöshetskassa
som betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina arbetslösa medlemmar. Personer som med avseende på arbetslöshetsskydd betraktas
som företagare kan få arbetslöshetsskydd från en löntagarkassa endast under en sk. efterskyddsperiod, dvs. ifall företagsverksamheten
slutar inom mycket kort tid efter det den inleddes.
Eftersom företagarna inte kan förutse framtiden är medlemskap
i SYT-kassan ett lätt och förmånligt sätt att sköta sin personliga
riskhantering. På löntagarsidan är det naturligt och vardagligt att vara
medlem i ett förbund eller en arbetslöshetskassa, och det är ingen
dess märkvärdigare sak på företagarsidan heller.
Är man som företagare inte medlem i en arbetslöshetskassa och
blir arbetslös, kan man få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd
från Fpa. Är 2018 är grunddagpenningen 32,40 €, dvs. ca 696,60 € per
månad.
Företagarnas inkomstrelaterade dagpenning omfattar grunddel, förtjänstdel och eventuell barnförhöjning. Inkomstdagpenningen baserar
sig på arbetsinkomsten eller försäkringsnivån före arbetslösheten.
Du kan använda räknaren som finns på vår webbsida www.syt.fi för
att räkna ut beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning.
På miniminivå (12 576 €/år) är den inkomstrelaterade dagpenningen som SYT betalar redan 157,60 €/månad högre än Fpa:s arbetslöshetsersättning.
På miniminivå är SYT:s medlemsavgift 12,71 € per månad. Medlemsavgiften är avdragsgill i företagarnas personliga beskattning.
Inkomstrelaterad dagpenning betalas för 300, 400 eller 500 dagar.
I motsats till löntagare har man som företagare inte rätt till tilläggsdagar. Man kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till dess man fyller
65 år.
SYT – arbetslöshetsskydd för företagare sedan 1995
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) inledde sin
verksamhet år 1995, när lagstiftningen gjorde det möjligt att grunda
arbetslöshetskassor för företagare.
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SYT-kassan är ett samfund vars verksamhet är baserad på ömsesidigt ansvar och som har som syfte att i enlighet med gällande
lagstiftning för sina medlemmar tillhandahålla utkomstskydd och
till utkomstskyddet relaterade kostnadsersättningar som föreskrivs
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, samt övriga lagstadgade
förmåner som hör till kassans verksamhetsområde.
Kassamedlemmarna förvaltar kassan. Kassamötet är kassans högsta beslutsfattande organ som är öppet för alla medlemmar. Kassans
styrelse ansvarar för att kassans ärenden sköts i enlighet med gällande lagstiftning, kassans stadgar och kassamötets beslut.
SYT-kassan är avsedd för företagare, lättföretagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare
oberoende av bransch eller företagsform. SYT-kassan har fn. över
24 000 medlemmar. SYT-kassan är en ideellt oberoende företagar
kassa vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen.
Som företagare lönar det sig att vara medlem i Finlands största företagarkassa, eftersom man kan förlora en del av företagets
omsättning på grund av orsaker man inte själv kan påverka, t.ex. om
konkurrenssituationen förändras. Olycksfall, sjukdom eller andra
livsförändringar kan äventyra företagares utkomst. Som företagare
kan man också frivilligt avsluta sin företagsverksamhet.
Företagares inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd baserar sig på
frivillig arbetslöshetsförsäkring. När man har lagt ned sin företagsverksamhet kan man i lugn och ro överväga vad man vill göra i
fortsättningen.
Med avseende på arbetslöshetsskyddet är det viktigt att man har
klart för sig om man betraktas som företagare eller löntagare.
Begreppet företagare har en bred tolkning med avseende på
arbetslöshetsskyddet och tom. företagares familjemedlemmar som
inte äger den minsta lilla del i företaget eller som själv inte innehar
administrativ ställning i företaget kan ofta betraktas som företagare
ur arbetslöshetsperspektiv. Betraktas man som företagare med avseende på arbetslöshetsskyddet kan man vara medlem i en löntagarkassa endast 18 månader räknat från datum då företagsverksamheten
inleddes.

Varför lönar det sig att vara medlem i SYT-kassan?
• Företagsverksamhet innebär alltid risker och också för företagare
lönar det sig att teckna arbetslöshetsförsäkring.
• Arbetslöshetsförsäkring via en arbetslöshetskassa är förmånlig och
enkel riskhantering.
• Blir man företagare efter att ha arbetet som löntagare har man möjlighet att få oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår från sin
löntagakassa till SYT-kassan inom tre månader räknat från datum då
man inledde sin företagsverksamhet.
• På miniminivå är SYT:s medlemsavgift 12,71 € per månad.
• Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.
• Redan på miniminivå (årsarbetsinkomst 12 576 €) lönar det sig
att vara medlem i SYT. På miniminivå är dagpenningen 157,60 €/
månad högre än arbetslöshetsersättningen som Fpa betalar, dvs.
ca 854,20 €/månad.
• Medlemskap i SYT möjliggör inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning inklusive barnförhöjning.
• Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning
på basen av 15 månaders medlemskap och företagsverksamhet.
• Som medlem i SYT-kassan kan du ifall du blir arbetslös få inkomstrelaterad dagpenning i enlighet med försäkringsnivån du har valt,
utgångsvis högst 400 dagar.
• Under arbetslöshet betalar man sänkt medlemsavgift, 5 €/månad.
• Deltar man i sysselsättningsfrämjande tjänster kan man få förhöjd
dagpenning högst 200 dagar. Under sådan tid betalas förutom
arbetslöshetsförmån också skattefri kostnadsersättning, 9 eller
18 euro per vardag.

• Du kan få ett rörlighetsbidrag på ca 700 €/månad om du som
arbetslös tar emot ett heltidsarbete som medför en arbetsresa på
över tre timmar (tur och retur), eller ett deltidsarbete som medför
en arbetsresa på över två timmar (tur och retur). Vid deltidsarbete
betalas rörlighetsbidrag enligt arbetsdagar. Man kan ansöka om
rörlighetsbidrag redan innan det egentliga arbetet börjar, ifall man
inleder utbildning som står i samband med ett arbetsförhållande
som fortgår över två månader.

Företagsvärlden går igenom ständiga förändringsprocesser,
konjunkturerna växlar och vad som idag är framgångsrik business kan i morgon redan vara förbi. Medlemskap i en arbetslöshetskassa är ett sätt att hantera riskerna som företagsverksamhet medför och trygga sin utkomst ifall man skulle bli arbetslös.
Vad händer ifall din företagsverksamhet upphör?
Över 24 000 förtagare har redan försäkrat sig med tanke på
arbetslöshet. Försäkra dig du också - bli medlem i SYT redan i
dag: www.syt.fi/jaseneksi/liity-jaseneksi
Den skatteavdragsgilla medlemsavgiften år 2018 är som lägst
under 13 €/månad.
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Företagare eller löntagare?

Vem betraktas som företagare
inom arbetslöshetsskyddet?
Kan vem som helst bli medlem i SYT-kassan? Nej, inte riktigt
vem som helst. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ställer
vissa villkor.
Inom arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man
arbetar i ett företag, där man själv eller man själv tillsammans med
familjen eller familjen äger en i lag fastställd andel.
Även personer som förvärvsarbetar utan att vara anställda i arbetseller ämbetsförhållande (t.ex. frilansare och personer som arbetar via
faktureringsbolag, sk. lättföretagare) betraktas som företagare.
Man kan bli medlem i SYT-kassan om man permanent bor i Finland
och är företagare, yrkesutövare, lättföretagare, delägare i ett företag
eller familjemedlem som arbetar i företagarens företag och har
en pensionsförsäkring som baserar sig på en årsinkomst på minst
12 576 euro (FöPL, LFöPL, ArPL).
Faktum att du äger ett företag eller en del av ett företag gör dig inte
till företagare. Har du löneanställning och din företagsverksamhet är
en bisyssla lönar det sig vanligtvis att ordna arbetslöshetsskydd via en
arbetslöshetskassa för löntagare.
Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även
sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.
Man betraktas inneha ledande ställning om man är verkställande
direktör eller styrelsemedlem i företaget. I bolag med jämndelat
ägandeskap betraktas bolagsmän vars ägandeandel överskrider 15 %
inneha ledande ställning.
I enlighet med definitionen för begreppet företagare kan indirekt
ägande via ett annat företag också räknas med i ägandeandelen.
Indirekt ägande via ett annat företag räknas med ifall personen i fråga
själv eller tillsammans med familjen äger minst 50 % av mellanbolaget.
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Inom arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare
om man är
• FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig (stipendietagare uteslutna)
Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares
familjemedlem, betraktas man också som företagare om man
• arbetar i ledande ställning (vd, styrelsemedlem) i ett företag
där man själv äger minst 15 % eller familjen (eller man själv
tillsammans med familjen) äger minst 30 % (eller där man
själv/alla tillsammans på annat sätt innehar motsvarande
bestämmanderätt).
• arbetar (utan ledande ställning) i ett företag där man själv
eller familjen (eller man själv tillsammans med familjen) äger
minst 50 % (eller där man själv/alla tillsammans på annat sätt
innehar motsvarande bestämmanderätt).

Företagare eller löntagare?
Ligger din eller din familjs ägandeandel under SYT-kassan gräns för
medlemskap?
• Då lönar det sig att teckna arbetslöshetsförsäkring i en löntagarkassa.
Är din FöPL-/LFöPL-nivå inte tillräcklig?
• Höj först din pensionsnivå och bli sedan medlem i SYT-kassan.
Mera information: www.tyj.fi

Pensionsförsäkring minst 12 576 €/år

ArPL-försäkrad delägare
företagares familjemedlem

FöPL- eller LFöPLförsäkrad företagare

Arbetstagare ägandeandel: 50 % egen
eller tillsammans med familjen

Ledande stöllning (vd eller styrelsemedlem)
ägandeandel: 15 % egen, 30 % tillsammans med familjen

Obs! Även företagares make/maka
ägandenadel 0 %, om maken/makan äger minst 50%
av företaget där familje-medlemmen arbetar
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Nya företagare

Att inleda sin företagsverksamhet
Företagsverksamheten betraktas vanligtvis ha inletts när
1. företaget eller yrkesutövaren har inlett sin egentliga produktionsverksamhet eller sin ekonomiska verksamhet, och
2. företaget eller yrkesutövaren har antecknats i skatteförvaltningens register över momsskyldiga och i förskottsinnehållningsregistret, eller
3. företaget har antecknats i skatteförvaltningens arbets
givarregister.

Nya företagare
Blir företagsverksamheten din huvudsyssla ska du bli medlem i
SYT-kassan genast när din företagsverksamhet börjar. Då börjar du
tjäna in ditt arbetsvillkor genast och du kan få inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd från SYT-kassan redan efter 15 månader, ifall du då
skulle bli arbetslös. Är du medlem i en löntagarkassa har du möjlighet
till oavbrutet arbetslöshetsskydd.
Från löntagare till företagare – du kan ha rätt till oavbrutet arbetslöshetsskydd
Ditt arbetslöshetsskydd fortgår utan avbrott om du är medlem i en
löntagarkassa och övergår från löntagarkassan till SYT-kassan inom
tre månader räknat från datum då du blev företagare. Du måste också
bli medlem i din nya kassa inom en månad räknat från datum då du gick
ut ur din tidigare kassa.
Som företagare lönar det sig inte att bli kvar som medlem i en
löntagakassa, eftersom medlemskap i en löntagarkassa inte tjänar
in företagares rätt till dagpenning. Dessutom förlorar du din rätt till
redan intjänad löntagares dagpenning när företagsverksamheten har
fortgått 18 månader.
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Har du inte hunnit bli medlem genast ska du göra det nu, så att
avbrottet blir så kort som möjligt. Din rätt att få på din löneinkomst
baserad dagpenning fortgår högst 18 månader räknat från datum när
du inledde din företagsverksamhet, och din rätt att få på din företagarinkomst baserad dagpenning börjar när du har varit verksam som
företagare minst 15 månader under din tid som medlem i SYT-kassan.
Medlemskap för etablerade företagare
Också personer som har varit verksamma som företagare under längre tid är välkomna att bli medlemmar i kassan. Medlemskapet börjar
när anslutningsblanketten (elektronisk eller pappersblankett) har
kommit fram till SYT-kassan.
Som medlem i en företagarkassa har man rätt att få inkomstrelaterad dagpenning efter att ha varit försäkrad minst 15 månader och
förutsatt att man under sin tid som försäkrad har uppfyllt företagares
arbetsvillkor.
Hur blir jag medlem i SYT-kassan?
Man kan bli medlem i SYT-kassan via internet på adressen www.syt.fi
eller använda blanketten som finns i föreliggande broschyr.
Vill du att kassans sakkunniga personal kontaktar dig beträffande
medlemskap ska du skicka kontaktbegäran t.ex. per e-post till
neuvonta@syt.fi. Uppge namn, företagets namn samt telefonnummer.
Du kan själv påverka din inkomstdagpenningsnivå
Som medlem i SYT-kassan väljer du själv beloppet för ditt arbetslöshetsskydd: miniminivån är 12 576 euro per år, maximinivån motsvarar
årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring.
Det lönar sig att genast teckna försäkring som motsvarar din FöPL-,
LFöPL- eller ArPL-arbetsinkomst.

Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % vid en senare tidpunkt träder höjningen i full kraft först 15 månader efter datum då höjningen
gjordes. Man kan inte teckna arbetslöshetsförsäkring som överskrider
FöPL-, LFöPL- eller ArPL-arbetsinkomstens nivå. Man ska alltid skriftligen meddela kassan om ändringar i arbetsinkomst.
Hur väljer jag försäkringsnivå i kassan?
1. FöPL- eller LFöPL-försäkrade företagare
FöPL- eller LFöPL-försäkringarnas årsarbetsinkomst utgör maximinivån som man som företagare kan försäkra sig för i SYT-kassan. För
FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som
har överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man
väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina
FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster och sin i företagarställning förtjänade ArPL-lön. Man ska beakta att dividender, privatuttag eller i beskattningen fastställda arbetsinkomster inte påverkar arbetsinkomsten.
2. ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlemmar
ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan
försäkra sig i SYT-kassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de
facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har
du dessutom FöPL- eller LFöPL- arbetsinkomster kan du räkna ihop
dem när du väljer försäkringsnivå.
Exempel:
Företagaren inledde sin verksamhet 1.1.2017 och blev kvar
som medlem i en arbetslöshetskassa för löntagare 18 månader,
1.1.2017–30.6.2018. Företagaren hade ikraftvarande rätt till
efterskydd 18 månader.
Företagaren går ut ur löntagarkassan 30.6.2018 och blir
medlem i SYT-kassan 1.7.2018. Hen är utan inkomstrelate
rat arbetslöshetsskydd 15 månader till dess hen får rätt till
dagpenning i SYT 1.10.2019, när hen eventuellt har tjänat
in sitt 15 månaders medlemskap och arbetsvillkor.
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Vad kostar det att vara medlem och vad får man?

Vad kostar det att
vara medlem och
vad får man?
Dina försäkringspremier fastställs i förhållande till riskerna. En liten
årlig investering ger mångtiofaldig avkastning ifall man skulle bli arbetslös. Företagare kan avdra sina försäkringspremier i sin personliga
beskattning, vilket skär bort tom. hälften. Som alla försäkringar är
arbetslöshetsförsäkringen dyr att betala, men billig om olyckan skulle
vara framme.
SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av arbetslöshets
försäkringsnivån som företagaren väljer.
Medlemsavgiften är 2,25 % av 5 800 euro överskridande del av
årsarbetsinkomsten som ligger till grund för försäkringen.
Du kan välja försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbets
inkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för din pensionsförsäkring. Summan kan alltså vara vilket belopp i euro som helst som
överskrider 12 576 euro.
Det lönar sig att genast teckna arbetslöshetsförsäkring som motsvarar FöPL-, LFöPL- eller ArPL-inkomsterna. Höjningar på över 20 %
som görs vid en senare tidpunkt träder i full kraft först 15 månader
efter höjningen.
Företagardagpenningen som SYT-kassan betalar omfattar grunddagpenning, förtjänstandel plus eventuell barnförhöjning. År 2018 är
grunddagpenningen 32,40 euro. Förtjänstandelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddagpenningen. Överskrider månadsinkomsten 3 078 euro är förtjänstandelen för överskridande del 20 %.
I tabellen nedan finns exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och
dagpenning. Är din FöPL-arbetsinkomst t.ex. 21 850 euro per år kan
du välja vilket belopp som helst mellan 12 576 och 21 850 euro som
försäkringsnivå i SYT.
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Som lägst är
medlemsavgiften
under 13 €/mån
Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2018
Arbets
inkomst
€/år

Medlems- Medlemsavgift
avgift
€/mån
€/år

Dag
Dag
penning penning
€/vardag €/mån

Inkomst-dag
penning vs. grunddagpenning €/mån

12 576
15 000
18 000
20 000
25 000
26 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

12,71
17,25
22,88
26,63
36,00
37,88
45,38
54,75
64,13
73,50
82,88
101,63
120,38
139,13
157,88

39,73
43,98
49,22
52,7
61,42
63,17
70,15
78,87
84,62
88,49
92,37
100,12
107,87
115,63
123,38

157,60
248,97
361,63
436,45
623,93
661,56
811,63
999,11
1 122,73
1 205,94
1 289,36
1 455,98
1 622,61
1 789,45
1 956,07

152,46
207,00
274,50
319,50
432,00
454,50
544,50
657,00
769,50
882,00
994,50
1 219,50
1 444,50
1 669,50
1 894,50

854,20
945,57
1 058,23
1 133,05
1 320,53
1 358,16
1 508,23
1 695,71
1 819,33
1 902,54
1 985,96
2 152,58
2 319,21
2 486,05
2 652,67

Personer som får arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under
18 år får dagpenning plus barnförhöjning: 5,23 € för ett barn, sammanlagt 7,68 € för två barn och sammanlagt 9,90 € för tre eller flera barn.

Stegmärken för företagare
som har blivit arbetslösa
När kan man som företagare få dagpenning?
Kan en företagare vara arbetslös? Det enkla svaret är ja. Som företagare är man berättigad till dagpenning om man har uppfyllt företagares arbetsvillkor och bevisligen har lagt ned sin företagsverksamhet.
Företagsverksamheten betraktas ha lagts ned om företaget har sålts,
försatts i konkurs eller likvidation eller om bolagsmännen - när det är
fråga om annan bolagsform än aktiebolag - sinsemellan har avtalat om
upplösning av företaget.
I huvudsak betraktas företagsverksamheten också ha lagts ned när
produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har
avslutats och företagaren har sagt upp sin pensionsförsäkring, lagt in
anmälan till skatteförvaltningen om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret och även lagt in anmälan
om strykning av företaget i registret över momsskyldiga eller om avbrott i företagsverksamheten. Företaget får bli kvar i handelsregistret.
Dagpenning betalas utan krav på nedläggning av företagsverksamheten ifall företagarens arbetsförmåga permanent har minskat i
väsentlig omfattning, ifall företagsverksamheten på grund av naturförhållanden är säsongbetonad eller ifall företagaren kan jämställas
med löntagare, dvs. hen utför arbete åt fåtaliga uppdragsgivare och
har ingen fast inköps- eller försäljningsadress eller motsvarande verksamhetslokal där verksamheten drivs.
Som företagare kan man inte permittera sig själv på grund av brist
på arbete, men familjemedlemmar kan permitteras under förutsättningen att företaget samtidigt förutom en familjemedlem har permitterat en utomstående arbetstagare.
Nedläggning av privat näringsidkares företagsverksamhet
1) Produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten
har i enlighet med arbetssökandes som tillförlitlig bedömda anmälan
lagts ned eller det är i övrigt uppenbart att verksamheten inte längre
fortsätter, och
2) Personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i
enlighet med lagen om pension för företagare eller pension för lantbruksföretagare.
Företagare som blir arbetslösa ska anmäla sig som arbetslösa arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. Den lokala arbetskraftsmyndigheten ger sitt utlåtande till kassan med avseende på företagarens arbetslöshet. Kassan kan inte ta beslut i strid med TE-byråns utlåtande.

OM DU BLIR ARBETSLÖS:
Anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån

Är du är inte medlem
i en arbetslöshetskassa

Är du är medlem
i en arbetslöshetskassa

Ansök om
grunddagpenning

Ansök om
inkomstdagpenning

Exempel:

Exempel:

FöPL
25 000 € (2 083,33 €/mån)

FöPL
25 000 € (2 083,33 €/mån)

Medlemsavgift
0 €/mån
Arbetslöshetsdagpenning
696,60 €/månad

Medlemsavgift
36,00 € /mån
Medlemsavgiften
är skatteavdragsgill

Högst 400 dagar

Arbetslöshetsdagpenning
1 320,53 €/mån
Högst 400 dagar

Fortsätter på nästa uppslag
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Företagares familjemedlems permittering
Företagares familjemedlemmar kan ha rätt till arbetslöshetsförmån
på grund av permittering om deras försäkring baserar sig på annan
pensionslag än lagen om pension för företagare eller lagen om pension
för lantbruksföretagare och företaget också har permitterat eller sagt
upp personer som inte är företagares familjemedlemmar.
Villkor för betalning av dagpenning:
• SYT-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning på basen av
arbets- och näringsbyråns utlåtande.
• För att få dagpenning måste du anmäla dig som arbetslös arbets
sökande till TE-byrån, som utreder om din företagsverksamhet eller
sysselsättning har slutat.
• Du måste ha varit medlem i SYT-kassan och arbetat som företagare
minst 15 månader och din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller
ArPL) måste ha varit i kraft på minst miniminivå 12 576 euro per år.
• Förutsättningen uppfylls om du under de senaste 48 månaderna
har arbetat som företagare och varit medlem i kassan minst 15
månader. Det här är företagares sk. arbetsvillkor. Obs! Företagares
arbetsvillkor intjänas inte under tidsperioder man har fått t.ex.
sjukdagpenning eller moderskaps-/faderskapsdagpenning. Sjukdag
penning betalas av Fpa eller försäkringsbolag.
• Nya företagare kan ha rätt till dagpenning på basen av efterskydd.
Efterskyddet är i kraft högst 18 månader räknat från datum när
företagsverksamheten inleddes.
• Eventuell periodisering av försäljningsvinst kan skjuta upp tid
punkten då betalning av dagpenning börjar.
• Man kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning högst tills
man fyller 65 år.
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Om du blir arbetslös:
• Betalning av dagpenning förutsätter positivt utlåtande från TE-
byrån samt att arbetsvillkoret har uppfyllts.
• Inkomstrelaterad dagpenning betalas fem vardagar per vecka och i
huvudsak högst 400 dagar. Självrisktiden är fem vardagar.
• Dagpenningen omfattar grunddagpenning plus förtjänstdel som
är 45 % av skillnaden mellan lönen och grunddelen. Överskrider
månadsinkomsten 3 078 euro är förtjänstdelen för överskridande
del 20 %. Dagpenning är beskattningsbar inkomst.
• Får man arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under 18 år
betalas barnförhöjning. Barnförhöjningen utgör 5,23 euro för ett
barn, 7,68 euro för två barn och 9,90 euro för tre eller flera barn
under 18 år.
• Dagpenningens belopp inklusive barnförhöjningar får vara högst
90 % av arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen.
• Under arbetslöshet betalas nedsatt medlemsavgift, 5 €/månad.
• Som arbetslös kan man arbeta på deltid eller heltid. Vid deltidsarbete betalas sk. jämkad dagpenning. I den jämkade dagpenningen
beaktas en skyddsdel på 300 euro. Arbete sparar in arbetslöshetsdagar.
• Man har möjlighet att få rörlighetsbidrag inklusive barnförhöjning,
ifall man som arbetslös tar emot ett heltidsarbete som medför en
arbetsresa på över tre timmar tur och retur, eller ett deltidsarbete
som medför en arbetsresa på över två timmar tur och retur. Vid
deltidsarbete betalas rörlighetsbidrag enligt arbetsdagar.
• Företagare har inte tillgång till den sk. pensionsslussen. Har
dagpenning betalats för maximalt antal dagar betalas inte några
tilläggsdagar före ålderspensionen.
• Dagpenning är beskattningsbar inkomst.
• Makas/makes inkomster påverkar inte dagpenningen.
Arbetsvillkoret
Företagares arbetsvillkor uppfylls när företagaren under sin medlemstid SYT-kassan har arbetat som företagare på heltid minst 15 månade,
och årsarbetsinkomsten som har legat som grund för hens lagstadgade pensionsförsäkring har under ifrågavarande tid varit minst
12 576 euro. Har företagaren när hen blev arbetslös inte uppfyllt före
tagares arbetsvillkor och företagsverksamheten har fortgått under
18 månader, utreder kassan om företagaren rätt att få på löneinkomsten baserad dagpenning (sk. efterskydd) fortfarande är i kraft.
Hur beräknas företagares inkomstdagpenning?
Inkomstdagpenningen beräknas utgående från pensionsförsäkringsnivån eller medeltalet för de nivåer man har försäkrat sig för under de
senaste 15 månaderna inom en tidsperiod som omfattar de senaste
48 månaderna innan företagsverksamheten inleddes.
Dagpenning beräknas lika för företagare och löntagare. När dagpenning fastställs jämför man försäkringsnivåerna i SYT-kassan och
pensionsförsäkringsbolaget för samma tidsperiod. Dagpenning fast-

Dagpenning beräknas
lika för företagare
och löntagare.

ställs enligt den lägre nivån. Den lägsta pensionsinkomsten för vilken
dagpenning kan fastställas är 12 576 €/år. Har pensionsförsäkrings
inkomsten och/eller arbetsinkomsten som har uppgetts till SYT-kassan
varierat, betalas dagpenning i enlighet med medeltalet för månadsarbetsinkomsterna under de senaste 15 månaderna för arbetslösheten.
I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man i
arbetsinkomsten beakta en höjning på högst 20%. Har man höjt sin
försäkringsnivå i kassan över 20 %, måste man behålla sin höjda nivå
minst 15 månader för att också den 20 % överskridande delen ska
kunna beaktas vid beräkning av dagpenning.
Dagpenning inklusive barnförhöjning får utgöra högst 90% av
inkomsten som ligger till grund för dagpenningen.
Arbetslöshetsskyddets aktiveringsmodell
År 2018 börjar arbetslöshetskassorna följa upp dagpenningssökandes
aktivitet i perioder om 65 betalningsdagar. Uppföljning sker retroaktivt, så sökandes aktivitet utvärderas första gången i början av april.
Aktiveringsmodellen innebär att man som dagpenningssökande
måste påvisa att man har varit aktiv - man måste ha arbetat, deltagit
i sysselsättningsfrämjande tjänster eller arbetat som företagare.
Har sökande inte varit aktiva på det sätt som föreskrivs i lagen sänks
dagpenningens belopp 4,65 %.
Aktivitetsuppföljning sker i perioder på 65 betalningsdagar. Det
här betyder att arbetslöshetskassan, efter att ha betalat arbetslöshetsdagpenning 65 betalningsdagar, kontrollerar att sökande har
varit aktiva på det sätt som föreskrivs i lag. Uppfylls inte kravet sänks
arbetslöshetsdagpenningen 4,65 % för följande 65 betalningsdagar.
Inskärning görs utgående från den fulla arbetslöshetsdagpenningen. Dagpenningen sänks bara en gång, dvs. efter 65 dagar återgår
betalningsbeloppet till full dagpenning eller fortsätter som det är.
Ingen ny inskärning görs trots att man eventuellt inte har varit aktiv,
utan dagpenningen fortgår som den är till dess aktivitetskravet under
en följande 65-dagarsperiod uppfylls. 65 dagar motsvarar ca tre
månader.
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Du är aktiv på avsett sätt ifall du:
• under granskningsperiodens gång har arbetat sammanlagt minst
18 timmar, dvs. i den omfattning som krävs för att arbetet då det utförs inom en kalendervecka skulle uppfylla löntagares arbetsvillkor,
• under granskningsperiodens gång i företagararbete har förtjänat
sammanlagt minst 23 procent av månadsinkomsten som förtagares
arbetsvillkor kräver (1 048 € x 0,23 = 241,04 €),
• har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster fem dagar,
• har deltagit i andra av arbetskraftsmyndigheterna ordnade tjänster
eller verksamheter med syfte att främja förutsättningarna för
sysselsättning fem dagar, eller
• du har deltagit i andra på arbetsplatsen eller sysselsättningssyfte
till stöd för rekrytering ordnad verksamhet, under förutsättning att
dessa berättigar till arbetslöshetsförmån.
Man måste alltså uppfylla aktivitetskravet genom att arbeta eller delta
i sysselsättningsfrämjande tjänster, inte både och.
I vissa situationer uppföljs inte förmånstagares aktivitet och förmånens nivå sänks inte.
Du behöver inte uppfylla aktivitetskravet ifall
• du har ansökt om invalidpension,
• du arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare,
• du lyfter socialförmån som har beviljats på grund av arbetsoförmåga eller skada, eller
• din oavbrutna dagpenning som har beviljats på grund av permittering eller förkortad arbetsvecka gäller kortare tid än 65 betalningsdagar.
Självrisktid och periodisering av försäljningsvinst
Självrisktiden är alltid fem (5) vardagar. Företagare som har blivit
arbetslösa ska också fylla i en utredningsblankett som berör företagsverksamhetens ekonomiska situation vid tidpunkten för nedläggning.
Man är inte berättigad till inkomstdagpenning för en viss period
över vilken företagsegendomens försäljningsvinst som står i samband
med företagsverksamheten nedläggning periodiseras. Försäljningsvinst från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar betraktas stå i samband med företagets nedläggning också
ifall försäljningsvinsten har erhållits inom en period av sex månader
före företagets nedläggning.
Försäljningsvinst kan uppkomma t.ex. på grund av försäljning av
aktieinnehav, bolagsandel, företagsverksamhet eller företagsegendom. Man ska också beakta att ”försäljningsvinst” kan föreligga som
följd av att företagsegendom inte har sålts eller företagsegendom har
tagits i eget bruk.
Försäljningsvinst periodiseras emellertid inte om företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader eller om slutsumman i balansräkningen för företagets sista räkenskapsperiod minus företagets skulder
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är högst 20 000 €. Saknas balansräkning används förteckning över
företagets egendom.
Företagsvinst periodiseras i enlighet med arbetsinkomsten som
ligger till grund för inkomstdagpenningen. Försäljningsvinst från företagsegendom periodiseras över högst 24 månader.
Periodiseringen skjuter upp tidpunkten vid vilken betalning av
dagpenning för maximiperioden börjar.
Inkomstdagpenningens betalningslängd
Inkomstdagpenning betalas fem vardagar per vecka och i huvudsak
högst 400 arbetslöshetsdagar. Eftersom inkomstrelaterad dagpenning
betalas för fem vardagar per vecka utgår maximiperioden tidigast
efter ca 18 månader.
Har arbetssökande en arbetshistoria på mindre än tre år är
maximiperioden för dagpenning 300 dagar. Personer som vid fyllda
58 år uppfyller arbetsvillkoret och har arbetat minst fem år under de
senaste 20 åren kan få inkomstdagpenning 500 dagar.
I motsats till löntagare har företagare inte rätt till extradagar. När
maximiperioden har nåtts kan personer som har arbetat som företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Man kan få inkomst
relaterad dagpenning högst till dess man fyller 65 år.
Inkomstdagpenning under de första månaderna som företagare
När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös utvärderas
från och med början av år 2018 företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det
företagsverksamheten har börjat. Som arbetslös arbetssökande kan
man alltså i fortsättningen få inkomstdagpenning minst fyra månader
efter det företagsverksamheten har börjat. Man ska meddela TE-
byrån om sin företagsverksamhet genast när man inleder den.
Inkomsterna från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp i enlighet med reglerna för jämkning. Betraktas
företagsverksamheten efter fyra månader som bisyssla kan inkomstdagpenning fortsättningsvis betalas. Betraktas företagsverksamheten
som huvudsyssla utgår rätten till inkomstdagpenning.
Den här nya möjligheten att få dagpenning fyra månader berör personer som tidigast 1.1.2018 eller senare som arbetslösa har startat/
startar sin företagsverksamhet.
Företagsverksamhet som bisyssla
Företagare som idkar företagsverksamhet som bisyssla kan ha rätt till
jämkad arbetslöshetsförmån. Då påverkar inkomsterna från företagsverksamheten dagpenningens belopp.
Företagare kan påvisa att företagsverksamhet eller eget arbete inte
utgör något hinder för att ta emot heltidsarbete genom att utföra företagsverksamhet eller heltidsarbete som inte står i samband med det
egna arbetet under minst sex månader, förutsatt att ingen förändring
sker med avseende på företagsverksamhetens omfattning.

Den lägsta pensions-
inkomsten för vilken
dagpenning kan
beviljas är 12 564 €/år.

Företagsverksamheten kan också betraktas som bisyssla på basen
av annan utredning som påvisar att verksamhetens omfattning är
ringa. Jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan betalas till kassamedlemmar som har uppfyllt arbets- och försäkringsvillkoret. Sökande
måste också ha anmält sig som arbetslös arbetssökande, vara arbetsförmögen och tillgänglig på arbetsmarknaden. Vi rekommenderar att
du kontaktar TE-byrån för mera information: www.te-palvelut.fi.
Rörlighetsbidraget
Arbetslöshetskassorna betalar också en förmån som går under
benämningen rörlighetsbidrag. Rörlighetsbidraget har som syfte
att uppmuntra arbetssökande att ta emot arbete som medför långa
arbetsresor, dvs. ersätta kostnader för arbetsresor eller flyttning.
Rörlighetsbidraget motsvarar grunddagpenningen (2018: 32,40 euro)
och betalas högst fem dagar per vecka. Vid deltidsarbete betalas
rörlighetsbidrag enligt arbetsdagar.
År 2018 är rörlighetsbidragets barnförhöjning 5,23 € per dag för ett
barn, 7,68 euro per dag för två barn och 9,90 euro per dag för tre eller
flera barn under 18 år.

Ligger arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade
utbildningen ordnas över 200 kilometer från din bostadsort eller din
bostadsort före flyttning kan du få förhöjt rörlighetsbidrag. År 2018 är
förhöjningsdelen 4,74 euro per dag.
På månadsnivå är rörlighetsbidragets belopp vid heltidsarbete utan
förhöjningsdel ca 700 euro.
Man ska ansöka om rörlighetsbidrag inom tre månader räknat från
datum när arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar.
Längd
Rörlighetsbidragets längd beror på arbetets längd enligt följande:
Rörlighetsbidragets maximilängd förlängs inte även om förmånen
skulle betalas för mindre än fem dagar per vecka.
Arbetet fortgår minst
2 månader		
3 månader		
4 månader		

Bidrag betals
1 månader		
1,5 månader
2 månader		
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Förutsättningarna
Förutsättningarna för att bidrag ska kunna betalas är följande:
• vid tidpunkten när arbetet eller utbildningen börjar är din resa till
arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen
sker tur och retur (gäller också vid flyttning till arbetsorten vid
överenskommelse om anställning) vid heltidsarbete över tre timmar
per dag och vid deltidsarbete över två timmar per dag,
• du är berättigad till arbetslöshetsförmån precis innan arbetet eller
utbildningen påbörjas, och
• ditt arbete fortgår minst två månader.
Dagpenning under sysselsättningsfrämjande tjänster =
förhöjd dagpenning
TE-byrån kan vägleda arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande tjänster som berättigar till arbetslöshetsdagpenning. Personer
som får dagpenning kan ha rätt att få förhöjd förtjänstandel medan de
deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Förhöjd arbetslöshetsförmån kan betalas under sysselsättningsfrämjande tjänster ifall tjänsterna har överenskommits om i sysselsättningsplanen eller motsvarande
ersättande plan.
Den förhöjda förtjänstandelen är 55 % av skillnaden mellan dags
lönen och grunddelen. Överskrider årsinkomsten vändpunkten (2018:
36 936 €) är förtjänstandelen för överskridande del 25 %.
När förhöjd förtjänstandel betalas kan inkomstdagpenningen
inklusive barnförhöjning högst motsvara lönen som ligger till grund
för dagpenningen. Också då motsvarar inkomstdagpenningen minst
grunddagpenning plus barnförhöjning. Förhöjd förtjänstandel kan
betalas högst 200 dagar.
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Medan man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster betalas
arbetslöshetsförmån oberoende av karenstid. Självrisktiden löper
också under sysselsättningsfrämjande tjänster, dvs. förmån betalas
oberoende av självrisktid.
Dagpenning kan också beviljas till företagare ifall arbetslöshetshot
föreligger, även om företagsverksamheten skulle ha lagts ned. Då
betalas förmån som motsvarar grunddagpenningen.
Under flertalet sysselsättningsfrämjande tjänster betalas förutom
arbetslöshetsförmån också skattefri kostnadsersättning. Kostnads
ersättningen är 9 eller 18 euro per vardag.
Dagpenning som betalas under sysselsättningsfrämjande tjänster
minskar maximitiden för arbetslöshetsersättning.
Sysselsättningsfrämjande tjänster omfattar t.ex.:
• Jobbsökarträning
• Karriärträning
• Träning: utbildningsträning och arbetsträning
• Arbetskraftsutbildning
• Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån som stöd
• Frivilliga studier som avses i 22–24 § i lagen om främjande av
integration
• Rehabiliterande arbetsverksamhet
Rekryteringsträningen som finns tillgänglig under 2017 och 2018
är ingen sysselsättningsfrämjande tjänst. Ingen förhöjningsdel eller
kostnadsersättning betalas.
TE-byrån har mera information: www.te-palvelut.fi.
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Som lägst är vår medlemsavgift
under 13 € i månaden.
För 13 euro kan du köpa:

Popcorn och
cola på bio

Lunch med
dryck

Tre specialkaffe

...eller inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

SYT-kassans sakkunniga
personal betjänar och ger
råd i frågor som gäller
företagares och företagares familjemedlemmars
arbetslöshetsskydd.

Per telefon (09) 622 4830:
måndag-torsdag kl. 9–12
och tisdag kl. 13–15
På kontoret vardagar kl. 9–15:
Mannerheimvägen 76 A, 4 vån.,
Helsingfors

SYT-kassan tryggar dig som är företagare
Är du småföretagare, lättföretagare, egenföretagare, handlare,
franchisingföretagare, yrkesutövare, delägare, företagares familjemedlem eller ensamföretagare? Företagarnas Arbetslöshetskassa i
Finland grundades för att trygga dig som företagare.
Arbetslöshetsförsäkring är inte löntagarnas ensamrätt. I Finland
kan också företagare vara medlemmar i en arbetslöshetskassa som
betalar inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa företagare.
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland är en oberoende
arbetslöshetskassa som grundades av finländska företagare 1995.
Över 24 000 företagare har redan valt SYT-kassans trygghet. SYT är
landets största arbetslöshetskassa för företagare.
SYT-kassan omfattar företagare i flera olika branscher. Du kan
vara företagare i bygg- eller servicebranschen, lättföretagare,
butiksinnehavare, frisör, bokförare, advokat eller konsult SYT-kassan tryggar din verksamhet.
Kassan erbjuder frivillig arbetslöshetsförsäkring med målsättning att förbättra företagares livskvalitet och trygghet. SYT betalar
inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till sina medlemmar.
Kassans allmänna villkor och arbetslöshetsskyddets nivå har fastställts i lagen om arbetslöshetskassor och i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa.
Finansinspektionen övervakar SYT-kassans verksamhet.

På Internet:
neuvonta@syt.fi
www.syt.fi
www.facebook.com/syt.fi

Postadress:
Företagarnas Arbetslöshetskassa
i Finland
PB 999, Mannerheimvägen 76 A,
00101 Helsingfors
Tfn (09) 622 4830
fax (09) 622 4840
neuvonta@syt.fi

