
DET LÖNAR SIG ATT VARA MEDLEM I KASSAN

VAD BÖR STUDERANDE VETA 

OM ARBETSLÖSHETSKASSOR?



TITTA PÅ VIDEON
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Man har ju alltid en massa saker att göra... 
Trots det så studerar vi ännu ett tag
Lektionens innehåll 

• Vad är arbetslöshetskassor? 
• För vem är arbetslöshetskassor avsedda? 
• Systemet för utkomstskydd för arbetslösa i Finland 
• Fastställande av inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa och 

förutsättningarna för det 
• Lönar det sig att gå med i arbetslöshetskassan? 
• Frågesport om utkomstskydd för arbetslösa 



Vad är arbetslöshetskassor?

Ibland kan det som nyutexaminerad vara svårt att hitta 
arbete, man kan vara arbetslös mellan tillfälliga arbeten, det 
permanenta arbetet upphör plötsligt eller så hittar man bara 
deltidsjobb.

För sådana situationer finns det i Finland arbetslöshetskassor, 
vars uppgift är att säkerställa sina medlemmars försörjning 
om de blir arbetslösa.



Arbetslöshetskassor i Finland

I Finland finns det flera arbetslöshetskassor för löntagare och en 
arbetslöshetskassa för företagare. En del kassor är branschspecifika, vilket 
innebär att arbete i en viss bransch är en förutsättning för att gå med i 
kassan. Andra förutsätter en viss utbildning. Dessutom finns det sådana 
kassor för löntagare som vem som helst kan gå med i.

Alla kassor betalar sina medlemmar utkomstskydd för arbetslösa med 
samma förutsättningar och utkomstskyddets belopp påverkas inte av vilken 
kassa man är medlem i.



För vem är arbetslöshetskassor avsedda?

Arbetslöshetskassorna är avsedda för alla som är i arbetslivet, vare sig 
personen är anställd eller företagare. Den största delen av dem som är i 
arbetslivet är medlemmar i en arbetslöshetskassa, vilket alltså innebär att 
de har försäkrat sig för den händelse att de blir arbetslösa.

Det lönar sig också att gå med i en kassa redan då du får ditt första jobb, 
när du har fyllt 18 år. Då samlar du in inkomstrelaterat utkomstskydd redan 
innan du tar din examen för den händelse att du inte hittar jobb genast efter 
studierna. 



HAR DU TIDIGARE HÖRT OM 

ARBETSLÖSHETSKASSOR? 



Systemet för utkomstskydd för arbetslösa

Hjälper till med jobbsökning och 
utreder om du söker jobb.

Betalning av arbetslöshetsskydd 
förutsätter att man anmäler sig som 

arbetslös arbetssökande till TE-byrån.

TE-byrån

Betalar 
utkomstskydd för 
arbetslösa om du 
inte är medlem i 

någon kassa. 

FPA

Betalar 
inkomstrelaterat 
utkomstskydd för 

arbetslösa om du är 
medlem i kassan.

Utkomstskydd för arbetslösa 

Arbetslöshetskassan



Det inkomstrelaterade beloppet 
ökar med lönen 
Då arbetskassans medlemmar är arbetslösa får de inkomstrelaterat 
utkomstskydd för arbetslösa som räknas utifrån lönen eller i fråga om 
företagare utifrån arbetsinkomster. 

De personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får 
utkomstskydd för arbetslösa som betalas av FPA. Vanligen är det lägre 
än det inkomstrelaterade utkomstskyddet.



Vad kostar medlemskapet och vad 
får man för det
I genomsnitt är arbetslöshetskassans medlemsavgift 
cirka 90 euro per år, men avgiftens storlek kan variera. I 
en del kassor betalas en lika stor års- eller månadsavgift 
och i en del en viss procentandel av lönen, varvid 
medlemsavgiften är desto större ju större inkomster 
personen har. 



Beräkningsexempel på inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa 
och utkomstskydd för arbetslösa som betalas av FPA

Lön före 
arbetslösheten/
månad

Inkomstrelaterat 
utkomstskydd(år 
2021) / månad

Utkomstskydd som 
betalas av FPA (år 
2021) / månad

1 500 €

1 045 €

726 €

2 000 €

1 260 €

726 €

2 500 €

1 476 €

726 €

3 000 €

1 691 €

726 €

3 500 €

1 871 €

726 €

4 000 €

1 967 €

726 €



Exempel:

Personen tjänar 2 000 euro i månaden och betalar en medlemsavgift 
på 92 euro baserat på genomsnittet för år 2021. Under 2021 är 
exempelpersonens inkomstrelaterade utkomstskydd för arbetslösa 
cirka 1 260 euro per månad.
 
Inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa är högre för en 
månad än medlemsavgiften under 13 år.



När får man inkomstrelaterat utkomstskydd för 
arbetslösa?

• 18–65 år

Ålder Medlemskap
• 6 månader som 

löntagare eller 
15 månader 
som företagare

• 6 månader som 
löntagare eller 
15 månader 
som företagare

Arbete
• Arbetslös 

arbetssökande  
i TE-byrån

Arbetssökande
• Personer under 

25 år har en 
yrkesinriktad 
examen eller 
har sökt två 
studieplatser

Skyldighet att 
studera



Studerande, gå med i arbetslöshetskassan 
redan när du sommarjobbar

Du tar din examen, 
yes!

Du går med i en arbetslöshetskassa när du sommarjobbar 
och arbetar i sammanlagt 6 månader under två somrar. Du hittar inget jobb 

genast efter att du har 
tagit din examen, 

men du får 
utkomstskydd för 

arbetslösa medan du 
söker jobb.

Du hittar ett jobb, 
vad fint!

Studier Studier

Sommarjobb i 
3 månader

Sommarjobb i 
3 månader

Utkomstskydd för arbetslösa förutsätter arbete i 6 månader. Om du studerar, kan du samla in arbetsveckor i upp till 9 år.



VISSTE DU ATT 18-ÅRINGAR KAN GÅ MED 

I KASSAN OCH FÅ UTKOMSTSKYDD FÖR 

ARBETSLÖSA TILL EXEMPEL OM  

DE INTE FÅR NÅGON STUDIEPLATS?



En av de viktigaste försäkringarna för unga

Det kan kännas avlägset för studerande att förbereda sig inför arbetslöshet – och kanske 
också tråkigt. Trots detta är det klokt att gå med i en kassa redan när man är ung, till 
exempel av följande anledningar: 

• Du kan samla in inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa redan innan du tar din examen
• Inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa är högre än FPA:s utkomstskydd för arbetslösa
• Kassans medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen, och därmed kan du skattefritt tjäna det belopp som 

motsvarar medlemsavgiften
• Alla arbetstagare betalar en arbetslöshetsförsäkringspremie ur sin lön oberoende av om de är medlemmar 

i en arbetslöshetskassa eller inte – genom att gå med i en kassa får du som arbetslös den förmån som du i 
varje fall betalar för

• Medlemsavgiften betalar sig flera gånger tillbaka om du blir arbetslös



Hur blir jag medlem?

Du kan gå med i en arbetslöshetskassa när du sommarjobbar, har ett 
deltidsjobb eller en tillsvidareanställning eller är företagare.
 
Man måste ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan. 
Instruktioner om hur du söker finns på kassans webbplats. Du hittar 
kontaktuppgifterna till alla arbetslöshetskassor i Finland på  
TYJ:s webbplats.

https://www.tyj.fi/sv


Ta fram mobilerna – nu har ni lov att göra det

Vi har behandlat arbetslöshetskassor, inkomstrelaterat utkomstskydd för 
arbetslösa och utkomstskydd för arbetslösa som betalas av FPA. Slutligen ska 
vi testa dina kunskaper om arbetslöshetskassor: 

Öppna webbläsaren i din telefon och gå till adressen www.kahoot.it 
Gå med i spelet med PIN-koden.

I spelet är kunskaper ett trumfkort, men man belönas också för snabbhet. 
Följ alltså noggrant frågorna och tryck på det rätta svarsalternativet så 
snabbt som möjligt!

http://www.kahoot.it


TACK!


