
 Om du blir arbetslös eller permitterad på heltid eller deltid, kan du som medlem i arbetslöshetskassan 
ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Gör så här:  
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Ansök i fortsättningen om dagpenning i perioder om fyra veckor eller en månad 
om permitteringen eller arbetslösheten inte upphör tidigare. 

Webbtjänst 
www.palvelualojenkassa.fi/sv

Telefonservice 
må–fre 10–14 tel. 020 690 211 

MINNESLISTA FÖR DIG SOM ANSÖKER OM 
INKOMSTRELATERAD DAGPENNING 

SKICKA IN ANSÖKAN MED BILAGOR TILL ARBETSLÖSHETSKASSAN. 
Dagpenning söks alltid i efterhand så fyll i ansökan fram till den dag du skickar din ansökan. 
Ansökningar på papper ska skickas till Servicebranschernas arbetslöshetskassa, PB 93, 00531 
Helsingfors. 

Kom ihåg att inkomstrelaterad dagpenning utbetalas för högst tre månader i efterskott så skicka 
in din ansökan i tid.  

BIFOGA NÖDVÄNDIGA BILAGOR TILL DIN ANSÖKAN. Till ansökan
ska bifogas minst en kopia av anställningsavtalet och en kopia av anmälan om permittering. 
Kassan får uppgifterna om förskottsinnehållning direkt Skatteförvaltningen, och då görs en 
förskottsinnehållning på minst 25 procent på din förmån. Om du önskar, kan du beställa ett 
ändringsskattekort för förmånen, till exempel i tjänsten Min Skatt eller per telefon. Ytterligare 
anvisningar om nödvändiga bilagor finns på arbetslöshetskassan webbplats och i 
ansökningsblanketten. Bilagor kan även lämnas separat efter att ansökan har skickats. Fråga a-
kassan om du är osäker på nödvändiga bilagor. 

FYLL I ANÖKAN OM DAGPENNING när du varit arbetslös eller permitterad i minst 
två veckor. Det lättaste sättet är att lämna in ansökan via arbetslöshetskassans webbtjänst. Du kan 
också göra din ansökan via pappersblankett och skicka den per post till arbetslöshetskassan eller 
besöka oss på kontoret. Blanketten kan skrivas ut på arbetslöshetskassans webbplats på adressen 
www.palvelualojenkassa.fi/sv. Om du vill att kassan skickar dig ansökningsblanketter per post, 
vänligen                  kontakta vår kundtjänst. 

REGISTRERA DIG SOM ARBETSLÖS ARBETSSÖKANDE vid arbets- och
näringsbyrån (TE-byrån). Det är viktigt att du skriver in dig senast första dagen du är arbetslös eller 
permitterad. Arbetslöshetsersättning kan inte betalas ut om du inte har anmält dig som arbetslös 
arbetssökande. Det går inte att anmäla sig i efterhand, så gör det i god tid. Du kan anmäla dig som 
arbetssökande via TE-byråns webbtjänst: www.te-palvelut.fi eller på annat sätt som TE-byrån 
förutsätter.  




