Beräkning av arbetsmarknadsstödets belopp
Med programmet för beräkning av arbetsmarknadsstödets belopp kan du räkna ut hur stort
arbetsmarknadsstödet kan bli. Svaret du får är en uppskattning av beloppet i din aktuella
situation. Ett officiellt beslut om arbetsmarknadsstödet får du om du ansöker om stödet
enligt anvisningarna för ansökan om arbetsmarknadsstöd.
I beräkningsprogrammet finns frågor som du ska besvara eller alternativ som du kan välja.
Om du är osäker får du fram närmare anvisningar via länken i slutet av frågeraden.
När du får en uppskattning av arbetsmarknadsstödets belopp kan du skriva ut svaret eller
gå tillbaka till frågorna om du vill ändra dina svar.
De personuppgifter som du ger lagras inte hos FPA. Vi samlar endast in antalet användare
och uppgifter i anslutning till det för att utvärdera hur tjänsten används och hur väl den
fungerar.
För att kunna använda programmet behöver du en webbläsare med Java-stöd.
Beloppet beräknas fr.o.m. Som standardvärde ges dagens datum som du vid behov kan
ändra. Skriv in det datum från och med vilket du vill beräkna arbetsmarknadsstödets
belopp. Datumet anges i formatet dd.mm.åååå.
Civilstånd. Välj lämpligt alternativ i rullgardinsmenyn.
Antal barn under 18 år att försörja. Arbetsmarknadsstödet kan betalas med
barnförhöjning för barn under 18 år som förmånstagaren försörjer. Dessutom betalas
barnförhöjning för din makes/makas barn om barnet bor med dig i samma hushåll. Med
make avses äkta make eller maka, sambo eller part i ett registrerat partnerskap. Från och
med 1.3.2017 kan en sambo också vara av samma kön. Barnförhöjning betalas för högst
tre barn. Ange här antalet barn under 18 år som du försörjer.
Beloppet av egen lön eller annan arbetsinkomst under arbetslöshetstiden utan
avdrag för skatter. Om du under arbetslöshetstiden har egna löne- eller andra
arbetsinkomster kan du på vissa villkor dessutom få jämkat arbetsmarknadsstöd.
Om du har löneinkomst eller annan inkomst (t.ex. arvode, skattepliktig
kostnadsersättning), förvärvsinkomst av yrke, rörelse eller lantbruk ska du ange
inkomstens hela belopp per månad utan avdrag för skatter. Du kan tjäna upp till 300 euro i
månaden eller 279 euro på fyra veckor utan att det minskar beloppet av ditt
arbetsmarknadsstöd. Beloppen dras av automatiskt.

Ytterligare information om inverkan av inkomster finns här.
Beloppet av egna/makens sociala förmåner utan avdrag för skatter. Om du har
lagstadgade sociala förmåner som ska dras av från arbetsmarknadsstödet ska du ange
förmånsbeloppet per månad utan avdrag för skatter. Om din make/maka får stöd för
hemvård av barn men inte själv vårdar barnet, kan stödet dras av från ditt
arbetsmarknadsstöd. Ange beloppet av makens/makans hemvårdsstöd. Makens/makans
övriga sociala förmåner inverkar inte på beloppet av arbetsmarknadsstödet. Ytterligare
information finns på FPA:s webbsidor om arbetslöshetsförmåner.
Egna kapitalinkomster eller andra inkomster än löne- eller arbetsinkomster. Vid
behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet beaktas dina kapitalinkomster.
Kapitalinkomster är till exempel hyres-, skogs-, ränte- och dividendinkomster. Andra
inkomster än förvärvsinkomster är vissa sociala förmåner, t.ex. stöd för närståendevård.
Ange här deras belopp per månad utan avdrag för skatter.
Jag bor i mina föräldrars hushåll. Om du bor i dina föräldrars hushåll ska du välja
alternativet Ja. Dina föräldrars inkomster kan inverka på arbetsmarknadsstödets belopp
om du bor i samma hushåll som dina föräldrar.
Antal syskon under 18 år som bor i samma hushåll. Ange här antalet syskon under 18
år som bor i samma hushåll.
Jag lämnar uppgifter om mina föräldrars inkomster. Om du lämnar uppgifter om dina
föräldrars inkomster ska du välja Ja och ange uppgifterna om föräldrarnas inkomster. Om
du inte lämnar uppgifter om dina föräldrars inkomster ska du välja Nej. I så fall är
arbetsmarknadsstödets belopp 50 % av det belopp som du annars kunde beviljas.
Löne- och arbetsinkomster för mina föräldrar som bor i samma hushåll, utan avdrag
för skatter. Om dina föräldrar har löne- eller arbetsinkomster ska det sammanlagda
beloppet av föräldrarnas inkomster per månad anges här utan avdrag för skatter.
Föräldrarnas semesterpenning/semesterersättning. Om din förälder får
semesterpenning och/eller semesterersättning från sin nuvarande anställning ska beloppet
anges utan avdrag för skatter.
Föräldrarnas kapitalinkomster utan avdrag för skatter. Om dina föräldrar som bor i
samma hushåll har kapitalinkomster ska beloppen per månad anges här. Kapitalinkomster
är till exempel hyres-, skogs- och ränteinkomster samt utdelningar (dividendinkomster).
Sociala förmåner för föräldrar som bor i samma hushåll, utan avdrag för skatter. Om
dina föräldrar får sociala förmåner ska det sammanlagda beloppet av föräldrarnas sociala
förmåner per månad anges här utan avdrag för skatter.
Föräldrarnas medlemsavgifter till fackförening. Om dina föräldrar som bor i samma
hushåll betalar medlemsavgifter till en arbetslöshetskassa ska det sammanlagda beloppet
per månad eller medlemsavgifternas procentandel per månad anges här. Om

medlemsavgiften är ett fast årsbelopp ska du dividera med 12 för att får den månatliga
andelen.
Föräldrarnas resekostnader. Om dina föräldrar som bor i samma hushåll har kostnader
för arbetsresor ska det sammanlagda beloppet per månad anges här.
Föräldrarnas övriga utgifter för inkomstens förvärvande. Om dina föräldrar har andra
utgifter för inkomstens förvärvande än resekostnader eller medlemsavgifter till fackförening
ska de övriga utgifternas belopp anges här.
Förhöjningsdel för aktiv tid. För tid av sysselsättningsfrämjande service kan
arbetsmarknadsstödet betalas höjt med en förhöjningsdel för högst 200 dagar om man
kommit överens om deltagande i servicen i sysselsättningsplanen eller en plan som
ersätter den. Förhöjningsdelen är 4,74 euro/dag. Välj Förhöjningsdel för aktiv tid om du vill
beräkna arbetsmarknadsstödets belopp höjt med förhöjningsdelen.
Genom att klicka på Beräkna får du fram beloppet av det arbetsmarknadsstöd som
beräknats utifrån de uppgifter du angett.

