Anvisningar för beräkning av
försäldradagpenningens belopp
Närmare information om de allmänna grunderna för föräldradagpenningen får du på sidan
Barnfamiljer och på FPA:s serviceställen.
Dagpenningbeloppet beräknas i regel enligt den arbetsinkomst som konstaterats vid
beskattningen. Som arbetsinkomst används de arbetsinkomster som fastställts vid
beskattningen året före föräldradagpenningperioden, om t.ex. dagpenningperioden börjar
2019 används inkomsterna för skatteåret 2017.
Om arbetsinkomsterna före föräldradagpenningperiodens början varit väsentligt, dvs. mer
än 20 procent större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen, kan
inkomsterna före perioden användas som grund.
Föräldradagpenningen kan fastställas också enligt den arbetsinkomst som utgjorde
grunden för en tidigare föräldradagpenning. Detta förutsätter att det barn som berättigat till
föregående föräldradagpenning inte har fyllt tre år före det nya barnets beräknade
nedkomsttid eller innan ett adoptivbarn har tagits i vård.
Föräldradagpenningen kan också basera sig på en föregående förmån, om den
dagpenning som beräknats enligt arbetsinkomsterna blir lägre än en dagpenning som
beräknats utifrån förmånen.
Med räknaren kan man inte räkna ut dagpenningsbeloppet för tiden efter 1.1.2020,
eftersom det kommer att ske en lagändring som gäller fastställandet av
föräldradagpenningens belopp. Information om lagändringen finns på fpa.fi-sidorna, under
Föräldrapenningar > Belopp och utbetalning.

Med programmet beräkning av föräldradagpenningens belopp kan du räkna ut:
beloppet av föräldradagpenningen enligt den arbetsinkomst som konstaterats vid
beskattningen
beloppet av föräldradagpenningen enligt den företedda arbetsinkomsten för sex månader

beloppet av föräldradagpenningen enligt en föregående förmån
Du kan samtidigt ge uppgifter för en beräkning som baserar sig både på den
arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen och på föregående arbetsinkomster. Du
kan dessutom uppge beloppet av den föregående förmånen om du haft en
arbetslöshetsförmån eller studiepenning under fyra månader eller rehabiliteringspenning
under sex månader före föräldradagpenningperioden.
Om du inte har några arbetsinkomster att utgå ifrån och din föräldradagpenning inte kan
basera sig på ovan nämnda förmåner, betalas dagpenningförmånen ut med
minimibeloppet (27,86 euro/dag från 1.1.2019).
Vad avses med arbetsinkomst vid beräkningen av beloppet av
föräldradagpenningen?
Arbetsinkomst är löneinkomst av arbetsavtals- och tjänsteförhållande jämte
naturaförmåner, personlig inkomst som kan jämföras med löneinkomst, såsom arvoden
från olika slags arbeten eller uppdrag. För personer som är försäkrade enligt lagen om
pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL)
utgörs företagarens arbetsinkomst av den arbetsinkomst som fastställts enligt respektive
lag. Om personen i fråga inte är skyldig att teckna ovan nämnda pensionsförsäkring är
hans eller hennes arbetsinkomst förvärvsinkomstandelen av företagsverksamheten.
Följande inkomster är inte arbetsinkomst: kapitalinkomster, royaltyer (ersättningar för
nyttjanderätt, ofta ersättningar för upphovsrätt), anställningsoptioner, vinstpremier, sociala
förmåner (såsom arbetslöshetsdagpenning, utkomststöd, bostadsbidrag) pensioner, olika
ersättningar för inkomstbortfall, såsom dagpenning eller skadeersättningar enligt lagen om
olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen.

Grunderna för föräldradagpenningens belopp
Föräldradagpenningens begynnelsedag
Mor: Skriv in den första moderskapspenningdagen i datumfältet eller, om du får särskild
moderskapspenning, den första dagen med särskild moderskapspenning.
Föräldradagpenningens begynnelsedag är den första dagen med särskild
moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Moderns
föräldradagpenningperiod börjar 30–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för
nedkomsten om modern före det inte får särskild moderskapspenning, varvid
föräldrapenningperioden börjar 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för
nedkomsten. Du kan räkna ut begynnelsedagen för föräldradagpenningperioden utgående
från den beräknade tidpunkten för barnets födelse med hjälp av beräkningsprogrammet för
föräldradagpenningperioden, se Beräkning av föräldradagpenningperioden. Som
standardvärde ges dagens datum som du vid behov kan ändra.

I regel är föräldradagpenningen lika stor under hela föräldradagpenningperioden. Om t.ex.
modern får särskild moderskapspenning är moderskaps- och föräldrapenningarna lika
stora som den särskilda moderskapspenningen (ett undantag är de 56 första
moderskapspenningdagarna om förmånens belopp beräknas utgående från
arbetsinkomsterna).
Far: Skriv in den första faderskapspenningdagen som du tar ut i datumfältet. Om du inte är
faderskapsledig ska du ange den första föräldrapenningdag som du tar ut. Som
standardvärde ges dagens datum som du vid behov kan ändra.
Läs mer om villkoren för föräldradagpenningen och om ansökningstiderna på FPA:s
webbplats fpa.fi
Arbetsinkomsten för skatteåret
Den allmännaste beräkningsgrunden för dagpenningbeloppet är de arbetsinkomster som
konstaterats vid beskattningen året innan perioden börjar.
Skatteåret får man alltid utifrån ovan angivet begynnelsedatum. Om föräldradagpenningen
börjar år 2019, är skatteåret 2017. Skatteåret kan inte ändras. Skatteåret ändras
automatiskt om du ändrar året när föräldradagpenningperioden börjar.
Med skatteårets arbetsinkomst avses i fråga om löntagare den förvärvsinkomst på vilken
alla avdrag som godkänts i beskattningen redan gjorts:





kostnader för inkomstens förvärvande (avdrag för inkomstens förvärvande)
försäkringspremieavdrag (dagpenningspremie och arbetspensions- och
arbetslöshetsförsäkringsavgift)
godkända resekostnader efter självrisk
medlemsavgift till fackförening/arbetslöshetskassa

Kontrollera uppgifterna på din egen debetsedel och uppge arbetsinkomsten efter avdrag som grund
för beräkningen av dagpenningen.
Skatteårets arbetsinkomst för utstationering är försäkringslönen. Försäkringslönen
används som beräkningsgrund för föräldradagpenningen och försäkringslöneinkomsten
minskas endast med avdrag för inkomstens förvärvande.
I fråga om företagare avses med skatteårets inkomst den FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst
som visas separat i beskattningen. På företagararbetsinkomsten görs inga avdrag.
Kontrollera uppgiften på din egen skatteutredning och uppge FöPL- och/eller LFöPLarbetsinkomsten som beräkningsgrund för dagpenningen.

Om du har både företagarinkomst och löneinkomst från något annat än ett eget företag
kan du själv räkna ihop löneinkomsten minus avdrag och den oförminskade FöPL-/LFöPLarbetsinkomsten för att få hela skatteårets inkomst.
Om du har haft flera beskattningsbara förvärvsinkomster (löneinkomst, FöPL/LFöPL,
försäkringslön) under samma skatteår, uppge summan av dessa som grund. Skatteårets
inkomst ska ändå alltid vara personlig arbetsinkomst. Exempelvis kapitalinkomster eller
sociala förmåner är inte sådana inkomster som utgör grund för beräkningen av
föräldradagpenningen.
Förskottsinnehållningsprocent
Om du vill ha en uppskattning av specialvårdspenningens nettobelopp ska du ange den
förskottsinnehållningsprocent som fastställts för din lön. Enligt Skatteförvaltningens
anvisningar är förskottsinnehållningen på specialvårdspenningen ändå minst 25 % när det
är fråga om en innehållningsprocent som fastställts för lön.
Läs mer om förskottsinnehållning på föräldradagpenningen på FPA:s webbplats.
Jag vill beräkna beloppet utifrån de arbetsinkomster som föregick
föräldradagpenningen.
Föräldradagpenningen beräknas vid behov utifrån inkomsten under de sex månaderna
som föregick föräldradagpenningperioden. För att få ett riktigt slutresultat krävs det att du
som jämförelsegrund ovan också uppgett beloppet av den arbetsinkomst som fastställts
vid beskattningen.
En dagpenningförmån kan också fastställas utifrån den förmån som senast betalats ut.
Välj förmån och skriv in beloppet (brutto)
Vid jämförelsen av beloppet av föräldradagpenningen beaktas en föregående förmån
endast om du haft en arbetslöshetsförmån eller studiestöd under de senaste 4 månaderna
eller rehabiliteringspenning under de senaste 6 månaderna räknat bakåt från den dag då
föräldradagpenningen börjar.
Uppge för arbetslöshetsförmånen det bruttobelopp (före förskottsinnehållning) euro/dag,
som du senast haft.
Uppge för rehabiliteringspenningen det bruttobelopp (före förskottsinnehållning) euro/dag,
som du senast fått från FPA. Om du har haft rehabiliteringspenning enligt lagen om
pension för arbetstagare, dividera månadsbeloppet med 25 för att få dagpenningbeloppet.
Uppge för studiepenningen det bruttobelopp (före förskottsinnehållning) euro/månad som
du senast haft.

Grunderna för föräldradagpenningens belopp (6 mån.)
Inkomsterna före föräldradagpenningperioden för tiden
Sexmånadersperioden beräknas bakåt från den dag som föregår föräldradagpenningens
början och för denna period beaktas den s.k. företedda arbetsinkomsten vid beräkningen
av årsinkomsten.
Löneinkomster (brutto) euro per månad
Du kan här uppge inkomsterna för sex månader före föräldradagpenningperioden som
månadsinkomst. Alternativt kan du uppge löneuppgifterna periodvis om du inte har arbetat
under hela sexmånadersperioden eller om inkomsterna har varierat. Se följande avsnitt
Löneinkomster (brutto) under tidsintervallen.
Löneinkomster (brutto) under tidsintervallen
Om du inte kan uppge inkomsterna som genomsnittliga månadsinkomster, uppge de
faktiska inkomsterna för hela sexmånadersperioden eller för en del av perioden. Om du
inte har inkomster kontinuerligt under hela perioden uppges inkomstperioderna jämte
belopp en i taget. Du kan uppge maximalt 9 olika lönetidsperioder.
Övriga årligen återkommande inkomster
Övriga årligen återkommande inkomster är exempelvis semesterpenning, julpeng eller
ersättning för outtagen semester. Uppge dem separat under Semesterpenning/-ersättning
eller Annan ersättning. Eftersom en utbetalning avser en post som betalats för hela året
ska den upptas som en enkel post i årsinkomstens slutresultat.
Kostnader som avdras från löneinkomsten
På löneinkomsten för sex månader görs avdrag enligt samma princip som i den slutgiltiga
beskattningen:
Medlemsavgift till fackförening eller arbetslöshetskassa:
Uppge medlemsavgift till fackförening eller arbetslöshetskassa antingen i procent av lönen
eller i euro per månad eller euro per år.
Om du uppger medlemsavgiften i procent ska uppgiften anges med högst två decimalers
noggrannhet.
Kostnader för inkomstens förvärvande

Avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande är ett avdrag som skattemyndigheten gör
automatiskt och som inte behöver uppges. Uppge beloppet endast om avdraget (t.ex
avdrag för arbetsrum) under året blir större än det belopp som skattemyndigheten godtar
utan utredning.
Resekostnader
Uppge det faktiska beloppet av resekostnaderna i euro/månad. Om du uppger den totala
summan av resekostnaderna för hela året, beakta att resekostnaderna godkänns för 11
månader i beskattningen. Vid beräkningen beaktas automatiskt också den årliga
självrisken och maximibeloppet.
Försäkringspremieavdraget
Storleken på den dagpenningspremie och arbetspensions- och
arbetslöshetsförsäkringsavgift som tas ut av arbetstagare fastställs årligen och man kan
inte själv ändra den. Vid beräkningen av dagpenningen beräknas procentandelen enligt
den tidpunkt då förmånen börjat.
De avdrag som görs på löneinkomsten räknas ihop och avdras från årsinkomsten innan
dagpenningbeloppet beräknas utifrån inkomsten.
FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst (företagare och stipendiater)
Företagarinkomsten beräknas utifrån de FöPL- och/eller LFöPL-årsarbetsinkomster som
gällt under en tid av sex månader. När det gäller dagpenning beräknas stipendiaters
arbetsinkomst även på basis av LFöPL-årsarbetsinkomsten. I den här beräkningen kan
uppgiften ges endast som ett årsbelopp.
Om din FöPL- /LFöPL-årsarbetsinkomst har varierat under de föregående sex månaderna
ger beräkningen inte exakt årsinkomst som grund för dagpenningen. Då kan du själv
färdigt beräkna din företagarinkomst för sex månader enligt exemplet:
om de föregående FöPL-arbetsinkomsterna under t.ex. 3 månader var 21 000 euro/år och
under 3 månader 18 000 euro/år (5250 + 4500 = 9750) erhålls, multiplicerat med två,
19 500 euro per år som grund
i samband med FöPL-/LFöPL-inkomster under sex månader går det 30 dagar på en
månad och 360 dagar på ett år, dvs. (3 x 30) x 21000 / 360 = 5250 ja (3 x 30) x 18000 /
360 = 4500
På en företagares och stipendiats FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst görs inga avdrag.
Försäkringslön (utstationering)

Vid en utstationering ingår den finländska arbetsgivaren och arbetstagaren ett avtal om
försäkringslön, dvs. om den lön som vid arbete utomlands betraktas som grund för den
arbetsförtjänst som räknas till pensionslönen och för pensionsavgifterna. Försäkringslönen
avtalas som månadslön.
Uppge bruttobeloppet av månadslönen. Vid beräkningen av årsinkomsten beaktas
automatiskt avdraget för kostnaderna för inkomstens förvärvande. På försäkringslönen
görs inga andra avdrag.
Betalning, se noggrannare uppgifter under Beräkning av föräldradagpenningperioden
Föräldradagpenning utbetalas för alla vardagar (inte för söckenhelger eller söndagar) och
därför varierar det månatliga beloppet av dagpenningen.

Resultatet av beräkningen av föräldradagpenningen
Enligt de arbetsinkomster som konstaterades vid beskattningen:
Datum, skatteår, belopp och förskottsinnehållningsprocenten visas enligt de
beräkningsgrunder som du uppgett när du har valt att beloppet av dagpenningen ska
beräknas endast utifrån skatteårets inkomster.
Innan dagpenningen har beräknats har årsinkomsten höjts med förhållandet mellan
lönekoefficienterna. Det förhöjda beloppet visas under dagpenningens belopp per dag
under Resultatet av beräkningen.
Betalning, se noggrannare uppgifter under Beräkning av föräldradagpenningperioden
Enligt de företedda inkomsterna för de 6 månaderna före
föräldradagpenningperioden:
Om du förutom skatteårets arbetsinkomster också har uppgett arbets- eller
företagarinkomster som föregick föräldradagpenningperioden, visas inkomsterna jämte
avdrag specificerade överst på sidan före ”Resultatet av beräkningen”. Beloppet av en
föregående social förmån visas om du har uppgett ett sådant belopp.
Under ”Resultatet av beräkningen” visas vad dagpenningen baserar sig på om du har
uppgett både skatteårets inkomst och inkomsten före föräldradagpenningperioden.
Föregående inkomst har lagts till grund endast om den har varit mer än 20 procent större
än skatteårets inkomst förhöjd med lönekoefficienten.
Under ”Resultatet av beräkningen” visas dagpenningens belopp separat för
moderskapspenningperiodens 56 första dagar och föräldradagpenningperiodens 30 första
dagar om du som beräkningsgrund har uppgett skatteårets arbetsinkomster eller
arbetsinkomsterna före föräldradagpenningperioden.

Betalning, se noggrannare uppgifter under Beräkning av föräldradagpenningperioden
Enligt beloppet av en annan föregående förmån:
Om det vid jämförelsen visade sig att skatteårets inkomster och/eller inkomsterna före
föräldradagpenningperioden gav en lägre dagpenning än en dagpenning som beräknats
enligt en föregående socialförmån, ges det dagpenningbelopp som beräknats utifrån
socialförmånen.
Arbetslöshetsförmåner betalas för fem dagar i veckan, och i dagpenning som betalas för
sex dagar i veckan (= vardagar) erhålls 86 procent av arbetslöshetsförmånens belopp.
Studiepenningen betalas månadsvis och föräldradagpenningen får man genom att dividera
månadsbeloppet med 25.
Rehabiliteringspenningen betalas för vardagar enligt samma principer som
föräldradagpenningen och därför fås i regel föräldradagpenningen direkt från FPAs
rehabiliteringspenning (undantag: vissa tillägg, såsom det tillägg som betalas under
yrkesinriktad rehabilitering, avdras från dagpenningen). Rehabiliteringspenning enligt
arbetspensionslagarna får man genom att dividera månadsbeloppet med 25.
Betalning, se noggrannare uppgifter under Beräkning av föräldradagpenningperioden
Enligt minimibeloppet
Om föräldradagpenning inte kan betalas utgående från arbetsinkomsterna utbetalas
föräldradagpenningen med minimibeloppet (27,86 euro/dag från 1.1.2019).

