Ändringar i hur
föräldradagpenningarna bestäms
Om din rätt till föräldradagpenning börjar 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av föräldradagpenning utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod
på 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till
förmånen börjar. Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av dagpenningen börjar finns 1 kalendermånad vars inkomster inte beaktas. Granskningsperioden är
undantagsvis 1.1.2019–31.12.2019 om rätten till dagpenning börjar i januari 2020.

Beloppet av dagpenningen grundar sig på årsinkomster

Inkomsterna
beaktas
inte.

ÅRSINKOMST:
Löner, vissa förmåner och ersättningar för inkomstbortfall samt
FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst under granskningsperioden.
Granskningsperiod, 12 månader

1

Årsinkomsten kommer att ersätta den arbetsinkomst
som för närvarande används som grund för dagpenningarna, dvs. den arbetsinkomst som konstaterats
i beskattningen eller arbetsinkomsten för de sex
senaste månaderna. I årsinkomsten räknas med
löneinkomster, FöPL och LFöPL-arbetsinkomst, vissa
ersättningar för inkomstförlust samt vissa förmåner.
Vanligen får FPA nödvändig information från inkomstregistret och försäkringsbolag, du behöver alltså inte
själv lämna in information till FPA.

2

Beloppet på din föräldradagpenning kan bestämmas
också utgående från de inkomster som var som grund
för en föregående föräldradagpenning, om det nya
barnets beräknade födsel infaller innan det föregående
barnet fyllt 3 år.

1 månad

3

I vissa situationer kan du ansöka om att dagpenningen bestäms utifrån inkomsterna under de 3 senaste
kalendermånaderna av granskningsperioden på 12
kalendermånader. Du kan göra det till exempel om du
avlägger en yrkesexamen, en högskoleexamen
eller har varit vårdledig under granskningsperioden.
Dessutom förutsätts att inkomsten för 3 månader gånger fyra är minst 20 % större än årsinkomsten under
hela granskningsperioden på 12 månader.

4

Om du inte har inkomster under granskningsperioden på
12 månader eller om de är väldigt små får du åtminstone
minimidagpenningen.

5

Vänta på beslutet i lugn och ro. Du får beslutet om dagpenning tidigast månaden efter granskningsperioden
på 12 månader, när FPA har beräknat din årsinkomst.
Du har kanske redan blivit mammaledig när du får
beslutet.

Läs mer på fpa.fi sidan Föräldradagpenningens belopp och utbetalning

Sköt dina ärenden på webben: www.fpa.fi/etjanst
Fråga FPA om råd på webben: www.fpa.fi/fragafpa
Servicenumret för barnfamiljer 020 692 226
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