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Vanliga frågor: Vid uppsägning Vid frivilligt avgångspaket Mer info? 
När tar arbetsförhållandet slut? Efter uppsägningstiden Oftast efter uppsägningstiden, 

men om detta kan man avtala 
Förtroendeperson, 
Journalistförbundet, 
arbetsgivaren 

När tar skyldigheten att 
återanställa slut? 

Efter 4 eller 6 månader beroende 
på arbetsförhållandets längd 

Vanligen ingår inte skyldigheten 
att återanställa 

Förtroendeperson, 
Journalistförbundet, 
arbetsgivaren 

När och hur kan uppsägningen 
bestridas? 

Under två år efter att 
arbetsförhållandet upphört 

Vanligen ingen möjlighet att 
bestrida uppsägningen 

Journalistförbundet, 
lakineuvonta@journalistiliitto.fi  

Uppfyller jag kraven för att få 
arbetslöshetsskydd?  

Granska genast! Uppfyller du 
arbetsvillkoret, är du medlem i a-
kassan? 

Granska genast! Uppfyller du 
arbetsvillkoret, är du medlem i a-
kassan? 

Arbetslöshetskassan, 
www.finka.fi/sv, FPA, 
https://www.kela.fi/web/sv/vad-
innebar-arbetsvillkor  

Påverkar studier eller min firma 
arbetslöshetsskyddet? 

Kan påverka. Granska genast! Kan påverka. Granska genast! TE-tjänster, A-kassan Finka 

Hur stor dagpenning kan jag få 
som arbetslös? 

  För att räkna ut inkomstbunden 
dagpenning - A-kassan Finka, för 
info om grunddagpenning - FPA 
 

När får jag min dagpenning? När arbetsförhållandet tar slut 
har du först 5 vardagar 
självrisktid. Dagpenning sökes 
alltid i efterskott, t.ex. 
månatligen 

Ersättningen från arbetsgivaren 
betalas i rater. Dagpenning 
betalas tidigast ut efter den sista 
raten och efter den fem vardagar 
långa självrisktiden 

A-kassan Finka, 
Journalistförbundet 
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Vanliga frågor: Vid uppsägning Vid frivilligt avgångspaket Mer info? 
Uppstår karens (tid utan 
dagpenning) vid frivilliga 
avgångspaket? 

 Ja, om det inte i avtalet står att 
du sagts upp efter en 
samarbetsförhandling. Obs: 
ordval och formuleringar i 
avtalet är avgörande! 

TE-tjänsterna, Journalistförbundet, 
lakineuvonta@journalistiliitto.fi  

Kan jag komma in i den så 
kallade pensionsslussen? 
 

Granska åldersgränserna 
på Arbetspension.fi 

Granska åldersgränserna på 
Arbetspension.fi 

A-kassan Finka, Journalistförbundet 

Hur påverkas min pension?  Ersättningar i frivilliga 
avgångspaket samlar inte 
pension 

Pensionsförsäkringsbolaget 

Kan jag ansöka om 
inkomstutjämning i 
beskattningen? 

 Beror på ditt helhetsläge. Utred 
hos skattemyndigheterna 

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-
och-skattedeklaration/inkomster-och-
avdrag/inkomstutj%C3%A4mning/ 
 

Kan jag börja jobba med något 
annat under 
uppsägningstiden? 

Eventuellt. Det beror på 
arbetsgivaren och på om 
du är fri från arbetsplikt  
 

  

Påverkar tillfälligt jobb 
under ”avgångspaketstiden” 
hur stor dagpenning jag får 
senare? 

 Kan påverka, ifall du jobbar 
minst 18 timmar per vecka. 
Utred detaljerna hos A-kassan. 

Arbetslöshetskassan www.finka.fi/sv  
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Vanliga frågor: Vid uppsägning Vid frivilligt avgångspaket Mer info? 
Har jag arbetsplikt under 
uppsägningstiden? 

Beror på arbetsgivaren Beror på avtalet Förtroendepersonen, arbetsgivaren 
 

Vad är sysselsättningsledighet 
och kan jag få det? 

En möjlighet att under 
uppsägningstiden få 
ledigt från jobbet för att 
söka nytt arbete  

Beror på avtalet Arbetsgivaren, förtroendepersonen 

Erbjuder arbetsgivaren 
utbildning/coaching? 

Under vissa 
förutsättningar 

Beror på avtalet Arbetsgivaren, förtroendepersonen 

Hur beskattas ett 
avgångspaket? 

 Som beskattningsbar inkomst www.skatt.fi 

Vad gör jag om arbetsgivaren 
söker ny arbetskraft under 
upsägningstiden? 

Arbetsgivaren bör 
utreda möjlighet till 
omplacering eller 
utbildning under 
uppsägningstiden 

Beror på avtalet Förtroendepersonen, Journalistförbundet 

Hur och när anmäler jag mig 
som arbetssökande? 

Senast då 
arbetsförhållandet 
upphör men gärna före 
det 

Senast då arbetsförhållandet 
upphör men gärna före det 

TE-tjänsterna 

Betalar jag medlemsavgift till 
Journalistförbundet från 
avgångspaketets ersätttning? 

 Ja. Ersättning i avgångspaket är 
en inkomst som likställs med 
lön 

Journalistförbundet, jäsenasiat@journalistiliitto.fi  

 


