
UTKOMSTSKYDD  
FÖR ARBETSLÖSA

DÅ DU BOR I FINLAND OCH ARBETAR UNDER  
SVENSK ELLER DANSK FLAGG
I Sverige och Danmark är det precis som i Finland frivilligt att vara 
medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemskap är en förutsättning för 
att få inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån. Gå med i den svenska 
eller danska arbetslöshetskassan om ditt arbetsförhållande varar 
längre än några månader.

Medlemsavgiften betalas till det land man arbetar i. För den tiden, 
som du betalar medlemsavgiften till landet där du arbetar, skall du 
skriftligen ansöka om befrielse från medlemsavgift av Finlands 
Skeppsbefälsförbund. Blanketter finns under adressen:  
www.seacommand.fi/se/medlem/ansokningsblanketter

VILKET FÖRBUND SKALL MAN HÖRA TILL?
Medlemmar i Finlands Skeppsbefälsförbund, vilka arbetar på fartyg 
som är registrerade under svensk flagg, ansluter sig till det motsva-
rande befälsförbundet Sjöbefälsföreningen (sjobefalsforeningen.se).

På motsvarande sätt ansluter sig de som arbetar under dansk flagg 
till det danska förbundet Lederne Søfart (lederne.dk/soefart/).

OM DU BLIR ARBETSLÖS PÅ HELTID
Anmäl dig till Finlands arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) som 
arbetslös arbetssökande. Arbetslöshetsdagpenningen ska sökas 
senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen från 
arbetslöshetskassan Aaria. Skicka den första ansökan om inkomstrela-
terad dagpenning när det gått två veckor sedan arbetsförhållandet 
upphörde eller permitteringen började. Du kan göra ansökan elektro-
niskt i e-tjänsten eller skicka den med post. Bifoga arbetsavtalet, 
löneintyg för de senaste 26 veckorna i arbete och eventuellt uppsäg-
nings- eller permitteringsmeddelande. Vi begär information om 
försäkrings- och arbetsperioder från myndigheterna i ditt vistelseland 
elektroniskt.

Om du bor utomlands ska du ansöka om inkomstrelaterad 
dagpenning från arbetslöshetskassan i ditt flaggland.

Om du blir permitterad, ta kontakt  
office@seacommand.fi

DÅ DU BOR I FINLAND OCH ARBETAR UNDER NORSK FLAGG
I Norge hör man automatiskt till den allmänna arbetslöshetsförsäk-
ringskretsen och således behöver man inte skilt ansöka om medlem-
skap i en arbetslöshetskassa.

VILKET FÖRBUND KAN MAN HÖRA TILL?
De som seglar under norsk flagg kan ansluta sig till Norsk Sjøoffisers-
forbund. (nsof.no) Medlemsavgiften betalas då till Norge. För den 
tiden, som du betalar medlemsavgiften till landet där du arbetar, skall 
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du skriftligen ansöka om befrielse från medlemsavgift av Finlands 
Skeppsbefälsförbund. Blanketter finns under adressen: 
www.seacommand.fi/se/medlem/ansokningsblanketter

OM DU BLIR ARBETSLÖS PÅ HELTID
Anmäl dig till Finlands arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) som 
arbetslös arbetssökande. Arbetslöshetsdagpenningen ska sökas 
senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen från 
arbetslöshetskassan Aaria. Skicka den första ansökan om inkomstrela-
terad dagpenning när det gått två veckor sedan arbetsförhållandet 
upphörde eller permitteringen började. Du kan göra ansökan elektro-
niskt i e-tjänsten eller skicka den med post. Bifoga arbetsavtalet, 
löneintyg för de senaste 26 veckorna i arbete och eventuellt uppsäg-
nings- eller permitteringsmeddelande. Vi begär information om 
försäkrings- och arbetsperioder från myndigheterna i ditt vistelseland 
elektroniskt.

Om du bor utomlands ska du ansöka om inkomstrelaterad 
dagpenning från arbetslöshetskassan i ditt flaggland. Om du blir 
permitterad, ta kontakt office@seacommand.fi

Då du jobbar under ett annat lands flagg och är osäker på 
utkomstskyddet, kontakta Aaria arbetslöshetskassa.

MEDLEM SOM SEGLAR UNDER ETT TREDJE LANDS  
FLAGGA SJÖFARTSBRANSCHENS TILLÄGGSFÖRSÄKRING
För att personer som bor i Finland och arbetar på utländska handels-
fartyg som används för utrikestrafik inte skulle falla utanför det 
inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, har arbetslöshets-
kassan ordnat en tilläggsförsäkring som täcker arbete på handelsfar-
tyg som seglar under ett annat lands flagga. Lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa 5 kapitlet 12 §

Storleken på tilläggsförsäkring för sjöfartsbranschen är 50 euro i 
månaden (600 euro i året) och den berättigar till en dagpenning på 
42,05 euro/dag.

Dagpenningens fulla belopp får ändå inte vara högre än det som 
stadgats om den inkomstrelaterade dagpenningens storlek i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. I dagpenningen ingår ej barnförhöjningar 
och förmånen kan utbetalas högst för 400 dagar (tilläggsdagar betalas 
inte). Om arbetsvillkoret på 26 veckor består av arbete både i 
hemlandet och på ett handelsfartyg som seglar under ett icke-avtals-
lands flagga, bestäms utkomstskyddet enligt det arbete som det finns 
mera av.

Tilläggsförsäkringen skall betalas per kalendermånad och 
ENBART en betald försäkring berättigar en medlem som seglar 
under ett tredje lands flagga till inkomstrelaterad dagpenning. 
En medlem som inte betalar tilläggsförsäkringen har inte rätt till 
dagpenning från Aaria arbetslöshetskassa och det under ett tredje 
lands flagga utförda arbetet beaktas inte heller i arbetsvillkoret. •


