Nylands arbets- och näringsbyrå

Företagsverksamhet
Arbets- och näringsbyrån erbjuder flera tjänster som stödjer företagande, för dej
som är intresserad av företagande, vill starta upp företagsverksamhet eller redan
är företagare.

Info om företagsverksamhet

Företagsdelen i Suomi.fi är en omfattande
tjänst för dem som har tänkt bli eller redan är
företagare. I tjänsten får du info om bland annat hur
man grundar företag, finansiering, ansvar och
skyldigheter samt hur företagsverksamheten kan
utvecklas. Läs mer på adressen
www.suomi.fi/yritykselle.

Yrkesvägledning

TE-tjänsternas gratis
yrkesvägledning (AVO) bidrar till att bedöma om
företagandet är en lämplig karriärväg. Boka tid för
personlig handledning per telefon må. - tors. kl. 12–
14,
tfn 02950 41400.

Företagarkurser
Planering av företagsverksamhet

Läs mer om planering av företagsverksamhet i
suomi.fi:s företagsdel och skapa ett eget arbetsrum i
tjänsten Mitt Företags-Finland. I arbetsrummen kan du
göra upp en affärsplan (LTS) som du kan ha nytta av
då du bedömer din idés lönsamhet och att starta ett
företag ur olika synvinklar, då du söker till olika
utbildningar eller ansöker om finansiering och
startpeng. https://oma.yrityssuomi.fi/
Företags-Finlands servicetelefon ger råd åt nya
och fungerande företag i olika situationer, bland
annat i frågor kring att grunda företag; må–fre. kl.
9–16:15, tfn 0295 020 500.

När du redan har en färdig affärsidé är det bra att
söka sig till en kurs för att utveckla den egna
företagarkompetensen. Du hittar öppna och gratis
företagarkurser på TE-tjänsternas webbplats.
Använd sökorden "Företagare" och området
"Nyland".
www.te-palvelut.fi/koulutushaku

Företagsverksamhet som
startat under arbetslöshet

En annan guide till företagande finns
på www.perustamisopas.fi. Informationen är
tillgänglig på olika språk!

Som arbetslös kan du få arbetslöshetsförmån i
fyra månader även om du inleder
företagsverksamhet. För att få förmånen
förutsätts det att företagsverksamheten har
startat under arbetslösheten. Ring och fråga
mer på TE-byråns arbetslöshetsrådgivning
må–fre kl. 9–16:15, tfn 02950 20701.

Arbetsprövning

Personlig företagsrådgivning

Genom arbetsprövning kan du testa om
företagande är lämpligt för dej. Leta reda på en
företagare som kan handleda dej och kontakta
sedan TE-byrån. Du kan få kostnadsersättning
under arbetsprövningen.

De lokala nyföretagarcentralerna och
utvecklingsbolagen ger gratis råd för att grunda
ett företag, exempelvis om en affärsidé är
genomförbar, lönsamhetsbedömning, utredning
av finansieringsalternativ och val av
företagsform. Kontaktuppgifter nedan.

Lokala nyföretagarcentraler och utvecklingsbolag

Boka tid hos din närmaste företagsrådgivare:
Helsingfors
www.newcohelsinki.fi
Mellannyland, Högfors www.keuke.fi
Esbo
www.yritysespoo.fi
Mäntsälä
www.yrityskehitys.net
Vanda
www.yritysvantaa.fi
Borgå / Östra Nyland www.posintra.fi
Mer info lhttp://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.htm
Hyvinge
www.yritysvoimala.fi
Vichtis/ Västra Nyland www.yritysvihti.fi
Lojo, Raseborg / Västra Nyland www.novago.fi
Mer info lhttp://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.htm
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Startpeng
Startpengen är en behovsprövad TE-tjänst som tryggar utkomsten för dem som vill bli
heltidsföretagare i början av företagsverksamheten. Den som söker om stöd kan vara
t.ex. arbetslös, en som övergår från yrkeslivet till företagandet eller student. Alla företagsformer och
branscher är möjliga.

Villkor för beviljandet

Längd och belopp 2020

 Den framtida företagsverksamheten ska vara
en kontinuerlig huvudsyssla.
 Den sökande bör ha tillräckliga färdigheter
för branschen; utbildning, arbetserfarenhet.
 Tillräckliga färdigheter för företagande:
företagarerfarenhet eller lämplig
företagarutbildning.
 Affärsplan och kalkyler är klara och de har
ansetts vara lönsamma t.ex. i
nyföretagarcentralen.
 Det finns förutsättningar för att grunda
företag och inleda företagsverksamhet;
finansiering, affärslokal, tillstånd mm. är
klara.

Startpengen beviljas för 6 mån. åt gången,
vanligen för 1-2 perioder. Stödbeloppet är:
33,66 € / dag alltså ca 700 € / mån.

Hinder för startpengen
 Den sökandes företagsverksamhet vilken
utgör huvudsyssla har inletts innan beslutet
om att bevilja stöd har fattats.
Som start räknas inledning av produktiv
verksamhet, försäljning, marknadsföring
(inkl. publikation av webbsidor) samt
registreringar i moms-, förskottsuppbördseller arbetsgivarregister. Att skaffa
verksamhetslokaler eller göra en
marknadsundersökning räknas inte som
start.
Om du vill utöka företagsverksamhet som
tidigare utgjort bisyssla ska du ansöka om
startpeng och få beslut om detta innan
verksamheten blir heldagsverksamhet.
 Man får genast en skaplig utkomst av
företagsverksamheten; de ekonomiska
riskerna är ytterst små.
 Annan inkomst, bl.a. lön,
studiestöd, föräldradagpenning,
pensioner.
 Skatteskuld eller betalningsstörning som
inte är ringa. Vi kollar dina kredituppgifter.

Startpengen är personlig skattepliktig inkomst
som betalas max. 5 dagar/vecka

När du ansöker om startpeng
1. Vänta med att registrera
företaget. Grunda ett eget arbetsrum i
webbtjänsten Mitt Företags-Finland
oma.yrityssuomi.fi. Du får handledning
per telefon 0295 020 500.
2. Gör upp en preliminär affärsplan (LTS)
och lönsamhetskalkyler
i Mitt Företags-Finland.
3. Boka tid för personlig
rådgivning t.ex. på närmaste
nyföretagarcentral, se
föregående sida.
4. Färdigställ affärsplanen och kalkylerna och
skaffa de övriga skriftliga bilagorna för din
ansökan.
o Beställ skatt.fi/skatteskuldsintyg och
o Vid behov be om lånelöfte
för finansieringen
o Förhandla om ett (preliminärt) avtal om
verksamhetslokaler
o En uppdaterad CV
5. Vid behov fråga mer på TE-centralen
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi
6. Lämna in ansökan om startpeng med
bilagor elektroniskt på TE-tjänsternas
webbplats www.te-palvelut.fi Etjänster.
7. Vi kontaktar dej när ansökan ankommit och du
får beslutet inom ca två veckor efter att du
skickat de bilagor och tilläggsuppgifter vi bett
om.
8. Efter att du inlett företagsverksamheten
kan du ansöka till den avgiftsfria Startti
Plus 2.0 -tjänsten för att utveckla dina
försäljnings- och
marknadsföringskompetenser.

