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1 INLEDNING 

Arbetsmarknaden är för tillfället rätt ostabil, arbetslöshetsgraden i Finland var i mars 

2013 8,7% (Taloussanomat 2013). Detta bidrar till att många, inklusive jag själv 

funderar på att starta eget företag. På detta vis behöver man inte genomgå en massa 

rekryteringprocesser med möjligen hundratals andra sökanden. Man behöver heller inte 

oroa sig över att plötsligt bli avskedad.  

 

En stöttesten som fäller många möjliga entreprenörers drömmar är aspekterna gällande 

financieringen. Att ta lån med risk höga räntor, att ge ifrån sig andelar av sitt företag, 

eller att använda sig av föräldrars och bekantas pengar kanske inte är så lockande. 

Frågan är då hur man kunde minimera riskerna att förlora sitt kapital, om 

företagsverksamheten av någon orsak inte sen heller var så lönsam som man hade tänkt 

sig. Tyvärr är faktum att lån och skulder oftast följer med företagarna, även om 

affärsverksamheten läggs ner.  

 

Jag själv är intresserad av att starta ett eget företag, men inte beredd att ta allt för stora 

risker med tanke på kapital, i fall av konkurs, kan jag bli skyldig andra. Detta är orsaken 

till att jag anser att det finns ett behov, inte bara för mig, utan också för andra unga 

företagare att få information om startpenning, sammanfattat i ett examensarbete.  

 

Detta arbete omfattar en teoretisk del om hur man grundar företag och en empirisk del 

om startpenning samt möjligheterna det finns till dem i Finland. I ”Start eget”- kapitlet 

beskrivs etableringen av företag steg för steg och omfattar all den information en ny 

företagare behöver för att kunna grunda ett eget företag. I ”Startpenning”- kapitlet 

beskrivs instanserna som utdelar startpenning samt hur man skall gå till väga för att 

ansöka om penningen. Arbetet avslutas med en slutdiskussion kring ämnet och 

arbetsprocessen. 

 Problemformulering 1.1

Arbetet kommer att omfatta nödvändig information om hurdana möjligheter det finns 

till startpenning i Finland. Utmaningen i detta arbete kommer att vara att hitta och 
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identifiera de olika möjligheterna som finns till startpenning. Eftersom de olika 

instanser som utdelar startpenning, har olika krav på sökanden, kommer jag att 

formulera arbetet så att oberoende kön eller affärsplan, alla nya entreprenörer skall ha 

nytta av detta arbete.  

 Vilka olika möjligheter finns det till ekonomiskt stöd då man startar eget? 

 Hur skall sökanden gå till väga för att ansöka? 

 Syfte 1.2

Syftet med detta arbete är att skapa en sammanfattning av de olika möjligheterna till 

startpenning det finns i Finland. Arbetet skall hjälpa nya företagare att hitta instanser 

som utdelar finansiellt stöd i början av ny affärsverksamhet. Arbetet kommer att besvara 

frågorna; Vem kan ansöka? När kan man ansöka? Hur kan man ansöka? Varifrån kan 

man ansöka? Förutom detta kommer arbetet att omfatta en ”Starta eget”- del, där 

processen gällande startande av eget företag kommer att beskrivas i 8 steg. 

 Avgränsning 1.3

Arbetet är avgränsat till företag belägna i Finland. Instanserna som utdelar startpenning 

kommer även att vara belägna i Finland. Startpenningen som utdelas kommer att vara 

”gratis”, med andra ord kommer sökanden inte att behöva tänka på framtida 

återbetalningar, räntekostnader eller säljande av bolagsandelar.  

2 STARTA EGET 

Detta kapitel kommer att innehålla information om vad som krävs och skall göras då en 

ny företagsverksamhet inleds. Företagandets för- och nackdelar kommer att beskrivas 

kort, varefter grundandet av företag, steg för steg kommer att presenteras.  

 

Privatföretagare arbetar i medeltal över 50 timmar i veckan. Företagare tjänar i snitt 

mindre än personer som har stadigtvarande lönearbete. Faktum är att en markant del av 

företagarna inte tjänar något alls under de första månaderna, eftersom största delen av 
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pengarna går till rörliga kostnader. (TE-keskus 2000) Sammanfattat kräver 

företagsamhet mycket tid och arbete men är sällan väldigt lönsamt.  

 

De goda sidorna med att starta eget kan vara följande:  

 Ger frihet men samtidigt ansvar. 

 Företagaren kan själv bestämma om sina arbetstider, kolleger och kunder. 

 Arbetsuppgifterna är intressanta och mångsidiga. 

 Förtjänsterna fås enligt arbete. 

 Får arbeta på sitt eget sätt, företagaren är alltså inte bunden till att följa någon 

annans policy. 

(Alaluusa 2005) 

 

Friheten är alltså en viktig faktor som lockar nya människor till att bli företagare. 

Företagarens egen motivation är även väldigt viktig för att få en affärsverksamhet att bli 

framgångsrik (Alaluusa 2005). Motivationen anses vara företagandets grundläggande 

faktor. Motivationen beskrivs som företagarens motor, om den inte är tillräkligt kraftig 

kommer den inte att orka bära lasten och till slut gå sönder. (TE-Centralen 2000) 

 

 Grundandet av företag 2.1

Alla finländare har rätt att bli företagare i Finland så länge personen inte dömts till 

näringsförbud (Ollikkala 2013).  Processen som leder till grundandet av ett nytt företag 

kan delas in i 8 delar (Uusyrityskeskus 2013 s.9 ). Dessa delar kommer att beskrivas 

mer ingående i de kommande kapitlen. 
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Figur 1 Modell på grundande av företag 

2.1.1 Affärsidé 

En affärsidé är en vision av hur verksamheten som kommer att påbörjas kommer att se 

ut. Då entreprenören funderar på sin affärsidé skall han/hon svara på frågorna: Vad 

tänker man sälja, hur tänker man sälja och till vem tänker man sälja sin produkt eller sin 

tjänst. (Uusyrityskeskus 2013a s.10)  

 

Då affärsidén bearbetas skall man tänka på att den skall vara realistisk. Kunskapen till 

genomförandet av verksamheten skall finnas där och kapitalbehovet kan heller inte vara 

alltför stort på idéstadiet. En genomtänkt affärsidé sparar både energi och pengar längre 

fram i processen av grundandet av ett företag. (Uusyrityskeskus 2013a s.10)  

 

Tänk på hurdant tilläggsvärde just din affärsidé kan hämta kunden, varför skall den 

köpa produkterna eller tjänsterna just av dig och inte av dina konkurrenter. Ju mer 

innovativ din produkt eller din tjänst är, desto mindre konkurrens kommer det att finnas 

på marknaden. (Uusyrityskeskus 2013a s.10) 
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2.1.2 Äffärsplan 

En affärsplan skall vara uppbyggd som om man skulle göra den för någon annan. Med 

andra ord skall vem som helst förstå hur verksamheten fungerar på basis av 

affärsplanen. Den skall vid behov kunna fungera som företagets handbok i framtiden. 

(LTS 2013a) 

 

Att göra upp en affärsplan, är i praktiken att noggrant skriva ner affärsidén till pappers. I 

affärsplanen skall verksamhetens långsiktiga mål, resultatbudgeter, finansierings- och 

inkomstkalkyler finnas med. För att affärsplanen skall vara fullständig skall den även 

omfatta produkt- eller tjänstspecifikation, kundsegment, konkurrenssituation, 

företagarens skolning,  hur företaget tänker marknadsföra sin produkt eller tjänst och så 

vidare. Även riskfaktorer som kan påverka verksamheten i framtiden rekommenderas 

tilläggas i affärsplanen. Affärsplanen fungerar inte endast som företagarens eget verktyg 

i framtiden. Då företag söker om startpenning, eller andra möjliga 

finansieringsmöjligheter, är en välutformad affärsplan ett väldigt hjälpsamt verktyg. 

Ofta är en affärsplan en förutsättning till att företagaren kan få finansiering, eftersom 

bokslut inte ännu finns till förfogande. (Uusyrityskeskus 2013a s.11-12) 

2.1.3 Krav på tillstånd 

Även om alla har rätt till idkande av näring i Finland, finns det vissa branscher som 

kräver tillstånd för genomförande av verksamheter. Dessa branscher är bland annat 

tillverkning, servering, import eller försäljning av alkohol, hälsovård, sjuktransport, taxi 

eller annan yrkestrafik, bilskoleverksamhet, bränslehandel, handel av explosiva ämnen, 

vapenhandel, säkerhetstjänster, elinstallation, resebyråer och försäljning av tobak. 

Personer som arbetar med oförpackade livsmedel måste ha ett livsmedelspass, som 

utdelas av Livsmedelssäkerthetsverket Evira. Förutom dessa branscher som kräver 

tillstånd, finns det även branscher som är anmälningsskyldiga. Till dessa branscher hör 

bland annat försäljning av livsmedel, läkare, sjukskötare, barn-, åldrings- och 

invalidvårdare, gymverksamhet, massageverksamhet, skönhetsbehandling, barberare 

och frisörer samt fastighetsförmedlare. (Uusyrityskeskus 2013b s.20) 
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Instanserna som utdelar verksamhetstillstånd i Finland är Regionförvaltningsverket 

(www.avi.fi), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (www.tukes.fi), Tillstånds- och 

tillsynsverket för social- och hälsovården (www.valvira.fi), Tullen (www.tulli.fi) , 

Konkurrens- och konsumentverket (www.kkv.fi), Livsmedelssäkerhetsverket 

(www.evira.fi) och kommunstyrelser (www.kommunerna.net) . (Uusyrityskeskus 2013b 

s.20) 

 

Innan en affärsverksamhet inleds lönar det sig att noggrant kolla upp om verksamheten  

kräver några tillstånd eller är anmälningskyldig. Den tillståndsomfattande lagstiftningen 

ändras kontinuerligt. (Uusyrityskeskus 2013b s.20) 

2.1.4 Finansiering 

Beroende på affärsidén, krävs det oftast pengar i början av verksamheten för att komma 

igång med den. Vissa verksamheter, som till exempel små tjänsteföretag som säljer 

företagarens egen expertis kräver dock mycket mindre kapital för att komma igång, än 

företag som själva tillverkar produkter eller utgör tjänster som kräver dyra verktyg. 

(Uusyrityskeskus 2013 s.21) 

 

Oberoende hur finansieringen ordnas, kan den definieras som antingen eget kapital, 

främmande kapital, riskkapital eller företagsstöd (startpenning). Nedan kommer dessa 

definitioner att beskrivas mer ingående. (Uusyrityskeskus 2013a s.21) 

 

Eget kapital är pengar eller egendom som företagaren själv inversterar i sin egen 

affärsverksamhet. Vänner, släktingar och bekanta kan även investera i företaget i utbyte 

mot företagsandelar av bolaget. Företagarens egna resurser, i form av maskiner, 

verktyg, utrymmen och så vidare kallas för självfinansiering. Då företagaren anöker om 

lån från banker krävs oftast en självfinansiering på minst 20% innan lån beviljas. 

(Uusyrityskeskus 2013a s.21) 

 

Främmande kapital är lån, oberoende om lånet är av släktingar, vänner, bekanta, 

banker eller finansbolag. Med lånen medkommer alltid en ränta som antingen kan vara 

fast, eller bunden till exempel till Euribor. Då företagare ansöker om lån av banker, 
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kräver banken oftast en inteckning av företagarens egendom. Företagarens lägenhet, 

hans marker eller liknande är vanliga inteckningsobjekt. I fall företagaren inte lyckas 

betala tillbaka lånet till banken, får banken den intecknade egendomen i form av 

återbetalning. Ett annat alternativ till lån är leasing, till leasing kännetecknande är att 

själva leasade föremålet (bil, maskin osv.) står som pant för betalningen. Även 

kreditkort och kreditkonton går under definitionen för främmande kapital. 

(Uusyrityskeskus 2013a s.21) 

 

Riskkapital är pengar, som businessänglar eller placeringsbolag placerar i bolaget i 

utbyte mot företagsandelar. Eftersom risken är stor förväntar sig placerarna få en hög 

avkastning på sina pengar. Avkastningen storlek, arbetsfördelningen och företagets mål 

skall finnas med i aktieägaravtalet. (Uusyrityskeskus 2013a s.21) 

 

Företagsstöden betalas i Finland ut av några olika instanser. Företagsstöden är riktade 

till olika projekt, eller understöd för företagaren och beroende på projektets art betalar 

någon av dessa instanser ut företagsstöd. Stöden betalas endast ut till företag som anses 

vara eller bli lönsamma. Företagsstöden är pengar som inte behöver betalas tillbaka. 

Företagsstöden finns till för att hjälpa affärsverksamheter, företagen skall alltså kunna 

vara lönsamma också utan stöd. (Uusyrityskeskus 2013a s.21)  

2.1.5 Val av bolagsform samt etableringsanmälan 

I Finland  är de vanligaste bolagsformerna enskild näringsidkare, öppet bolag, 

kommanditbolag och aktiebolag. (Yrittäjät 2013a) Nedan kommer alla dessa 

bolagsformer att beskrivas mer ingående.  

2.1.5.1 Enskild näringsidkare 

En enskild näringsidkare agerar och binder alla avtal i sitt eget namn. En enskild 

näringsidkare ansvarar alltså för alla möjliga förluster med sin egen personliga 

egendom. Dock kan näringsidkaren lyfta medel fritt från företaget om denne så vill. 

(Yrittäjät 2013b) Etableringsanmälan görs till Patent- och registerstyrelsen. Innan 

etableringsanmälan (blankett Y3) skickas in skall dock en hanteringsavgift på 105€ 

betalas in på Patent- och registerstyrelsens konto. Betalningsanvisningar finns på 
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Patent-och registerstyrelsens nätsidor vid adressen http://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri 

/hinnasto/kasittelymaksujenohjeet.html. (PRH 2013a) 

 

Bolagsformen enskild näringsidkare är inte företagsverksamhetens organisationsform 

utan betyder att en enskild person idkar någonslags näring. Bolagsformen passar 

personer som idkar småskalig affärsverksamhet som till exempel frisörer, elektriker, 

rörmokare, torgförsäljare och så vidare. (Uusyrityskeskus 2013c s.15) 

2.1.5.2 Öppet bolag 

Ett öppet bolag kräver alltid minst två bolagsmän då det grundas. Bolagsmän kan 

antingen vara personer eller sammanslutningar av bolag (PRH 2013b). I fall en 

bolagsman säger upp sig, dör eller liknande, kan ett öppet bolag med endast en person 

som längst fungera i ett år. Vid grundandet av ett öppet bolag skall alltid ett bolagsavtal 

uppgöras. Avtalet kan göras antingen skriftligt eller muntligt, dock rekommenderas det 

att göras skriftligt. Från bolagsavtalet skall framgå bolagets målsättningar samt alla 

bolagsmäns skyldigheter och ansvar. Ett exemplar av bolagsavtalet, undertecknat av alla 

bolagsmän, skall skickas in till Patent- och registerstyrelsen i samband med 

etableringsanmälan. (Yrittäjät 2013c) 

 

Etableringsanmälan görs på Patent- och registerstyrelsens Y2-blankett. 

Behandlingsavgiften för grundandet av ett öppet bolag är 225€ och skall betalas 

antingen på förhand eller vid PRS kundservice då anmälan lämnas in. (PRH 2013c) 

 

Alla bolagsmän är ansvariga för skulder till tredje parter med hela sin personliga 

egendom. Om en tredje part inte lyckas få skulder betalda av det öppna bolaget, kan den 

driva in dem från vem som hellst av bolagsmännen. (Yrittäjät 2013c) 

 

Öppet bolag passar som bolagsform då 2-4 personer tillsammans vill idka 

företagsverksamhet som inte kräver alltför mycket kapital. På grund av det 

gemensamma ansvaret som följer med valet av öppet bolag som bolagsform, kräver 

valet stort förtroende för de andra bolagsmännen. Oftast används öppet bolag som 

bolagsform inom familjer. (Edu 2013a) 
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2.1.5.3 Kommanditbolag 

Kommanditbolag fungerar i praktiken på samma sätt som öppna bolag. På samma sätt 

skall ett bolagsavtal göras upp, dock till skillnad från öppna bolag skall det i 

kommanditbolagens bolagsavtal framgå vad den, eller de tysta bolagsmännens 

skyldigheter, ansvar och vinstandel är. Tysta bolagsmän är inte skyldiga till betalning av 

skulder i fall av konkurs. (Yrittäjät 2013d) 

 

Etableringsanmälan gör på samma blankett (Y2) som används vid etablering av öppna 

bolag. Behandlingsavgiften är även samma, 225€. (PRH 2013d) 

 

Att välja kommanditbolag som bolagsform skiljer sig knappt från öppet bolag. Dock 

passar kommanditbolag bättre för företag som kräver mer kapital. I de flesta fallen 

kommer kapitalet från en tyst bolagsman som investerar i bolaget. (Edu 2013a) 

2.1.5.4 Aktiebolag 

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen i Finland. Aktiebolag tolkas som en enskild 

juridisk person. Med andra ord ansvarar endast aktiebolaget själv för möjliga 

skyldigheter, inte grundarna eller ägarna av bolaget. (Yrittäjät 2013e) 

 

Aktiebolag är som bolagsform den mest komplicerade med tanke på grundandet och 

upprätthållandet av det. Vid grundandet av ett aktiebolag måste ägarna totalt lägga in 

minst 2500€ i aktiekapital på företagets konto. Företaget grundas genom att alla 

bolagsmän tillsammans skriver på bolagsordningen som omfattar bolagets namn, 

bolagets aktieägare samt hur många aktier de äger, aktiernas nominella belopp, antalet 

styrelsemedlemmar, -suppleanter samt revisorer, hemort, hur sammankallningen till 

bolagsstämmor görs, vilka ärenden årsstämmorna skall behandla och bolagets 

räkenskapsår (Ab 2013).  

 

Vid etableringen av ett aktiebolag skall PRS:s Y1-blankett fyllas i. Blanketten är 

gemensam för PRS och Skattestyrelsen och skall skickas in till båda styrelserna. 

Behandlingsavgiften för etableringen av aktiebolag är dyrare än för de andra 

bolagsformerna, 380€ (PRH 2013e).   
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Aktiebolags verksamhetsorgan verkar i ordningen bolagstämma, styrelse och 

verkställande direktör. Bolagsstämman skall hållas senast 6 månader efter 

räkenskapsårets slut. Enligt aktiebolagslagen kan ett högre organ bestämma om ett lägre 

organs verksamhetsområde. (Yrittäjät 2013e)  

 

Aktiebolag är en passande bolagsform för de flesta affärsverksamheter. Både ensamma 

företagare och flera personer kan tillsammans använda sig av aktiebolag som 

bolagsform. Då företaget har många bolagsmän och kapitalbehovet är stort är oftast 

aktiebolag den bästa bolagsformen. (Edu 2013b)  

2.1.6 Försäkringar 

Företagare måste enligt lag teckna en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkring). 

Denna försäkring täcker endast själva företagaren. Företagaren kan även teckna en 

olycksfallsförsäkring för sig själv, denna är frivillig och är i kraft både på arbetstid och 

fritiden (Lähitapiola 2013). Om företagaren bestämmer sig för att anställa någon till 

företaget, skall även en arbetspensionsförsäkring (ArPL) och en olycksfallsförsäkring 

tecknas för de anställda. (Veritas 2013) 

2.1.7 Bokföring 

Alla företag och näringsidkare är bokföringsskyldiga. Skyldigheten inleds då 

affärsverksamheten påbörjas och är därför en av de första uppgifterna en ny företagare 

har. Förenklat är bokföring registrering av företagets alla transaktioner. Bokföringens 

helhet består av  kassaflödet,- pengar som kommer in i bolaget och på pengar som går ut 

ur bolaget d.v.s. intäkter och utgifter, dess egendom, tillgångar och skulder. 

(Yrityssuomi 2013) 

 

Alla företag, förutom enskilda näringsidkare är dessutom skyldiga till att ha en extern 

redovisare. Enligt lag kan små företag ändå verka utan externa redovisare om 

balansräkningens slutsumma är under 100.000€, omsättningen är under 200.000€ eller 

om företaget i medeltal anställer högst 3 personer. Dock rekommenderas det även dem 

att ha en sådan. Högst ett av kriterierna får överstigas för att företaget skall kunna anses 
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som ett litet företag. Förutom det måste dessa kriterier fyllas både under det nuvarande 

bokslutet och på det tidigare årets bokslut. (Yrityssuomi 2013a) 

3 METOD 

Forskningsmetoder delas in i två huvudgrupper, kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder (Holm & Solvang 1991 s.11).  

 

Kvantitativa studiers forskningsdesigner är specifika och mycket strukturerade. Deras 

validitet och reliabilitet har alltid testats på förhand. Kvantitativa forskningsmetoden 

kan delas upp i 8 olika delar; hypotes, forskningsdesign, operationalisering, plats och 

subjekt, datainsamling, analys av data, slutsatser och rapportering. Hypotesen 

formuleras på basis av en observation eller en teori. Den skall utreda en händelsen som 

förväntas upprepas. Hypotesen skall vara utformad så att den på basis av 

undersökningens resultat antingen kan falsifieras eller verifieras. Forskningsdesignen 

väljs på basis av hypotesen, man skall alltså välja hur man tänker undersöka hypotesen. 

Ett alternativ är till exempel enkätundersökning. Operationalisering går ut på att man 

förklarar konceptet ingående, vad det är precis som skall mätas och hur skall det mätas 

och analyseras. Plats och subjekt innebär var något skall undersökas och vem som 

skall undersökas. Detta kallas även för urval av population, urvalet kan ytterligare delas 

upp i obundet, slumpmässigt urval, stratifierat urval, klusterurval osv. Datainsamlingen 

skall vara så lika som möjligt vid alla tillfällen, eftersom olika miljö, tid, och 

känslotillstånd kan förvränga resultaten i slutändan. Analysen av data går ut på att köra 

in den insamlade datan i statistikprogram i sifferform. Slutsatserna skall dras på basis 

av den analyserade datan. I detta skedet får forskaren veta om hypotesen skall falsifieras 

eller verifieras. Rapporteringen går ut på att forskaren rapporterar om det som 

upptäckts eller inte upptäckts. (Psykologi 2009, Holm & Solvang 1991 s.163-198)   

 

Kvalitativa studier är inte lika strukturerade och forskningsdesignen är inte lika 

specifik kvantitativa studier (Kumar 2011 s. 103). Forskningsmetoderna delas, förutom i 

kvalitativa och kvantitativa, dessutom in i longitudinella och tvärsnittsundersökningar. 

Longitudinella undersökningar innebär att ett fenomens eller ett undersökningsobjekts 

utveckling följs upp under en längre period, medan tvärsnittsundersökningar enbart 
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undersöker en situation, ett fenomen eller ett objekt just nu. (Kumar 2011 s. 110-112) 

Av dessa metoder kommer jag i detta arbete att använda mig av den kvalitativa 

forskningsmetoden samt göra en tvärsnittsundersökning. 

 

Den kvalitativa metoden kan utföras genom intervju, observation eller källanalys. 

Intervjuer kan göras genom respondentintervju, informantintervju eller gruppintervju. 

(Holm & Solvang 1991 s. 110-124) Dessa kan antingen vara strukturerade, 

halvstrukturerade eller öppna intervjuer (Kumar 2011 s. 159-160).  

Observationsundersökningar kan utföras genom öppen- eller dold-, samt aktiv eller 

passiv observation (Holm & Solvang 1991 s. 126-134). En källanalys omfattar 4 

delmoment; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. I praktiken går dessa 

delmoment in i varandra eftersom man under undersökningen kan behöva mer källor 

eller mer ingående information. Processen går alltså ut på att man till en början letar rätt 

på så mycket information som möjligt, sedan granskar vem som står bakom källan, det 

vill säga om källan är primär eller sekundär, normativ eller kognitiv, personlig eller 

offentlig, äkta eller förfalskad och så vidare. Därefter skall man tolka om källan är 

relevant för tidpunkten och för sammanhanget. Användbarheten på källan bestäms på 

basis av hur relevant den är till kontextet av undersökningen. Källanalys är en begränsad 

undersökningsmetod eftersom forskaren inte alltid har tillgång till alla relevanta källor.  

(Holm & Solvang 1991 s. 136-149)     

 

Detta slutarbete kommer att innefatta en kvalitativ källstudie där jag kommer att 

presentera hur man kan få startpenning i Finland. Risken med informationssökningen är 

att vissa relevanta källor kan bli oupptäckta.  

 

Själva informationssökningen kommer till största del att utföras på internet. Genom 

användning av sökmotorer och Företags-Finlands tjänster  kommer jag att försöka hitta 

så många olika möjligheter som möjligt till startpenning i Finland.   

4 STARTPENNING 

Startpenningen fick sin början år 1984 då Arbets- och näringsministeriet inledde den 

som ett försök att främja företagsamhet, startpenningen fastställdes år 1988. Från och 
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med att Arbets- och näringsministeriet påbörjade utdelandet av startpenning har ca  

170 000 personer fått startpenning av dem. Den årliga utdelade summan är ca  

37 miljoner euro. (TEM 2012 s. 4)  

 

Startpenning är ett stöd som utdelas för att lyckas skapa nya företag till Finland. 

Meningen med startpenning är att den skall hjälpa företagaren i början av 

affärsverksamheten. Startpenning är alltså inte en inkomstkälla för företaget utan finns 

till för att stöda företagaren ända tills affärsverksamheten har stabiliserat sig. (Ukko 

2013)  

 

I Finland finns det flera instanser som utdelar startpenning, dess mening är att hjälpa 

nya företagare att bli framgångsrika och skapa nya arbetsplatser åt andra. I det 

kommande kapitlet kommer dessa instanser att beskrivas noggrannare. Läsaren skall få 

svar på hur man ansöker om startpenning av dem, när man kan ansöka om startpenning 

av dem samt vem som kan ansöka om startpenning av dem. 

  Regler om statligt stöd 4.1

Inom ramen för statliga stöd finns det restriktioner och regler. Stöd av mindre betydelse, 

även kallad ”de minimis-förordningen”, är en av EU-kommissionen godkänd 

bestämmelse. Förordningen innebär att samma företag eller person inte får lyfta mer än 

200.000€ statlig stödpenning under en period på 3 räkenskapsår. För 

vägtransportsektorn gäller 100.000€ som övre tak. Dessa av myndigheterna beviljade 

stöd skall dock vara klassade som de minimis-stöd. All finansiering som klassas som de 

minimis-stöd, som olika myndigheter betalar skall räknas med till totalsumman. (TEM 

2013b, Europa 2011) 

 Arbets- och näringsministeriet  4.2

Arbets- och näringsministeriet (ANM) arbetar med frågor som har med företagande och 

innovationsverksamhet att göra i Finland. Ministeriet har två ministrar, näringsministern 

och arbetsministern. Arbetsministern är den som ansvarar för bland annat företagandet 

och därmed också utdelningen av startpenning. (TEM 2013a)    
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Orsaken till att Arbets- och näringsministeriet delar ut startpenning är att de vill trygga 

företagarens inkomst under den tid han eller hon inleder verksamheten. Startpenningen 

som Arbets- och näringsministeriet delar ut består av två delar, grunddelen samt 

tilläggsdelen. Grunddelen är för tillfället 33,46€/dag, medan tilläggsdelen varierar från 

fall till fall. Tilläggsdelen kan som högst vara 60% av grunddelen, dvs. 20,08€/dag. 

Startpenningen kan utdelas till  personer som etablerar sig som företagare i högst 18 

månader. Beslutet om grunddelen befattas i allmänhet för 6 månader framåt. (Enter 

2013, Mol 2013a) 

 

Startpenningen kan beviljas till personer som från tidigare varit arbetslösa eller till 

personer som övergår från lönearbete, studier eller hemarbete till heltidsföretagare.  

Kriterierna som Arbets- och näringsministeriet har för sökanden är följande: 

 

 Verksamheten får inte ha inletts innan beslutet om startpenningen har fattats. 

 Företagsverksamheten är sökandens huvudsyssla. 

 Sökanden har kunskap och färdighet att driva företaget. 

 Att det finns förutsättningar till att företagsverksamheten blir lönsam. 

 Stödet är nödvändigt med tanke på sökandens inkomster. 

 Sökanden får inte lyfta andra stöd eller bidrag  (t.ex. studiestöd, pension, 

sjukdagspenning, lön för uppsägningstid, rehabiliteringsstöd osv.)  

 Företagsverksamhet anses av Arbets- och näringsministeriet som ett lämpligt 

sysselsättningsalternativ för sökanden.  

 

(Mol 2013a) 

 

Ansökan om startpenning av ANM görs på TEM 3.25-blanketten som hittas på Yritys-

suomi:s nätsidor. Adressen till blanketten är http://www.yrityssuomi.fi/sv/web/ 

guest/lomake?docid=7705. Man kan även få tag på blanketten vid arbets- och 

näringbyråer. Blanketten finns dessutom bifogad i detta arbete som Bilaga 1. Förutom 

att den ifyllda blanketten skall lämnas till Arbets- och näringsbyrån (tidigare 

arbetskraftsbyrån) skall sökanden även i vissa fall bifoga följande dokument till 

ansökan: 
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 Under 3 månader gammalt intyg på betalda skatter. 

 Affärsplan. 

 Lönsamhetskalkyl eller löfte om lån från en kreditgivare, tex. från en bank. 

 Hyreskontrakt, om verksamheten sker i en hyrd lokal. 

 Köpebrev, i fråga om ägarbyte. 

 

(Yrityssuomi 2013b) 

 

Innan ansökan lämnas in skall sökanden alltid först vara i kontakt med Arbets- och 

näringsbyrån. I vissa fall skall bilagorna ovan skickas in separat, medan informationen i 

vissa fall skall fyllas i direkt på ansökningsblanketten. (Yrityssuomi 2013b)  

 

Då företagaren har beviljats startpenning av Arbets- och näringsministeriet har denne 

också möjlighet till att ansöka om fortsatt startpenning. Det betyder som namnet säger 

att man kan ansöka om att få tidsperioden som startpenningen beviljats för, förlängd. 

Den fortsatta startpenningen beviljas i medeltal för 2-6 månader framåt. Mängden 

varierar regionalt, men är i medeltal 25,63€/dag, det vill säga 540€/månad.  Denna 

ansökan görs på Arbets- och näringsministeriets blankett TEM-3.52. Adressen där man 

hittar blanketten är http://www.yrityssuomi.fi/sv/web/guest/lomake?docid= 7708. 

Blanketten finns även bifogad i detta arbete som Bilaga 2. Innan ansökan lämnas in 

skall arbets- och näringbyrån kontaktas för information om vad som skall bifogas till 

ansökan. En av bokföraren verifierad resultaträkning hör till bilagorna som skall lämnas 

in för att granskas innan fortsatt startpenning beviljas. Märkvärt är även att sökanden 

skall ansöka om fortsatt startpenning innan den tidigare beviljade tiden för starpenning 

gått ut. (Yrityssuomi 2013c, Enter 2013) 

4.2.1 Arbets- och näringsministeriet sammanfattat 

 Personer som övergår från lönearbete, hemarbete, studier eller arbetslöshet till 

att bli företagare på heltid har möjlighet till startpenning av Arbets- och 

näringsministeriet. 

 Sökanden skall ansöka om startpenning innan verksamheten inleds. Tidpunkten 

på året spelar ingen roll.  
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 Sökanden skall vara i kontakt med arbets- och näringsbyrån samt fylla i TEM 

3.25-blanketten. 

 Bilagor till ansökan: Omfattande affärsplan, under 3 månader gammalt intyg på 

betalda skatter, lönsamhetskalkyl eller löfte om lån från en kreditgivare, tex. 

från en bank, hyreskontrakt, om verksamheten sker i en hyrd lokal och 

köpebrev, i fråga om ägarbyte. 

 Summan som utdelas: 33,46/dag + tilläggsdel 

 Fortsatt startpenning: ca 25€/dag 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen 4.3

Det finns 15 Närings-, trafik- och miljöcentraler (ELY-centraler) i Finland, dessa har 

olika ansvarsområden. Detta kapitel kommer att beskriva Nylands ELY-central och 

startpenningen de delar ut till nya företagare. (ELY 2013a) 

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för tre näringar: arbetskraft, 

kultur och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. Centralen 

har många arbetsuppgifter som omfattar bland annat arbetsmarknadens funktion, 

byggande av läroanstalter, vägprojekt, kollektivtrafik, miljövård, områdesanvändning, 

utnyttjande och vård av vattenresurserna, arbetsmarknadens funktion och sysselsättning. 

De arbetsuppgifter som omfattar startpenning eller startstöd, är ”rådgivning-, 

finansierings- och utvecklingstjänster för företag” och ”utveckling av näringslivet och 

innovationsmiljön”. (ELY 2013b) 

 

Näring-, trafik- och miljöcentralen utdelar stöd till företag för att främja en positiv 

utveckling i Finland. Stöden går i första hand till små och medelstora företag i hopp om 

tillväxt och internationalisering. För att stöd skall kunna beviljas måste företaget drivas 

på heltid, dessutom räcker det inte att företaget är enmannat. Företaget måste förutom 

heltidsföretagaren, ha minst en annan person anställd på heltid vid tidpunkten då 

startpenningen ansöks om. Summans som utdelas är 15000€ och beviljas, som alla 

andra NTM-centralens stöd, först efter prövning. Företag som fått startpenning av 

Arbets- och näringsministeriet då de grundades, beviljas inte stöd av ELY-centralen. 

Företaget skall också vara under 2 år gammalt och ha inlett sin verksamhet som 
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företagskuvös, ”En företagskuvös definieras som en process “att tillhandahålla en 

skyddad miljö” där nya företag kan etableras. Kuvösprocessen involverar assistans av 

utvalda entreprenörer vad gäller uppstart och utveckling från företagsidé till 

självförsörjande företag.” (Tibro 2008). Förutom dessa skall företagets affärsidé kunna 

anses som innovativ. (ELY 2013c)      

 

Ansökan om startpenningen/startstödet görs på ELY-centralens blankett 2305 som hittas 

på Företags-Finlands nätsida http://www.yrityssuomi.fi/web/ guest/lomake?docid 

=15922. Blanketten finns även bifogad till detta arbete som Bilaga 3. Till en fullständig 

ansökan om startpenning skall även företagsanalyskommissionens blanketter T2, T4 och 

T7 fyllas i. T2-blanketten innebär en resultatbudget, T4- blanketten en 

finansieringsbudget och T7-blanketten en skuldförteckning. Blanketterna hittas på 

Företagsanalys rf:s nätsida http://www.yritystutkimusneuvottelukunta.fi/?1;2;500; 

500.html (Se även Bilaga 4, Bilaga 5 och Bilaga 6). En omfattande affärsplan skall 

även bifogas till ansökan. Förutom dessa blanketter skall även resultat- och 

balansräkningarna från två år som föregått ansökan, bifogas till ansökan. Ansökan skall 

lämnas in undertecknad till Närings-, trafik- och miljöcentralen. Behandlingen av 

ansökan fördröjs om bilagor saknas eller uppgifter om verksamheten är bristfälliga. 

(Lomake 2013, ELY 2013c) 

4.3.1 Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanfattat 

 Startpenning delas inte ut om sökanden har blivit beviljad startpenning av 

Arbets- och näringsministeriet vid grundandet av verksamheten.  

 Affärsidén skall kunna anses som innovativ. 

 Företaget skall ha minst 2 heltidsarbetare. 

 Företaget som ansöker om stödet skall vara under 2 år gammalt och skall ha 

inlett sin verksamhet som företagskuvös.  

 Bilagor till ansökan: Affärsplan, resultatbudget (T2), finansieringsbudget (T4), 

resultat- och balansräkning (T7). 

 Tidpunkten på året spelar ingen roll. 

 Summan som utdelas efter prövning är 15 000€ 
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 Tekes 4.4

Tekes (Tekonologian- ja innovaatioiden kehittämiskeskus) är en statlig organisation 

som sysselsätter över 400 personer. Organisationen finansierar och hjläper till med 

högskolors-, forskningsinstituts- och företags forsknings- och utvecklingsprojekt. Tekes 

vill genom sin verksamhet främja Finlands konkurrenskraft samt skapa en grund för 

sysselsättning och välfärd i samhället. Tekes årliga projektfinansieringsbudget är ca 600 

miljoner euro, dessa pengar räcker till att årligen starta ca 2000 olika forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Organisationen har 11 ansvarsområden; startup-företag, 

tillväxtföretag, stora företag och offentliga organisationer, hållbar ekonomi, den 

livskraftiga människan, smart livsmiljö, styrning och stöd av finansiering, utveckling av 

arbetslivet och personalen, marknadsföring och kommunikation, styrning och nätverk 

samt gemensamma tjänster. (Tekes 2011a, Tekes 2011b) 

 

Innovationsfinansieringen som Tekes utdelar fås för forsknings- och utvecklingsprojekt 

som anses ha ett betydande nyhetsvärde. Tekes understöder utvecklingen av 

innovationer som siktar på tillväxt och skapande av ny verksamhet, speciellt nya företag 

som siktar på internationalisering.  Projekt finansieras inte i sin helhet, utan Tekes står 

för en del av kostnaderna, medan sökanden själv står för resten. I allmänhet står Tekes 

antingen för 35% eller 50% av totalkostnaderna, stödet betalas ut med halv års 

mellanrum i takt med genomförandet av projektet. (Tekes 2011c, Tekes 2012) 

 

Ansökningsprocessen är relativt lång, den består av 9 olika skeden varav största delen 

går ut på planering av verksamheten tillsammans med Tekes representanter. (Tekes 

2012) 

 

Första skedet - sökanden tar kontakt till Tekes för att bestämma ett möte. Mötet går ut 

på en brain-storming kring projektet eller verksamheten som stödet ansöks till. Här får 

sökanden en åsikt av Tekes-representanterna om det över huvudtaget lönar sig att 

ansöka om understöd. (Tekes 2012)  

 

Andra skedet - sökanden lämnar in en ansökan på Tekes nättjänst som hittas från 

adressen https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/ , ansökningsanvisningarna på 
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nätsidan är omfattande och lättförstådda vilket underlättar ifyllandet av ansökan. 

Ansökan är lång och omfattande, den skall innehålla bokslutsinformation, budgeter, 

kostnadsuppskattning, finansieringsplan, resursutredning, marknadsutredning osv. I 

slutet av ansökan skall även en projektplan, meritförteckningar, verksamhetsplan och 

etableringsdokumenten bifogas till ansökan. (Tekes 2011d)  

 

Tredje skedet - sökanden får ett meddelande om att ansökan har mottagits till Tekes. 

 

Fjärde skedet - Tekes undersöker ansökan och kontrollerar att informationen i den är 

korrekt. 

 

Femte skedet - Tekes utnämner en projektgrupp som kommer att bekanta sig med 

ansökan och med informationen om sökanden. 

 

Sjätte skedet - är att sökanden har en mer fördjupad diskussion tillsammans med Tekes.  

 

Sjunde skedet - projektgruppen skapar ett finansieringsförslag till finansmötet.  

 

Åttonde skedet - Beslutet om finansieringen fattas på finansmötet.  

 

Nionde skedet - Sökande får veta om ansökan har godkänts eller ej. Informationen, 

tillsammans med motivering skickas till sökanden både per post och elektroniskt.   

(Tekes 2012) 

 

Då ansökan har godkänts skall sökanden godkänna finansieringsvillkoren, projektet 

eller verksamheten följs sedan upp med hjälp av rapportering. Själva utbetalningen av 

pengarna sker under projektets eller verksamhetens gång. Efter 3 år skall en slutrapport 

om projektet eller verksamheten skall skicka in till Tekes. Dessutom har Tekes 

granskningsrätt i 5 år efter att projektet eller verksamheten har påbörjats. (Tekes 2012)  

 

För att ansökan skall kunna godkännas måste projektet eller verksamheten anses vara 

innovativ. Små och medelstora företags innovationsförmåga analyseras genom att se 

över hur dess nutid och hur dess kommande möjligheter ser ut. Punkter som ses över 
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gällande nutiden är ledningens internationella kunskaper, viljan att växa samt planer på 

internationalisering, kunderna och organiseringen av tillväxten och förnyelsen. Gällande 

möjligheter i framtiden analyseras marknadspotentialen, produktsortimentet och dess 

utvidgningsmöjligheter, möjlig förnyelse av marknadens verksamhetsmodell samt 

användning av existerande nätverk och samarbetspartners. (Tekes 2012) 

4.4.1 Tekes sammanfattat 

 Tekes står för 35% eller 50% av pengabehovet. 

 Projektets eller verksamhetens art skall vara innovativt. 

 Stödet betalas ut under projektets gång med ett halvt års intervall. 

 Lång ansökningsprocess. 

 Kan sökas när som helst. 

 Sökanden får förutom pengar, även kunskap av Tekes. 

 Rapportering och uppföljning. 

 Mavi – Landsbygdsverket 4.5

Mavi ansvarar för användandet av jordbruksstöds- och landsbygdsfonderna i Finland. 

Mavi administrerar EU- och andra nationella stöd om en årlig summa på över 2 

miljarder euro. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde om ”att trygga 

produktionen av ren inhemsk mat och en hållbar användning av förnybara resurser” 

verkställs av Mavi genom att de stöder livskraftiga näringar på landsbygden.(Mavi 

2013a)     

 

Mavi utdelar startpenning för unga företagare som för första gången idkar jordbruk. 

Som unga jordbrukare räknas personer som vid tidpunkten av ansökan är under 40 år 

gamla. Företagarinkomsten måste vara minst 25% av företagets totalinkomster det 

trejde kalenderåret efter att stödet har betalats ut. Totalinkomsterna består av  

företagarinkomsten, löneinkomster samt alla regelbundna stöd som företagaren får från 

diverse instanser. Sökanden måste även ha tillräcklig yrkeskunskap för drivandet av 

jordbruket för att startpenningen skall kunna beviljas. Om gårdsbruksverksamheten äger 
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rum på arrenderad mark krävs ett hyresavtal som är i kraft i minst 10 år framåt. (Mavi 

2013b) 

 

Startpenningen beviljas enligt två olika stödnivåer:  

 En gård vars företagarinkomst från jordbruket är minst 17.000€, kan beviljas 

bidrag på högst 35.000€.   

 En gård vars företagarinkomst från jordbruket, annan affärsverksamhet och 

skogsbruk tillsammans är minst 15.000€ kan beviljas startpenning på högst 

5.000€. Av totalsumman på 15.000€ skall minst 10.000€ ha kommit från 

jordbruket. Inkomsten som räknas till annan affärsverksamhet måste ha utförts 

på gården, med gårdens egna jorbruksproduktionsmedel. 

(Mavi 2012a) 

 

Ansökan görs på landsbygdsverkets blankett 2319  (se Bilaga 7). Blanketten, 

tillsammans med noggranna ansökningsanvisningar hittas på adressen http://www.s 

uomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/mavi_mavi2319/in dex .html. Bilagor som 

skall bifogas till ansökan är följande: 

 Köpebrev- hyres-, eller arrendeavtal för området som verksamheten kommer 

att idkas på. 

 Affärsplan, på Mavis botten (Blnr 430). Bottnet till affärsplanen hittas från 

http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/etjanster/blanketter/mavi_mavi430/index 

.html (se Bilaga 8) 

 Beskattningsuppgifter: skattedeklaration för jordbruk (skatteblankett 2). 

Blanketten hittas från http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanket 

ter/vh_3002v12/index.html.  Ifyllningen av skattedeklarationen kräver 

identifiering med Katso-kod. Kopia på de skatteblanketter som sökanden 

baserat sina inkomst-uppgifter på. Utredning, om inkomsterna kommer att 

förändras avsevärt från den tidigare beskattningen. 

 Skuldförteckning (blankett 500). Blanketten hittas från 

http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/mavi_mavi500/inde 

x.html. (se Bilaga 9) 

 Skol- och arbetsintyg med betydelse för verksamheten. 
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 Anskaffningsanbud på maskiner, djur eller anordningar som skall inskaffas 

under det kommande året. 

(ELY 2011 s.4) 

 

Om sökanden är ett samfund (aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller 

andelslag) skall även följande uppgifter bifogas till ansökan: 

 Resultat- och balansräkning. 

 Handelsregisterutdrag. 

 Utredning över namnteckningsrätten. 

(ELY 2011 s.4) 

 

4.5.1 Mavi sammanfattat 

 För personer som första gången idkar jordbruksverksamhet. 

 Sökanden skall vara under 40 år gammal. 

 Utdelar belopp upp till 35.000€ 

 Sökanden måste ha användningsrätt till marken för minst 10 år framåt. 

 Företagarinkomsten måste vara minst 25% av företagets totalinkomster. 

 Kräver yrkeskunskap. 

 Ansökningen om startpenningen är fortlöpande. 

 

5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Skrivandet av detta arbete har varit intressant och givande. Jag hade förväntat mig hitta 

fler instanser som utdelar startpenning i form av ”gratis pengar”. Dock verkar det enligt 

denna undersökning som om det inte är fallet. Eftersom denna undersökning är en 

kvalitativ källstudie finns det en chans att någon instans som utdelar startpenning blev 

oupptäckt. Fler möjligheter till pengar finns dock i form av business-änglar och 

placeringsföretag. Dessutom utdelar vissa instanser även räntestöd för lån. Att 

undersöka dessa var inte syftet med detta arbetet, vilket var orsaken att jag lämnade dem 

utanför ramen av detta arbete.  
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Informationssökningen kändes råddig under arbetets gång eftersom jag hamnade arbeta 

med så många sekundära källor. Företag som nämnde andra instanser som utdelar 

startpenning hade inte klara anvisningar om hur man kunde hitta dessa. Eftersom alla de 

undersökta instanserna delar ut stöd i olika former, till olika ändamål, var det svårt att 

hålla koll på vad som skulle göras för att ansöka om just startpenning.  

 

Ansökningarna var, förutom vid Arbets- och näringsministeriets, rätt komplicerade. 

Många låter antagligen bli att ansöka om startpenning eller stöd eftersom blanketterna är 

så omfattande och bilagorna så många. Orsaken till att sökandet av startpenningen är så 

komplicerad är troligtvis för att motverka missbruk av förmånen. Dock måste jag 

pointera att alla dem jag talade i telefon med, gällande skrivandet av detta arbete, var 

väldigt hjälpsamma och uppmuntrande. Därför anser jag att det lönar sig att vara i 

kontakt per telefon till dessa instanser innan man påbörjar ansökningsprocessen. 

Speciellt Arbets- och näringbyrån samt Företags-Finlands personal var väldigt trevlig 

och hjälpsam. 

 

Instanserna är, och vill vara medvetna om varandra. En svårighet gällande ansökandet 

om startpenning av Arbets- och näringsministeriet samt Närings-, miljö- och trafik 

centralen är att man inte kan beviljas stöd av båda instanserna. Dessutom skall ena 

ansökas innan affärsverksamheten påbörjas, och den andra först efter att man har 

påbörjat verksamheten. Detta betyder att om man hellre vill ha den större startpenningen 

av Närings-, miljö- och trafikcentralen kan man inte ansöka om startpenningen av 

Arbets- och näringsministeriet. Då finns alltså risken för att man blir utan stöd av dessa 

helt och hållet. 

 

Då jag första gången själv var med och startade ett företag år 2008 ansökte jag inte om 

någon startpenning. Nu efter att ha skrivit detta arbete, kommer jag inte att göra samma 

misstag en gång till. Staten stöder företagare, dessa instanser som utdelar stöd och 

kunskap finns till för att man skall kunna använda dem. Därför anser jag att man också 

skall använda denna förmån till nytta. 

 



29 

 

En sak jag lärt mig under detta arbetes gång är att man inte skall lägga igång 

verksamheten förhastat. Först lönar det sig att göra en omfattande verksamhetsplan över 

sin verksamhet, sedan överväga möjligheterna till finansiellt stöd, sedan först börja 

fundera på att lägga igång själva verksamheten. Orsaken till detta är att man kan gå 

miste om expertis av sakkunniga människor samt de finansiella stöden man kan ha 

tillgång till. Jag hoppas att många unga personer som funderar på att starta eget kan ha 

nytta detta arbete. 

  

Till slut vill jag ännu framföra ett tack till peronalen på Företags-Finlands telefontjänst 

samt personalen på Arbets- och näringsbyrån som gett mig goda råd gällande skrivandet 

av detta arbete. 
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