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1 Inledning 

 

Avsikten med detta lärdomsprov var att få reda på hur stor tillväxten har varit av social- och 

hälsovårdsföretag i Borgånejden mellan åren 2002-2007 jämfört med andra startade företag i 

Borgånejden och i hela Finland. I lärdomsprovet undersöktes därmed tillväxten av startade 

företag i allmänhet och inom social- och hälsovård. Lärdomsprovets ämnesområde baserar sig 

på startandet av eget företag och tendensen av startade företag inom social- och hälsovårds-

branschen. Lärdomsprovet koncentrerar sig också på de uppgifter och faktorer som kanske 

påverkar beslutet att starta eget företag inom social- och hälsovårdsbranschen, speciellt i 

Borgånejden. 

 

Lärdomsprovet var ett uppdrag av Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. Alla resultat baserar sig 

på utdrag av statistik och registeranmärkningar från år 2002 till 2007 vid Borgånejdens Nyfö-

retagarcentral rf. Startandet och tillväxten av företag i allmänhet och inom social- och hälso-

vård undersöktes inom Borgånejdens Nyföretagarcentral rf: s område dvs. Askola, Borgnäs, 

Borgå, Pukkila, Mäntsälä, Mörskom och Sibbo. Resultaten jämfördes med statistik av startade 

företag i hela Finland. 

 

Målet med lärdomsprovet var att få reda på hur mycket företagande inom social- och hälso-

vård egentligen har ökat med förhållande till andra startade företag under fem års tid och kan 

det märkas en viss riktning i utvecklingen. Meningen var också att presentera de olika skedena 

i startandet av ett eget företag i allmänhet och från social- och hälsovårdssektorns synvinkel. 

 

Ämnet och därmed problemet är aktuellt eftersom det har under de senaste tiderna talats 

mycket om social- och hälsovård och dess tendens men också om företagande inom den sek-

torn. I Östra Nyland har det också förberetts ett ”Program i serviceföretagsverksamhet 2007-

2010”. Det startas allt flera nya företag inom branschen och företagsverksamhet har även bli-

vit en del av studierna inom social- och hälsovård. 

 

Forskningen ger en bra inblick på hur företagandet inom social- och hälsovård har utvecklats 

inom de senaste fem åren i Borgånejden. Resultatet och intervjuerna med de sakkunniga per-

sonerna tillsammans ger också en uppfattning om företagande i Borgånejden för tillfället och 

hurdan utvecklingen ser ut att vara eller åtminstone borde vara i framtiden.  

 

 



 

5 

1.1 Problem  

 

Huvudproblemet i forskningen kan presenteras enligt följande: Hur stor har tillväxten av soci-

al- och hälsovårdsföretag varit i Borgånejden mellan åren 2002-2007 jämfört med andra star-

tade företag i Borgånejden och i hela Finland? Delproblemen till huvudproblemet är: Hur 

många företag har Nyföretagarcentralen hjälpt igång i Borgånejden i förhållande till hela Fin-

land? Hurdan är utbildningsbakgrunden för de som grundar företag och har det ändrats under 

de senaste åren? Hurdana företag grundas inom social- och hälsovårdsbranschen? 

 

1.2 Syfte och avgränsningar  

 
Syftet med lärdomsprovet var att få reda på hur mycket företagande har vuxit i allmänhet och 

inom social- och hälsovård i Borgånejden under de senaste fem åren. Tillväxten av social- och 

hälsovårdsföretag jämfördes med andra startade företag i området och i hela Finland.  

 

Meningen var att få fram hurdan tillväxten av att starta företag är inom social- och hälsovårds-

tjänster och hurdana företag det grundas inom branschen. Behov eller efterfrågan undersöktes 

och jämfördes inte i forskningen. 

 

Meningen var att även kunna mäta hurdan tillväxt tendensen möjligen är i framtiden. Möjligen 

kan även någon ny företagare få information och råd i startandet av eget företag och speciellt 

om företagande inom social- och hälsovård. 

 

1.3 Metod 

 
Undersökningen skedde med hjälp av sekundärdata och en kvalitativ forskningsmetod dvs. 

intervjuer. Undersökningen gjordes med hjälp av Borgånejdens Nyföretagarcentral rf: s stati-

stik och uppgifter från UYK- databasen mellan åren 2002-2007. Också Patent –och Register-

styrelsens CD- Katka –dataregister användes för att få resultat på tillväxten av de startade fö-

retagen. 

 

Intervjuerna gjordes med experter och företagare inom branschen för att få olika åsikter. In-

tervjuerna handlade om företagande inom social- och hälsovård i framtiden och de startade 

företagens allmänna tillväxt inom området, hurdana planer det har gjorts för framtiden angå-

ende företagande och utbildning samt hurdan utvecklingen inom social- och hälsovård borde 

vara. 
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Teorin till lärdomsprovet skaffades från flera olika källor. Största delen av materialet togs från 

olika Internet sidor och böcker samt tidningar, broschyrer osv. Det finns också mycket aktuel-

la diskussioner och forskningar om företagande inom social- och hälsovård och en del av det 

materialet användes även i lärdomsprovet. Huvudsakligen baserar sig teorin på hur man startar 

företag och företagande inom social- och hälsovårdssektorn. 

 

1.4 Arbetets uppläggning 

 
Lärdomsprovet börjar med en beskrivning av ämnet, syftet med lärdomsprovet, avgränsning-

arna, metoden och arbetets uppläggning. Det övriga arbetet delas i en teoridel och en em-

piridel. 

 

Teoridelen handlar om företagande i Borgånejden, grundade av företag och företagande inom 

social- och hälsovård. I den empiriska delen behandlas statistiken om startade företag allmänt 

och inom social- och hälsovård i Borgånejden och i hela Finland. I denna del av lärdomspro-

vet presenteras även intervjusvaren, sammanfattningen av resultaten och de egna slutsatserna. 

Till sist presenteras lärdomsprovets källor och bilagor. 
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2 Nyföretagande i Borgånejden 
 

2.1 Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 

 

Borgånejdens Nyföretagarcentral rf grundades 1.9.1993 och den är en del av Finlands Nyföre-

tagarcentraler rf (Finlands Job and Society rf ända till 31.5.2008). Nyföretagarcentralnätverkets 

rådgivning är ISO 9001/2000 kvalitetscertifierat. I nätverket hör 30 andra lokala Nyföretagar-

centraler. Nyföretagarcentralerna uppehålls av näringslivet, TE- centralerna, staten, kommu-

nerna och traktkommunerna. Centralerna erbjuder avgiftsfri rådgivning för nya eller redan 

fungerande företag. Rådgivningsprocessen i Borgånejdens Nyföretagarcentral rf följer samma 

formel som de andra centralerna, den är alltid personlig och konfidentiell. (Borgånejdens Ny-

företagarcentral rf 2008a, 3.) 

 

Borgånejdens Nyföretagarcentral rf har verksamhetspunkter i Borgå, Mäntsälä och Sibbo. 

Dessutom kommer det kunder från bl.a. Askola, Mörskom, Pukkila och Borgnäs. Meningen är 

att befrämja företagande genom att sporra och hjälpa startandet av nya företag. (Borgånejdens 

Nyföretagarcentral rf 2008a, 3.) 

 

Vanligtvis tar kunden kontakt med Nyföretagarcentralen och beställer en tid för rådgivning. 

Den potentiella nyblivande företagaren har möjlighet att få information och rådgivning i bl.a. 

följande ämnen; utveckling av företagsidén, utredning av finansieringsmöjligheter, valet av 

verksamhets- och företagsmodell, utredning av olika tillstånd och anmälningar, marknadsfö-

ringsplanen och val av utrymmen. (Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 2008a, 3; Borgånejdens 

Nyföretagarcentral rf 2008d.) 

 

Nyföretagarcentralen har flera samarbetspartners och medlemsföretag från runtom i Borgå-

nejden. Till samarbetspartners hör t.ex. banker, försäkringsbolag, bokföringsbyråer, läroanstal-

ter, arbetskraftsbyråer, kommuner, organisationer och många andra olika företag.  (Borgånej-

dens Nyföretagarcentral rf 2008a, 4.) 

 

I augusti 2008 började projektet Östra Nylands YES-Center för företagsamhetsfostran i sam-

arbete med Borgånejdens Nyföretagarcentral rf.  Projektet är en del av nio regionala center 

som fungerar runtom i Finland. Meningen är att i samarbete med företagare, utvecklingsorga-

nisationer och läroanstalter utveckla metoderna för företagsamhetsfostran i Östra Nyland och 

i hela Finland. (Valtakunnalliset YES-keskukset 2007-2008.) 
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2.2 Finlands Nyföretagarcentraler 

 

Finlands Nyföretagarcentraler rf är samarbetsföreningen för de sammanlagt 30 lokala nyföre-

tagarcentralerna i Finland och den grundades år 1989 på initiativ av näringslivet. Meningen är 

att befrämja nyföretagandet i Finland. Nyföretagarcentralnätverket har spridit sig runt om 

kring i Finland och består av sammanlagt 30 Nyföretagarcentraler och 80 verksam-

hetspunkter. Som stöd för moderorganisationen och nyföretagarcentralerna finns 750 företag 

och 350 organisationer som vidsträckt företräder hela samhället. Verksamhetens huvudidé är 

att samarbeta tätt med dessa ca 1300 representanter från näringslivet och utnyttja deras sak-

kunnighet i rådgivningen och anvisningen för de nya företagarna. (Suomen Jobs and Society ry 

2008a; Suomen Jobs and Society ry 2008b.) 

 

Med hjälp av Nyföretagarcentralernas rådgivning, anvisning och sakkunniga nätverk har det i 

Finland under åren 1989-2007 grundats närmare 60 000 nya företag och till dessa estimerat 

100 000 arbetsplatser. Dessa företag har i medeltal större sannolikhet att lyckas, eftersom 90 

procent av företagen ännu är verksamma efter två år efter grundandet och 80 procent efter 

fem år. Bara 4 procent av de påbörjade företagen slutar verksamheten på grund av konkurs 

inom de första fem åren. År 2007 grundades det med hjälp av Nyföretagarcentralenas rådgiv-

ning cirka 7000 företag, vilka sysselsätter ungefär 8000 personer. (Suomen Uusyrityskeskukset 

ry 2008a.) 

 

Jobs and Society tankemodellen fick sin början i Liverpool i England år 1979. Idén bakom det 

hela var att erbjuda rådgivning och stöd för företagare med hjälp av så kallade ”Rådgivnings-

punkter” (Enterprise Agency). Verksamheten utvidgades under en kort tid till 300 Företags-

byråer. Verksamhetsmodellen spred sig också till övriga Europa och till sist till Sverige år 

1985. Från Sverige förflyttade sig modellen till Finland och Estland. (Suomen Jobs and Society 

ry 2008b.) 

 

Nyföretagarcentralernas uppgift är att följa Jobs and Society verksamhetsmodellen. Syftet är 

att tillsammans med olika experter ge rådgivning åt nya företagare. En del av verksamhetsidén 

är även att utnyttja kunskapen av de redan fungerande företagen. Med hjälp av nyföretagar-

centralernas stöd strävar man efter att grunda livsdugliga företag och minska riskerna att miss-

lyckas. Meningen är också att förstärka samarbetet mellan näringslivet, staten, kommunerna 

och undervisningssektorn. Nyföretagarcentralernas mål är att befrämja företagandet och hjälpa 

till att åstadkomma nya långfristiga, mångsidiga och ekonomiskt lönsamma företag på verk-

samhetsområdena. Det centrala målet är att minst 90 % av de startade företagen är i funktion 

ännu efter två år. (Suomen Jobs and Society ry 2008c; Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008a.) 
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3 Att starta eget företag 
 

En företagare behöver en hel del egenskaper. För att kunna hålla i alla trådar samtidigt ska 

man förutom att ha mångsidiga karaktärsdrag, dessutom ha en orubblig yrkesskicklighet. Det 

finns inte ett enda rätt karakteriseringssätt för en företagare men för att nå bra resultat behövs 

bland annat beslutsamhet, kreativitet, flitighet, målmedvetenhet och sociala kunskaper. (Suo-

men Uusyrityskeskukset ry 2008b, 6.) 

 

De personliga egenskaperna och beredskaperna tillsammans med omsorgsfull planering, för-

bättrar möjligheterna att lyckas. Affärsidén är grunden för hela företaget. En ny företagare ska 

ha en klar och realistisk målsättning gällande sin affärsidé, som dessutom kan realiseras med 

hjälp av de resurser som finns till hands. På basen av affärsidén skapas en affärsplan som är 

nödvändig för en framgångsrik verksamhet. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 6-7.) 

 

När man har förberett en fungerande affärsplan blir det aktuellt att planera finansieringen. För 

att starta ett nytt företag behövs förstås alltid pengar. Med hjälp av lönsamhets- och finansie-

ringskalkyler planeras hur mycket det behövs kapital för att starta verksamheten och hur fi-

nansieringen ska ordnas. Om företagaren inte har möjlighet för egen finansiering är det vanligt 

att vända sig till olika externa finansieringskällor som beviljar företagen främmande kapital; till 

exempel banker, finansieringsbolag och försäkringsbolag. Det finns också olika specialfinansi-

eringsmöjligheter men dessa är till största delen bara företagsstöd och hjälp för att få igång 

verksamheten. (Centralhandelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 22-28; Suomen 

Uusyrityskeskukset ry 2008b, 12.) 

 

Nästa skede är att välja den mest passande företagsformen för affärsverksamheten. Alternati-

ven för företagsform är följande: enskild näringsidkare; firma, öppet bolag, kommanditbolag, 

aktiebolag och andelslag. Det är viktigt att noga överväga i vilken form verksamheten skall 

drivas så att helheten fungerar. Valet av bolagsform påverkas av flera olika faktorer som bl.a. 

antalet grundare, behovet av kapital, företagsrisken och beskattningen. (Centralhandelskam-

maren World Trade Center Helsinki 2007, 13-17.) 

 

Ett startande företag är skyldigt att göra olika anmälningar och ansöka för myndighetstillstånd. 

I princip får man i Finland utan tillstånd idka näringsverksamhet, men för vissa näringsgrenar 

krävs tillstånd eller anmälan till myndigheterna innan verksamheten inleds. Det finns skäl att 

kontrollera tillstånden innan verksamheten påbörjas och vad som krävs av en näringsidkare 

inom den grenen. Om man grundar ett privat företag inom social- och hälsovård ska det göras 

olika anmälningar till Länsstyrelsen. När affärsverksamheten inleds krävs även en etablerings-
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anmälan till handelsregistret och skattestyrelsen. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 16-

17.) 

 

Det är viktigt att ta reda på olika försäkringar innan företagsverksamheten startas. Företagaren 

har egentligen bara en obligatorisk försäkring, FöPL- försäkringen genom vilken företagaren 

tjänar in FöPL-pension. Andra försäkringar behövs om branschen eller verksamheten kräver 

det. Företagaren bör tillsammans med en sakkunnig person gå igenom de risker som kommer 

med verksamheten, som går att förminskas med hjälp av försäkringen. Enligt bokföringslagen 

är företaget bokföringsskyldigt. Företagaren bör antingen sköta bokföringen själv eller anlita 

en bokföringsbyrå. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 20-21, 27.) 

 

3.1 Alternativ för att grunda ett nytt företag 

 

Enligt vissa argument kommer det att under de kommande tio åren behövas cirka 100 000 nya 

företagare. Detta baserar sig på att med cirka 50 000 nya företagare skulle antalet företag i Fin-

land höjas till en internationell jämförelsenivå och förutom detta borde man med nya företaga-

re ersätta 50 000-60 000 företagare som kommer att gå i pension. Detta har tagits i beaktande 

när det i september 2003 slogs fast ett politiskt program för företagsverksamhet på regering-

ens initiativ. Syftet med programmet är att säkerställa förbättringen av verksamhetsmiljön för 

företagaren samt befrämja den stabila utvecklingen genom att stärka företagarfostran och före-

tagarinformation. Målet är att främja de grundade företagens tillväxt och internationalisering. 

(Centralhandelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 44.) 

 

Att starta eget företag kräver ibland dock ganska mycket nerver och förmåga att fullständigt 

satsa på den egna verksamheten. Företagande är inte alltid problemfritt. Olika hinder för att 

starta företagsverksamhet upplevs vara bl.a. risker och ensamt arbete som är anknutna till fö-

retagsverksamheten samt det fakta att allt skall börjas från noll. (Centralhandelskammaren 

World Trade Center Helsinki 2007, 44.)  Ett nytt företag kan startas på flera olika sätt. Man 

kan t.ex. starta med en helt ny företagsidé eller kanske börja med franchising. Det är även van-

ligt att det sker en så kallad generationsväxling inom företaget dvs. verksamheten byter ägare. 

Man kan också bli delägare i ett fungerande företag. Det vilket yrke man utövar har också be-

tydelse när man väljer sättet att starta företagande. Freelance-verksamhet räknas officiellt inte 

som företagande men är ett vanligt val för personer med ett oregelbundet arbete t.ex. journa-

lister, författare, musiker osv. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 9.) 

 

En ny företagsidé uppfattas vara en ny produkt, tjänst, uppfinning eller ett affärsverksamhets-

koncept. En ny företagsidé kan vara oerhört krävande och innehåller en hel del risker. Före-
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tagsidén går heller inte att jämföras med andra eftersom det inte finns likadana företag eller 

produkter på marknaden. Av denna orsak kan det vara svårt med prissättning samt med att 

lägga upp kalkyler och prognoser. För att få den nya produkten och företaget känt behövs det 

också vissa resurser. Marknadsföringen bör därför tänkas igenom noggrant. När det är fråga 

om en ny produkt visar medierna ofta ett stort intresse och då kan man få gratis offentlighet. 

(Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 9.) 

 

Det vanligaste är att starta ett företag med en redan existerande företagsidé. Att starta en företags-

verksamhet med en idé som är existerande kräver att den inte utövas på samma område eller 

att det finns större efterfrågan än utbud. När man utövar företagsverksamhet med en mycket 

generell idé ska man räkna med att kunna utföra och erbjuda någonting speciellt, nytt och 

konkurrenskraftigt för att möjliggöra framgång för förtaget. Verksamhetsidéer får man ofta 

även från utlandet. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 9.) 

 

En generationsväxling ger en möjlighet för en lättare övergång till företagande. En genera-

tionsväxling sker utav en process varvid ägarföretagaren överlåter beslutanderätten i sitt före-

tag till sina anhöriga, vanligtvis till sina bröstarvingar eller dessas makar/makor. Det sägs att i 

de finländska företagen kan man under de närmaste åren vänta sig med cirka 60 000 till 80 000 

generationsväxlingar på grund av att de stora årskullarna blir äldre. Därmed kommer den yng-

re generationen att ta över ansvaret av ledarskap i företagen. Generationsväxling är en process 

som varierar från fall till fall. (Centralhandelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 

44.) 

 

Det finns även andra alternativ gällande företagsköp, nämligen bolagsköp eller köp av en affärs-

verksamhet. I Finland finns flera livsdugliga företag som behöver någon som tar över och fort-

sätter företagsverksamheten. När det görs ett affärsverksamhetsköp preciseras de rättigheter 

som förflyttas t.ex. företagets namn, produktmärken, kundrelationerna, inventarierna och ut-

rymmena. Det kan förstås vara riskabelt att köpa ett redan fungerande företag, men i allmän-

het erbjuder det en lättare start för företagaren eftersom kunder och omsättning redan finns 

till. Riskerna i ett företagsköp handlar huvudsakligen om bokföringens validitet och föränd-

ringarna som orsakas av ägarbytet. Därför är det rekommenderat att använda hjälp av en ex-

pert för att bedöma köpets lönsamhet. Den nya företagaren kan fortsätta affärsverksamheten 

genom att bilägga den köpta verksamheten till ett nytt bolag. Vanligtvis brukar man även av-

fatta ett avtal om att säljaren inte fortsätter affärsverksamheten inom en viss tid. (Suomen Uu-

syrityskeskukset ry 2008b, 9.) 
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Franchising företagande är ett bra alternativ om man vill bli företagare men inte har en egen 

affärsidé. Franchising grundar sig på ett långfristigt avtal mellan två självständiga företag. 

I praktiken betyder detta att franschising-givaren anger rättigheten att utöva den utvecklade 

företagsidén till franchisingtagaren mot en viss avgift. Verksamheten ska drivas enligt en viss 

verksamhetsmodell. Oftast finns det flera franchisingtagare som bildar en franchisingkedja. 

Välkända franchisingkedjor är bl.a. McDonalds, Kotipizza, Subway och Wayne´s Coffee. (Su-

omen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 9.) 

 

Företagande kan startas inom flera branscher som en bisyssla vid sidan av huvudsysslan eller 

studierna. När man driver företag som bisyssla är vanligen utgifterna och därmed fakturering-

en mindre. Även riskerna är betydligt mindre. Förstås måste man ta i beaktande att arbetsti-

derna och arbetsmängden per vecka troligen kommer att växa. När man väl har startat en bi-

syssla kan det också underlätta övergången till att bli en heltids företagare. Det kan vara lättare 

att kalkylera hur verksamheten kommer att avlöpa. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 9.) 

 

Att vara aktieägare i ett företag kan vara mycket likt företagande. Det beror på hur ansvarsom-

rådena mellan delägarna i företaget har uppdelats. Aktieägarskap är vanligt i t.ex. familjeföretag 

där aktierna är delade mellan makarna och barnen. I allmänhet är det vanligast att aktieägar-

skap föds när flera blivande företagare vill starta företag tillsammans och alla bär lika mycket 

ansvar för företagets framgång. Ibland binds två fungerande företag eller företagsverksamhe-

ter ihop där båda eller alla bolagens gamla delägare blir aktieägare. (Suomen Uusyrityskeskuk-

set ry 2008b, 9.) 

 

Som freelancer kan man verka mycket självständigt. I princip räknas freelancer verksamhet inte 

som företagande. Om man å andra sidan inte har tillräckligt med arbete har man ändå möjlig-

het för deltids arbetslöshet och därmed utkomstskydd. I fall verksamheten utvidgar sig och är 

lönsamt kan man starta ett företag. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008b, 9.) 

 

3.2 Skeden i startandet av företag 

 

3.2.1 Affärsidé och affärsplan 

 

”En god och fungerande affärsidé är förutsättningen för att starta och framgångsrikt driva ett 

företag. Affärsidén återspeglar företagets väg till framgångsrik och vinstgivande verksamhet 

inom den valda branschen.” (Arbetkrafts- och näringscentralen 2006, 11.) Företagaren ska 

sträva till att kombinera de olika delarna i affärsidén till en fungerande helhet. En bra affärsidé 

ska kunna svara på följande frågor; Åt vem? Vad? och Hur? (Borgånejdens Nyföretagarcentral 

rf 2008a, 10) 
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Figur 1. Beskrivning av affärsidén (Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 2008a, 10) 

 

Affärsidén ska kunna definiera marknaden för produkten eller tjänsten. Marknaden består av 

den kundgrupp som företaget selekterat. Selekteringen görs på basen av hurdan efterfrågan 

produkten eller tjänsten har och hur kundernas behov tillfredställs. Det uppstår hela tiden nya 

behov hos kunderna men samtidigt är det svårt att ändra konsumtionsvanorna. Samma behov 

kan ändå tillfredställas med många olika produkter och tjänster. Det gäller för det nya företa-

get förutom att ta reda på om det finns behov av produkten eller tjänsten likaså att reda ut var 

dessa kunder finns. Selekteringen för kundgruppen kan göras på olika sätt t.ex. geografiskt, 

efter inkomst, efter bransch eller yrke eller efter socialt mönster. (Arbetskrafts- och närings-

centralen 2006, 12; Lundén & Svensson 2001, 95.) 

 

Företagets produkter kan vara antingen tjänster eller fysiska produkter. Ofta ingår det också 

tjänster till fysiska produkter i olika samband t.ex. med försäljningen eller efteråt dvs. kundser-

vice eller underhållsservice. Varje produktgrupp har sin egen marknad och konkurrenskraft. 

Företagaren ska ta i beaktande de faktorer som påverkar köpbeslutet för produkten eller tjäns-

ten ifråga och på grund av detta lista ut produktgruppen. Valet av produkt påverkas av flera 

olika faktorer t.ex. pris, kvalitet, tillgång eller produktens särdrag. (Arbetskrafts- och när-

ingscentralen 2006, 12.) 

 

 
AFFÄRSIDÉ 

 

ÅT VEM? 
Vilka är marknaderna 

samt deras krav? 

VAD? 
 Vilken nytta ger 

produkten åt kunden? 

KOMPATIBILITET? 
Stöder delarna varandra funktionellt? 

Stöder delarna varandra genom att förmedla en lika-
dan bild av företaget? 

HUR? 
Är resurserna tillräckliga? 
Är verksamhetsprinciperna 

de rätta? 
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Tillvägagångssättet är minst lika viktigt att klargöras som marknaden och produkten eller tjäns-

ten. Företagaren ska kunna fundera ut hur företaget kommer att gå till väga med att producera 

eller tillverka sina produkter eller tjänster. Det ska finnas tillräckligt med kompetens samt både 

materiella och ekonomiska resurser. Vissa resurser går att skaffa utifrån men en stadig bas för 

företagsverksamheten ska finnas färdigt för att starta företag. (Arbetskrafts- och näringscentra-

len 2006, 12.) 

 
När man startar ett företag är första steget att bygga upp en affärsplan. Meningen med plane-

ringen är att analysera och redogöra verksamhetens möjligheter och affärsidéns lönsamhet. 

Affärsplanen bör tänkas ut djupsinnigt eftersom den inte bara kommer till nytta för företaga-

ren själv, utan utvärderas också av de möjliga finansiärerna då det görs finansieringsbeslut. En 

affärsplan hjälper till att analysera och klargöra möjligheterna att förverkliga verksamhetsidén. 

Den är en viktig del av förberedelserna som bör göras före startandet av ett företag. (Central-

handelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 7.) 

 

I en affärsplan redogörs bland annat produkten eller tjänsten som skall säljas, kunderna, 

marknaden, prissättningen och lönsamheten. Affärsplanen ska även innehålla noggrann in-

formation om bl.a. följande saker: bakgrundsfaktorer, beskrivning av affärsidén, sakkunnighet 

och erfarenhet, produkten eller tjänsten, kunderna och marknaden, konkurrenterna, tillväga-

gångssättet, bokföring och planering av ekonomin samt lönsamhetskalkylerna. (Suomen Uusy-

rityskeskukset ry 2008b, 29-32.) 

 

3.2.2 Företagsform 

 

Företagaren bör noggrant överväga vilken företagsform som är mest passande och ändamåls-

enlig eftersom valet påverkar väsentligt företagets framtid. Det finns flera olika faktorer som 

påverkar företagsformen t.ex. beslutsfattande, ansvar och beskattning. Valet av företagsform 

bör helst göras med hjälp av en expert. (Arbetskrafts- och näringscentralen 2006, 17.) 

 

En enskild näringsidkare (enskild firma) är en privatperson som i eget namn idkar närings- 

eller affärsverksamhet. Ifall verksamheten har ett fast verksamhetsställe krävs en grundanmä-

lan till handelsregistret och skatteförvaltningen. Företagaren gör beslut självständigt och an-

svarar för företaget med hela sin förmögenhet. Det krävs inget minimikapital för att bli enskild 

näringsidkare, den egna arbetsinsatsen räcker. Företagaren kan inte lyfta lön från firman, bara 

medel i form av privatuttag, förstås inom ramen för bolagets egna kapital. Den enskilda när-

ingsutövaren har bokföringsskyldighet och måste även söka för näringstillstånd från Länssty-

relsen om verksamheten är licensbelagd eller reglementerad. Denna företagsform är lämpligast 

för en person som vill utöva sitt yrke utan större begränsningar. Enskild näringsidkare är även 
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ett bra alternativ för en familjefirma om en person svarar för verksamheten. (Centralhandels-

kammaren World Trade Center Helsinki 2007, 15.) 

 

Ett öppet bolag drivs av två eller flera fysiska eller juridiska personer som tillsammans i ett 

skriftligt bolagsavtal kommer överens om att idka affärsverksamhet. Besluten i företaget görs i 

första hand enligt bolagsavtalet. Varje bolagsman har beslutsrätt som binder företaget. En 

bolagsmans rättigheter kan dock begränsas men det måste införas i handelsregistret. I ett öp-

pet bolag ansvarar varje bolagsman för företaget med hela sin förmögenhet, även för sådana 

förbindelser som en annan bolagsman har gjort. För att grunda ett öppet bolag behövs heller 

inget minimikapital. Bolagsmännen kan lyfta medel ur bolaget i form av lön, vinstandel, lån 

eller privatuttag. Bolaget har också bokföringsskyldighet. Denna bolagsform passar bäst för 

sådana personer som kan samarbeta och lita på varandra t.ex. familjemedlemmar. (Central-

handelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 15.) 

 

 Ett kommanditbolag kan grundas med ett skriftligt bolagsavtal mellan en eller flera ansvariga 

bolagsmän och en tyst bolagsman.  Den ansvariga bolagsmannen har samma rättigheter som i 

öppet bolag och ansvarar för hela bolaget. Den tysta bolagsmannen placerar kapital i bolagets 

verksamhet men har inte rätt att representera bolaget eller delta i beslutsfattandet (om inte 

annat överenskommits). Den ansvariga bolagsmannen har samma rättigheter som i öppet bo-

lag att lyfta medel medan den tysta bolagsmannen får sin vinstandel enligt bolagsavtalet. Bok-

föringsskyldighet gäller även kommanditbolag. Kommanditbolag är en lämplig företagsform 

för små och medelstora företag, där alla bolagsmän delar förtroende sinsemellan. (Centralhan-

delskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 15.) 

 

Det krävs minst tre personer för att grunda ett andelslag. Grundarna betalar en lika stor an-

delsavgift som utgör andelskapitalet. Besluten i företaget görs enligt följande: Andelsstämman 

är det högst beslutfattande organet där medlemmarna har rätt till beslutsfattande i alla ären-

den, styrelsen väljs av andelsstämman och ansvarar för andelslagets förvaltning, bokföring 

samt organisering av övrig verksamhet. Verkställande direktören som väljs av styrelsen, ansva-

rar för andelslagets löpande verksamhet. Medlemmarna kan av andelslaget få ekonomisk nytta 

som ränta på andelskapitalet, återbäring av överskott eller efterredovisning, ersättning för va-

ror och tjänster och lön eller övriga naturaförmåner. Andelslaget är bokföringsskyldig och ska 

ha två ojäviga revisorer som väljs av andelsstämman. Andelslaget skall även anmäla sina of-

fentliga uppgifter dvs. förteckning över medlemmar och registrera bokslutsdokumenten.  

Andelslaget lämpar sig bäst för exempelvis ett nätverk för företagare eftersom andelslagets 

syfte inte är att maximera vinst, utan att producera tjänster för medlemmarna. (Centralhandels-

kammaren World Trade Center Helsinki 2007, 16.) 
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Ett aktiebolag kan grundas av en eller flera fysiska eller juridiska personer som placerar kapital 

i företaget. Minimikapitalkravet i privata aktiebolag är 2 500 euro däremot uppgår publika ak-

tiebolagens minimikapital till 80 000 euro. Uppgifterna i ett aktiebolag fördelas enligt följande: 

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet, styrelsen väljs av bolagsstämman och de 

ansvarar för bolagets verksamhet samt har allmän behörighet i bolagets ärenden. Verkställande 

direktör väljs av styrelsen och han ansvarar för bolagets löpande verksamhet. Aktieägarna kan 

av bolaget få dividendinkomster och lön beroende på arbetsinsatsen. Aktiebolaget är bokfö-

ringsskyldigt och måste ha ojäviga revisorer som väljs av bolagsstämman. Också aktiebolaget 

skall meddela sina offentliga uppgifter, såsom förteckning över aktier och aktieägare och dess-

utom skall boksluts dokumenten registreras. Denna företagsform är lämpligast för ett företag 

som behöver kapital t.ex. stora och medelstora företag. (Centralhandelskammaren World Tra-

de Center Helsinki 2007, 17.) 

 

3.2.3 Finansiering 

 
För att grunda ett företag behövs noggrann ekonomisk planering och många kalkyleringar. 

Affärsidéns genomförande ska kunna kläs i siffror. För en ny företagare kan det vara svårt att 

redan i början fundera på utgifter men det är mycket viktigt att göra planeringen så ärligt och 

realistiskt som möjligt. Ofta ingår det även många dolda kostnader i företagsverksamhet som 

kan vara svåra att beräkna. Det kan ta en oerhört lång tid innan företaget kommer på sina föt-

ter och innan intäkter börjar komma in. På grund av detta bör den nya företagaren fästa sär-

skild uppmärksamhet på finansieringsplaneringen. (Centralhandelskammaren World Trade 

Center Helsinki 2007, 22.) 

 
Det är inte ovanligt att ett nytt företag lider av kapitalbrist. Ägarnas investeringar och inkomst-

finansieringen är viktiga gällande egen finansiering i ett nytt företag. Det rekommenderas att 

försöka finna alla möjligheter till egen finansiering eftersom den egna insatsen påverkar också 

på de utomstående finansiärernas beslut. (Centralhandelskammaren World Trade Center Hel-

sinki 2007, 23.) 

 

För flera delägare är det förstås lättare att samla ihop startkapital eftersom ansvaret för den 

egna finansieringen fördelas. Delägarna kan även låna pengar till företaget vid sidan av aktie-

kapital. Lånet ska betalas tillbaka efter att verksamheten kommit igång.  

 

Som eget kapital räknas också olika investeringar som t.ex. maskiner och andra anläggnings-

tillgångar som gjorts i företaget. (Centralhandelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 

23.) 
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När företaget har flera aktieägare är det säkrast att genast i början fastslå klara spelregler. Det 

lönar sig att göra upp ett skriftligt avtal där man kommer överens om allt som gäller makt- och 

ansvarsfördelning. Då det görs ett avtal ska man ta i beaktande villkoren för aktieägarnas lån 

och hur beslutsrätten fördelas enligt insatserna. Dessutom ska man komma ihåg ett så kallat 

apportvillkor om investeringarna sker i form av anläggningstillgångar. Innan företaget grundas 

är det även bra att avtala om hur eventuella meningsskiljaktigheter ska lösas mellan parterna. 

(Centralhandelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 23.) 

 

Det är hellre en regel än ett undantag att ett nystartat företag behöver extern finansiering. Det 

finns många olika alternativ för extern finansiering men tillräckligheten är beroende av bl.a. 

företagets affärsidé och bransch, dessutom riskerna som hänför sig till företaget. Företagaren 

ska ändå komma ihåg att varje slag av finansiering har både för- och nackdelar. Egen finansie-

ring med eget kapital blir ofta dyrare och medför större risker för företaget än finansiering 

med främmande kapital. Olika slags externa finansieringsmöjligheter som beviljar främmande 

kapital är bl.a. banker, finansieringsbolag och försäkringsbolag. (Centralhandelskammaren 

World Trade Center Helsinki 2007, 23.) 

 
När man i början av sitt företagande överväger olika finansieringsmöjligheter, lönar det sig att 

också klarlägga de möjligheter och chanser det eventuellt finns till bidrag och stöd för nya 

företag. Staten är ofta med i att stöda både små och medelstora företag med hjälp av informa-

tion och utbildning, men även genom att bevilja företagsstöd. Det finns flera olika organisa-

tioner som mot bestämda villkor beviljar finansiering för startande företag. Denna finansiering 

kallas för specialfinansiering och kan sökas från följande organisationer: TE-centralen, Arbets-

kraftsbyråerna (Startpeng), Finnvera Abp, Uppfinningsstiftelsen, Kapitalplacerare, SITRA och 

Finlands businessänglar. (Centralhandelskammaren World Trade Center Helsinki 2007, 26-28.) 

 

3.2.4 Försäkringar och skatter 

 

En företagare betalar antingen direkta eller indirekta skatter (t.ex. mervärdesskatt, accis). Till 

direkta skatter hör bland annat inkomstskatten till staten, kommunalskatten till kommunen 

och kyrkoskatten till kyrkan. De indirekta skatterna inkasseras och redovisas till staten och den 

slutliga belastningen överförs inbakad i produkternas pris på köparen. (Företags Finland 

2008a.) 

 

Statsskatten, som hör till de indirekta skatterna, kan bestämmas på två olika sätt: progressivt 

eller proportionellt. Då skatten bestäms progressivt enligt en inkomstskatteskala, betyder det 
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att en ökning av inkomsterna har en procentuellt större ökning i skatterna som påföljd. Stats-

skatt enligt en progressiv skatteskala betalas på förvärvsinkomster, vilka är t.ex. löneinkomster 

och naturaförmåner. Proportionell skatt betyder däremot att skatten bestäms enligt samma 

procentsats oberoende av inkomsternas belopp. För kapitalinkomster och samfund är skatte-

foten proportionell. År 2008 uppgick denna skatt till 28 % för kapitalinkomsterna och till 26 

% för samfunden. Samfundskatten redovisas till staten, kommunerna och församlingarna. 

Kommunalbeskattningen bestäms också enligt proportionell skattefot, år 2008 varierade den-

na mellan 16 – 21 %.  Församlingarnas skatteprocent låg mellan 1 – 1,25 %. (Företags Finland 

2008b.) 

 

Mervärdesskatten (Moms) hör till de indirekta skatterna, dvs. det är en konsumtionskatt som 

företagaren överför på konsumenten i produktens eller tjänstens pris. Skatten som ska erläg-

gas, beräknas månadsvis till staten. Företagaren ska skriftligt anmäla skatteverket före inled-

ning av mervärdesskattebelagd verksamhet. Om företagarens omsättning inte överstiger 8 500 

euro under kalenderåret, befriar det från att betala mervärdesskatt. Övre gränsen för lättnad är 

22 500 euro (år 2008). Den vanligaste mervärdesskatteprocenten är 22 %, men för t.ex. per-

sontransporter och hotellverksamhet är momsen 8 % och på livsmedel 17 %.  Mervärdesskatt 

betalas på försäljning av varor och tjänster i Finland samt vid anskaffning av varor från EU 

länder och import från länder utanför EU. (Företags Finland 2008c; Borgånejdens Nyföreta-

garcentral rf 2008a, 25.) 

 

Medlemsländerna i den Europeiska unionen hör till den harmoniserade, dvs. genom direktiv 

förenhetligade accisbeskattningen till vilken hör bl.a. alkohol och alkoholdrycker, tillverkad 

tobak och mineralolja. Accis uppbärs på både de produkter som tillverkas och importeras till 

Finland. I bägge fallen verkställs beskattningen av tullverket. När det gäller produkter som 

importeras från länder utanför EU verkställs accisbeskattningen i regel i samband med förtull-

ningen och i enlighet med förfaringsreglerna. (Företags Finland 2008d.) 

 

Enligt lagen ska en företagare teckna försäkring om pension för företagare (FöPL) för den 

tiden som företagsverksamheten pågår. Försäkringen ska tecknas i ett pensionsförsäkringsbo-

lag inom sex månader från det att företagsverksamheten har inletts. Pensionsskyddscentralen 

och skattemyndigheterna ser till att lagen fullföljs. FöPL-försäkringen tjänar företagaren 

FöPL-pension och den inverkar även på företagarens övriga sociala trygghet enligt den fast-

ställda arbetsinkomsten. Försäkringen tryggar företagarens och företagarfamiljens utkomst 

också i olika risksituationer. Försäkringen skyddar företagarens familj i form av familjepen-

sion. Dessutom allt detta, omfattar den även invalidpension. (Varma 2008a, Borgånejdens 

Nyföretagarcentral rf 2008a, 23.) 
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Enligt lagen för FöPL anses en företagare som fyller följande förutsättningar: 

- är i åldern mellan 18 – 68 år 

- bor i Finland (behöver ej vara Finlands medborgare) 

- arbetar själv i det egna företaget 

- företagsverksamheten har fortgått i minst fyra månader utan avbrott 

- arbetsinkomsten uppskattas till minst 6 186,65 euro i året (år 2008) 

 

Företagaren betalar själv för FöPL-försäkringen. År 2008 var försäkringen 20,6 % av arbetsin-

komsten för företagare under 53 år och för företagare över 53 var avgiften 21,7 %. När FöPL-

försäkringen upprättas, bekräftas företagarens FöPL-inkomst och på basen av den räknas fö-

retagarens pension och försäkringspremien bestäms. FöPL-arbetsinkomsten är i proportion till 

värdet på företagarens arbetsinsats. Arbetsinkomsten bör minst motsvara en lön som betalas 

för en anställd inom samma bransch. Den lägsta arbetsinkomsten år 2008 var 6 186,65 euro 

per år och övre gränsen 140 500 euro per år. (Varma 2008b, Borgånejdens Nyföretagarcentral 

rf 2008a, 23.) 

 

Det lönar sig för en företagare att även frivilligt teckna försäkringar inom andra områden t.ex. 

olycksfallsförsäkring och livsförsäkringsskydd. I fall en företagare blir arbetslös kan han få 

FPA:s grund dagspenning och kan även frivilligt ansluta sig till en arbetslöshetskassa för före-

tagare. FPA kan betala moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps-, föräldrapenning eller 

partiell föräldrapenning, specialvårds penning eller rehabiliteringspenning samt sjukdagpen-

ning även till företagare. FPA kan alltså betala dagpenning till en företagare som har en gällan-

de FöPL-försäkring, även om han inte har några arbetsinkomster enligt beskattningen. (Före-

tags Finland 2008e.) 
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4 Företagande inom social- och hälsovårdssektorn 

 

Tidigare har lönearbete och företagsverksamhet varit vitt skilda karriäralternativ. Först under 

1990-talet skedde det betydande förändringar i Finland gällande företagande som ett karriär- 

och jobbalternativ och sen dess har även skillnaderna mellan företagande och lönearbete bör-

jat suddas ut. I dagens läge har övergången från löntagare till företagare underlättats. Företa-

gande har blivit allt vanligare också inom social- och hälsovårdssektorn, inom vilket företa-

gandet som karriärmöjlighet traditionellt sett har varit mycket litet i Finland. (Heinonen, Ko-

valainen, Paasio, Pukkinen & Österberg 2006, 19.) 

 

4.1 Finlands social- och hälsovårdssystem 

 

I Finland är utbudet på social- och hälsovårdstjänsterna främst den offentliga sektorns plikt. 

Kommunen definieras som huvudansvarig för att anordna denna tjänsten i olika lagstiftelser. I 

lagens (3.8.1992/733) 4 § stiftas att kommunen kan anordna bestämmelser som hör till social- 

och hälsovård genom: 

1 att sköta verksamheten själv; 

2 avtal med en annan kommun eller tillsammans med andra kommuner; 

3 att vara medlem i samkommunen som sköter verksamheten; 

4 anskaffa tjänster av staten, en annan kommun, (samkommun) eller annan antingen offentlig 

eller privat tjänste tillfogare. 

Dessutom konstateras det att om tjänsterna anordnas via privata sektorn ska de motsvara 

samma nivå som förutsatts för en likadan kommunal verksamhet. (Tenhunen 2004, 17.) 

 

Social- och hälsovården styrs av staten med hjälp av bl.a. lagstiftning, finansiering, och över-

vakning. Statsrådet godkänner för en fyrårsperiod målen och verksamhetsprogrammet för 

social- och hälsovård. Programmet innehåller de åtgärder, rekommendationer och anvisningar 

som utsetts för att nå dessa målsättningar. Statsrådet utger också årligen ett budgetsförslag för 

social- och hälsovårdssektorn samtidigt som staten framställer sin budgetproposition. (Tenhu-

nen 2004, 17.) 

 

4.1.1 Socialvård 

 

Kommunen har ansvaret att anordna socialvårdstjänster för sina invånare. Kommunerna har 

även huvudansvaret för finansieringen av socialvård som i stort sett finansieras med hjälp av 

kommunalskatt, statsandelar samt kundavgifter. Eftersom lagen inte detaljerat reglerar verk-
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samhetens omfattning, innehåll eller anordningssätt kan kommunen ordna socialvården på de 

sätt som de anser vara det bästa. Vissa socialvårdstjänster köps av den privata sektorn vilket 

gör att det för dem är viktigt att kunna samarbeta med kommunen. Inom kommunens social-

vårdskrets hör socialtjänster, utkomststödstjänster, socialbidragstjänster, handledning och råd-

givning samt informations- och utvecklingsverksamhet. Länsstyrelserna fungerar som statens 

regionala enheter som handleder och kontrollerar både den kommunala och privata verksam-

heten inom social- och hälsovård. (Tenhunen 2004, 19.) 

 

Medborgarorganisationernas frivilliga arbete och församlingarnas verksamhet har långa tradi-

tioner inom socialvård och de kompletterar den verksamhet som kommunen anordnar. De får 

också en anmärkningsvärd del av sin finansiering från de offentliga resurserna och Penningau-

tomatföreningen RAY. Statsrådet besluter årligen över hur RAY:s vinstintäkter ska fördelas till 

olika organisationer av social- och hälsovårdsministeriets framställning. (Tenhunen 2004, 19-

20.) 

 

4.1.2 Hälsovård 

 

Kommunen är även den huvudansvariga för att anordna hälsovård. Stadsrådet justerar inte 

specifikt hur verksamheten skall anordnas och därmed finns det vissa olikheter mellan kom-

munerna i hur de har organiserat hälsovårdstjänsterna. I folkhälsolagen (28.1.2972/66) stiftas 

att kommunen skall ha en hälsovårdscentral som verkställer hälsorådgivning, ordnar sjukvård, 

ordnar mentalvårdstjänster, tar hand om sjuktransport, underhåller tandvård, underhåller 

skolhälsovård och studenthälsovård samt framställer arbetshälsovårds tjänster. Dessutom kan 

hälsovårdscentralen anlitas uppgifter som ingår i folkhälsoarbetet. Kommunerna kan i samar-

bete ordna tjänsten genom att bilda en samkommun som uppehåller den gemensamma hälso-

vårdscentralen. Kommunen kan även köpa hälsovårdcentralens tjänster av en annan kommun. 

(Tenhunen 2004, 21-22.) 

 

För att ordna special sjukvård är landet delat i 20 sjukvårdsdistrikt. Området för sjukvårdsdi-

striktet bildas av de kommuner som hör till samkommunen. Sjukvårdsdistriktet har ett eller 

flera sjukhus och andra verksamhetsenheter. Vissa sjukvårdsdistrikt skall enligt lagen 

(1.12.1989/1062) ha ett universitets sjukhus. Dessa områden är Helsingfors, Uleåborg, Tam-

merfors och Kuopio, vilka även ger läkarutbildning. (Tenhunen 2004, 22; Kommunerna 

2008a.)  

 

Sjukvårdsdistriktet producerar specialsjukvårdstjänster utgående från befolkningens behov, 

dessa tjänster kompletterar hälsocentralernas primärvårdstjänster. Sjukvårdsdistriktens uppgift 
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är även att svara för utveckling och kvalitetskontroll av hälsocentralernas laboratorie- och 

röntgentjänster och andra motsvarande specialiserade tjänster. Dessutom sköter distrikten i 

samarbete med hälsocentralerna forskningen, utvecklingen och utbildningen inom området. 

(Kommunerna 2008a.) Heikki Punnonen skrev bl.a. följande på Kommunerna.net sidorna 

som är publicerat 2.5.2007:  

De administrativa hindren inom bassjukvården och den specialiserade sjukvården ska göras 

mindre och tas bort. Datanäten, de gemensamma arkiven och de rörliga tjänsterna möjliggör nya 

koncept i framtiden. Hädanefter utgör kommunens och sjukvårdsdistriktets gränser allt mindre 

hinder för klienternas möjligheter att använda servicen. Sjukvårdsdistrikten har förändrats en hel 

del sedan år 1991 då de sista av sjukvårdsdistrikten inledde sitt arbete. Under 2010-talet kommer 

förnyelserna fortsättningsvis att ske i rask takt. Företagshälsovården och de privata läkarcentra-

lerna kompletterar det system för sjukhusservice som hälsocentralerna och sjukvårdsdistrikten 

tillsammans bildar. (Kommunerna 2008a.) 

Finlands hälsovårdsorganisation indelas i flera olika myndigheter. Den största verkställaren 

inom hälsovårdssystemet är social- och hälsovårdsministeriet, men även Folkpensionsanstalten 

spelar en viktig roll. (Tenhunen 2004, 23.)  

 

Följande figur beskriver Finlands hälsovårdsorganisation. 

 

 

 

 

Figur 2. Finlands hälsovårdsorganisation i stora krag (Tenhunen 2004, 21.) 
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4.2 Förändringar inom social- och hälsovårdsbranschen 

 

Social- och hälsovårdsbranschen genomgår hela tiden förändringar. Lagstiftelser och olika 

tillvägagångssätt ändras medan principen om att garantera befolkningen en sund livsmiljö, god 

hälsa och funktionsförmåga samt skälig inkomst och social trygghet i olika livssituationer, all-

tid finns kvar (Social- och hälsovårdsministeriet 2008). Kommunerna har ett stort ansvar med 

att ordna tjänsterna på det sätt de anser vara bäst. 

 

Det finns många olika parter som strävar efter att utveckla social- och hälsovårdssektorn, des-

sa är bl.a. Tekes som från mitten av 1990-talet har påbörjat olika utvecklingsprogram. Från år 

1996 till 1999 pågick ett program kallat Hälsovårdens digitaliska media som påskyndade social- 

och hälsovårdssektorns övergång till dagens datasamhälle. År 2000 startades iWell – Välmående 

och hälsa – programmet, vars tyngdpunkt låg i att följa och uppehålla hälsa samt självständigt 

boende och liv. Programmet slutade år 2003 och påföljande år 2004 började programmet 

FinnWell som ska pågå till år 2009. Detta program går ut på att utveckla hälsovård; förbättra 

kvaliteten och produktiviteten samt befrämja affärsverksamheten och internationaliseringen 

för företag inom branschen. År 2008 startade en kompanjons program Innovationer inom social- 

och hälsovårdssystemet som ska pågå ända till år 2015. Programmets syfte är att förnya och ut-

veckla tjänstesystemet inom social- och hälsovård. (Pietilä 2008, 15.) 

 

De viktigaste programmen som stadsrådet godkänt och ställt är bl.a. det Nationella hälsovårdspro-

jektet åren 2002-2007, Socialbranschens utvecklingsprojekt åren 2003-2007 samt Kommun- och tjänste-

struktursförnyelsen (PARAS-projektet) från år 2005 framåt. De två första programmen åstadkom 

inte alla de förnyelser som hade målsatts, därmed ställs det nu större krav på det pågående 

projektet. (Heikkilä & Lahti 2007.) 

 

4.2.1 Anbudstävlingar och servicesedlar 

 

Som det redan tidigare kommit fram är det alltså kommunens uppgift att ordna social- och 

hälsovård; de kan antingen besluta att köpa tjänsterna från en utomstående serviceproducent 

eller producera tjänsterna själv. Om kommunen bestämmer sig för att köpa social- och hälso-

vårdstjänster utanför kommunens organisation skall det anordnas en anbudstävling enligt det 

som bestäms i lagen om offentlig upphandling. Valet av anbudsgivaren består i synnerhet av 

två faser; i den första fasen granskas anbudsgivarnas pålitlighet dvs. leveranssäkerhet och i den 

andra fasen utses de serviceproducenter som kommer i fråga. (Kommunerna 2008b.) 

 

Då kommunen bestämmer sig för att köpa social- och hälsovårdstjänster från den privata sek-
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torn skall det göras upp ett avtal som redogör för de olika villkoren för servicen, omfattningen 

och tiden samt den ersättning som betalas den privata serviceproducenten. Samma uppgifter 

bör redan komma fram i kommunens anbudsbegäran. Köptjänsterna skall alltid uppfylla de 

kvalitetskrav som också ställs på kommunala tjänster. Dessutom skall personalen som anlitas 

som leverantörer ha yrkesutbildning och yrkeskompetens inom social- och hälsovård. När 

avtalet uppgörs är det även viktigt att det från avtalet framgår att den privata serviceproducen-

ten är en egen företagare och att avtalet inte är ett arbetsavtalsförhållande. På så sätt har den 

egna företagaren möjlighet att ingå avtal också med andra som behöver tjänster. (Kommuner-

na 2008b.) 

 

Lagen gällande planering av och statsandel för social- och hälsovård, klientavgifter inom soci-

al- och hälsovård och socialvårdslagen ändrades 1.1.2004 så att servicesedlar kan användas 

inom social- hälso- och sjukvården. I första hand syftade lagändringarna till att reglera an-

vändningen av servicehandeln inom socialvårdens hemservice. Socialvårdslagen och folkhälso-

lagen ändrades dock i början av år 2008 så att servicesedlar kan på samma grunder även an-

vändas inom hemsjukvården. Tjänsterna som tillhandhålls genom servicesedlar skall även upp-

fylla de krav som ställs på motsvarande verksamhet i kommunen.  (Kommunerna 2008c.) 

 

Kommunen avgör om servicesedlar införs inom social- hälso- och sjukvården. Kommunens 

uppgift är också att se till att det finns resurser för tjänster om servicesedlarna tas i bruk. Prin-

ciperna för användning av servicesedlar godkänns av kommunen t.ex. vilka tjänster servicese-

deln kan användas till, servicesedelns värde, tjänsternas omfattning och när servicesedlar in-

förs. (Kommunerna 2008c.) 

 

4.2.2 Företagsverksamhet inom social- och hälsovård 

 

Under de senaste åren har andelen företagare vuxit märkbart inom social- och hälsovårdssek-

torn. Enligt Stakes fanns det år 2005 sammanlagt 3 550 privata verksamhetsenheter inom den 

sociala servicen och 3 196 inom hälso- och sjukvård (Stakes 2008a, Stakes 2008b.) Det har 

även gjorts olika undersökningar om bl.a. hur övergången till att bli företagare sker inom bran-

schen samt om hurdana faktorer som påverkar beslutet att bli egen företagare. I undersök-

ningen som gjordes av Företagsverksamhetens forsknings- och utbildningscentral vid Åbo 

handelshögskola år 2006 fick man fram vissa svar på frågor gällande de inom social- och häl-

sovård verksamma företagare i Finland. De fick fram ett urval på nästan 300 företagaren runt 

om i Finland. (Heinonen et al 2006, 19.) 

 
En aning tillspetsat kan man säga att den mest typiska företagaren inom social- och hälsovårds-

sektorn är en 48-årig kvinna med familj bosatt i stad. Hon har examen på institutnivå och har 
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deltagit i företagarutbildning. I sin närmaste krets har hon andra företagare och hennes nuvaran-

de företag är hennes första. Tidigare arbetserfarenhet har hon inom samma bransch som an-

ställd i kommunen eller samkommunen. (Heinonen et al  2006, 19-20.) 

 

I denna undersökning kom det dessutom fram att det finns många olika skäl som påverkar 

övergången från lönearbete till företagare. Sådana skäl var bl.a. lönearbetsmarknadens struktu-

rella förändring, utvecklingen av befolkningens åldersstruktur och förhöjningen av befolk-

ningens utbildningsnivå. Inom social- och hälsovårdssektorn är det vanligt att man blir företa-

gare först efter att yrkeskunnandet har utvecklats så starkt att det känns naturligt att övergå till 

företagande. 

 

Det är också tydligt att företagande ses som en möjlighet, inte som ett tvång eller missnöje 

med det tidigare arbetsförhållandet. Företagande anses inte heller vara en så kallad ändpunkt i 

arbetskarriären eller en motsatts till lönearbete, utan lönearbetet finns kvar som ett alternativ 

under karriären. (Heinonen et al 2006, 24-26.) 

 

Exempel på företag inom hälsovård: 

- Sjukhustjänster 

- Läkartjänster 

- Tandvård 

- Fysikalisk vård 

- Laboratorie- och röntgenundersökningar 

- Sjuktransportstjänster 

- Annan hälsovårdsverksamhet 

 

Exempel på företag inom socialvård: 

- Vårdanstalter för barn och ungdomar 

- Anstalter för invalider och handikappade 

- Anstalter för åldringar 

- Anstalter för missbrukarvård 

- Servicehus och bostäder 

- Andra anstalter + familjevård 

- Barndagvård 

- Specialdagvård för invalider och handikappade 

- Hemtjänst 

- Skyddsarbete och arbetsrehabilitering 

- Annan socialvårdsverksamhet 

 (Tenhunen 2004, 62; 67.) 
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Stakes förbereder årligen statistiska sammandrag om de privata social- och hälsovårdstjänster-

na i Finland. Statistiken baserar sig på verksamhetsberättelser som har skickats till Länsstyrel-

sen. (Stakes 2008c.) 

Tabell 1. Antalet producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster, Publicerat 16.5.2006 
(Stakes 2008d.) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Producenter 2 967 3 014 3 038 3 196 x x 

 

År 2005 fick Stakes verksamhetsberättelser av sammanlagt 3 196 tjänsteproducenter inom 

hälsovård, vilket var 158 stycken flere än tidigare året. De mest allmänna verksamhetsformer-

na var följande: fysioterapitjänster (1 459), läkarmottagningar (ca 1 100), arbetshälsovård (780) 

och laboratorieverksamhet (614). De privata sjukhusens antal var 41. Största delen av de priva-

ta tjänsteproducenterna verkar i södra Finland och speciellt i de större städerna. (Stakes 

2008c.) 

Tabell 2. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen, Publicerat 25.6.2008 (Stakes 
2008b.) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Producenter 3 018 3 143 3 275 3 550 3 726 3 909 

 

I slutet av år 2007 verkade sammanlagt 3 909 privata företag inom socialvård. Den mest all-

männa branschen inom sociala tjänster var servicehus och grupphem med 37 % (1 430). Näst 

mest erbjöds dagvårdstjänster (658), därefter kom hemservice (612) och barn- och ungdoms-

anstalter samt familjevård (568). Dessutom finns det privata producenter inom bland annat 

missbrukarvård samt anstaltsvård för åldringar och handikappade. Från år 2006 växte antalet 

med 183 stycken. Det har kommit mera privata verksamhetsenheter speciellt inom hemservice 

och servicehus. Största delen av verksamhetsenheterna sålde sina tjänster till kommuner an-

tingen på basis av anbudsavtal eller betalningsförbindelser. (Stakes 2008a.) 

 

4.2.3 Utbildningen nu och i framtiden 

 

Enligt en undersökning av Östra Nylands förbund måste yrkesutbildning inom social- och 

hälsovård ökas. Det finns ett växande behov av experter inom hälsobranschen och detta har 

även tagits i beaktande i läroanstalternas rekrytering. I grundexamen inom social- och hälso-

vård kommer man att poängtera kunskaper i samhälls-, företags- och arbetslivet till en mycket 

högre grad än för tillfället. (Kokkola 2008, 11-13.) 
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Läroplanen 2010 har fem studieveckor i anslutning till företagsverksamhet i stället för den enda 

studievecka som nu finns. Undervisningen i hälsovård och i handelsbranschen kommer att 

sammanslås, så att privata företagare också vågar satsa på vårdbranschen. I Östra Nyland behövs 

bland annat hemvårdare och småhus för åldringar, säger Marja-Leena Talvitie, rektor för Porvo-

on terveydenhuolto-oppilaitos. (Kokkola 2008, 12) 

 

En yrkeshögskoleutbildad sjuksköterska är en expert i vårdarbete. Utbildningen sker i yrkeshög-

skola på avdelningen för ungdoms- eller vuxenstudier. Studiernas omfattning är 210 studiepo-

äng och den direktiva studietiden är 3,5 år. Hälsovårdare är också en profession inom hälsovård. 

Hälsovårdaren verkar inom preventionerande och hälsobefrämjande arbete. Detta är skillna-

den mellan hälsovårdare och sjuksköterskor. Hälsovårdare fungerar bl.a. i skolor, inom arbets-

hygienvård, mödrarådgivning och hälsovårdscentraler. Studierna utförs i yrkeshögskola och 

omfattningen är 240 studiepoäng. Den direktiva studietiden är 4 år. För att bli närvårdare be-

hövs en utbildning i en läroanstalt på andra stadiet. Närvårdaren är en expert inom social- och 

hälsovård. Studierna pågår i tre år. Närvårdaren har flera olika inriktningsalternativ; barn -och- 

ungdomsuppfostran och skötsel, sjukvård och omvårdnad, mental hälsa och missbrukarvård, 

åldringsarbete, handikapparbete, kundbetjäning och informationshantering, rehabilitering, 

mun- och tandvård samt primärvård. (Kokkola 2008, 13.) 
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5 Startade företag i allmänhet och inom social- och hälsovård 
 

Undersökningen i detta lärdomsprov utgår ifrån att ta reda på hur stor tillväxten av social- och 

hälsovårdsföretag har varit i Borgånejden mellan åren 2002-2007 jämfört med andra startade 

företag i Borgånejden och i hela Finland. Målet var även att få fram hur många företag Nyfö-

retagarcentralen hjälpt igång i Borgånejden i förhållande till hela Finland, utbildningsbakgrun-

den av deras kunder och det hurdana företag det grundas inom social- och hälsovårdsbran-

schen. 

 

5.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

 
Teoridelen i lärdomsprovet redogjorde för hur man går till väga när man grundar ett företag. I 

teorin togs också upp om social- och hälsovård och företagande inom branschen. Även aktu-

ella diskussioner och forskningar om företagande inom social- och hälsovård togs upp i teori-

delen. Material för teorin användes från Internet, böcker, tidningar och broschyrer. 

 

Den empiriska delens undersökning gjordes med hjälp av sekundär data från Borgånejdens 

Nyföretagarcentral rf:s register. Undersökningen baserar sig på Borgånejdens Nyföretagarcen-

tral rf: s statistik och UYK- databas mellan åren 2002-2007. Också utdrag från Patent – och 

Registerstyrelsens CD- Katka – dataregister användes för att få resultat på tillväxten av de star-

tade företagen. De viktigaste källorna gällande undersökningen var statistiken och registren. 

 

I första delen av statistiken jämfördes nya kunder vid Finlands Nyföretagarcentraler rf med 

kunder vid Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. Statistiken visar antalet nya kunder, nya före-

tag, nya startpengsutlåtanden samt utbildning bland de nya kunderna. I den andra delen av 

statistiken redogörs huvudsakligen uppgifter från Borgånejden. De uppgifter som statistiken 

visar är antalet startade företag i Borgånejden samt den totala mängden registrerade och avre-

gistrerade företag. Den tredje delen av statistiken går närmare in på tillväxten av social- och 

hälsovårdsföretag. I statistiken jämförs företagsidéer och startade företag i allmänhet med fö-

retagsidéer och startade företag inom social- och hälsovård. Alla startade företag jämförs även 

med alla startade social- och hälsovårdsföretag i Borgånejden. De företag som har räknats med 

som social- och hälsovårdsföretag är uppräknade i Bilaga 1. Som exempel finns där företag 

inom följande branscher: terapitjänster, läkarmottagning, tandvård, sjukvård, psykologitjänster, 

hemservice, barndagvård och fysikalisk vård. 

 

Empirin innehåller också intervjuer, vilka gjordes för att få olika åsikter angående de resultat 

som kom fram i forskningen. Intervjuerna handlade om social- och hälsovård branschens fö-
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retagande i framtiden och den allmänna tillväxten av startade företag på området, hurdana 

planer det har gjorts för framtiden angående företagande och utbildning samt hurdan utveck-

lingen borde vara. 

 

Intervjuerna gjordes under hösten 2008 med olika experter från området. Alla dessa experter 

har en mycket betydelsefull erfarenhet och kunskap inom företagsverksamhet, samt intressan-

ta åsikter om social- och hälsovårdsbranschens förändringar och framtidsutsikter. De intervju-

ade var följande: Tiina Whiley, projektchef för Företagskuvösen i Östra Nyland från Posintra 

Ab, Harri Kari, verkställande direktör för Borgånejdens Nyföretagarcentral rf, Anne Peisa, 

projektchef för Regioncentraprogrammet i Östra Nyland från Posintra Ab, Birgitta Palmqvist, 

ordförande för Borgå Företagare rf och Seija Kastari-Johansson som är företagare och grun-

dare för Kuperkeikka Esikoulut Oy. Intervjuerna genomfördes på de intervjuades egna ar-

betsplatser förutom med Anne Peisa som intervjuades i Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. 

Intervjuerna pågick mellan 30 till 60 minuter. 

 

5.1.1 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten för undersökningens statistik kan anses vara valid eftersom källorna är mycket på-

litliga, speciellt utdragen från Patent- och Registerstyrelsen CD- Katka – dataregister. Statisti-

ken från Borgånejdens Nyföretagarcentral rf och Finlands Nyföretagarcentraler rf tillhör i 

princip offentlig data som uppdateras årligen och bör därmed även ha den validitet som för-

pliktas. Kunduppgifter matas in på Nyföretagarcentralernas interna databas som även uppda-

teras med jämna mellanrum.  

 

Intervjuerna har också giltig validitet eftersom de gjordes på intervjuades arbetsplats (förutom 

intervjun med Anne Peisa). Intervjufrågorna funderades ut i god tid och de preciserades indi-

viduellt för varje expert (Bilaga 2). För de intervjuade gavs en möjlighet att få frågorna i för-

hand. Intervjuerna gjordes i ett lugnt område utan störningar eller avbrott. Intervjuaren för-

sökte alltid ställa frågan så tydligt som möjligt och vid behov gavs även tilläggsfrågor. Alla svar 

noterades omsorgsfullt. Genast efter intervjun gick intervjuaren igenom svaren och gjorde en 

sammanfattning. Intervjuerna anses därmed också vara pålitliga och ha den reliabilitet som 

krävs av en noggrant genomförd undersökning.  
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5.2 Analysering av statistiken  

 

Statistiken baserar sig på avdrag från Patent- och handelsregistrets CD- Katka dataregister 

mellan åren 2002-2007. En del av statistiken är även från Borgånejdens Nyföretagarcentral rf:s 

egna UYK -databas.  

 

5.2.1 Startade företag med hjälp av Nyföretagarcentralernas rådgivning 

 
Följande statistik utreder hurdan fördelningen är av nya kunder, nya företag och nya start-

pengsutlåtanden i Finlands Nyföretagarcentraler rf jämfört med Borgånejdens Nyföretagar-

central rf. I statistiken kommer även fram fördelningen av de nya kunderna enligt hemkom-

mun samt de nya kundernas utbildningsbakgrund i både Finlands Nyföretagarcentraler rf och 

Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. 

 
Figuren nedan visar hurdan fördelningen av nya kunder, nya företag och nya startpengsutlå-

tanden har varit i Finlands Nyföretagarcentraler rf mellan åren 2002-2007. 

 

 

 

Figur 3. Fördelningen av nya kunder, nya företag och nya startpengsutlåtanden i Finlands Ny-

företagarcentraler rf mellan åren 2002-2007 (Suomen Uusyrityskeskukset 2008c, Seurantatilas-

to - UYKtilasto.) 

 

Finlands Nyföretagarcentraler rf har haft en jämnt växande kundkrets under de senaste åren, 

sammanlagt 63 204. Tillväxten har varit 121 %. Som figuren ovan visar har den växande 

kundkretsen också ett direkt samband med tillväxten av nya företag. Under dessa fem åren 

startades det tillsammanlagt 21 633 nya företag med hjälp av Nyföretagarcentralen. Procentu-

ellt har antalet nya kunder ökat med 263 % från år 2002 till 2007.  
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De flesta Nyföretagarcentraler ger startpengsutlåtanden åt Arbetskraftsbyråerna. Anvisningen 

för startpeng gick igenom en förändring på 2000-talet, vilket gav en möjlighet för allt flera att 

söka för startpeng. Tillväxten av utlåtandena för startpeng har därmed också ökat hela tiden. 

Från år 2002 till 2007 gavs det av Nyföretagarcentralerna allt som allt 13 596 startpengsutlå-

tanden åt Arbetskraftsbyråerna. Till dessa startpengsutlåtanden räknas med både ansökan om 

starpeng och fortsatt startpeng. Tillväxten under åren har varit enorm, den har t.o.m. sjudubb-

lats. 

 

Nästa figur visar däremot samma fördelning i Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. 

 

  
 
Figur 4. Fördelningen av nya kunder, nya företag och startpengsutlåtanden i Borgånejdens 

Nyföretagarcentral rf mellan åren 2002-2007 (Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 2008b, 

UYK -databas, Periodsammandrag.) 

 

Borgånejdens Nyföretagarcentral rf har från år 2002 haft en jämn ström nya kunder, det har 

egentligen inte skett några radikala förändringar. Tillsammanlagt har centralen haft 2 690 nya 

kunder från 2002-2007. Tillväxten har varit 17,8 %. Nya företag har också startats i jämn takt 

med hjälp av Nyföretagarcentralens rådgivning, allt som allt 1 205 med en 150 % tillväxt från 

år 2002. Startpengsutlåtanden (startpeng och fortsatt startpeng) har därmed ökat från år 2002 

framåt, det har tredubblats (338,8 %). 
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I nästa figur kan man se fördelningen av de nya kundernas utbildningsbakgrund vid Finlands 

Nyföretagarcentraler rf. 

 

 

 
Figur 5. Fördelningen av Finlands Nyföretagarcentraler rf:s nya kunders utbildning mellan 

åren 2002-2007 (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2008c, Seurantatilasto - UYKtilasto.) 

 
Cirkelfiguren ovan visar hurdan fördelningen är mellan olika utbildningar bland Finlands Ny-

företagarcentraler rf:s kunder. Enligt förväntningarna har största delen, 31 %, av Nyföretagar-

centralernas kunder yrkesskole- eller gymnasieutbildning. 26 % har instituts- eller yrkeshög-

skoleutbildning. Bara 13 % av de nya kunder, som besökt Nyföretagarcentralen i avseende att 

starta eget företag, har universitets- eller högskoleutbildning. År 2002 hade bara 8 % av kun-

derna universitets- eller högskoleutbildning medan antalet år 2007 redan var 14 %. Även yr-

kesskole- eller gymnasieutbildning hade förändrats från 28 % år 2002 till 36 % år 2007.
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I figuren nedan kan man däremot se fördelningen av de nya kundernas utbildningsbakgrund 

vid Borgånejdens Nyföretagarcentral f. 

 

 
 
 
 
Figur 6. Fördelningen av Borgånejdens Nyföretagarcentral rf:s nya kundernas utbildning mel-

lan åren 2002-2007 (Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 2008b, UYK -databas, Periodsam-

mandrag.) 

 

Figuren som visar de nya kundernas utbildning vid Borgånejdens Nyföretagarcentral rf har 

ganska samma drag med tidigare figuren som visade hurdan fördelningen är i hela Finland dvs. 

vid Finlands Nyföretagarcentraler rf. 47 % av kunderna mellan åren 2002-2007 har yrkesskole- 

eller gymnasieutbildning, 22 % har annan utbildning eller har ej gett information, 14 % har 

instituts- eller yrkeshögskoleutbildning medan 8 % har universitets- eller högskoleutbildning. 

Detta betyder att fast utbildningsbakgrunden för de som grundar företag har förändrats, är 

den största gruppen som planerar startandet av eget företag ännu de med yrkesutbildning. I 

detta fall kan skillnaderna även bero på det att de kunder som kommer till Nyföretagarcentra-

len för att få rådgivning för sin företagsstart, är eventuellt de som kanske inte har en så grund-

lig utbildning inom ämnet och behöver anvisning för att kunna komma igång med sin före-

tagsverksamhet. 

 

5.2.2 Startade företag i Borgånejden 

 
Denna del av statistiken handlar om uppgifter från Borgånejden. Statistiken visar antalet star-

tade företag i Borgånejden, startade företag enligt kommun, registrerade företag, avregistrerade 

företag och fördelningen av företagsformer. 
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Figuren nedan visar andelen grundade företag i Borgånejden. 

 

 
 
Figur 7. Startade företag i Borgånejden mellan åren 2002-2007 (Patent – och Registerstyrelsens 

CD- Katka –dataregister 2008.) 

 

Figuren visar hur många företag det har grundats i Borgånejden mellan åren 2002 och 2007. 

Tillväxten har varit jämn, stora förändringar har det egentligen bara varit från år 2003 till 2004 

och år 2006 till 2007. Från år 2003 till 2004 var tillväxten 21,3 % och från år 2006 till 2007 

24,4 %. Procentuellt har tillväxten under dessa fem åren varit 77,0 %. Enligt figuren är det 

möjligt att förutsäga att tillväxten kommer att fortsätta, åtminstone under de närmaste åren.  

 
Figuren nedan jämför skillnaden mellan registrerade och avregistrerade företag i Borgånejden. 
 

 
 
Figur 11. Registrerade och avregistrerade företag i Borgånejden mellan åren 2002-2007 (Patent 

–och Registerstyrelsens CD- Katka –dataregister 2008.) 
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Enligt Patent – och Registerstyrelsens register har utvecklingen av registreringar och avregi-

streringar varit ganska jämn under de senaste fem åren. År 2007 överskreds toppen till sam-

manlagt 7733 registrerade företag. Mest avregistreringar skedde år 2004 med 913 avregistre-

ringar. Mest förändringar skedde år 2004 och 2005 då det har varit flest avregistreringar, vilket 

förstås direkt påverkar antalet registreringar. Detta kan bero på det att Patent – och Register-

styrelsen med vissa mellanrum så kallat ”städar” handelsregistret, dvs. de avför sådana registre-

rade företag som av någon anledning har blivit kvar (t.ex. dödsbon). Dessa gropar betyder 

alltså nödvändigt inte att det inte grundas lika mycket nya företag. 

 
5.2.3 Startade företag inom social- och hälsovård i Borgånejden 

 
Den sista delen av statistiken går närmare in på tillväxten av social- och hälsovårdsföretag. I 

statistiken jämförs bl.a. alla startade företag med alla startade social- och hälsovårdsföretag i 

Borgånejden. 

 

I figuren nedan jämförs de nya kundernas företagsidéer med startade företag. I denna figur är 

de startade företagen sådana företag som har besökt Borgånejdens Nyföretagarcentral rf i bör-

jan av sin företagsstart dvs. de är inte heltalet av alla startade företag i Borgånejden.  

 

 

 

Figur 13. Jämförelse mellan de nya kundernas företagsidéer och startade företag mellan åren 

2002-2007 (Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 2008c, UYK- databas, Fördelningsutdrag.) 

 

Figuren visar hurdan fördelningen mellan de nya kundernas företagsidéer och startade företag 

är vid Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. Företagsidéerna förverkligades enligt följande: år 

2002 41,6 %; år 2003 39,9 %; år 2004 56,3 %; år 2005 41,4 %; år 2006 38,2 % och år 2007 
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63,9 %. Åren 2004 och 2007 förverkligades alltså de flesta av företagsidéerna medan gapet var 

störst år 2006. Från år 2002 till 2007 hade kunderna sammanlagt 2 536 idéer av vilka 1 205 

förverkligades. Allt som allt förverkligades 47,5 % av de nya kundernas företagsidéer, vilket 

betyder att nästan hälften av alla idéer leder till grundande av företag.  

 
I nästa figur jämförs företagsidéer och startade företag inom social- och hälsovård bland kun-

derna i Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. 

 

 
 

Figur 14. Jämförelse mellan företagsidéer och startade företag inom social- och hälsovård mel-

lan åren 2002-2007 (Borgånejdens Nyföretagarcentral rf 2008c, UYK- databas, Fördelningsut-

drag.) 

 

Figuren ovan visar hur idéerna och de startade företagen möter varandra inom social- och 

hälsovårdsbranschen. År 2002 förverkligade 41,1 % av kunderna sin företagsidé. Därpå för-

verkligades idéerna enligt följande: år 2003 37,8 %; år 2004 60,5 %; 2005 40,4 %, år 2006 33,3 

% och år 2007 54,5 %. Även inom social- och hälsovård förverkligades de flesta idéerna åren 

2004 och 2007 och minst år 2006. Under åren kom kunderna med sammanlagt 215 företags-

idéer inom social- och hälsovårdsbranschen av vilka sammanlagt 99 förverkligades. Detta be-

tyder att totalt 46 % av idéerna förverkligades. Eventuellt har det i denna statistik räknats med 

företag som erbjuder hälsopåverkande massagetjänster. 
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I följande figur jämförs alla år 2007 startade företag med alla under samma år startade företag 

inom social- och hälsovårdsbranschen i Borgånejden (se Bilaga 1). Denna statistik är ett utdrag 

från Patent- och Registerstyrelsens CD- Katka – dataregister, vilket betyder att dessa tal gäller 

hela regionen och de som grundat företag behöver inte ha varit kunder i Borgånejdens Nyfö-

retagarcentral rf.  

 

  

 

Figur 15. Jämförelse mellan startade företag och startade företag inom social- och hälsovård 

enligt kommun år 2007 (Patent – och Registerstyrelsens CD- Katka – dataregister 2008.) 

 

Figuren visar hur många av de år 2007 startade företagen i Borgånejden egentligen är social- 

och hälsovårdsföretag per kommun. Enligt statistiken startades social- och hälsovårdsföretag 

enligt följande: Borgå 4,2 % (14), Askola 0, Mörskom 5 % (1), Mäntsälä 10 % (12), Borgnäs 

7,3 % (3), Pukkila 0 och i Sibbo 5,9 % (10). Detta syftar på att det startades mest social- och 

hälsovårdsföretag i Mäntsälä i förhållande till alla startade företag. Därefter kom Borgnäs, Sib-

bo och Mörskom, där förhållandet till alla startade företag var ungefär kring 5 %. Sammanlagt 

startades 742 företag, av vilka 40 var social- och hälsovårdsföretag. Detta betyder att 5,4 % av 

alla år 2007 startade företag i Borgånejden verkar inom social- och hälsovårdsbranschen. 

 

5.3 Analys av intervjuer med experter 

 

De personliga intervjuerna gjordes med områdets experter vilka dagligen samarbetar med an-

tingen blivande eller redan fungerande företagare. De intervjuade hade möjlighet att få inter-

vjufrågorna i förväg. Intervjun varade mellan 30-60 minuter. 
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5.3.1 Intervju med Tiina Whiley, Östra Nylands Företagskuvös, projektchef 

 

Intervjun med Företagskuvösens projektchef Tiina Whiley gjordes 18.9.2008. Östra Nylands 

Företagskuvös är en del av Utvecklingsbolaget Posintra Ab och tillhör ett nätverk av 16 före-

tagskuvöser. Företagskuvösen finansieras av TE-centralen. 

 

Tiina Whileys uppgifter i kuvösen är bl.a. att ge stöd och rådgivning till företagarna (utvärde-

ring av företagsidén, lönsamhetskalkyler, marknadsföring, ekonomiförvaltning, finansierings-

anordning), att skapa nätverk för företagen, kartläggning av expert- och utbildningsutbud, 

anordning av utbildningstillställningar samt samarbete med olika organisationer och företag. 

Dessutom samarbetar hon mycket med Regioncentraprogrammet (finsk förkortning AKO). 

 

Företagskuvösen samarbetar regelbundet med olika, främst med växande- och utvecklingsvil-

liga företag. Samarbetet är brett och mångsidigt. Bastjänster är bl.a. avgiftsfri expertkonsulte-

ring, utbildning, stöd för utveckling av företag, synlighet på kuvösens webbsidor, medlemskap 

i handelskammaren samt ett brett nätverk. Ett typiskt kuvösföretag är ett ungt (0-3-årigt) litet 

eller medelstort företag som har villighet att växa och utvecklas. Tyngdpunkten ligger på ener-

gibranschen, elektrisk husteknik, kreativa verksamhetsområden och tjänsteföretagande.  

 

Social- och hälsovård syns också i kuvösens verksamhet. Företagskuvösen ordnar välfärdstill-

ställningar t.ex. Välfärdsforum tillsammans med AKO. På dessa forum deltar små företag 

inom vårdbranschen. Det är ett sätt att skapa viktiga nätverk för företagarna. Kuvösen har inte 

många kunder inom social- och hälsovårdsbranschen eftersom samarbetet med dem ännu är 

ganska nytt, dock växer det hela tiden. För tillfället är man vid det skedet att det samlas och 

informeras företag samt att man försöker skapa nätverk. Inom social- och hälsovårdsbran-

schen är det speciellt viktigt att olika parter, som t.ex. utbildningsorganisationer, offentliga 

sektorn, privata sektorn och tredje sektorn, fungerar i samarbete och detta är även en av mål-

sättningarna berättade Whiley. 

 

Whiley ser även ett mönster i hur det brukar gå för social- och hälsovårdsföretag. De större 

företagen ”nappar” på ett sätt mindre företag. Detta beror, enligt Whiley, inte på det att de 

små företagen inte skulle klara sig, tvärtom, dessa företag fungerar ofta mycket bra och är lön-

samma. Hon anser att kommunerna borde samarbeta bättre med små företag och inse hur 

mycket rikare det skulle vara att utnyttja den kunskap och förmåga dessa företag har, i olika 

projekt. De saker som Whiley anser ha påverkat företagens tillväxt i Borgånejden är bl.a. 

mycket aktiva och fungerande företagsföreningarna, utbildningsutbudet för t.ex. företagare 
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inom de kreativa och vårdbranscherna, organisationerna som aktivt hjälper företagarna (ar-

betskraftsbyrån, utvecklingsbolaget, nyföretagarcentralen osv.) och det att det finns ett bra 

utbud av affärsutrymmen till måttliga priser. 

 

Det som vore önskvärt är att situationen skulle bestå, samtidigt känns det ändå att det kan 

komma en slags depression och avtagande. Många avgörande frågor är ännu öppna. Påver-

kande faktorer är bl.a. att Arbets- och näringsministeriet förenas (ANM), Östra Nylands plats i 

framtiden (Sibbos situation, expansionen av huvudstadsregionen), förändringar i Östra Ny-

lands förbund samt andra förnyelser inom kommunerna och regionerna, berättade Whiley och 

tillade att dessa för tillfället är stora saker särskilt just ur näringspolitisk synvinkel och de på-

verkar allt enormt. Man borde iaktta också att 65% av östnylänningar bor på landsorten och 

dessa beslut inverkar på deras liv. Andra stort påverkande faktorer är t.ex. trafikförändringarna 

(järnvägsspåren, Backas flygplats) och kommunernas infrastruktur, som påverkar direkt på 

näringslivet.  

 

Whiley påpekade att det för tillfället är mycket svårt att säga hur framtiden kommer att se ut 

eftersom alla viktiga beslut ännu är öppna, och att det antagligen vore lättare att förutsäga des-

sa saker om ett år. Även social- och hälsovårdsbranschen kommer att förändras om vissa pla-

ner och beslut går igenom. Företagskuvösens framtidsplaner är enligt Tiina Whiley också svåra 

att särskilja, verksamheten fortsätter likadant i alla fall ända till år 2010 och därefter uppgörs 

det nya planer. 

 

5.3.2 Intervju med Harri Kari, Borgånejdens Nyföretagarcentral rf, VD 

 

Intervjun med Harri Kari gjordes 19.9.2008. Harri Kari är vice direktör för Borgånejdens Ny-

företagarcentral rf och har en lång erfarenhet i att samarbeta med nyblivande företagare. 

Borgånejdens Nyföretagarcentral rf har fungerat sedan år 1993 och har nuförtiden en stabil 

plats som en rådgivare inom Borgånejden. 

 

Som sin viktigaste uppgift säger Kari vara rådgivning för blivande företagare och för de som 

är intresserade av företagande. De blivande företagarna behöver mest råd i prissättning av den 

egna tjänsten eller produkten, beskattningsfrågor, lönsamhetskalkyler och med kartläggning av 

marknadssituationen i närområdet. För de nya företagarna ordnas det med jämna mellanrum 

utbildningstillfällen, närmast kvällar eftersom de flesta arbetar på dagen. Arrangören är oftast 

någon utomstående organisation t.ex. Handelsläroverket eller Marknadsinstitutet. På vissa 

tillfällen är Kari även med och undervisar. 
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På frågan, vad tillväxten av social- och hälsovårdsföretag beror på samt varför en som arbetar 

inom social- och hälsovård borde bli egen företagare, har Harri Kari ett klart svar på. Han 

anser att det beror på de nuvarande kommunernas och samkommunernas brist på arbetskraft i 

de kommunala sjukhusen, hälsocentralerna osv. som delvis också beror på dålig organisering. 

Arbetstagarnas arbetsbörda håller på att bli för stor och därmed besvarar arbetets kvalitet inte 

mera utbildningen, systemet blir mycket mekaniskt. Därför vill många arbeta självständigt, inte 

så mycket för vinst eller pengar utan för arbetsinnehållets skull. Kari har även en klar bild av 

hurdan riktningen borde vara inom utbildningen för social- och hälsovård. Han påpekar att 

exempelvis Laurea redan har företagande som ett obligatoriskt ämne men att denna modell 

borde användas i andra utbildningsprogram, eftersom allt flera väljer att bli företagare. 

 

Inom företagandet har det enligt Kari skett en hel del positiva förändringar. Han tycker att en 

tydlig förändring är att allt flera med högskoleutbildning nuförtiden börjar med företagande, 

fast de flesta ändå ännu har yrkesutbildningsbakgrund. Detta beror delvis på en kulturföränd-

ring mot företagande och en attitydförändring som också syns i universitetsvärlden. Kari anser 

helt enkelt att det är positivt att företagande växer. Han påstår också att det finns inte orsak till 

att vara rädd för risker när det gäller försäljning av egen kunskap och egna färdigheter. En 

annan sak är om man är tvungen att göra stora investeringar; skaffa maskiner och apparater. 

Sådana företag grundas ändå mera sällan. 

 

Enligt Kari är näringsstrukturen det som påverkat tillväxten av nya företag i Borgånejden. Han 

förklarar sin synpunkt med att området har flera stora och små företag, ganska få mellanstora. 

Stora företag köper många tjänster av de mindre företagen, vilket för den delen påverkar 

grundandet av dessa små företag; de behövs. Den andra faktorn som påverkar, enligt Kari, är 

turismen, som är en stor näring i området och skapar därmed många företag inom tjänste-

branschen. Borgånejden är även ett inflyttningsorienterat område där inflyttningen är större än 

utflyttningen. Invånarantalet ökar vilket leder till nya byggnadsprojekt. Detta igen påverkar 

efterfrågan för företagare inom byggnadsbranschen. Harri Kari ser ljust på företagarnas fram-

tid i Borgånejden och beskriver det som följande: 

 

Under de senaste åren har företagande vuxit i Östra Nyland mera än i övriga Finland. Tillväxten 

fortsätter knappast lika kraftigt eftersom den redan ligger på en så hög nivå. För tillfället är 12,5 

% av den arbetsföra befolkningen företagare, därmed kommer andelen troligtvis att växa upp till 

kring 15 % inom de närmaste åren. Småföretagarnas samhälleliga betydelse är mycket stor efter-

som mikroföretagen sysselsätter t.o.m. upptill 60 %. Framtiden ser ljust ut. 

 

Harri Kari konstaterar att det nog finns arbete på Nyföretagarcentralen också i framtiden. Till 

Nyföretagarcentralens framtidsplaner hör bl.a. att utveckla samarbetet med läroanstalterna. 
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YES- projektet är en viktig del av dessa planer eftersom projektet ger en möjlighet för skolor-

na att utveckla sin företagskunnighet och detta påverkar också Nyföretagarcentralens kunders 

färdigheter. Föreningen har ett fast fotfäste i Borgånejden. Människorna har också i fortsätt-

ningen behov av personlig och objektiv rådgivning. 

 

5.3.3 Intervju med Anne Peisa, Regioncentraprogrammet, projektchef 

 

Intervjun med Östra Nylands Regioncentraprogrammets projektchef Anne Peisa gjordes 

25.9.2008. Regioncentraprogrammet är även en del av Utvecklingsbolaget Posintra Ab. 

 

Regioncentraprogrammet är statsrådets särskilda program vilket får 50 % av sin finansiering 

från Arbets- och näringsministeriet (ANM) och 50 % av kommunerna. Regioncentrapro-

grammet befinner sig i 35 olika stadsregioner, av vilka Östra Nyland är den enda landskapliga. 

Östra Nylands förbund är administratör för Östra Nylands regioncentraprogram och har 10 

kommuner med i programmet. När Utvecklingsbolaget Posintra utvidgades bestämdes det att 

regioncentraprogrammet flyttas över som en del av bolaget. Posintra hade inte heller tidigare 

utveckling gällande välfärd och därför var lösningen också resonlig och naturlig. 

 

Peisa beskriver sina uppgifter genom att konstatera att hon hjälper små, särkilt mikroföretag 

att utveckla sina egna företag. I regioncentraprogrammet ligger tyngdpunkten i att utveckla 

tjänsteföretag, speciellt företag inom välfärdsbranschen. En viktig del av hennes arbete är att 

vara som en slags startmotor i att utveckla samarbetet mellan olika parter dvs. kommunen, 

privata företagare och tredje sektorn. Det är, enligt Peisa, mycket viktigt att få dessa parter att 

umgås och bekanta sig med varandra, så att de i framtiden kan samverka. 

  

För tillfället är t.ex. kommunerna och privata företagare mycket långt ifrån varandra och talar 

inte ”samma språk”. Verksamheten fungerar förstås med landkommunens och utvecklingsbo-

lagets förutsättningar samt genom att åtlyda de tyngdpunkter och strategier som beslutits om. 

Peisa påpekar att tjänsteföretagande som ett begrepp är mycket brett och det vore viktigt att 

representanter för t.ex. den kreativa, turism- och kulturbranschen tillsammans skulle fundera 

ut och åstadkomma nya modeller, tjänsteprodukter och lära sig varandras verksamhetssätt. 

Det skulle vara fint att utveckla idéer exempelvis åt välfärdturismens håll. Peisa beskriver att 

samarbetet med företagarna mest går utpå att träffa företagare, anordna olika arrangemang 

samt att delta i sådana. Med företagarna utbyter hon idéer, diskuterar och löser problem t.ex. 

förklarar vem man skall kontakta i olika situationer. Hon kallar sig gärna som en slags ”för-

medlare” mellan just företagare och t.ex. kommunerna. Företagarna förstår inte kommunernas 

verksamhet och de har oftast ingen erfarenhet av att samarbeta med dem. I volym, anser Pei-
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sa, att tjänsteföretagande, också turism-, kultur- och de kreativa branschernas företagsamhet 

framträdes mycket i Borgånejden. 

 

Utbildningssituationen är bra konstaterar Peisa. Enligt henne finns det dock mycket att bättra 

på. Hon anser att man borde mera sammanbinda teori och praktik. Det borde även finnas 

mera samarbete mellan skolor och andra organisationer så att teorin inte skulle vara så långt 

borta från praktiken. Högskolestuderanden träder sannolikt direkt in i arbetslivet, därmed 

borde samarbetskunskaper och framträdande tränas, vilka är relevanta kunskaper i arbetslivet. 

Peisa tycker också att det borde läras tidsanvändning i skolan, vilket ofta överraskar i arbetsli-

vet. Likaså vore det viktigt att lära sig att ta emot gäster, anordna tillställningar osv. Marknads-

föring och kommunikation är mycket viktiga ämnen. Kunskapen om arbetslivet vore bra att 

lära sig och tas i beaktande dvs. att umgås med andra, tidsanvändning, organisering och en så 

kallad bra helhetskännedom. 

 

Peisa anser att de största bristerna finns i vårdbranschen, likasom de största utmaningarna.  

Hon anser att det inte finns mera tillräckligt med kommunala grundtjänster till hands och i 

framtiden är kommunen tvungna att köpa dessa tjänster från enskilda företagare. Det är ännu 

osäkert om hurdana beslut det kommer att göras i kommunerna; kommer det att göras an-

budstävling eller tas servicesedlar i bruk. Dessa är saker som funderas på nu överallt och som 

vi måste förbereda oss för redan nu, anser Peisa. De enskilda företagarna ska skapa nätverk 

eftersom de inte kommer att klara sig ensamma som små företag. Hon förklarar med följande 

exempel: Det lönar sig inte att låta situationen gå så långt att de stora kedjorna utomlands 

kommer hit. Men detta är en konkret hotbild ifall småföretagen inte bildar nätverk, påstår hon.  

 

Kommunerna kan inte ännu heller köpa tjänster så här krävs också inlärning. Ett faktum är ändå 

det att köpen görs därifrån de fås billigast. För tillfället ordnas det olika tillställningar gällande 

detta. Företagare får rådgivning i bl.a. hur man borde göra ett anbud för Borgå stad. Detta är en 

ny sak som ska tas på allvar, och man försöker lära ut hur dessa tjänster säljs och köps. 

 

Hon ser ändå positiva saker i det hela. Den pensionerade befolkningen mår för tillfället bra, de 

tjänster som de i framtiden längtar efter är hälsobefrämjande och förebyggande tjänster. Detta 

igen öppnar många nya möjligheter för branschen eftersom denna generation har bra pensio-

ner, som de också är färdiga att ”spendera” för sitt eget välmående. De önskar sig färdigt 

skräddarsydda paket och servicehelheter som är mångsidiga och bra. De följande 20 åren 

kommer också sannolikt att fokuseras på välmående och därefter kommer åldringarna att be-

höva vårdnadstjänster, förklarar Peisa och fortsätter, dessa två borde därmed gå sida vid sida. 

Detta öppnar fina möjligheter för business. Detta leder till att man måste kunna erbjuda och 

sälja dessa tjänster, vilket betyder att kommunikation och marknadsföring har en mycket cen-
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tral och viktig roll. Det lönar sig att satsa på kunnighet inom kommunikation och marknadsfö-

ring och också på att utveckla denna talang. Försäljning och kommunikation dvs. marknadsfö-

ring som en helhet är bra att behärska eftersom man har nytta av dem i framtiden. 

 

Peisa berättar sin åsikt om vad som har påverkat företagens tillväxt i Borgånejden. Inom vård-

branschen har många övergått från offentliga sektorn till privata sektorn närmast på grund av 

den allmänna pressen och också på grund av att man vill själv besluta om saker. Detta är ett 

tecken på dåligt ledarskap, också i allmänhet finns det helt för mycket dåligt ledarskap om-

kring oss. Peisa anser att det borde tänkas mera öppet på business förhållanden med östra 

grannen och flyttas längre bort från bekvämlighetsområdet. Hon tycker också att man borde 

samarbeta mera med dem och ta i beaktande att de har fullkomligt annorlunda utgångspunk-

ter. När det talas om internationalisering borde man också märka att man inte behöver bege 

sig långt för att komma i kontakt med pengar. Hon menar också att även svenskarna är före 

oss gällande samarbete och partnerskap. Svenskarna behärskar business bättre och är mera 

självsäkra. Peisa tycker att vi också borde koncentrera oss mera på just att förstärka självför-

troendet och inkludera det i varje skolämne. Vi har ännu mycket att utveckla och lära oss gäl-

lande detta, påpekar hon. 

 

Utsikten inom social- och hälsovården ser positiv ut eftersom det finns så många möjligheter 

enligt Peisa. Hon betygar att fast det är nya saker och nya situationer och betyder ett nytt sätt 

att göra business som man måste kunna ta tag i, måste vi förstås ändå ta i beaktande att vår 

egen befolkning inte är tillräcklig med tanke på arbetskraft, därmed kommer vi att behöva 

arbetskraft från utlandet. Peisa säger att hon hoppas att vi kommer att få hålla våra företag 

finländska fast vi behöver utländska arbetare. Hon anser att det speciellt borde satsas på bra 

ledarskap. Hon anser att vi borde göra business i öst och ta mycket lära från väst. Dessa lär-

domar är bl.a. teamarbete och kunskap samt kommunikation. 

 

Framtidsplanerna är ganska klara gällande Regioncentraprogrammet. Det nuvarande pro-

grammet slutar år 2010 (startades år 2000 och har pågått i två perioder), var efter det påbörjas 

ett nytt program på minister Mauri Pekkarinens initiativ. Landsorten, skärgården och region-

centraprogrammet hopfogas till ett på finska kallat KOKO-program. Utvecklingspengarna 

delas ut i fortsättningen och sannolikt kommer tyngdpunkterna att förbli de samma. 
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5.3.4 Intervju med Birgitta Palmqvist, Borgå Företagare rf, ordförande 

 

Intervjun med Borgå Företagarnas ordförande Birgitta Palmqvist gjordes 15.10.2008. Förutom 

att hon har fungerat som ordförande i föreningen sedan år 2005, har Birgitta Palmqvist ett 

eget företag, Porvoo Tours Ab. Hon har en lång erfarenhet inom turism och näringslivet i 

Östra Nyland. 

 

Palmqvist beskriver att som ordförande har hon tillsammans med styrelsen ett stort ansvar för 

föreningen, också juridiskt ansvar. Hennes uppgifter är att försöka utveckla föreningen så att 

det skulle vara intressant att vara medlem. Det anser hon vara ett mycket krävande jobb. Fö-

reningen försöker hela tiden rekrytera nya medlemmar och få dem att anse att det är nyttigt att 

vara medlem. Förstås vill föreningen även hålla kvar de medlemmar som redan är med i verk-

samheten. 

 

Till uppgifterna hör också att upprätthålla kontakterna mellan Borgå Företagare och Företa-

garna i Finland samt Nylandsregionen. Palmqvist resonerar att på ett sätt utvecklar föreningen 

också näringslivet i en lite mer bredare vinkel och håller reda på att Borgå Företagarna får alla 

de rättigheter som tillhör dem, dvs. intressebevakning både nationellt och lokalt. Hon deltar 

också så mycket som möjligt i olika utbildningstillfällen gällande näringslivet så att den kun-

skapen sedan kan användas lokalt. En uppgift är även att försöka påverka, så att möjligheterna 

att fungera som företagare i Borgå underlättas. Föreningen håller jämnt kontakt med Borgå 

stad och ser till att föreningen syns utåt och till pressen osv. 

 

Samarbetet med företagarna är mångsidigt. Föreningen är med om att ordna utbildning i sam-

arbete med några skolningsinstanser. Det ordnas resor och fester för medlemmarna för att ge 

företagarna möjligheten att träffas och bilda nätverk. Det hålls också möten då föreningen 

träffar stadens högsta ledning och beslutsfattare. Föreningen förmedlar även information om 

det behövs hjälp med någonting och råder om vilken instans man kan vända sig till (Nyföreta-

garcentralen, Posintra, Företagarna i Finland). 

 

Social- och hälsovårdsföretagande syns ännu inte önskvärt mycket i Borgå Företagarnas verk-

samhet. Palmqvist förklarar att det är t.o.m. ganska dåligt. Föreningen har nästan 600 med-

lemmar av vilka bara några är från social- och hälsovårdsbranschen. De har ändå medlemmar 

från olika branscher, mest dock från byggnads- och tjänstebranscher. Orsaken till varför före-

ningen har så få medlemmar från social- och hälsovårdsbranschen kan vara, att de för det 

mesta är ensamma företagare som kanske har en fel bild av föreningen, gissar Palmqvist. De 

kanske tror att föreningen bara har medelstora och stora företag som medlemmar, vilket inte 
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stämmer. Det skulle vara ytterst viktigt att dessa ensamma företagare skulle komma på plats, 

tala med folk och få kontakter samt skapa ett nätverk. Det finns många fördelar med att bli 

medlem, bl.a. har man möjlighet att få juridisk hjälp utan kostnad. 

 

Palmqvist ser positivt på social- och hälsovårdsföretagande. Hon menar att det kommer hela 

tiden nya företag i branschen och det kommer att öka väldigt mycket. 

 

Dessa företagare inom social- och hälsovårdsbranschen har vanligtvis jobbat tidigare som an-

ställda för kommunen och de vill börja med eget eftersom de kommunala tjänsterna inte fyller 

deras kvalitetskrav, de vill göra bättre. De är oftast människor som kräver ganska mycket av sig 

själva och vill arbeta för sina principer.  

 

Förändringen är förstås väldigt positiv eftersom branschen är oerhört viktig. Det blir svårare 

för kommunen att rekrytera folk och erbjuda tjänster med både bra kvalitet och riktiga priser. 

Det skulle vara viktigt att dessa företagare uppmuntras och att de har möjlighet att sälja sina 

tjänster också till kommunen. Lyckligtvis förhåller sig också samhället positivt till dessa för-

ändringar, påpekar Palmqvist. 

 

Palmqvist anser att det säkert finns många orsaker till varför det grundas så många företag. I 

allmänheten är Borgå en attraktiv stad att bo och verka i, menar hon och tilläger att vi dessut-

om har ett växande invånarantal. Det kommer hela tiden nya företag och speciellt flere tjäns-

ter. Hon tycker att vi har en längre tid haft en fin drive på gång i Borgåregionen och har även 

ett bra företagsamhetsklimat. Allmänt i hela Finland uppmuntras det att grunda företag och 

det finns flera stödinstrument till hands. Positiva tankar för Palmqvist väcker också framtids-

utsikterna inom företagande. Hon anser att det ser bra ut, i alla fall inom social- och hälso-

vårdsbranschen. För tillfället är de framgångsrika branscherna social- och hälsovårdstjänster 

bl.a. eftersom de äldres antal i vårt samhälle ökar. 

 

Borgå Företagarnas framtidsplaner ansluter sig till att hålla medlemmarna nöjda och utveckla 

föreningen. De tänker forska i medlemmarna och undersöka varför de är medlemmar, om de 

är nöjda osv. Med hjälp av undersökningen ska de försöka utveckla föreningen åt det håll som 

medlemmarna önskar. De vill även satsa mera på betjäningen till medlemmarna och hitta på 

ett sätt hur tjänsterna skulle kunna utvecklas. För tillfället har föreningen en sekreterare som 

jobbar en dag i veckan, i framtiden skulle vi kunna ha t.ex. en halvtidsanställd, berättar Palm-

qvist. Hon förklarar att de vill lyssna mera på medlemmarnas egna idéer och tankar och ta 

emot olika förslag. Hon tillägger att de ska förstås också årligen följa upp Borgå Företagarnas 

näringspolitiska program (2008) och se hur de olika punkterna i upplagan har utvecklats i Borgå. 
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5.3.5 Intervju med Seija Kastari-Johansson, Kuperkeikka Esikoulut Oy, företagare 

 
Intervjun med Seija Kastari-Johansson tog plats den 24.10.2008. Kastari-Johansson är företa-

gare inom socialbranschen sedan 15 år tillbaka.  

 

Kuperkeikka är ett företag i Borgå inom barndagvård som har fungerat redan i 15 år. Det år 

1993 startade företaget fungerade till början med stöd av barnträdgårdsföreningen. År 1997 

förflyttades verksamheten helt och hållet till Seija Kastari-Johansson och Kuperkeikka Esikou-

lut Oy uppstod. För tillfället har Kuperkeikka två verksamhetsställen, den ena i Esbo och den 

andra i Borgå. Företaget har köptjänsteavtal med både Borgå och Esbo stad och fungerar som 

en underleverantör för kommunerna. 

 

Vilka var då de saker som påverkade Kastari-Johansson att starta ett eget företag? Till detta 

har hon ett kort och enkelt svar. Hon berättar att den största påverkande faktorn var att hon 

blev arbetslös. Det fanns inga andra alternativ, eftersom barnens munnar ändå skulle mättas 

och brödet förtjänas. I början av nittiotalet var det dock ovanligt att starta eget och inte minst 

inom socialbranschen. Det fanns hemskt lite rådgivning och stöd för att starta företag, men 

ändå ser Kastari-Johansson det som en fördel. Hon säger att det var hennes lycka att hon inte 

fick hjälp med att starta företag. För 15 år sedan levde vi ett tidsskede då det inte fanns likada-

na utbildningsmöjligheter inom företagande som idag och attityden gentemot företagande var 

negativt, speciellt inom denna bransch. Ett starkt förtroende var hennes utgångspunkt. Hon 

anser att om hon skulle fått viss information skulle det ha skrotat förtroendet för hennes egen 

idé. En karaktär som är vanligt för företagare är att de har ett stabilare psyke och känsloliv, 

tycker Kastari-Johansson. Man ska kunna tåla risktagande och stress, mental potential hjälper 

att orka. Det är viktigt att inte slå ner någons företagsidé utan man bör ge den information 

som behövs och berätta varifrån man kan få den. En företagare ska förutom förtroende också 

ha en slags gnista för företagande. 

 

Det blev heller inte enkelt att vinna andras förtroende för företagsidén. Kastari-Johansson 

berättar att i början av hennes företagande fick hon oerhört dålig behandling. Folk så gott som 

spottade på henne eftersom företagande inom denna bransch då ännu var en stor ’tabu’ och 

en fasansfull sak i en stad som Borgå. Hon berättar att alla vände ryggen för henne, det fanns 

egentligen ingen som hon kunde diskutera med om företagandet. 

 

Då märkte man hur viktigt det egna själtillståndet är; den hemska pressen var man tvungen att 

stå ut med ensam. Kreativitet och tilltro för den egna saken, förde mig framåt. En annan sida i 

företagandet är förstås att ha en stark moral. Man ska lyssna på sina egna val så att man inte tar 

en helt för lätt väg. Det kan nämligen komma emot många frestelser.  
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Hur upplever Kastari-Johansson då social- och hälsovårdsföretagandet för tillfället i Borgånej-

den? Dåligt, anser hon, på grund av situationen i samhället. På 1980-talet togs det för första 

gången upp köptjänster, då levde vi ännu ändå i ett fullständigt annorlunda samhälle som idag. 

Vi levde i sluten ekonomi, vi var inte med i EU och handelsförhållandena med dåvarande Sov-

jetunionen blomstrade - livet var stabilt. Nuförtiden har allt annat ändrats, enbart tanken om 

köptjänster har hållits vid liv, förklarar Kastari-Johansson. Vi lever i en marknadsekonomi, hör 

till EU och man märker även effekterna av ekonomikrisen i USA här. Hon anser att det inte 

lönar sig för en små företagare att komma ut på marknaden om det inte finns en framtid. När 

köptjänster konkurrensutsätts, är det uppenbart att de stora företagen har nytta av det. Hurdan 

marknaden är för branschen är i händerna på kommunens beslutsfattare, de borde ta samhäl-

lets förändringar i beaktande. Om servicesedlar däremot skulle tas i bruk, då både de kommu-

nala och privata sektorernas tjänster skulle stå på samma linje, skulle också de små företagen 

ha nytta av situationen. Med tanke på utvecklingen av regionen är köptjänster inte förmånligt 

om de stora internationella företagen ’äter upp’ de små, förklarar Kastari-Johansson. Logiken i 

öppna marknadsekonomin är att den är annorlunda från den slutna ekonomin och det borde 

också beslutsfattarna dvs. politikerna förstå. Utvecklingen av det regionala företagandet beror 

på det hurdana marknader man vill skapa. Kastari-Johansson konstaterar att man ibland kan 

fråga sig; lever politikerna ännu i en sluten ekonomi? 

 

Det lönar sig att grunda företag inom social- och hälsovårdsbranschen, men om situationen 

går i den riktning som den är på väg nu, lönar det sig inte, anser Kastari-Johansson. Om servi-

cesedlarna igen blir aktuella, lönar det sig att börja grunda ett eget företag. Hon påpekar att vi 

är i en slags kris just nu med tanke på utvecklingen. Dessa är de sista stunderna för beslutsfat-

tarna att ta ställning till hurdan utvecklingsriktning det tas. Det är fråga om politiskt ansvar, 

anser hon. 

 

Kastari-Johansson är uppenbart orolig för riktningen och de förändringar som antagligen är på 

kommande. För små företag ger servicesedeln en möjlighet. I början av nästa år ska stadsrådet 

komma ut med en lag för servicesedeln, hoppeligen vaknar kommunerna till det här. Regio-

nens utveckling är beroende av det hur företagande utvecklas. Utvecklingen av företagandet i 

regionen i Östra Nyland påverkar hur den öppna marknadsekonomin stöder social- och häl-

sovårdsföretagande på området.  

 

Vilka saker tycker Kastari-Johansson har påverkat allmänt på förstagens tillväxt i Borgånejden? 

Hon anser att det var tack vare att dörrarna öppnades för världsekonomin på 1990-talet. 

Många såg en möjlighet i företagande. Inom många nya branscher har man också anpassat sig 

till den internationella marknadsekonomin. Man måste anpassa sig till ekonomin eftersom den 
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går i vågor, upp och ner. Man vaknade också upp till att världsekonomin påverkar Finland och 

det gjordes ekonomiska förändringar. Följderna av den rådande ekonomikrisen kan vara att 

konsumtionens tillväxt blir långsammare och det hittas andra värden – en så kallad realitet 

kommer fram och påverkar också allmänt på köpbeteende, förklarar Kastari-Johansson. Kas-

tari-Johansson har inga uppgjorda framtidsplaner. Hon berättar att avtalet är i kraft till år 2011, 

efter det vet hon inte. Politikernas beslut påverkar det om hon har ett företag efter det eller 

inte. 
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6 Sammanfattning av resultaten 
 

I detta kapitel presenteras sammanfattningen av det resultat som undersökningen och inter-

vjuerna gav till problemfrågorna. Lärdomsprovets syfte var att hitta svar på följande frågor; 

Hur stor har tillväxten av social- och hälsovårdsföretag varit i Borgånejden mellan åren 2002-

2007 jämfört med andra startade företag i Borgånejden och i hela Finland? Hur många företag 

har Nyföretagarcentralen hjälpt igång i Borgånejden i förhållande till hela Finland? Hurdan är 

utbildningsbakgrunden för de som grundar företag och har det ändrats under de senaste åren? 

Hurdana företag grundas inom social- och hälsovårdsbranschen? Som stöd till statistiken gjor-

des intervjuer med experter för att få en mera allmän inblick i hur de ser på företagande i 

Borgånejden och speciellt företagande inom social- och hälsovårdsbranschen. 

 

6.1 Nyföretagarcentralen som rådgivare 

 

Statistiken gällande Nyföretagarcentralerna gav ganska anmärkningsvärda resultat. Dessa siff-

ror bekräftar det att Nyföretagarcentralerna verkligen har en mycket orubblig ställning som en 

pålitlig rådgivare. Alla Nyföretagarcentraler har haft en mycket stor tillväxt av kunder. Mellan 

2002-2007 besöktes Nyföretagarcentraler av sammanlagt 63 204 kunder, av vilka 4,3 % (2 690) 

besökte Borgånejdens Nyföretagarcentral rf. Tillväxten av kunder var 121 % i alla Finlands 

Nyföretagarcentraler medan det i Borgånejden var 17,8 %. 

 

Sammanlagt har Nyföretagarcentralerna hjälpt till att starta 21 633 företag i Finland från år 

2002 till 2007. Borgånejdens Nyföretagarcentral rf har under samma fem års period varit råd-

givare för allt som allt 1 205 nya företag (5,6 %). Tillväxten av nya företag har varit enorm; 

Finlands Nyföretagarcentraler med en ökning på 263 % medan ökningen var 150 % enbart i 

Borgånejden.  

 

Tillväxten av startpengsutlåtanden har även varit stor. Finlands Nyföretagarcentraler rf gav 

hela 13 569 utlåtanden, Borgånejdens Nyföretagarcentral 9,1 % av utlåtandena (1 232). Under 

åren 2002-2007 t.o.m. sjudubblades antalet utlåtanden i hela Finland och tredubblades i 

Borgånejden. 

 

6.2 Företagande i Borgånejden 

 

Företagande i Borgånejden har vuxit kontinuerligt. I Borgånejden grundades sammanlagt 

3 319 företag under åren 2002-2007. Tillväxten under åren var 77 %. År 2007 fanns det redan 
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7 733 registrerade företag. På basen av detta går det att anta att nya företag kommer att grun-

das även i framtiden. 

 

Det går inte att förneka att Borgånejdens Nyföretagarcentral har haft en stor påverkan på till-

växten av startade företag i Borgånejden. Av de 2 536 företagsidéer som framfördes, grunda-

des 1 205, dvs. 47,5 %. Nästan hälften av idéerna leder till grundade företag, vilket är en lysan-

de prestation. Företagsidéer inom social- och hälsovårdsbranschen framfördes sammanlagt 

215, av vilka 99 förverkligades. Detta betyder att 46 % av alla idéer inom branschen ledde till 

att grunda företag. 

 

De social- och hälsovårdsföretag som grundades under år 2007 undersöktes för att få fram 

hurdan fördelningen var inom Borgånejden samt hurdana dessa företag var. Dessa företag 

jämfördes totala antalet grundade företag. Sammanlagt startades 742 företag i Borgånejden år 

2007. Av dessa verkade 40 inom social- och hälsovård, vilket är 5,3 % av alla startade företag. 

Av de 40 grundade företagen startades 25 inom socialvård och 15 inom hälsovård. 

 

6.3 Företagande inom social- och hälsovård nu och i framtiden 

 
Det finns inget tvivel om att social- och hälsovård är en mycket kontroversiell bransch, en 

bransch som berör oss alla. Det talas mycket om olika framtidsutsikter samt utvecklingsmöj-

ligheter, nästan alla har någon slags åsikt om hurdan riktning det borde tas. Branschen berör 

människor, inte bara oss som kunder, utan också en hel del yrkesgrupper. Det är en krävande 

bransch att arbeta inom och blir även ofta underskattad. På 1990-talet skedde en förändring 

gällande åsikterna om företagande; det blev plötsligt en karriärmöjlighet för allt fler människor 

oavsett vilken bransch man arbetade inom. Sakta men säkert blev det även en möjlighet inom 

social- och hälsovård. 

 

Nuförtiden är det inte alls ovanligt att bygga upp en karriär som egen företagare inom social- 

och hälsovård. Det är heller ingen hemlighet att det finns en hel del missnöjda yrkesgrupper 

inom de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna. Många har sett företagande som en ut-

väg från de svåra omständigheterna, där det oftast är mer en regel än ett undantag, att för-

väntningarna och verkligheten inte möter varandra. De som tyvärr är tvungna att uthärda slut-

resultaten, är kunderna samt personalen. Som företagare kan man själv svara för sin arbetsin-

sats och handla enligt sina egna principer. 

 

Det startas företag mer än någonsin och inte minst i Borgånejden, tillväxten har rentav varit 

otrolig. Enligt Stakes har tillväxten inom privata hälsovårdstjänster varit 7,7 % mellan åren 
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2002-2005 (finns ännu inte till handa statistik från 2006 och 2007). Tillväxten av företag inom 

socialvård har varit till och med 29,5 % från år 2002 till 2007. (Stakes 2008b., Stakes 2008d.) 

Borgånejdens Nyföretagarcentral rf:s data, som för det mesta användes för att undersöka till-

växten, bevisar även att allt flera människor söker sig till en expert för att få rådgivning i bör-

jan av sin företagsstart. 

 

Framtiden inom social- och hälsovård är allting annat än klar. Olika experter inom företagande 

ser ljust på framtidens företagande De växande åldersgrupperna bär med sig nya möjligheter 

inom företagande. Social- och hälsovårdstjänsterna kommer mycket sannolikt att gå igenom 

förändringar. Kommunerna har framför sig att besluta om hur tjänsterna i närtiden kommer 

att framställas. Företagen vill förstås också ha nytta av situationen, men striden blir då mellan 

de stora och små eller mellanstora företagen. Av vem ska kommunen köpa sina tjänster? Vill 

vi att ett stort utländskt företag drar nytta av åldersstrukturen i vårt samhälle? Förstås är dessa 

frågor inte helt svartvita, det finns både bra och dåliga sidor i det hela. 

 

Experterna inom företagande tycks alla vara utav samma åsikt när det gäller företagande inom 

social- och hälsovård, speciellt om små företag. Det är de här företagarnas utveckling som ska 

stödas, anser de. För att stöda dessa små- och medelstora företag har det startats olika pro-

gram i Borgånejden och Östra Nyland, t.ex. Östra Nylands Regioncentraprogram som utveck-

lar tjänsteföretagande. Ett klart och tydligt meddelande till företagarna som experter bl.a. har 

gett, är att skapa ett nätverk. Att bygga nätverk är en av 2000-talets trender, dess värde går 

heller inte att undervärdera. Ett stadigt nätverk ger lösningar till många problem, ju flera man 

är, har man också större möjligheter att påverka olika beslut. 

 

Ur företagarens synvinkel var social- och hälsovårdstjänsternas framtid inte lika ljus som ex-

perternas. Många faktorer var direkt beroende på de olika beslut som beslutsfattarna kommer 

att fatta på i närframtiden. Det har diskuterats om två olika alternativ, som lösning för att sä-

kerställa de kommunala tjänsternas tillgång, och för att förbereda inför de ofrånkomliga för-

ändringarna inom åldringsstrukturen.  Det ena alternativet är att direkt köpa tjänsterna från en 

eller flera offerenter och den andra att ta i bruk servicesedlar. Från en företagares perspektiv är 

det bästa alternativet servicesedlar eftersom då har konsumenten möjligheten att fritt välja 

varifrån han/hon vill köpa tjänsten. Om kommunen bestämmer sig för att köpa tjänsterna av 

ett håll inom den privata sektorn är det troligtvis någon större aktör som vinner anbudstäv-

lingen. Denna hotbild blir sannolikt hemskt svår för de små aktörerna att övervinna och är 

kanske heller inte det bästa möjliga svaret för områdets utveckling. 
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Detta lärdomsprov ger hoppeligen en inblick på hurdant företagande i Borgånejden har varit 

och hurdan utvecklingen möjligen är inom de närmaste åren, men också på hurdan tillväxt det 

har varit inom social- och hälsovård och hurdana hotbilder branschen står inför i framtiden. 

Lärdomsprovet har bara gett en allmän bild om branschen, men man bör komma ihåg att det 

finns oerhört många delområden och minst lika många åsikter om det hela. Därför finns det 

också oräkneligt många möjligheter för vidare forskning till exempel; Hur upplevs förändring-

arna inom social- och hälsovård av de som studerar inom branschen samt hurdana planer har 

de gällande sin karriär? Hur förbereder sig företagarna inom social- och hälsovård inför de 

olika förändringarna i samhället? Vad borde göras inom den kommunala sektorn för att för-

säkra social- och hälsovårdstjänsternas tillgång? Hurdana beslut fattas det inom Borgånejden 

gällande social- och hälsovårdstjänsterna?   
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Startade företag inom social- och hälsovård i Borgånejden år 2007  Bilaga 1 

  

Borgå: 
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Pauliina Piiroinen, y-tunnus: 1530604-5, lääkärin vastaanottotoiminta 

Halme Ilona Libery Elisabeth, y-tunnus: 1635874-4, pariterapia 

TMI IRENE VARKKI, y-tunnus: 1971940-2, suuhygienistin toimiala 

Sairaanhoitopalvelu-Leena, y-tunnus: 2060535-7, sairaanhoitopalvelu 

Perhekoti Kontio Oy, y-tunnus: 2083099-2, lastensuojelu- ja perhekotitoiminta 

Sairaanhoitaja Jarno Sadenharju, y-tunnus: 2119797-3, terveydenhuolto ja sairaanhoito 

Eeva Koskimies, y-tunnus: 2125632-5, yksityislääkärin vastaanotto- ja leikkaustoiminta 

Hoivax & Avux, y-tunnus: 2134039-7, kotisairaanhoito, kotipalvelu 

MINNA TOIKKA, y-tunnus: 2139377-1, psykologinen konsultointi 

Kalmed Oy, y-tunnus: 2142510-4, lääketiede/lääkäripalvelut 

Mind Repression Oy, y-tunnus: 2147357-9, psykologiapalvelut 

KoulutusKaruselli, y-tunnus: 2160319-3, sosiaali/terveysalan palvelu 

 

Mörskom: 

Myrskylän Peerhekoti Lupaus Oy, y-tunnus: 2090784-9, ammatillinen perhekotitoiminta, las-

ten ja nuorten sosiaalipalvelut 

 

Mäntsälä: 

Fysioterapia Tauno Hautakangas, y-tunnus: 1390192-4, fysikaalinen hoito 

Arkipesä, y-tunnus: 1536897-5, perhepäivähoito 

KOTIPALVELU KOTOAPU, y-tunnus: 2026339-3, KOTIPALVELU 

Optiikkapalvelu Saarinen, y-tunnus: 2094366-3, optisen alan palvelut, optikko palvelut 

T:MI KUUSNIEMI TARJA, y-tunnus: 2098930-3, perheterapia, terapiapalvelut 

Iloinen Muurahainen, y-tunnus: 2106312-3, kotipalvelu 

Lastenhoito Heli Huuhtanen, y-tunnus: 2108626-1, perhepäivähoitaja 

Koti- ja puutarhapalvelu Casa & Hortus, y-tunnus: 2109279-2, kotipalvelu 

Fysioterapia/hieronta Anne Hautakangas, y-tunnus: 2117667-0, fysikaalinen hoito 

Natural Clinic Finland Oy, y-tunnus: 2126575-3, lääketieteelliseen-, sairaanhoitoon-, luontais-

terapeuttiseen- ja terveydenhoitoon liittyvien palvelujen tuottaminen 

Kotipalvelu Kultapisara, y-tunnus: 2129404-4, kotipalvelutoiminta 

Kuntoutus ARKI Oy, y-tunnus: 2159064-4, yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, hyvinvointi-
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palvelut 

 

Borgnäs: 

Mielen keidas, y-tunnus. 2084532-6, psykologi- ja psykoterapiapalveluiden tuottaminen 

Tmi Petran Pirpanat, y-tunnus: 2148984-5, lastenhoidon palvelut 

Myrskyn silmä, y-tunnus: 2161558-1, lastensuojelun tukipalvelut  

 

Sibbo: 

MARIA LINDBERG, y-tunnus: 1560925-7, utöva hälsofostran, fysioterapi 

Kultalumme, y-tunnus: kotipalvelu, luontaishoidot 

Toiminimi Kuntohoitaja Satu Åström, y-tunnus: 2083870-8, terveydenhuoltopalvelujen tuot-

taminen 

Psykoterapeutti Anne Nordlud, y-tunnus: 2107514-0, psykoterapia 

CA Fysioterapia Oy, y-tunnus: 2108237-5, fysioterapia 

MAARIT LAITALA, y-tunnus: 2122973-6, työfysioterapia 

Pienryhmäkoti Harmony Oy, y-tunnus:2123039-0, sosiaali- ja terveyshuollon asumispalvelu 

Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Avoin Yhtiö, y-tunnus: 2125396-3, lasten- ja nuorten 

aamu- ja iltapäivätoiminta 

PSYKOLOGIPALVELU KOGNITIO, y-tunnus: 2141947-6, psykologinen ja neuropsykolo-

ginen arviointi 

KG PRODUCT, y-tunnus: 2142079-2, hammashoitoalan palvelut 
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Intervjufrågor     Bilaga 2 

Harri Kari, Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ry, toimitusjohtaja 

1 Kuvailisitko lyhyesti toimenkuvaasi? 

2 Missä asioissa aloittavat yrittäjät yleensä tarvitsevat eniten neuvoja? 

3 Minkälaista koulutusta uusille yrittäjille järjestetään? 

4 Mistä mielestäsi johtuu sosiaali- ja terveysalan yritysten suuri kasvu? Miksi sosiaali- ja terve-

ysalalla työskentelevän kannattaisi ryhtyä yrittäjäksi? 

5 Miten koulutusta tullaan huomioimaan tulevaisuudessa esim. sosiaali- ja terveysalaa opiske-

leville? 

6 Oletko havainnut joitakin selkeitä muutoksia/suuntauksia yrittäjyyden saralla? Millaisia 

muutokset ovat ja miten niihin tulisi suhtautua? 

7 Mitkä asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet uusien yritysten kasvuun Porvoon seudulla? 

8 Minkälaiset näkymät ovat mielestäsi yrittäjillä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Itä-

Uudellamaalla? 

9 Minkälaiset ovat Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n tulevaisuudensuunnitelmat? 

 

Tiina Whiley, Yrityshautomo Posintra Oy, projektipäällikkö 

1 Kuvailisitko lyhyesti toimenkuvaasi? 

2 Minkälaista yhteistyötä teet yrittäjien kanssa? 

3 Minkälainen on tyypillinen hautomoasiakas? 

4 Miten yrityshautomon toiminnassa näkyy sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys? 

5 Löytyykö paljon asiakaskuntaa ko. alalta? 

6 Oletko havainnut joitakin selkeitä muutoksia/suuntauksia sosiaali- ja terveysalan yrityksillä? 

Millaisia muutokset ovat ja miten niihin tulisi suhtautua? 

7 Mitkä asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet yritysten kasvuun Porvoon seudulla? 

8 Minkälaiset näkymät ovat mielestäsi yrittäjillä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Itä-

Uudellamaalla? 

9 Minkälaiset ovat Yrityshautomon tulevaisuuden suunnitelmat? 
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Anne Peisa, Palveluyrittäjyys Posintra Oy, projektipäällikkö 

1 Kuvailisitko lyhyesti toimenkuvaasi? 

2 Minkälaista yhteistyötä teet yrittäjien kanssa? 

3 Miten vahvasti palveluyrittäjyys näkyy tällä hetkellä Porvoon seudulla? 

4 Mitä mieltä olet nykyisestä koulutustilanteesta? 

5 Oletko havainnut joitakin selkeitä muutoksia/suuntauksia sosiaali- ja terveysalan yrittäjyy-

den saralla? Millaisia muutokset ovat ja miten niihin tulisi suhtautua? 

6 Mitkä asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet yritysten kasvuun Porvoon seudulla? 

7 Minkälaiset näkymät ovat mielestäsi sosiaali- ja terveysalan yrittäjillä tällä hetkellä ja tulevai-

suudessa (Itä-Uudellamaalla)? Entä yleisesti ko. alalla? 

8 Mitä tulevaisuudensuunnitelmia AKO:lla on? 

 

Birgitta Palmqvist, Borgå Företagare, ordförande 

1 Kan du kort beskriva dina uppgifter som Borgå Företagarnas Ordförande? 

2 Hurdant samarbete gör föreningen med företagarna? 

3 Hur syns social- och hälsovårdsföretagande i Borgå Företagarnas verksamhet? 

4 Har du märkt några tydliga förändringar/riktningar gällande social- och hälsovårdsföreta-

gande? Hurdana är förändringarna och hur borde man förhålla sig till dem? 

5 Vilka saker har enligt dig påverkat de nya företagenas tillväxt i Borgånejden? 

6 Hurdan är utsikten för företagarna nu och i framtiden i Östra Nyland? 

7 Hurdana är Borgå Företagarnas framtidsplaner? 

 

Seija Kastari-Johansson, Kuperkeikka esikoulut, yrittäjä 

1 Kertoisitko lyhyesti yrityksestäsi? 

2 Mitkä asiat vaikuttivat yrityksen perustamiseen? 

3 Mistä sait neuvoa ja tukea yrityksen perustamiseen? Oletko jälkikäteen ollut tekemisissä 

esim. Yrityshautomon tai Porvoon Yrittäjien kanssa? 

4 Mitä haasteita olet joutunut kohtaamaan yrittäjänä? 

5 Miten koet tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden kasvun Porvoon seudulla? Mistä 

mielestäsi alan yritysten kasvu johtuu?  
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6 Miksi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevän kannattaisi ryhtyä yrittäjäksi? Miten siirtymää 

palkkatyöläisestä yrittäjäksi voitaisiin mielestäsi helpottaa? 

7 Oletko havainnut joitakin selkeitä muutoksia/suuntauksia sosiaali- ja terveysalan yrittäjyy-

den saralla? Millaisia muutokset ovat ja miten niihin tulisi suhtautua? 

8 Minkälaiset näkymät ovat mielestäsi yrittäjillä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Itä-

Uudellamaalla? 

9 Minkälaiset ovat yrityksesi tulevaisuudensuunnitelmat? 


