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Bästa medlemsföretagare, 

du är varmt välkommen med i Företagarna!  

Du är bland dina egna. I denna broschyr har vi samlat 

motiveringar till varför det lönar sig att vara medlem i Företagarna 

och hur du får ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap. Vi 

erbjuder förmåner och möjligheter som du knappast vill gå miste 

om.  Ju mer du använder dina medlemsförmåner, desto större är 

besparingarna och nyttan. Logga in på medlemssidorna med dina 

koder. Där hittar du alla gällande förmåner och förmånskoder  

Här finns alla aktuella förmåner: yrittajat.fi/sv/medlemsformaner/  

Om du har funderingar eller frågor, tveka inte att ta kontakt.  

Vi finns här för dig! 

Mikael Pentikäinen,  

verkställande direktör, Företagarna i Finland
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290 000

1 Tillsammans  
är vi mer

PÅVERKAN

Företagarna är en organisation som verkar för 
de små och medelstora företagens intressen. 
Organisationen har redan 115 000 medlemmar.  
Det är bra, eftersom ju fler vi blir, desto starkare  
är vi. En stark organisation påverkar lagstiftningen 
för din del och försäkrar att ditt företag kan 
fungera så bra som möjligt. 
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I Finland finns det cirka 290 000 företag.

Av alla företag är 93 procent
mikroföretag som sysselsätter
färre än 10 personer.

Totalt sysselsätter företagen
i Finland nästan 1,5 miljoner
människor omräknat till
heltidsarbete.

1,5

93%
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2 En för
alla 

PÅVERKAN

En företagare kan inte själv bevaka sina intressen 
när lagstiftningen utvecklas. Därför gör vi det för alla 
företagares skull. Påverkan kräver långsiktighet: att 
utarbeta ställningstaganden, skriva utlåtanden samt 
påverka i lagberedningsarbetsgrupper och besvara 
frågor från riksdagens utskott. Vi gör detta för att 
det för varje år som går ska bli lite bättre att vara 
företagare i Finland. 

3 I nöden  
prövas vännen  

Coronapandemin som drabbat hela världen har 
försatt företagarna i en oförutsedd situation och 
företagarorganisationen har nu behövts mer än någonsin 
tidigare. Vi möter också utmaningen. Under coronavåren 2020 
var vi till exempel riksdagens mest hörda intresseorganisation. 
Vi vände på alla stenar för att hitta de bästa aktörerna för att 
ge råd och erbjuda hjälp till företagare. Det uppstod webbsidor, 
faktablad, ett nätverk som erbjuder regional coronahjälp, 
stödformer som vi föreslog och grupper i sociala medier. 
Dessa kunde erbjuda många företagare hjälp, råd och  
kamratstöd. 
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4 Vi är länken mellan 
beslutsfattarna

PÅVERKAN

5 Vi arbetar för
bättre avtal

Under coronatiden har påverkansarbetet pågått 
nästan dygnet runt, men även i normala fall 
följer vi noga med i vad som händer i riksdagen.  
När FöPL, socialskyddet, arbetslagstiftningen, 
företagsbeskattningen eller någonting annat som 
är viktigt för företagarna förnyas. ”Vi ser till att 
beslutsfattarna vet hur de tar hand om företagarnas 
framgång nu och i framtiden.” Vi berättar för dig hur 
de nya lagarna påverkar företagarnas verksamhet. 
När vi vet, vet du också.

Föreställ dig ett litet företag som inte hör till ett
arbetsgivarförbund. En långvarig anställd vill arbeta ihop 
timmar under högsäsongen, spara dem och sedan åka 
iväg på en längre resa. Det här skulle passa företagaren 
utmärkt, men lagen eller kollektivavtalet tillåter inte att de 
kommer överens om sådana saker sinsemellan. Slutligen 
är företagaren tvungen att anställa mer arbetskraft av en 
underleverantör, vars arbetstagare hen måste skola in i 
arbetet separat.

Vi är övertygade om att kollektivavtalens bestämmelser 
inte ska stå i vägen om man på arbetsplatsen tillsammans 
kan bestämma hur man vill göra. Det här budskapet 
för vi vidare till beslutsfattarna, vare sig det handlar om 
arbetstider, löner eller olika ersättningar.
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6 Vi kräver uppmuntrande
beskattning

7 Finländska företags 
intressen i EU

Beskattningen ska uppmuntra till företagande, oavsett
storlek eller form. Företagsskattesatsen ska hållas
konkurrenskraftig och dividendbeskattningen måste ta
hänsyn till företagarrisken. Beskattningen måste även
behandla de olika företagsformerna jämlikt. 

Ett mål som vi inte ännu har lyckas nå är att även enskilda
näringsidkare kunde utnyttja motions- och kulturförmånen i 
sin beskattning: för närvarande kan denna skattesporre bara 
användas av företagare med aktiebolag eller personbolag. Vi 
kräver att detta ska ändras för att främja jämlik behandling och 
företagarens välmående. Vårt budskap om förbättringsbehoven 
i inkomstregistret anammades av beslutsfattare. Även vårt 
förslag om att skjuta upp sanktioner för anmälningarna till 
inkomstregistret med ett år godkändes

Alltför ofta ser man EU som en källa till onödig reglering,
men i verkligheten behöver SMF-företag också ofta
skyddet från EU-lagstiftningen. EU gör upp regler för
att verksamhetsförutsättningarna ska vara jämlika för
alla företagare på vår inre marknad. EU-lagstiftningen
påverkar vardagen för alla europeiska SMF-företag, även de
finländska. Vi arbetar tillsammans för att också de finländska
SMF-företagens intressen ska beaktas.
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8

9

Koll på
kommunalpolitiken

Business via offentliga
upphandlingar

PÅVERKAN

Våra regionala och lokala föreningar verkar nära
kommunala beslutsfattare, landskapsförbund och
kommunförbund. De känner traktens förtroendevalda med
företagarbakgrund och lyfter fram de lokala företagarnas
synvinkel, när kommunen fattar beslut som påverkar
företagarnas liv.

Offentliga upphandlingar erbjuder företagare business
värd minst 47  miljarder euro i Finland varje år. För ett
företag är den offentliga sektorn vanligen en pålitlig och
stabil partner. En offentlig kund är också en värdefull
referens för ett företag, både i Finland och speciellt  
då företaget vill internationalisera sig.

Ladda ner Företagarna i Finlands  
upphandlingsguide (på finska):
yrittajat.fi/hankintaopas

När du behöver hjälp med offentliga upphandlingar kan
du kontakta våra lokala upphandlingsrådgivare. Deras
kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen yrittajat.fi

http://yrittajat.fi/hankintaopas
http://yrittajat.fi
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10

11

Vi främjar
finsk export 

Vi är en trovärdig
påverkare

PÅVERKAN

Vi vill garantera finländska SME-företag goda möjligheter 
att även utvidga sig utanför Finlands gränser och öka 
internationell handel. För att främja internationalisering är 
vid med i Team Finlands styrgrupp, Tullens kunddelegation, 
Viexpos styrelse samt i styrelsen för Finsk-ryska 
handelskammaren, i utri-kesministeriets och arbets- 
och näringsministeriets arbetsgrupper och i Finnveras 
verksamhet. Vi bi-drar till att Business Finlands och  
Team Finland-nätverkets tjänster och stöd  
överensstämmer med SME-företagens behov.

Företagarna påverkar. Finland är på 11:e plats i Global
Entrepreneur Index, som utvärderar olika länder ur ett
företagarperspektiv. Vi jobbar för att Finland i framtiden
når minst plats nummer åtta. Ett företagarvänligare
Finland gagnar oss alla!

Vi arbetar för företagarnas bästa på ett äkta sätt. Ring
eller skriv till oss och berätta om missförhållanden som
behöver åtgärdas. Vi för din sak vidare.
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12

13

Vi ligger alltid
steget före

Företagarivern bara
fortsätter att växa

PÅVERKAN

Vi undersöker och följer med företagsfältets utveckling
bland annat med hjälp av SME-företagsbarometrar och
enkätundersökningar. Vi känner fältet och ligger därför
alltid steget före när viktiga beslut ur företagarnas
synvinkel ska fattas.

yrittajat.fi/tutkimukset

Ännu år 2011 visade Global Entrepreneurship Monitor 
att omkring sju procent av finländarna i åldern 18–64 
uppskattade att de kommer att grunda ett foretag inom tre år.

Enligt undersökningen Opiskelijasta yrittäjäksi 2019, som 
genomfördes av Företagarna och Opiskelun ja koulutuksen 
tutkimussäätiö Otus år 2019, nämnde 34 procent av de 
studerande att de är villiga att bli företagare i framtiden.

http://yrittajat.fi/tutkimukset
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14 Digitaliseringen är
nyckeln till framgång

PÅVERKAN

Forskning visar att digitalisering har en viktig koppling
till SMF-företagens framgång. De företag som bäst
kan dra nytta av digitalisering är redan etablerade,
framgångsrika och tillväxtorienterade företag. Och
omvänt: företag som sysslar med digital affärsverksamhet
har klart större vilja att växa än andra. Företagaren skulle
ofta gärna även utnyttja digitala möjligheter mer, men det
känns främmande, eller till och med lite skrämmande.

Vi bidrar till att antalet digitalt orienterade
företag ska öka och att deras tillväxt- och
internationaliseringsmöjligheter ska förstärkas.

yrittajat.fi/digitalisaatio 

http://yrittajat.fi/digitalisaatio 
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15

16

Avgiftsfri juridisk
rådgivning

Vi erbjuder dig
avtalsmallar

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Vi har ett stort antal egna juridiska experter och
dessutom samarbetar vi med tiotals advokatbyråer. Vare
sig du behöver en skatteguru eller en dataskyddsexpert
förmedlar vi din fråga till precis rätt person, som är redo
att lyssna och hjälpa. Vår telefonrådgivning är avgiftsfri
för medlemmarna. Våra juridiska experter svarar på
samtal på numret 09 229 222. Öppettiderna hittar du
på adressen yrittajat.fi/sv/tjanster-och-formaner/
 
Vänligen observera att det via rådgivningstjänsten  
inte är möjligt att sköta juridiska uppdrag eller göra upp 
eller granska avtal eller andra handlingar.

Det är jobbigt att upprätta avtal. Vi berättar hur du
finslipar ett serviceavtal som du ska ingå med en kund,
eller ett fastighetsavtal som ditt företag har erbjudits, på
ett sådant sätt att det inte kommer några överraskningar
efteråt. Om du behöver få avtalsutkasten granskade,
hänvisar vi dig till pålitliga avtalsjurister.

I dokumentbanken på vår webbplats finns sammanlagt
70 dokument- och avtalsmallar av olika slag, som du kan
fylla i enligt eget behov för att spara tid och nerver.

yrittajat.fi/asiakirjapankki
(en stor del av dokumenten är på finska)

http://yrittajat.fi/sv/tjanster-och-formaner/
http://yrittajat.fi/asiakirjapankki
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17

18

Vi varnar dig  
för bedragare

Räknare som 
underlättar

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Även den bästa av oss kan råka ut för falska
fakturor, nätfiske, telefonförsäljningsbedrägerier,
utpressningsprogram eller ”VD:ns” begäran om
överföring av pengar. Vi varnar för bedragare så att du kan
undvika problemen redan på förhand. Vi ger dig också råd,
om skadan redan har skett. Om du är tveksam, ring oss
innan du betalar!

Läs mera i guiden om avvärjande av bedrägeri  
(på finska): yrittajat.fi/sv/handbocker

Med hjälp av räknarna på vår webbplats Yrittäjät.fi kan du
bland annat räkna ut hur mycket det kostar att anställa en
ny arbetstagare eller hur mycket mera du måste sälja för
att en rabattprocent ska löna sig.

Till exempel löneräknaren (på finska) hittar du på
adressen: yrittajat.fi/palkkalaskuri 

http://yrittajat.fi/sv/handbocker
http://yrittajat.fi/palkkalaskuri
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19

20

Våra skatteexperter  
ger råd i skatteärenden

Koll på företagarens
socialskydd

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

När berättigar företagets nya bil till momsavdrag? Är
kilometerersättningarna för en arbetsresa avdragsgilla?
Med våra klara och tydliga anvisningar sparar du tid och
nerver när du sköter skatteärenden.

yrittajat.fi/sv/databank/skatter-och-ekonomi/

Vi berättar vilka försäkringar du behöver och hur du kan
se till att du får en tillräcklig pension. Vi berättar också
hur du ska göra för att inte hamna i svårigheter när du
behöver ta ledigt med anledning av en ny familjemedlem,
sjukdom eller arbetslöshet. Vi arbetar hela tiden för att
företagaren ska få bättre socialskydd utgående från det 
våra medlemmar har berättat.

http://yrittajat.fi/sv/databank/skatter-och-ekonomi/
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21

22

Ägarskiften och
familjeavtal

Hjälp vid upprättandet
av arbetsavtal 

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Ett ägarskifte är aktuellt för alla företagare förr eller 
senare, om avvecklande av ett företag definieras som 
ett specialfall av ägarskifte. Vi vet hur komplicerat ett 
ägarskifte kan vara och ger dig tips om hur du förbereder 
och genomför det. Vi känner expertnätverken inom 
området. Ett bra sätt att få ett eget företag är ofta att 
köpa ett existerande företag. 

www.yrittajat.fi/omistajanvaihdos 

Vi är också med dig i bra och dåliga tider. Vi berättar
hurdana avtal det lönar sig för makar att upprätta, så att
inte maken/makan behöver lida av företagets eventuella
problem, eller att företaget inte hamnar i knipa, om 
det blir skilsmässa. I vår dokumentbank finns också 
dokument i anknytning till familjerätten.

Vad måste ett arbetsavtal åtminstone innehålla? Hur är 
det med arbetstagarens prövotid? Hur bestäms lönen? 
Tidsbundet avtal, bemanningsföretag, underleverantör? 
Med vår hjälp kan du göra upp arbetsavtalen så att det 
blir rätt från början: du undviker typiska fallgropar och 
minimerar arbetsgivarens risker.

Mera information (på finska) hittar du till exempel i 
guiden om anställandet av den första arbetstagaren: 
yrittajat.fi/sv/handbocker

http://www.yrittajat.fi/omistajanvaihdos 
http://yrittajat.fi/sv/handbocker
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23

24

Vi hjälper dig komma
igång med ditt företag

Vi uppmuntrar lärare till
företagarundervisning

Vi kan inte grunda företaget åt dig, men vi kan berätta
vilken företagsform som skulle passa dig bäst, var
du kan ansöka om finansiering och hur du klarar
byråkratin så att du snabbt kommer igång.

I tjänsten  yrittajat.fi/sv/handbocker  kan blivande  
företagare hitta mycket nyttig information  
som hjälper dem att komma i gång.

Vi förstärker lärarnas kunskaper om företagande. Allt
fler människor arbetar som företagare eller på ett litet
företag. Därför är det viktigt att studerande får lära sig
om företagandet och ser det som ett karriäralternativ.
Vi ordnar kurser för lärare och ger dem verktyg och
uppmuntrar dem till företagarundervisning. 
Utbildningen finansieras av medicinalrådet  
Sakari Alhopuros stiftelse.

http://yrittajat.fi/sv/handbocker
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26

NÄTVERKSSKAPANDE

25 Tillgång till våra
omfattande nätverk 

Vi förenar företagare 
på webben

När vi frågar våra medlemmar vilken den största nyttan
med medlemskapet är för dem, är svaret oftast nätverken.
Nätverken är företagarens sociala kapital och det kan man
aldrig ha för mycket av.

Företagarna är Finlands största näringslivsorganisation. 
Vi har samlat ett imponerande antal kontakter under
åren. Vi erbjuder även alla våra medlemmar tillgång
till denna expertis. Vare sig du har ett enskilt problem,
behöver hitta företagarkolleger inom samma bransch eller
vill prata med beslutsfattare i din kommun, hjälper vi dig
att hitta den rätta personen. 

I vår webbtjänst kan du nätverka hemifrån. Vår tjänst 
erbjuder värdefulla kontakter för affärsverksamhet mellan 
medlemsföretag samt för personlig kontakt. 

yrittajat.fi/synergia

http://yrittajat.fi/synergia
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28

Konkreta verktyg
för egenföretagare

Tillväxtorienterade
företagare

NÄTVERKSSKAPANDE

27
Hos oss är en egenföretagare aldrig ensam.
På Företagarnas webbplats hittar du en 
informationsbank som vi har sammanställt just med 
tanke på ensamföretagare. Ensamföretagare får 
också ett eget medlemsbrev för ensamföretagare.  

yrittajat.fi/yksinyrittajat

Nätverket av tillväxtorienterade företagare
betjänar företagare som vill växa med evenemang
som är designade för dem och genom att sparra i
tillväxtsträvandena och sammanlänka tillväxtorienterade
företagare med de rätta aktörerna och med varandra. 

yrittajat.fi/kasvuyrittajaverkosto

http://yrittajat.fi/yksinyrittajat
http://yrittajat.fi/kasvuyrittajaverkosto
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30

Service  
in English

Unga företagare
och studerande

NÄTVERKSSKAPANDE

29
Finland is becoming more and more international with
entrepreneurs from all over the world now, all sharing the 
one thing in common – a drive to success. Don’t miss out 
on our English materials and remember to check out our
webinars and events in English.

yrittajat.fi/en 

Det är aldrig för tidigt att starta ett företag. Nätverket
Unga Företagare för samman den yngre generationens
företagare och unga människor som tänker bli företagare
bland annat på landsomfattande Get Together-
evenemang och lokala networking-fester. Kom med och
utvidga dina nätverk! Lär dig nya saker, t.ex. hur man
hittar finansiering, och påverka företagarnas ställning.

Vi stödjer också studerande som funderar på att
bli företagare genom att erbjuda dem ett avgiftsfritt
studerandemedlemskap. Medlemspaketet, inklusive
studerandeförmåner, har skräddarsytts för studerande
och ger drömmarna vingar. Studerandemedlemskapet
är avsett för heltidsstuderande och omfattar egna
medlemsförmåner. 

yrittajat.fi/nuoret

http://yrittajat.fi/en 
http://yrittajat.fi/nuoret
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32

Har du flyttat
till Finland?

Före detta företagare
och seniorer

NÄTVERKSSKAPANDE

31
Företagarna arbetar som språkrör för den
mångfacetterade SMF-företagssektorn. Därför grundade
vi ett eget nätverk för invandrarföretagare, så vi kan stötta
företagare som har flyttat till Finland. Organisationen
reagerar på den växande trenden och de behov som den
har medfört genom att hjälpa och stödja i olika skeden av
företagandet och genom att ta hänsyn till de svårigheter
som i synnerhet företagare från andra länder kan möta.

yrittajat.fi/en

Bli seniormedlem för en liten slant. Även seniorer som har
avslutat sin företagsverksamhet och vill vara med och främja
företagarnas intressen kan vara medlemmar i Företagarna.

yrittajat.fi/seniorit

http://yrittajat.fi/en
http://yrittajat.fi/seniorit
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34

Tid att
koppla av

Skräddarsydda
kurser lokalt

EVENEMANG OCH UTBILDNING

33
Även företagare behöver avkoppling och trevligt 
sällskap. På Företagarnas evenemang träffar du andra 
företagare, potentiella partners och kunder samt viktiga 
beslutsfattare med tanke på din affärsverksamhet 
eller ditt företags hemort. Det ordnas närmare 4 000 
evenemang i olika delar av landet varje år. Utbudet är brett 
och innehållet mångsidigt. De legendariska kryssningarna 
och oförglömliga lokala evenemangen måste upplevas 
åtminstone en gång! 

Företagarnas största evenemang:
Kommunledningens seminarium
Forum för utbildningsledningen
Riksomfattande företagardagar
Företagarkryssningen

yrittajat.fi/sv/evenemang-och-utbildningar

Våra regionala och lokala föreningar lyssnar gärna på
den egna ortens företagare och arrangerar kurser och
seminarier om saker som är viktiga för just dem. Håll dig
själv och din personal à jour. Den föränderliga världen
kräver kontinuerlig utveckling av kunskaper och
uppdatering av information.

yrittajat.fi/sv/evenemang-och-utbildningar

http://yrittajat.fi/sv/evenemang-och-utbildningar
http://yrittajat.fi/sv/evenemang-och-utbildningar
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36

Onlineutbildningar
i hemmasoffan

Vi har de bästa
mentorerna

EVENEMANG OCH UTBILDNING

35
Företagare brukar ha ont om tid och därför arrangerar
vi årligen tiotals webbinarier om frågor som är viktiga för
företagare. I praktiken betyder detta att du kan lära dig
nya saker var och när som helst – när det bäst passar dig.

yrittajat.fi/sv/evenemang-och-utbildningar

Företagarna samarbetar. De som har hunnit 
samla erfarenhet handleder mindre erfarna 
företagare. Som medlem har du tillgång till 
Företagarnas avgiftsfria mentortjänst. I den 
hittar du en mentor som kan hjälpa dig med 
de olika delområdena av affärsverksamheten. 
Goda råd är guld värda för varje företagare!

För de medlemmar som inte har fyllt 40 har vi 
därtill tillsammans med Boardman-nätverket 
utvecklat ett eget mentorprogram. Inom ramen 
för programmet får 40 unga företagare från 
olika delar av landet hjälp och råd av en erfaren 
styrelseproffs under ett års tid.

http://yrittajat.fi/sv/evenemang-och-utbildningar
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38

Företagarpris
sedan 1968

Företagarkors och andra
belöningsprodukter

37
Vi uppmärksammar företagare på lokal, regional och
riksomfattande nivå. Syftet med företagarpriserna är
att tacka företagare för deras utmärkta arbete och
berätta för alla människor hur fina företagare och
företag vi har i Finland. Vi har delat ut de riksomfattande
företagarpriserna tillsammans med Fennia sedan 1968. Vi
uppmärksammar även egenföretagare, unga företagare
och företagare med invandrarbakgrund.

Blir det din tur nästa år?

Företagare med tiotals år av företagarkarriär bakom sig
eller personer som outtröttligt arbetat för företagarna
förtjänar ett företagarkors. Hos oss hittar du också
förtjänstkors för arbetstagare med en lång och
förtjänstfull karriär. 

yrittajat.fi/fortjanstprodukter

EVENEMANG OCH UTBILDNING

http://yrittajat.fi/fortjanstprodukter
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40

Läs nyheter
direkt på nätet

Beställ nyheter  
till din postlåda

KOMMUNIKATION OCH FÖRETAGARMEDIER

39
Yrittajat.fi/sv berättar dagens mest intressanta
företagarnyheter, ger en inblick i företagarens vardag och
berättar på ett klart och tydligt sätt om lagändringar som
påverkar din affärsverksamhet, samt ger tips för din vardag.

Tidningarna ”Företagare i Finland” (som skickas till de
svenskregistrerade medlemsföretagarna) och ”Yrittäjä”
är medlemsförmåner som dimper ned i postlådan. I dessa
får du läsa om intressanta personer och om teman som
berör företagarens liv, såsom beskattning, digitalisering,
marknadsföring och ledarskap. 

Tidskriften Yrittäjä Plus kan du prenumerera på separat 
och den är full av inspirerande företagare, jämförelser av 
verktyg och idéer och inspiration för både  
arbete och fritid.

Prenumerera på Yrittäjä Plus här:
yrittajat.fi/yrittajaplus

yrittajat.fi

http://yrittajat.fi/yrittajaplus
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41

42

Informativa
nyhetsbrev

Aktuell och exakt 
information

KOMMUNIKATION OCH FÖRETAGARMEDIER

Vårt svenskspråkiga nyhetsbrev, som publiceras åtta
gånger om året, och vårt finskspråkiga nyhetsbrev,
som publiceras med två veckors mellanrum, sparar
din tid. I ett paket berättar vi vad du behöver veta om
företagandet just nu: de viktigaste förändringarna,
nyttiga tips och inspirerande personer, direkt till din
e-post.

De viktigaste informationspaketen har vi samlat på 
nätet: yrittajat.fi. Där hittar du detaljerad information, 
hjälp och tips för situationer som en företagare möter 
under sin karriär.

yrittajat.fi

http://yrittajat.fi
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43 Det är lätt att följa
oss på sociala medier

KOMMUNIKATION OCH FÖRETAGARMEDIER

Välkommen och träffa oss på Facebook! En grupp med mer än 30 000 människor som 
har en koppling till företagandet är redo att utbyta idéer och sparra dig. Kom med!
facebook.com/suomenyrittajat
facebook.com/nuoretyrittajat

I Företagarnas grupp #ostapienelta berättar du för andra om dina erbjudanden 
eller delar din glädje eller sorg med över 16 000 andra företagare. Kamratstöd och 
erfarenhetens djupa brösttoner. Gå med i gruppen!
facebook.com/groups/ostapienelta/

Om du vill komma med i vår engelskspråkiga gemenskap, kan du ansluta dig till 
Facebook-gruppen Finnish International Entrepreneurs. 
facebook.com/groups/finnishinternationalentrepreneurs

Vad påverkar vi just nu? Vilka saker är aktuella för våra experter? Vad är det inom företag-
andet som väcker diskussion i samhället? Twitter erbjuder dig synvinklar på intresse-
bevakningens vardag.
@suomenyrittajat 
@nyrittajat

På Instagram kan du inspireras av rörande företagarberättelser och snabba inblickar i 
företagares vardag. Uppmuntran, visuell inspiration och krafter till din vardag!   
@suomenyrittajat

Hur borde du utveckla dig själv? Hur kan du hänga med i arbetslivet, som förändras 
snabbt? Var kan du få hjälp och råd om ledarskap eller tidsplanering? På LinkedIn 
behandlar vi just dessa frågor. Följ oss och läs tips som är nyttiga i just din vardag.
linkedin.com/company/suomen-yritt-j-t-ry/

Videor om framgång och förlust som väcker känslor –direkt från en företagares hjärta. 
Tipsvideor om företagarnas dagliga skyldigheter och sysslor samt de bästa råden  
om hurdu klarar de så smärtfritt som möjligt.
youtube.com/user/yrittajat

http://facebook.com/suomenyrittajat
http://facebook.com/nuoretyrittajat
https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/
http://facebook.com/groups/finnishinternationalentrepreneurs
http://@suomenyrittajat 
http://@nyrittajat
http://@suomenyrittajat
https://www.linkedin.com/company/suomen-yritt-j-t-ry/
http://youtube.com/user/yrittajat
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Våra samarbetspartner erbjuder Företagarnas medlemmar 
omfattande förmåner.  Gå också in på våra samarbetspartners sidor 
och bekanta dig med de förmåner de erbjuder  Företagarna i Finlands  
medlemmar. Det kan hjälpa  dig i just din verksamhet! Utnyttja dina 
medlemsförmåner och spara i reda pengar. Kom ihåg att de flesta 
medlemsförmånerna även gäller din personal.  

Uppdaterade medlemsförmåner hittar du på medlemssidorna 
yrittajat.fi/sv/medlemsformaner/

44–68 Medlems-
förmåner

MEDLEMSFÖRMÅNER

http://yrittajat.fi/sv/medlemsformaner/
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Etelä-Karjalan Yrittäjät

yrittajat.fi/etelakarjala

tfn: 010 470 1100

Företagarna i Södra Österbotten rf –

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/etelapohjanmaa

tfn: 06 420 5000

Etelä-Savon Yrittäjät

yrittajat.fi/etelasavo

tfn: 050 065 1312

Helsingin Yrittäjät

yrittajat.fi/helsinki

tfn: 050 575 2353

Hämeen Yrittäjät

yrittajat.fi/hame

tfn: 010 229 0390

Kainuun Yrittäjät

yrittajat.fi/kainuu

tfn: 010 387 7870

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/keskipohjanmaa

tfn: 06 831 5292

Keski-Suomen Yrittäjät

yrittajat.fi/keskisuomi

tfn: 010 425 9200

Kymen Yrittäjät

yrittajat.fi/kymi

tfn: 044 012 4190

Lapin Yrittäjät

yrittajat.fi/lappi

tfn: 040 089 8200

Pirkanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/pirkanmaa

tfn: 03 251 6500

Pohjois-Karjalan Yrittäjät

yrittajat.fi/pohjoiskarjala

tfn: 050 367 5194

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/pohjoispohjanmaa 

tfn: 010 322 1980

Päijät-Hämeen Yrittäjät

yrittajat.fi/paijathame

tfn: 050 566 0343

INFO

Kontaktuppgifter
till regionerna69

http://yrittajat.fi/etelakarjala
http://yrittajat.fi/etelapohjanmaa
http://yrittajat.fi/etelasavo
http://yrittajat.fi/helsinki
http://yrittajat.fi/hame
http://yrittajat.fi/kainuu
http://yrittajat.fi/keskipohjanmaa
http://yrittajat.fi/keskisuomi
http://yrittajat.fi/kymi
http://yrittajat.fi/lappi
http://yrittajat.fi/pirkanmaa
http://yrittajat.fi/pohjoiskarjala
http://yrittajat.fi/pohjoispohjanmaa 
http://yrittajat.fi/paijathame
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Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

yrittajat.fi/paakaupunkiseutu

tfn: 010 422 1400

Espoon Yrittäjät

yrittajat.fi/espoo

tfn: 010 422 1400

Grankulla Företagare –

Kauniaisten Yrittäjät

yrittajat.fi/kauniainen

e-post: toimisto@kauniaistenyrittajat.fi

Vantaan Yrittäjät

yrittajat.fi/vantaa

tfn: 010 322 1722

Kust-Österbottens Företagare –

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa

tfn: 050 463 2370

Satakunnan Yrittäjät

yrittajat.fi/satakunta

tfn: 050 312 9301

 

Savon Yrittäjät

yrittajat.fi/savo

tfn: 044 368 0507

Nylands Företagare –

Uudenmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/uusimaa

tfn: 010 231 3050

Egentliga Finlands Företagare rf –

Varsinais-Suomen Yrittäjät

yrittajat.fi/varsinaissuomi

tfn: 02 275 7100

Centralförbundets kontaktuppgifter:

Företagarna i Finland

PB 999, 00101 Helsingfors

tfn: 09 229 221

e-post: toimisto@yrittajat.fi

yrittajat.fi

Företagarnas verksamhet består

av 20 regionala föreningar, cirka

380 lokala föreningar och cirka  

60 branschföreningar.

Aktuella kontaktuppgifter till

Företagarna samt organisationens

regionala föreningar, lokala föreningar

och branschföreningar hittar du  

på adressen: yrittajat.fi

INFO

http://yrittajat.fi/paakaupunkiseutu
http://yrittajat.fi/espoo
http://yrittajat.fi/kauniainen
http://yrittajat.fi/vantaa
http://yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa
http://yrittajat.fi/satakunta
http://yrittajat.fi/savo
http://yrittajat.fi/uusimaa
http://www.yrittajat.fi/varsinaissuomi
http://yrittajat.fi
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70

71

Fördelaktiga
medlemsavgifter

Företagarnas medlems-
förmåner följer  

INFO

Som Företagarnas medlem får du alla tjänster och
förmåner som presenteras i den här guiden. När du
utnyttjar dem, betalar sig medlemsavgiften, som
bestäms utifrån företagets personalantal, snabbt tillbaka.
Medlemsavgiften är givetvis avdragsgill i beskattningen.

Du hittar de gällande medlemsavgifterna  
på adressen: yrittajat.fi/blimedlem 

Välj själv faktureringssätt! Du bestämmer i vilket format
du får din medlemsfaktura eller vilken kommunikation du
får av oss. Uppdatera dina uppgifter på adressen:
yrittajat.fi/sv/jasentiedot 

Uppdatera dina medlemsuppgifter så försäkrar du  
att du säkert får all information om till exempel våra 
evenemang och utbildningar. 

När ditt medlemskort är i din telefon, har du det alltid med 
och kan utnyttja såväl riksomfattande som regionala förmåner. 
Läs mera på adressen yrittajat.fi/mobiilikortti

http://yrittajat.fi/blimedlem
http://yrittajat.fi/sv/liity
http://yrittajat.fi/jasentiedot
http://yrittajat.fi/mobiilikortti
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72 Det lönar sig alltid  
att vara medlem

Denna grupp kan du tillhöra med stolthet. Om du inte 
ännu är medlem, gå med redan idag! 
yrittajat.fi/blimedlem

Du är varmt välkommen!

http://yrittajat.fi/blimedlem
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En för
alla.

FÖRSTÄRKER PÅVERKAR NÄTVERKAR

För företagande.


