Hoivayrittäjyys Ruotsissa –
mahdollisuus suomalaisille yrityksille
Hyvinvointiohjelma – HYVÄ

Arvoisat hoiva-alan yrittäjät,
naapurimaassamme Ruotsissa on viime vuosina tehtyjen merkittävien
lainsäädäntöuudistusten myötä avautunut mahdollisuuksia suomalaisille hoivapalveluyrityksille. Suurta kansallista kielivähemmistöä edustavilla suomenkielisillä on kunnissaan subjektiivinen oikeus lasten päivähoitoon ja vanhustenhuoltoon. Näitä palveluja kunnan on tarjottava
kokonaan tai osittain suomen kielellä asiakkaan sitä vaatiessa.

Hyvinvointipalvelujen kansainvälistymisessä
ja viennissä piilee paljon mahdollisuuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriön hyvinvointiohjelma HYVÄ, Suomen
Tukholman suurlähetystö ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
tekevät yhteistyötä edistääkseen suomalaisten hoito- ja hoiva-alan yritysten palveluvientiä Ruotsiin. Yritysten markkinoille pääsyn edellytys
on toimintaympäristön tuntemus, yhteistyön rakentaminen Ruotsissa
toimivien kumppanien kanssa ja perehtyminen käytännön tasolla palvelutuotannon mahdollisuuksiin.
Ensimmäinen Ruotsin hoivapalvelumarkkinoista laadittu opas julkaistiin joulukuussa 2010 sekä painettuna että sähköisenä versiona
ministeriön www-sivuilla. Samalla sitouduttiin päivittämään sitä sen
mukaan, kuin sen sisältämä informaatio muuttuu. Käsillä oleva opas
on ajantasainen, päivitetty tietopaketti Ruotsin hoivapalvelumarkkinoista.
Hyvinvointipalvelujen kansainvälistymisessä ja viennissä piilee runsaasti mahdollisuuksia. Tämän oppaan avulla rohkaisemme suomalaisia hoivayrittäjiä ottamaan askeleen kansainvälistymiseen: suunnaksi
Ruotsi!

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies
Työ- ja elinkeinoministeriö
Jyri Häkämies

2

Suurlähettiläs
Harry Helenius
Suomen Tukholman suurlähetystö

Harry Helenius
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Ruotsi – mielenkiintoinen
markkina-alue
Suomalaiset ovat Ruotsin suurin kansallinen vähemmistö. Väestötilaston mukaan maassa asuu 175 000 ensimmäisen ja 261 000 toisen
polven suomalaista. Kun mukaan lasketaan kolmas sukupolvi, on
suomensukuisia 675 000.
Ruotsissa asuvia ei tilastoida kielen perusteella, mutta Ruotsin Radion
teetättämän selvityksen mukaan noin 450 000 ymmärtää suomea. Ensimmäisen ja toisen polven suomalaisista maahanmuuttajista runsaat
puolet eli 250 000 puhuu suomea. Suomesta muuttaneista arviolta viidennes oli kotikielenään ruotsia puhuvia suomenruotsalaisia. Maassa
asuvista 105 000:lla on Suomen kansalaisuus.

Suomenkielentaitoista sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa on Ruotsissa paljon. Stakesin aiemmin ylläpitämän koulutustilaston mukaan
alan ammattilaisista 3 000 työskenteli maassa. Niinpä suurimmilla
kunnilla ja kaikilla maakäräjillä (vastaavat Suomen sairaanhoitopiirejä) on käytettävissä runsaasti kaksikielistä henkilökuntaa. Tosin,
kun palvelua suunnataan vain suomenkielisille, on havaittu tarvetta
järjestää ammattiterminologian ja asiakaspalvelun vaatimaa kielitaitoa
kohentavaa koulutusta. Kolme maassa toimivaa ruotsinsuomalaista
kansankorkeakoulua on jo aktiivisesti markkinoinut tällaista koulutusta kunnille. Lisäksi tarvitaan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön suomenkielistä jatko- ja täydennyskoulutusta ja tätä tukevaa
konsultaatiopalvelua.
Kansallisiin vähemmistöihin vaikuttavista uudistuksista merkittävin
on edellisellä hallituskaudella toteutettu uusi vähemmistöpoliittinen
lainsäädäntö. Lisäksi oikeistokeskustalainen hallitus avasi monin
toimenpitein sosiaali- ja terveysalan markkinoita ja on tukenut hoitoja hoiva-alan yrittäjyyttä. Ruotsin kuntaliiton mukaan kuntasektorin
ostopalvelujen volyymi koulu-, hoito- ja hoiva-aloilla onkin yli kaksinkertaistunut (29 miljardista 63 miljardiin kruunuun) vuosina 2000–
2008. Yksistään maakäräjien ostamat terveys- ja sairaanhoitopalvelut
nelinkertaistuivat samana aikana. Lisäksi uusien hoiva- ja hoitopalveluyrityksen kannattavuus on palvelusektorin kärkeä (pääoman tuotto
15 % vuonna 2009).
Uusi hallitus jatkaa samalla linjalla ja on ilmoittanut tukevansa naisten
ryhtymistä yrittäjiksi. Vuoden 2011 budjetissa lisättiin tuntuvasti pienyrittäjyyden käynnistämisrahoitusta. Vuosina 2008–2009 naisyrittäjyyden tukilainoituksen käyttö lisääntyikin 30 %. Samoin ulkomaalaistaustaisten yrittäjien määrä on kasvanut 22 % vuodesta 2005 lähtien ja
nykyisin joka kahdeksas yrittäjä on lähtöisin Ruotsin ulkopuolelta.
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Suomalaisvähemmistön
asema vahvistuu
Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki astui
voimaan 1.1.2010. Suomen kielelle annettiin kansallisen vähemmistökielen asema neljän muun kielen ohella. Samalla suomen kielen
hallinto-aluetta laajennettiin viidestä Pohjois-Ruotsin kunnasta kahdeksaantoista Mälarinlaakson kuntaan (Tukholmasta länteen johtava
järvilaakso).
Laki velvoittaa kaikkia keskeisimpiä viranomaisia informoimaan kansalaisia myös suomeksi. Sen lisäksi palvelupolitiikan näkökulmasta
merkittävää on se, että nyt hallintoaluekuntalaisilla on subjektiivinen
oikeus lasten päivähoitoon (kutsutaan esikouluksi) ja vanhustenhuoltoon suomen kielellä. Kunnan on tarjottava näitä palveluita
kokonaan tai osittain suomen kielellä asiakkaan sitä toivoessa. Tämä
koskee yleisesti myös hallintoalueen ulkopuolisia kuntia, jos kunnalla
on käytössä tunnustettua vähemmistökieltä osaavaa henkilökuntaa.
Vastaavasti sosiaalipalvelulakiin on tehty täsmennyksiä oikeudesta
saada omankielistä hoitoa vanhustenhuollossa.

Puolet yli 80-vuotiaista tarvitsee joko
tehostettua kotipalvelua, palveluasumista
tai hoivakodin.
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Suomenkieliseen hallintoalueeseen on vapaaehtoisesti hakenut lisää
kuntia vuosien 2010–2011 aikana. Vuoden 2012 alussa suomen kielen
hallintoalueeseen kuuluvien kuntien lukumäärä on jo 40 (Luulaja,
Enköping ja Sandviken ovat jo päättäneet pyrkiä mukaan ensi vuoden
alusta). Suomenkielisiin hallintoaluekuntiin kuuluvat jo sellaiset suuret keskukset kuin Borås, Göteborg, Västerås, Sundbyberg ja Uumaja.
Arviolta hallintoaluekunnissa asuu noin 60 % maan suomenkielisestä
väestöstä.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen
markkinat avautuvat asteittain
Edellisen hallituskauden merkittävin yksityistämistoimenpide oli
valtion omistaman apteekkilaitoksen ulkoistaminen (kolmannes toimipaikoista jäi vielä Apotek AB:lle). Palvelupolitiikassa vahvistettiin
palvelujen vapaan valinnan periaatetta, mikä toteutettiin 1.1.2009
voimaan astuneella lailla eräiden sosiaalipalveluiden vapaasta
valinnasta (Lagen om valfrihetssystem, LOV), joka koskee mm. koti- ja
hoivapalveluja sekä vammaispalveluja. Lasten ja nuorten hoitoon ei
lakia sovelleta, vaan kunnat hankkivat niiden täydentävät palvelutuottajat kilpailutuksen avulla. Lain käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista.
Sen keskeinen tavoite on lisätä palveluntuottajien määrää ja laajentaa
näin palvelunsaajien (potilas-asiakas) mahdollisuutta valita mieleisensä
palveluntuottaja.
Ruotsin 290 kunnasta 208 on hakenut sosiaalihallitukselta vapaavalintajärjestelmän käynnistämiseen tarkoitettua avustusta. Vuoden 2011
lopussa 94 kuntaa on jo ottanut käyttöön vapaavalintajärjestelmän
ja 69 muuta kuntaa on tehnyt päätöksen valinnanvapauden soveltamisesta alueellaan. 55 kuntaa ei ole ottanut asiaan kantaa ja 29 kunnalla on kielteinen päätös. Vuoden 2010 valtiopäivävaalien yhteydessä
hallitusallianssi lupasi, että se on tarvittaessa valmis säätämään lain
pakolliseksi koskemaan kaikkia kuntia vuoden 2014 alusta alkaen, ellei
palvelujen vapaaseen valintaan liittyvää toimintatapaa toteuteta kunnissa vauhdikkaasti.
Terveydenhuollon akuuttivastaanottopaikkojen määrä lisääntyi edellisellä hallituskaudella lähes viidenneksellä (lisäys 180 terveyskeskusta)
koko maassa. Terveyspalveluja koskeva vapaavalintalain soveltaminen
tuli maakäräjille pakolliseksi 1.1.2010. Yritys voi perustaa vapaasti
julkista terveydenhuoltoa täydentäviä palveluja. Jo aiemmin terveydenja sairaanhoitolakiin tehtyjen muutosten pohjalta palvelujen vapaata
valintaa ovat soveltaneet erityisesti Tukholman ja Hallandin maakärä-
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jät. Tukholmassa on mm. ulkoistettu parisenkymmentä terveyskeskusta
ja lukuisia uusia yksityisiä terveyskeskuksia on avattu. Samoin Tukholmassa on ulkoistettu psykiatrisia palveluja. Suurkaupunkialueilla
muutama suomalainen hammaslääkäri harjoittaa yksityispraktiikkaa,
mutta toiminta ei ole verkottunutta.

Suomenkielisten
hoivapalvelujen tarve
Vanhustenhuolto
Suuri osa suomalaisvähemmistöstä saapui maahan 1960- ja 1970-lukujen suuren muuttoaallon mukana, kun Ruotsin teollisuus tarvitsi runsaasti uutta työvoimaa.
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton SCB:ltä (tilastokeskus) hankkiman
tilaston mukaan vuonna 2009 maassa asui 66 000 yli 65-vuotiasta
suomalaista. Heistä joka kuudes (vajaa 11 000) on täyttänyt 80 vuotta.
Omankielisten hoivapalvelujen tarve kasvaa nopeasti ja kysyntää on
useiden vuosikymmenien ajan, koska 55–64 -vuotiaidenkin määrä on
lähes 67 000. Ikääntyvien suomalaisten vanhustenhuolto- ja terveyspalvelujen tarve koetaankin vähemmistön suurimmaksi sosiaaliseksi
ja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi – esimerkiksi kokonaan suomenkielisiä vanhainkoteja on vain muutama.
Sosiaalihallituksen vuonna 2002 tekemän selvityksen mukaan maassa asuvasta yli 65-vuotiaasta väestöstä 2,7 % oli suomalaisia, mutta
heitä varten oli vain 180 omankielistä hoivakotipaikkaa. Kuntakyselyn
mukaan suomalaiset olivat selvästi aliedustettu ryhmä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa asuvista, kun suomenkielistä hoitoa sai vajaassa
kahdessakymmenessä laitoksessa kaksikieliset osastot mukaan lukien. Uusien vanhainkotien perustaminen on ollut kymmenkunta vuotta
pysähdyksissä, ja osa kaksikielisistä osastoista on lakkautettu. Trollhättanissa on avattu pieni suomenkielinen osasto aivan viime vuosina,
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Västeråsin Mälarkodin ja Huddingenin kunnan vanhainkodin laajennuksen vihkiäisjuhlat järjestettiin alkuvuodesta 2010. Tällä hetkellä
vanhusten suomenkielisten hoitopaikkojen määrä on suurlähetystön
tekemän tarkistuksen mukaan noin 250. Kotipalveluun on jo syntynyt
muutamia yrityksiä, jotka ovat profiloituneet tarjoamalla suomenkielistä palvelua.
Tukholman maakäräjien tekemän selvityksen mukaan puolet yli
80-vuotiaista tarvitsee joko tehostettua kotipalvelua, palveluasumista
tai hoivakodin. Koko maan tietojen pohjalta kerätyn tiedon mukaan
tilastokeskus SCB laskee runsaan kolmanneksen tarvitsevan vastaavaa hoitoa. Näin laskettuna lähes 5 000 iäkkään 80-vuotiaan suomalaisvanhuksen omankielisen hoivan tarve on vain minimaalisesti
täytetty koko maassa. Vastikään ilmestyneen selvityksen perusteella
dementoituneiden vanhusten määrä (150 000 tällä hetkellä) lisääntyy
Ruotsissa 215 000 vuoteen 2030 mennessä. Siirtolaisvanhukset ovat
erityisen haavoittuva ryhmä, jolla on erityistarpeita dementiahoidossa,
kun opittu vieras kieli alkaa unohtua.
Kansainvälisesti arvioiden 5–6 % yli 65-vuotiaista tarvitsee tehostettua
palvelua tai vanhainkotiasumista. Suhteutettuna suomalaisväestön
määrään palvelutarvetta olisi Ruotsissa 3 000–4 000 vanhukselle.
Maahanmuuttajista arviolta noin viidennes on lähtöisin Suomen ruotsinkielisiltä tai kaksikielisiltä alueilta. Tämä huomioiden suomenkielinen palvelutarve on tällä hetkellä tarjottavana olevan omankieliseen
vanhustenhuoltoon verrattuna noin kymmenkertainen.

Tietoutta äidinkielen merkityksestä
lapsen kehitykselle levitetään erityisesti
ruotsinkielisiin päiväkoteihin.
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Lasten päivähoito
Suomenkielisiä päiväkoteja ja osastoja löytyy erityisesti Tukholmasta
ja muutamista suurimmista suomalaisvähemmistön asuttamista kaupungeista. Ruotsissa on tapahtunut selvä toisen polven siirtolaisten
kieli- ja kulttuuripoliittinen herääminen. Vuonna 2009 vietetyn Merkkivuosi 1809:n saama suuri julkisuus lisäsi myös nuorison kiinnostusta
sukujuuristaan. Niinpä vähemmistölain ja hallintoalueen laajenemisen
yhtenä nopeimpana ja konkreettisimpina ilmenemismuotona on ollut
pikkulasten vanhempien herääminen vaatimaan lisää suomalaisia
päiväkotipaikkoja. Ruotsissa on jo pitkään ollut mahdollista harjoittaa
yrittäjä- ja osuuskuntamuotoista päivähoitotoimintaa.
Ruotsalais-suomalainen kulttuurisäätiö on saanut valtiolta kolmivuotisen rahoituksen Finska nu -hankkeen käynnistämiseen (rahoitusta
haettu myös Suomen valtiolta) Suomessa toteutetun Svenska.nu
-hankkeen mallin mukaisesti. Siinä kärkiasiana on ns. esikouluprojekti, jolla levitetään tietoutta äidinkielen merkityksestä lapsen kehitykselle erityisesti ruotsinkielisiin päiväkoteihin, jotta suomalaislasten
erityistarpeet otettaisiin huomioon.
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Kuntien rooli – yrityksille
asetettavat vaatimukset
Kunnilla on vastuu oman alueensa sosiaali- sekä vanhusten ja toimintarajoitteisten palveluiden organisoinnista sosiaalipalvelu- (SoL,
socialtjänstlagen) ja terveys- ja sairaanhoitolakien (HSL – Hälso- och
sjukvårdslagen) mukaisesti.
Tuetut palvelut, ovat ne sitten kunnan tai yksityisten tuottamia,
rahoitetaan lähes täysin verorahoin. Kunnalliset tuetut hoivapalvelut
ovat päätöksenvaraisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan avuntarpeen
käsittelijä, käytännössä sosiaalityöntekijä, arvioi jokaisen tukea hakevan henkilön tukikelpoisuuden erikseen.
Kuntien laaja itsehallinto antaa kunnille suuren vapauden päättää siitä,
miten ja millä resurssein palvelut tuotetaan; täysin kunnallisina, ostamalla osa tai kaikki palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuntien
palvelupolitiikan linjaukset poikkeavat varsin paljon toisistaan.
Kunnat ovat tähän mennessä kilpailuttaneet yksityisten palveluntuottajien palvelut julkisen hankintalain mukaisesti (lagen om offentlig
upphandling) esimerkiksi ostamalla yhdeltä toimijalta koko palvelutoiminnan pyörittämisen kunnan tiloissa tai ostamalla hoivapaikkoja
yksityisen toimijan tiloissa. Tällaisessa kilpailutuksessa on vain yksi
voittaja, ja hinta on ollut kunnan tilausratkaisun perusteena.
Valinnanvapauslain voimaan tulon myötä kunnilla on nyt mahdollisuus lisätä palveluntuottajien määrää ja monipuolisuutta: kaikkia
palveluntuottajia kohdellaan yhdenvertaisina. Palveluiden hinta on
ennalta määritelty ja palveluntuottajat kilpailevat hinnan sijasta
palveluidensa laadulla. Ne palveluntuottajat, jotka täyttävät kunnan
asettamat valintakriteerit, tulee hyväksyä palveluntarjoajiksi, mutta lopullinen valinta jää kuitenkin asiakkaalle (=palvelunsaajalle). Valinnanvapauden myötä yksityisillä toimijoilla on myös mahdollisuus tarjota
sellaisia lisäpalveluita, joita tuettu palvelu ei kata, mutta jotka asiakas
on halukas kustantamaan itse.

12

Jokainen kunta päättää itse siitä, mitkä palvelut kuuluvat vapaasti
valittaviin, minkä suuruinen on palvelutuottajalle maksettu korvaus ja
mitkä ovat auktorisointikriteerit. Suurin osa valinnanvapauden käyttöön ottaneista kunnista soveltaa lakia tällä hetkellä ainoastaan kotipalveluihin. Monella kunnalla on kuitenkin aikomus laajentaa valinnanvapautta esimerkiksi vanhusten erityisasumiseen (vanhainkodit).
Kuntien valinnanvapautta koskevat tarjouspyynnöt löytyvät kansallisesta rekisteristä, www.valfrihetswebben.se.
Valinnanvapausjärjestelmä on avoin hyvin erilaisille palveluntuottajille.
Kaikilla eri yritystyypeillä on oikeus hakea palveluntuottajan oikeuksia, yksin tai jopa yhteistyössä muiden yritysten kanssa.

Luvanvarainen toiminta ja palveluiden valvonta
Yksityisen palveluntuottajan tarjoamat ympärivuorokautiset asumispalvelut ovat luvanvaraista toimintaa. Vanhusten kotipalvelutoimintaan lupaa ei kuitenkaan tarvita. Sosiaalipalvelu- ja toimintarajoitteisten tukitoimia ja palveluita koskevissa laeissa (SoL, LSS) määritellään
tarkemmin, mitkä tehtävät ovat luvanvaraista toimintaa.
Sosiaalihallitus (Socialstyrelsen) myöntää yksityiselle toimijalle toimiluvan sekä seuraa ja valvoo toimintaa. Luvan on oltava myönnettynä
ennen toiminnan aloittamista. Lupahakemuksessa tulee olla tietoa
mm. toiminnasta, tiloista, yrityksen taloudesta, henkilökunnasta, laatutyöstä ja toiminnan laatutavoitteista.
Tarkemmat ohjeet löytyvät sosiaalihallituksen kotisivuilta,
www.socialstyrelsen.se/tillstand.
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Tärkeimmät sosiaalialaa koskevat lait
Ruotsissa ovat:
Kuntalaki

Kommunlagen

Sosiaalipalvelulaki

SoL
Socialtjänstlagen

Terveys- ja sairaanhoitolaki

HSL
Hälso- och sjukvårdslagen

Nuorten hoitoa koskeva
erityislaki

LVU
Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga

Toimintarajoitteisten
tukitoimia ja palveluita
koskeva laki

LSS
Lagen om stöd och service till
funktionshindrade

Päihdehuoltolaki

LVM
Lagen om vård av missbrukare

Julkinen hankintalaki

LOU
Lagen om offentlig upphandling

Valinnanvapauslaki
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LOV
Lagen om valfrihet

Laki velvoittaa kaikkia keskeisimpiä
viranomaisia informoimaan kansalaisia
myös suomeksi.
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Yritystoiminnan käynnistäminen
Ruotsissa
Osakeyhtiö on tavallisin yritysmuoto Ruotsissa. Osakeyhtiön perustaminen edellyttää vähintään 50 000 SEK:n (5 400 €) osakepääomaa tai
vastaavaa määrää yritykselle hyödyllistä omaisuutta n. apporttiomaisuutta. Ulkomainen yritys, joka haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa
Ruotsissa, mutta joka ei halua perustaa osakeyhtiötä, voi rekisteröidä
yrityksen sivuliikkeen eli filiaalin. Filiaalin rekisteröinti ei vaadi
osakepääomaa. Sen varat ja velat ovat osa ulkomaisen yrityksen omaisuutta. Filiaali on helpompi perustaa yrityksen alkuvaiheessa, mutta
osakeyhtiömuoto on pidemmällä aikavälillä parempi vaihtoehto. Muita
yritysmuotoja ovat esim. kauppayhtiö ja taloudellinen yhdistys.
Yritykset perustetaan ja rekisteröidään Bolagsverketissä, joka vastaa
Suomen Patentti- ja rekisterihallitusta. Käsittelyaika on yhdestä neljään viikkoa.

Verotus ja maksut
Yhteisöverokanta (osakeyhtiö) on 26,3 %. Työnantajan pakolliset maksut ovat ns. sosiaaliturvamaksu 31,42 % työnantajan verotuksellisesta
tulosta ja alennettu työnantajamaksu alle 26-vuotiaille 15,49 %. Lakisääteisten työnantajan sosiaalimaksujen lisäksi on työehtosopimusperusteisia työmarkkinavakuutusmaksuja, joista maksetaan erityistä
palkkaveroa 24,26 %.
Keskimääräinen kunta-, maakäräjä- ja kirkollisveroprosentti on 31,55,
mutta vähennysten ansiosta työntekijän keskimääräinen veroprosentti
on 25. Tämän lisäksi runsas kolmannes palkansaajista maksaa vielä
valtion tuloveroa.
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Kummiyritykset
Seuraavat Ruotsissa toimivat yritykset ovat lupautuneet Ruotsin markkinoista kiinnostuneiden suomalaisten hoivayritysten kummeiksi.
Heidän tietonsa ja kokemuksensa on käytettävissä:
Finskt Seniorboende AB
Tukholman alueella toimiva kotipalveluyritys, jolla myös dementiapotilaiden hoivakoti Nackan kunnassa. Nopeasti laajentanut ja käytännössä kaksikielinen yritys, joka hyvällä laadulla voittaa markkinaosuuksia
myös valtaväestön piirissä.
toimitusjohtaja
Anssi Pajuvirta
puh. +46 733 152 610
Berghemmet – Vuorikoti
Osuuskuntamuotoisesti toimiva yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa
kaksikielistä hoito- ja kotityöpalvelua Göteborgissa ja lähikunnissa.
Yritys korostaa laadunkehitystyössään asiakasnäkökulmaa ja pyrkii
aktiivisesti laajentamaan toimintaansa.
toiminnanjohtaja
Merja Heed
puh. +46 704 305 609
Mälarhemmet – Mälarkoti Västeråsissa
Kunnan yhtiö omistaa kiinteistön, jossa toimii hoivakoti ja suomalainen
järjestöjen pyörittämä kulttuurikeskus. Hoivakoti on kilpailutuksella
ulkoistettu Personstöd Mälardalenille, joka on monialayritys harjoittaen mm. kotitalouspalveluja.
Mälarkotiyhdistyksen puheenjohtaja
Raija Metso Korpela
puh. +46 736 540 450
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Lisätietoa, neuvoa ja apua
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Mistä

Mitä

Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari
www.finsve.com

Auttaa suomalaisia yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysymyksissä ja
liiketoiminnan aloittamisessa sekä
kehittämisessä Ruotsissa.

Verksamt
www.verksamt.se

Portaali niille, jotka miettivät tai
aikovat perustaa yrityksen Ruotsissa; hyödyllistä tietoa luvista yms.

ISA –
Invest in Sweden Agency
www.isa.se

Valtion virasto, jonka tehtävänä
on edistää ulkomaisia investointeja Ruotsiin. Painopisteinä mm.
palvelutuottajien lisääminen ja
Life Science- eli terveydenhuollon
toimiala. Palvelu on maksutonta.

Tillväxtverket
www.tillvaxtverket.se

Valtion yrittäjyyttä, elinkeinotoimintoja ja alueellista kehitystä
edistävä keskusvirasto. Hoitaa
myös EU:n alue- ja sosiaalirahastovaroja ja edistää hoiva-, nais- ja
maahanmuuttajien yrittäjyyttä
useilla eri ohjelmilla.

Valfrihetswebben
www.valfrihetswebben.se

Portaali, jossa kunnat ja maakäräjät julkaisevat valinnanvapauteen
liittyvät tarjouspyynnöt.

Upphandlingsstöd
www.upphandlingsstod.se

Tietoa yksityisille palveluntuottajille siitä mitä ottaa huomioon koskien julkisia hankintoja ja kilpailutuksia.

Sveriges Kommuner och
Landsting
www.skl.se

Kuntien sairaanhoidosta ja terveydenhuollosta vastaava maakäräjien etujärjestö.

Boverket
www.boverket.se

Asuntohallitus hoitaa myös senioriasuntojen rahoitusta (trygghetsboende).

Almega –
Palvelutuottajien
keskusjärjestö
www.almega.se

Jäsenjärjestönä mm. hoivayrittäjät. Siihen kuuluvat mm. yksityiset
lääkäriasemat ja perusterveyshuollon toimipaikat, hammashuoltoyrittäjät sekä vanhushuoltoalan yrittäjät, www.vardforetagarna.se

RSKL – Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto
www.rskl.se

Suurin maan kattava suomalaisjärjestö, paikallisia suomiseuroja 150.

Suomen Tukholman
suurlähetystö
www.finland.se

Sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntija seuraa maan sosiaali- ja
terveyspolitiikan ja palvelumarkkinoiden kehittymistä.

Almi Företagspartner
www.almi.se

Valtion omistama yritystoiminnan
neuvontaa ja rahoitusta hoitava
valtioyhtiö.

NyföretagarCentrum
www.nyforetagarcentrum.com

Maksutuonta yritysten neuvontaa
antava tietokeskus.

Vähemmistöpoliittinen
tiedotus
www.minoritet.se

Tietokeskus kansallisten vähemmistöjen asioista, lainsäädännöstä,
julkaisuista ja yhteistyöverkostoista.

Konkurrensverket
www.konkurrensverket.se

Tietoa julkisesta kilpailutuksesta
ja valinnanvapauslaista.

Yritys-Suomi
www.yrityssuomi.fi

Tietoa yrityksille Suomessa.
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