
 

       ANSÖKAN OM REGISTRERING AV SOCIALA 
      FÖRETAG  
       näringsidkare som införts i handelsregistret  
       (Lagen on sociala företag  1351/2003) 

 
 
Arbets- och näringsministeriet 
 
PB 32
 
00023 Statsrådet     
 
 
 
Sökanden ifyller  (se ifyllningsanvisningen)    
Sökande 
 
 

FO-nummer 

Näradress 
 
 
Postnummer och postanstalt 
 
 

Kontaktperson 

Telefon/mobiltelefon 
 
 

Fax E-post 

Bransch 
 
 

Omsättning (föregående verksamhets-
period) 

  
           ansöks om registrering som socialt företag 
 
  målet med verksamheten är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden 
 
 
2.  Antalet anställda hos sökanden sammanlagt                             personer 
  

3. Andelen sysselsatta grupperade enligt följande: 
 
 Personer som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen och för vars lönekostnader lönesub-  

                          
  
 
Personer som har varit  arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst  12 månader eller som fått arbetslöshets-                
förmån under minst 500 dagar på grund av arbetslöshet och för vars lönekostnader lönesubvention betalas                    
 
 

       Personer som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen och för vars lönekostnader lönesub-                        
 
 
 
      Personer som har varit  arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst  12 månader eller som fått arbetslöshets-             
 
 
 
      Handikappade som deltar i verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappad enligt 27 d § 3 mom. 
      socialvårdslagen och för vilkas lönekostnader kommunen betalar/har betalat stöd                                personer. 
 

2.

3.

personer.

personer.

                    

               

personer.
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1.

vention betalas

personer.         

personer.

vention inte betalas 

förmån under minst 500 dagar på grund av arbetslöshet och för vars lönekostnader lönesubvention inte betalas 

perssoner.

Instruktion (klicka på fältet)
1. Fyll i blanketten med små bokstäver. Du kan flytta dej mellan fälten med tabtangenten.2. Den skrivna texten skall synas i respektive fält du valt.3. Med de gula knapparna får du fram instruktioner. Öppna instruktionerna genom att dubbelklicka på knappen och stäng dem från instruktionens övre hörn till vänster.4. Texten i blankettens ifyllda fält kan du avlägsna genom att trycka på "töm blanketten" -knappen.5. Efter att du printat blanketten kom ihåg din underskrift.



4. Annat offentligt stöd som sökanden får: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Har sökanden obetalda skatter eller andra avgifter till staten eller obetalda pensionsförsäkrings-, 
olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringspremier? 
 
 

 ja 
 
 

 nej 
 
 
 

6. På vilken grund bestäms lönen för sökandens anställda (kollektivavtalets namn/annan grund)? 
 
 
 
 
 
 
 
7. En näringsidkare kan inte införas i registret över sociala företag, om han eller hon i sin affärsverksamhet i väsent-
lig grad har förfarit i strid med lag eller god affärssed. Finns det något sådant beslut som utgör ett hinder för 
registrering? 
 
 

 ja  
 
 

 nej 
 
 
 
 
Sökanden är skyldig att underrätta arbets- och näringsministeriet om förändringar som påverkar registeran-
teckning. 

Vi försäkrar att uppgifterna i ansökningen och dess bilagor är riktiga. 
 
Ort och datum 
 
 
 
 
 

Underskrift, namnförtydligande och undertecknarens ställning i 
organisationen 

 
Till ansökningen ska fogas: 
 

- utdrag ur handelsregistret, ej äldre än tre månader
- bolagsordning, bolagsavtal eller annan motsvarande handling 
- intyg om betalda skatter eller intyg om skatteskulder (får inte vara mer än tre månader gammalt)  
- förteckning över de personer som räknas till andelen sysselsatta med personbeteckningar (enligt grupp; 

tidpunkten för inledande av anställningsförhållandet samt det stöd som betalas/har betalats för deras 
lönekostnader bör uppges) samt en kopia av dessa personers arbetsavtal



- kopior av i punkt 4 avsedda beslut 
- kopior av i punkt 7 avsedda beslut  
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      -     försäkringsbolagets intyg över betalda pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Kiikkala Eeva
Efter att du printat blanketten kom ihåg din underskrift.



Ifyllnadsanvisningar 
 

1. Näringsidkare som finns antecknade i handelsregistret kan på ansökan antecknas i registret över sociala 
företag. I registret över sociala företag antecknas separat de registrerade vars näringsverksamhet uttryckligen 
har som mål att sysselsätta personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Ett mål för verksamheten 
anses vara uttryckligt när det har konstaterats i bolagsordningen, i bolagsavtalet, i stadgarna för en förening 
som bedriver affärsverksamhet eller i en motsvarande handling. 

 
2. Antalet arbetstagare som står i anställningsförhållande till näringsidkaren i Finland. Här anses med 

anställningsförhållande ett sådant avtalsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som avses i 1 
kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) samt 
läroavtalsutbildning enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998). 

 
3. Andelen sysselsatta 

 
Ett villkor för antecknade i registret över sociala företag är att 1) minst 30 procent av de anställda hos 
näringsidkaren har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen, eller 2) sammanlagt minst 30 
procent har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen och är personer som antingen har varit 
arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst 12 månader (eller kan jämställas med sådana personer) eller 
har fått arbetslöshetsförmån under minst 500 dagar på grund av arbetslöshet (andelen sysselsatta). 
 
I andelen sysselsatta räknas in 

1) personer som nämns ovan i punkterna 1 och 2, under den tid lönesubvention betalas för personens 
lönekostnader 

2) om lönesubvention inte betalas:  
o personer som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen, under den tid 

arbetsgivaren är skyldig att betala lön till personen 
o personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader (eller som jämställs 

med sådana personer) eller har fått arbetslöshetsförmån under minst 500 dagar på grund 
av arbetslöshet, under högst ett år  

       
Med personer som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen jämställs sådana 
handikappade som deltar i verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen 
(710/1982) och som står i anställningsförhållande och för vars sysselsättning kommunen betalar stöd till 
arbetsgivaren samt efter att stödet upphört, under den tid arbetsgivaren är skyldig att betala lön till personen. 
 
När andelen sysselsatta beräknas, beaktas de arbetstagare vars ordinarie arbetstid överstiger 75 procent av 
maximiarbetstiden i branschen. Med avvikelse från det som sägs ovan, räknas de arbetstagare som har en 
skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen och vars ordinarie arbetstid är minst 50 procent av 
maximiarbetstiden i branschen in i andelen sysselsatta. 
       

4. Övrigt offentligt stöd som sökanden får  
 

Om sökanden har fått annat offentligt stöd än lönesubvention för lönekostnaderna, ska till ansökan bifogas: 
- kopior av finansieringsbesluten 
- ett av bokföraren undertecknat intyg om vilken procentuell andel av omsättningen det till 

sammanslutningen beviljade offentliga stödet utgör 
- bokslutshandlingar från de två föregående verksamhetsperioderna eller en verksamhets- och 

ekonomiplan, om det är fråga om verksamhet som ska startas och det ännu inte finns tillgång till ett 
bestyrkt bokslut  
   

5. Försummelse att betala skatter, socialskyddsavgifter eller andra avgifter till staten samt pensions-, olycksfalls- 
eller arbetslöshetsförsäkringspremier utgör ett hinder för registrering i registret över sociala företag. 
  

6. Registreringen förutsätter att sökanden till alla sina anställda, oberoende av deras produktivitet, betalar minst 
den lön som enligt kollektivavtalet för branschen ska betalas till helt arbetsföra personer, eller, om det inte 
finns något sådant kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga. 
 

7. Registreringen förutsätter att sökanden i sin affärsverksamhet inte i väsentlig grad har förfarit på ett sätt som 
strider mot lag eller god affärssed. Väsentlig överträdelse i fråga om förpliktelser som konstaterats av domstol 
eller myndighet eller som annars är obestridlig utgör ett hinder för registrering i registret över sociala företag. 
Sökanden ska underrätta om sådana beslut av domstol eller myndighet eller om annat förfarande som strider 
mot god affärssed. Kopior av besluten ska bifogas till ansökan. 
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