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BESTÄLLNING AV TILLVÄXT MED INTERNATIONELLA EXPERTER-ETABLERINGSTJÄNSTERNA FÖR SMF-FÖRETAG

DEFINITION AV SMF-FÖRETAG:
Med små och medelstora företag (SMF-företag) avses företag med färre än 250 
anställda och en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansom-
slutning på högst 43 miljoner euro. Ett företag vars kapital eller röstetal utgör 
minst 25 procent av ett eller flera offentliga samfund eller inrättningar som verkar 
ensamma eller tillsammans betraktas inte som små och medelstora företag. 

Vårt företag är ett SMF-företag:

Ja

Nej 

Företagets uppgifter:

Uppgifter om personen 
som anställs:

Uppgifter om 
anställnings-
förhållandet:

Företagets namn:

Gatuadress:

Postnummer och postanstalt:

Kontaktperson:

Kontaktpersonens e-postadress:

FO-nummer:

Företagets hemort:

Företagets personalantal:

Kontaktpersonens telefonnummer:

Personens namn:

E-postadress:

Nationalitet:

Land varifrån arbetstagaren flyttar:

Datum för beviljande av uppehållstillstånd:

Födelsedatum:

Telefonnummer:

Anställningsförhållandets startdag: 

Datum då arbetsavtalet undertecknades:

Med honom/henne flyttar:

Maka/make

Barn, under 13 år,
.

.
Barn, 13–17 år,

Typ av anställningsförhållande:

Gäller tills vidare

Visstidsanställning

Annat, vad

Längd 

antal barn

antal barn
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Tjänster som beställs:

1. Det första skedet vid 
ankomst till landet

Tjänsteproducenten hjälper experten, hens familj och företaget i följande 
frågor som gäller inresa:
• Rådgivning i flyttningsfrågor (t.ex. basinformationspaket för boende, import av 

sällskapsdjur, allmän information om hobbymöjligheter).
• Nödvändiga myndighetsregistreringar (registrering i befolkningsdatasystemet) och 

finländsk personbeteckning.
• Hjälp med att ansluta sig till den sociala tryggheten i Finland.
• Beskattning och ansökan om skattekort.
• Handledning till offentliga tjänster (t.ex. arbets- och näringsbyrån, FPA, städernas 

informationspunkter, hälsovården).
• Hjälp med att öppna bankkonto.
• Ansökan om körkort som berättigar till körrätt i Finland.
• Ansökan om resekort för lokala kollektivtrafiken.
• Hjälp med att skaffa internet och telefonabonnemang.
• Presentation av tillfälliga inkvarteringsalternativ och assistans vid ordnande av 

inkvartering.
• Ansökan om skol- och daghemsplatser, om familjen har barn. Skol- eller 

dagvårdsplatsen kan vara på finska, svenska eller engelska. Familjens önskemål ska 
dock beaktas vid ansökan om skol- och daghemsplats.

Beställning av ovan nämnda etableringstjänster.  
Tjänstens totalpris 2 500 € + moms*

Beställning av tjänsten att skaffa bostad. Tjänstens totalpris 2 500 € + moms*

Tjänster som beställs:

2. Tjänsten att skaffa 
bostad

Tjänsten att skaffa bostad innehåller:
1. Presentation av minst tre boendealternativ per expert/familj. Presentationerna 

kan ske antingen i bostaden eller digitalt via nätet. Expertens önskemål ska beaktas 
i bostadsalternativen och i presentationen av bostäderna.

2. Hjälp med att ordna hyresbostad (såsom hyresavtal, hyresgaranti, el- och 
vattenavtal, hemförsäkring).

Tjänster som beställs:

3. Karriär-vägledning 
för arbetstagarens 
make/maka.

Karriärvägledning för arbetstagarens make/maka innehåller: 
1. Karriärvägledning för arbetstagarens make/maka.
2. Uppdatering av makens/makans CV så att det lämpar sig för den finländska 

arbetsmarknaden.
3. Allmän information om den finländska arbetskulturen, jobbsökning och 

arbetsintervjupraxis.
4. Allmän information om studie- och praktikmöjligheter i Finland

Tjänsten omfattar sammanlagt minst sex timmar individuellt mentorstöd. Tjänsten ska 
inledas senast inom en månad efter att personen har kommit till Finland.

Beställning av karriärvägledning för arbetstagarens make/maka.  
Tjänstens totalpris 1 500 € + moms*

Personens namn:

E-postadress:

Nationalitet:

Datum för beviljande av uppehållstillstånd:

Födelsedatum:

Telefonnummer:

Land varifrån personen flyttar:

Datum för ankomst till Finland:
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Offentliga stöd som 
företaget fått tidigare:

Vi försäkrar att vårt företag inte under de senaste två åren har fått ekonomiskt 
stöd från offentliga aktörer för att stödja arbetstagarnas etablering.

Blanketten om de minimis-stöd som företaget fått ska fyllas i och bifogas till 
beställningsblanketten.

Sammanfattning av 
beställningen:

Vi beställer etableringstjänsterna som markerats ovan. 

* Vårt företag står för 20 % av tjänstens kostnader, dock så att företaget 
svarar för alla kostnader som överstiger 5 000 € + moms.

Denna beställning förutsätter ett separat trepartsavtal där företagets och 
Rikta kursen mot Finland-projektets betalningsandelar fastställs noggrannare.

Underskrift  
(underskrift av person 
med namnteckningsrätt 
i företaget) Namnförtydligande Ort och tid
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