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Anvisningar till Tehy-anslutna företagare inom 
hälso- och sjukvårdsbranschen i 
coronavirusläget 
 
Om du inte hittar svar på din fråga ska du kontakta Tehy via e-tjänsten. 
Uppdaterat 1.12.2021 
 
Coronan påverkar olika företag på olika sätt. För en del företag minskar arbetet och för andra 
ökar det. Det är bra att tänka efter hur du ska göra om företagets likviditet rubbas på grund av 
oförutsedda händelser och att redan nu vidta åtgärder med tanke på framtiden. Här är några 
tips för att stöda företagets ekonomi i en instabil situation. Anvisningarna uppdateras efter 
behov. 
 
Fpa 
Fpa:s terapier och rehabiliteringar 
Fpa har utfärdat anvisningar om förverkligandet av Fpa:s rehabiliteringstjänster under och efter 
coronavirusepidemin.  
 
Mer information https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-corona#rehabiliteringstjanster 
 
Om du hamnar i karantän eller blir sjuk ska du söka dagpenning från 
Fpa 
Sjukdagpenning 
Företagare har rätt till sjukdagpenning som betalas av Fpa. Sjukdagpenning ska sökas från Fpa 
inom två månader från det att arbetsoförmågan började. Sjukdagpenning betalas när 
arbetsoförmågan har varat minst självrisktiden. 
 
För företagare med en FöPL-försäkring är självrisktiden den dag man insjuknar (1 vardag). Om 
företagaren inte har en FöPL-försäkring är självrisktiden den dag man insjuknar och de följande 
9 vardagarna (1+9 vardagar), liksom för löntagare. Kom ihåg att begära ett läkarintyg om du 
insjuknar. 
 
Dagpenning vid smittsam sjukdom 
Dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas till företagare som har en FöPL-försäkring. 
Dagpenningens belopp bestäms enligt den FöPL-inkomst som gäller när frånvaron börjar. För 
att betala dagpenning vid smittsam sjukdom behöver Fpa ett beslut om arbetsfrånvaro, 
karantän eller isolering av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen 
eller sjukvårdsdistriktet.  
 
Beskattning, förskottsskatt och betalningsarrangemang för skatt 
Coronasituationen kan orsaka problem med skötandet av företagarens skatteärenden. Man kan 
söka tilläggstid för företagets skattedeklaration. Man kan också söka ändring i förskottsskatten i 
MinSkatt, om företagets resultat ser ut att blir lägre än uppskattat. 
 
Att sänka eller avföra förskottsskatten 
Om inkomsterna minskar dramatiskt lönar det sig att ändra förskottsskatten.  

https://kilta.tehy.fi/
https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-corona#rehabiliteringstjanster
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Betalningsarrangemang med skatteförvaltningen 
Om företaget får problem med att betala skatt lönar det sig att göra ett betalningsarrangemang 
med skatteförvaltningen. Du kan göra det själv i MinSkatt. 
 
Ett betalningsarrangemang kan göras endast när det inte finns skatter i utsökning och när 
företagets deklarationer är inlämnade. I en osäker situation lönar det sig att ansöka om en 
tillräckligt lång betalningstid. Betalningsraterna kan vara 1-24 till antalet och deras intervall är 1 
månad. Betalningsarrangemangets längd eller betalningsraterna kan inte ändras i efterhand. 
Betalningsraterna kan dock betalas snabbare än överenskommet. 
  
Märk väl att betalningsarrangemanget förfaller om du inte följer tidsplanen för 
betalningsarrangemanget, om det under arrangemanget uppstår nya skatteskulder eller om du 
försummar att lämna skattedeklarationer, exempelvis inte deklarerar skatter på eget initiativ 
eller inkomstskatter. Om ett betalningsarrangemang förfaller för att du inte har kunnat betala 
skatt inom den utsatta tiden kan du ansöka om ett nytt betalningsarrangemang. Ett nytt 
betalningsarrangemang görs endast om betalningsarrangemanget har förfallit och betalningen 
fördröjts av någon särskild orsak, till exempel på grund av sjukdom. 
 
Skatteförvaltningens uppdaterade anvisning:  
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/corona/ 
 
Finansiering och lån 
Kontakta omedelbart din bank och utred om återbetalningen av lånet kan ändras. I coronaläget 
möjliggör flera banker ändringar av betalningsprogrammet utan avgift. Man kan också förhandla 
om amorteringsfria månader.  
 
Det lönar sig att gå igenom företagets försäkringsavgifter och kontrollera när/i hur många rater 
försäkringsavgifterna ska betalas. Är det möjligt att ändra betalningen till fler rater? Behöver du 
mer betalningstid för försäkringarna? Det lönar sig att kontakta försäkringsbolaget i god tid. 
 
Obetalda räkningar 
Om du inte har pengar och räkningarna förfaller ska du snarast möjligt komma överens med 
fakturerarna om betalningstiden eller om att betala summan i mindre rater. Med förutseende 
egen aktivitet kan du hjälpa företaget att undvika en anteckning om betalningsstörning som 
försvårar företagets verksamhet. 
 
Företagets försäkringar 
FöPL-flexibilitet 
Vid behov kan du minska FöPL-försäkringsavgiften med flexbetalning. Det kan du begära av ditt 
eget försäkringsbolag. Med flexbetalning kan FöPL-avgiften tillfälligt sänkas. Märk väl att FöPL-
arbetsinkomsten påverkar även andra förmåner såsom sjukdagpenningen och dagpenningen 
vid smittsam sjukdom.  
Du kan begära betalningstid för din försäkringsavgift, ändra betalningsmånaderna eller 
eventuellt betala en sänkt försäkringsavgift. Kontrollera om ditt försäkringsbolag har slopat 
dröjsmålsräntan för betalningstiden.  
 
Om din verksamhet som företagare avbryts för en längre tid eller om arbetet tills vidare minskar 
mycket kan din FöPL-försäkring avslutas. FöPL-försäkringen kan vid behov avslutas retroaktivt. 

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/corona/
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Avställningsförsäkring för fordon 
Om företagets fordon inte behövs, kan du skaffa en avställningsförsäkring för dem. 
Avställningsförsäkringen träder i kraft den dag du ställer av ditt fordon.  
 
Lättast kan du göra en avställning i Trafis webbtjänst. När du ska ta fordonet i bruk igen går det 
också lätt i Trafis webbtjänst. 
Avbrottsförsäkring 
Det lönar sig för företagaren att kontrollera om företaget har en gällande avbrottsförsäkring och 
att kontrollera med försäkringsbolaget om den eventuellt ersätter avbrott som beror på coronan. 
I Tehys försäkringar ingår inte avbrottsförsäkring.  
 
Olycksfalls- och grupplivförsäkring för anställda 
Om företaget permitterar lönar det sig att minska löneförskottssumman i olycksfalls- och 
grupplivförsäkringen så att det motsvarar den förändrade situationen. Med ett sådant 
meddelande kan raterna för förskottsavgifterna för resten av året minskas. En eventuell 
överbetalning återbetalas till företaget. 
 
Lager 
Det lönar sig att hålla lagret litet nu så att pengarna inte är fast i det. 
 
Presentkort 
Kan man med en marknadsföringskampanj som riktas exempelvis till stamkunder sälja 
presentkort, så att pengarna kan fås i användning redan nu? Hur kan hela den här 
säljprocessen genomföras elektroniskt, t.ex. via Facebook eller e-post, utan fysisk kundkontakt? 
 
Utveckling av företaget 
Om företagets arbetsmängd tillfälligt minskar är det ett bra tillfälle för tankearbete, som man inte 
alltid hinner med i den normala vardagen. Hur kan företagets verksamhet och marknadsföring 
utvecklas? Hur kan man erbjuda gamla tjänster på ett nytt sätt eller ta fram helt nya tjänster? 
Skulle det vara möjligt att producera tjänsten hemma hos kunden eller elektroniskt via webben? 
Finns det någon ny tjänst med vilken man kan hjälpa till exempel dem som är i karantän? 
  
Normal arbetslöshetsdagpenning när företagsverksamheten upphör 
Utkomsten under arbetslöshet tryggas med antingen arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstrelaterad dagpenning eller 
grunddagpenning. 
 
Folkpensionsanstalten sköter utbetalningen av grundtryggheten, dvs. grunddagpenningen och 
arbetsmarknadsstödet. De som är försäkrade i en arbetslöshetskassa får 
arbetslöshetsdagpenning som inkomstrelaterad dagpenning. 
En företagare i huvudsyssla kan försäkra sig i Företagarnas Arbetslöshetskassa (www.syt.fi/sv). 
Arbetsvillkoret för företagare uppfylls om du har verkat som företagare i 15 månader omedelbart 
före arbetslösheten och är försäkrad i SYT-kassan.  
 
Betalning av arbetslöshetsförmåner förutsätter att sökanden har registrerat sig som 
arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Inkomstrelaterad 
dagpenning betalas inte för tiden för företagsverksamhet som huvudsyssla. Om 
företagsverksamheten har varit en huvudsyssla kan rätt till inkomstrelaterad dagpenning 
uppstå när företagsverksamheten bevisligen har upphört, eller när arbetet i företaget har 
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upphört på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Syftet med systemet 
med arbetslöshetsskydd är inte att stöda olönsam företagsverksamhet eller att förvränga 
marknaden. 
 
Mer information: http://www.syt.fi/sv 
 
 
Mer information på Tehys webbplats: https://www.tehy.fi/sv/arbetslivsguiden/coronavirus 

http://www.syt.fi/sv
https://www.tehy.fi/sv/arbetslivsguiden/coronavirus
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