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Starttiraha 
 

Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin 
kuuluva työllistämistuki, jolla tuetaan uutta 
yrittäjää toiminnan alkuvaiheessa.  

Tukea voi hakea työtön, työssä käyvä, 
opiskelija tai muu päätoimiseen ja 
jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvä. 
Starttirahaan ei kuitenkaan ole subjektiivista 
oikeutta, vaan kyseessä on harkinnan-
varainen tuki, josta päättää TE-toimisto.  

Starttirahaa haetaan 6 kk jaksoissa, 
jokaista erillisellä hakemuksella. 
Enimmäistukiaika on 12 - 18 kk. 
Starttirahan määrä (v. 2014) on  

ensimmäiseltä 6 kk jaksolta pääsääntöisesti 
35,93 € / pv eli n. 754 € / kk 

seuraavat jaksot  
32,66 € / pv eli n. 685 € / kk 

Starttiraha on henkilökohtaista,  
veronalaista tuloa.  

Myöntämisen ehtoja  

 Hakijalla on riittävät valmiudet alalle: 
koulutus, työkokemus 

 Riittävät valmiudet yrittäjäksi: 
yrittäjäkokemusta tai soveltuvaa 
yrittäjäkoulutusta 

 Liiketoimintasuunnitelma on arvioitu 
kannattavaksi (esim. Uusyrityskeskus 
Porvoo-Loviisa.) 

Starttirahan esteitä 

 Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin 
tuen myöntämisestä on päätetty 

 Muu tulo, mm. palkka, opintotuki, 
vanhempainpäiväraha, eläkkeet 

 Verovelka tai ulosottovelka 

 Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen 
toimeentulon.  

Kun haet starttirahaa: 

 Älä rekisteröi yritystä vielä. Tutustu 
yritystoiminnan suunnitteluun: 
www.yrityssuomi.fi 

 Tee alustava liiketoimintasuunnitelma, 
käytä oma.yrityssuomi.fi tai 
www.liiketoimintasuunnitelma.com 

 Ota yhteyttä TE-toimiston 
asiantuntijaan, ks. kääntöpuoli.  

 Jätä starttirahahakemus sähköisesti 
TE-palvelujen www-sivuilla. Toimita 
liitteet asiantuntijan ohjeiden mukaisesti. 

 Asiantuntijamme ottaa yhteyttä / kutsuu 
Sinut henkilökohtaiseen haastatteluun. 

 Kannattavan toiminnan edellytysten 
selvittämiseksi ja kannattavuus-
laskelmien laatimista varten sinut 
ohjataan Uusyrityskeskus Loviisa-
Porvoo ry.:n asiantuntijakonsultaatioon. 

Starttirahahakemuksen liitteiksi 
edellytetään kirjallisina dokumentteina: 

 Liiketoimintasuunnitelma ja 
kannattavuuslaskelma 

 Verovelkatodistus, alle 3 kk vanha 
(www.vero.fi/verovelkatodistus) 

 Lainalupaus rahoitustarpeita varten 

 Sopimus mahdollisista toimitiloista 

 Muut asiantuntijan pyytämät liitteet 

Päätöksen saaminen 

 Päätöksen starttirahasta saat 1 - 4 
viikon kuluessa hakemuksen ja kaikkien 
pyydettyjen liitteiden jättämisestä.  

http://www.yrityssuomi.fi/
https://oma.yrityssuomi.fi/
http://www.liiketoimintasuunnitelma.com/
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Yhteystiedot 
 
 

Alkavan yrittäjyyden asiantuntijamme Porvoossa 

Roger Nordberg, asiantuntija 

 

puh. 0295 040 568 

roger.nordberg@te-toimisto.fi 

 Heidi Seppinen-Wiksten, asiantuntija 

  

puh. 0295 040 724 

heidi.seppinen-wiksten@te-toimisto.fi 

 

 

Astrid Tigerstedt, asiantuntija 

  

puh. 0295 040 797 

astrid.tigerstedt@te-toimisto.fi 

 

 

Annika Broberg, asiantuntija 

  

puh. 0295 040 073 

annika.broberg@te-toimisto.fi 

 

 

Niclas Tåg, palvelupäällikkö 

  

puh. 0295 040 823 

niclas.tag@te-toimisto.fi 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Uusyrityskeskus Loviisa-Porvoo r.y 

 

Yritysneuvonnan ajanvaraus klo 9-16: 

050 597 3887 
info@posintra.fi  
 
 

 

www.iuuyk.fi 

www.posintra.fi 

www.perustamisopas.fi 

 

 

 

 

http://www.iuuyk.fi/
http://www.posintra.fi/
http://www.perustamisopas.fi/

