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Yhteyden-
otto

Neuvonta- ja 
ohjauspalvelun 

toteutus

*Itse tehtävä

*Olemassa olevat 
yrittäjäpaikat

*Ostopalvelu/viranomais-
yhteistyö

*Seudulliset yrityspalvelut

*Oma-Yritys-
Suomi/Yritys-Suomi-

palvelut

*Muut palvelun tuottajat

Yrittäjyys-
potentiaalin 
tunnistus

Palvelu-
tarvearvio

Rahoitus-
palvelut

*Starttiraha

*ELY-keskukset

*Finnvera Oyj

*Muut toimijat

Liiketoiminnan 
käynnistäminen ja 

kehittäminen 
sekä seuranta

Alkava yrittäjyys
- Niclas Tåg -
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• Edistää uuden yritystoiminnan syntymistä Suomessa turvaamalla 
yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistys- ja 
vakiintumisvaiheessa.

• Ei yritystuki, vaan harkinnanvarainen henkilökohtainen tuki

STARTTIRAHAN TARKOITUS

Starttirahaa voidaan myöntää myös muille kuin työttömille työnhakijoille:

• palkkatyöstä tulevalle

• opiskelusta tulevalle
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STARTTIRAHAHAKEMUS

• Ota aina yhteyttä TE-toimiston asiantuntijaan ennen 
hakemuksen jättämistä 

•Jätä hakemus TE-toimistoon sähköisenä hakemuksena    
(www.te-palvelut.fi)

Liitteet:

• Liiketoimintasuunnitelma

• Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus

• Lainalupaus pankista tms. 

• Asiantuntijan pyytämät muut liitteet

http://www.te-palvelut.fi/
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• Enimmäistukiaika on 12 - 18 kk. 

• Starttirahaa haetaan 6 kk jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella.

• Jatkohakemukset jätettävä aina voimassa olevan starttirahakauden 
aikana

1-6 kuukautta tuki n. 770 €/kk

6-12-18 kuukautta tuki n. 700 €/kk

STARTTIRAHAN MÄÄRÄ JA KESTO
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TUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET

• Toimintaa ei ole aloitettu eikä yritystä perustettu ennen tuen 
myöntämispäätöstä

• Liiketoimintasuunnitelma enteilisi mahdollisuuksia kannattavaksi
toiminnaksi

• Riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan

• Yrittäjäkokemusta tai yrittäjäkoulutusta (kts. www.te-palvelut.fi)

• Päätoiminen yrittäjyys

• TE-toimiston harkintaan vaikuttavia tekijöitä: yritystoiminnan 
luonne, kilpailun vääristyminen, investointien suuruus, vieraan 
pääoman tarve, tulovirran muodostus... 
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STARTTIRAHAN ERITYISET RAJOITUKSET

• Palkkatulot, eläkkeet , vanhempainrahat, sairauspäivärahat, 
opintotuki

NS. EPÄITSENÄINEN YRITTÄJYYS

Starttirahaa ei voida myöntää, jos hakija siirtyy palkkatyöstä 
tekemään samaa työtä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä 
ja hakijan pääasiallinen toimeksiantaja on hänen aiempi 
työnantajansa
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Oma Yritys-Suomi

• Tavoitteena on tarjota yrityksen perustajille ja toimiville yrityksille 
monipuoliset ja helppokäyttöiset sähköiset palvelut

• Tietoa, työkaluja, lupa- ja palveluhakemistoja ja sähköisiä 
asiointipalveluja

• Julkiset yrityspalvelut yhdessä verkko-osoitteessa 
oma.yrityssuomi.fi

• Oman profiilin luomiseksi palveluun kirjaudutaan 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

oma.yrityssuomi.fi
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REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT PALVELUT

- Paikkailmoittelusivusto + sähköiset palvelut työnantajalle

- Sopivan työvoiman löytäminen (as.rekisterissä myös paljon työssäolevia työnhakijoita)
esim. ehdokkaiden seulonta

- Yhteishankintana rekrytointikoulutusta ammattitaitoisen työvoiman varmistamiseksi

- Palkkatuki jos palkataan työttömiä työnhakijoita


