
Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen 
syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön 
(työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo 
yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa.
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Myöntämisen edellytykset

• Yritystoiminnalla arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan 
toiminnan edellytykset

• Henkilöasiakkaalla on tai hän hankkii riittävät valmiudet aiottuun 
yritystoimintaan, esim. yrittäjäkoulutus (mahdollinen myös 
starttikauden aikana)

© TE-palvelut 2012

starttikauden aikana)

• Aiottu yritystoiminta on luonteeltaan päätoimista

• TE-toimisto voi asettaa starttirahapäätöksessä tarpeellisia ehtoja -
-yritystoiminta ei ilmeisesti käynnistyisi ilman hakijalle 
myönnettävää tukea
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Tuen määrä ja kesto

• Starttirahapäätös tehdään yleensä kahdessa jaksossa. Jakson pituus 
voi olla enintään 6 kuukautta.  Maksimissaan starttirahaa voidaan 
myöntää kolmelle jaksolle eli yhteensä enintään 18 kk. 

• I jakso 36,08 €/pv (n. 775 €/kk)
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• I jakso 36,08 €/pv (n. 775 €/kk)

• II jakso 32,80 €/pv (n. 705 €/kk)

• III jakso 32,80 €/pv (n. 705 €/kk), poikkeustapauksissa

• Maksetaan kuukausittain jälkikäteen tilitystä vastaan, ennakonpidätys 
verokortin mukaan

• Maksetaan 5 pv/vko
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Myöntämisen esteet

• Aiotun yritystoiminnan arvioidaan heti turvaavan kohtuullisen 
toimeentulon

• Starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän samoja 
tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua
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• Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on 
päätetty

• Epäitsenäinen yrittäjyys (työntekijä siirtyy tekemään aiemmalle 
työnantajalleen samaa työtä palkansaajaan rinnastettavana 
yrittäjänä)

• Verovelat ja maksuhäiriöt
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Maksamisen esteet

• Palkka tai korvaus yritystoimintaan liittymättömästä työstä 
(vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka, työnantajalta 
saatu taloudellinen etuus)

• Julkinen tuki omiin palkkakustannuksiin
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• Työttömyys, sairauspäiväraha, eläkkeet, opintotuki

• Äitiyspäiväraha, isyys- tai vanhempainraha 
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�HAKEMINEN

�Starttirahan hakija ohjataan YritysSuomen (www.yrityssuomi.fi) 
palveluihin, jossa kattavat tiedot yrityksen perustamisesta ja 
yritystoiminnan eri vaiheista. Täällä on myös pohja oman 
liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Löytyy myös linkki 
sähköiseen hakemuslomakkeeseen.
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sähköiseen hakemuslomakkeeseen.

�Varataan aika Uusyrityskeskuksesta, josta saa henkilökohtaista 
yrittäjäneuvontaa. Asiakkaalle maksutonta.

� TE-toimisto voi pyytää ulkopuoliselta  asiantuntijalta (UYK) 
arviota mm. hakijan yrittäjävalmiuksista, yritysidean 
kannattavuudesta ja alan kilpailutilanteesta.



Hakemus

• Sähköisesti www.te-palvelut.fi (mol.fi)–sivulta (vahva tunnistus)

• Toimitetaan sille TE-toimistolle, jossa henkilöasiakkaana

• Hakemuksen liitteet 
• Verovelkatodistus (www.vero.fi)
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• Verovelkatodistus (www.vero.fi)

• Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma, mikäli tiedot 
esitetään erillisellä liitteellä

• Lainalupaus, mikäli ulkopuolisen rahoituksen saanti on edellytys 
toiminnan aloittamiselle

• Keskustele tarvittavista liitteistä etukäteen TE-toimiston kanssa

Jatkohakemus ennen edellisen kauden päättymistä
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Hakemuksen käsittely

• Hakemuksen käsittelyaika on n. 2 viikkoa kun kaikki tarvittavat 
paperit on te-toimistoon toimitettu (liiketoimintasuunnitelma ja 
kannattavuuslaskelma, starttirahahakemus, todistus verojen 
maksusta/verovelkatodistus  (saat tilaamalla netistä www.vero.fi) 
ja mahdollinen lainalupauspäätös rahoittajalta,  mikäli aloitukseen 
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ja mahdollinen lainalupauspäätös rahoittajalta,  mikäli aloitukseen 
tarvitaan ulkopuolista rahoitusta).

• Ota yhteyttä TE-toimistoon mahdollisimman pian varataksesi 
henkilökohtaisen haastatteluajan.

• Varaa aika myös Uusyrityskeskukseen sieltä saat neuvontaa ja  
mm. ohjeita liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. 
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