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Härmänmaan TE-toimisto



Starttirahan hakeminen

    Starttirahaa haetaan siitä työ- ja 
elinkeinotoimistosta, jossa asiakas asioi

   TE-toimisto tekee päätöksen

    Harkinnanvarainen tuki: otetaan huomioon 
starttirahan myöntämisedellytykset ja hakijan 
taloudellisen tuen tarve



Kuka saa starttirahaa?

  Aloittava yrittäjä, joka 
tarvitsee tukea alkuvaiheessa 
toimeentulonsa 
turvaamiseen.



Myönteisen päätöksen
 edellytykset tiivistetysti

- Ei verovelkoja
- Yrittäjyyskoulutus tai muutoin riittävät 

valmiudet yrittäjyyteen
- Liiketoimintasuunnitelma ja puolueettoman 

tahon lausunto (Uusyrityskeskus)
- Luotonantajan lainalupaus
- Alan kilpailutilanne  mahdollisuus 

toimeentuloon
+ TAPAUSKOHTAINEN HARKINTA



Starttirahan hakeminen

- Aina hyvä ottaa heti aluksi yhteys TE-
toimistoon, jotta voidaan neuvoa eteenpäin

- Starttirahahakemuslomakkeita saa TE-
toimistosta, MOL-sivujen kautta ja mm. 
osoitteesta www.suomi.fi/asiointi

- Lomake palautetaan TE-toimistoon 
tarvittavine liitteineen

http://www.suomi.fi/asiointi


Miten kauan rahaa saa?

- Starttirahaa voi maksimissaan saada 18 kk
- Härmänmaalla tehdään päätös pääsääntöisesti 

ensiksi 6 kk:si ja 1. jatkopäätös myös 6:kk:si. 
- 2. jatkopäätöksellä on omat vaatimuksensa ja 

päätökset tehdään aina tarkemman 
tapauskohtaisen harkinnan mukaan

-   Jatkoa starttirahalle on haettava aina kuluvan 
starttirahakauden aikana: viim. kuukautta ennen 
starttirahakauden päättymistä haettu tuki 
ehditään käsitellä varmasti ajoissa



Paljonko starttirahan
 suuruus on?

Härmänmaalla
- 1. starttirahakaudella 34,50 euroa/pv

 5 päivältä viikossa (n. 740 euroa/kk)

- 2. ja 3. starttirahakaudella 31,36 euroa/pv
5 päivältä viikossa (n. 670 euroa/kk)



Miten kauan päätöksen
 tekeminen kestää?

- Varsinaisen päätöksen tekeminen ei vie paljon 
aikaa, mutta kaikkien 
esivalmistelujen/liitteiden hankkiminen vie 
aikaa

- Edellä mainitusta syystä hakijoiden toivotaan 
olevan ajoissa asialla, suositellaan 
hakemuksen sisälle jättöä viim. noin 
kuukautta ennen suunniteltua 
aloittamisajankohtaa



Tärkeää muistaa !

- Liiketoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös 
starttirahasta on tehty

- Ei merkintää kaupparekisteriin, alv-rekisteriin 
eikä ennakonperintärekisteriin

 Kaupparekisterimerkinnän ja Y- tunnuksen voi 
hakea, jos siitä on sovittu TE-toimiston edustajan 
kanssa ja se on välttämätön yrittäjälle 
yritystoiminnan valmisteluvaiheessa, mutta ei 
koskaan alv- tai 
ennakonperintärekisterimerkintää!



Rekisterimerkinnöistä:

- Rekisterimerkintöjä ei saa tehdä ennakkoon, 
sillä starttiraha on tarkoitettu aloittaville 
yrittäjille

- Jos rekisterimerkinnät on tehty jo ennakkoon, 
katsotaan liiketoiminta aloitetuksi tuolloin, 
eikä starttirahaa enää voida myöntää jo 
aikaisemmin perustetulle yritykselle



Muuta merkittävää

- Perustettavalla yrityksellä tulee olla 
edellytykset kannattavaan toimintaan

- Starttirahan saaja ei saa muuta valtionapua 
omiin palkkauskustannuksiinsa eikä 
työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea

- Yritystoiminta ei käynnistyisi ilman 
myönnettävää tukea

- Starttiraha ei vääristä alan kilpailutilannetta



Yrittäjäkoulutuksista
    Starttiraha ja yrittäjäkoulutus on mahdollista 

yhdistää joustavasti. Esimerkiksi starttirahan 
saamisen aikana voi aloittaa yrittäjäkoulutuksen. 
esim. TE-toimistot  ja ELY-keskus tarjoavat 
koulutusta yrittäjiksi aikoville ja jo 
yritystoiminnan aloittaneille.

    Koulutuksissa käsitellään yrittämisen 
perusedellytyksiä, yritystoiminnan periaatteita ja 
vaatimuksia sekä yrittäjän ominaisuuksia. 
Kursseilla voi arvioida ja kehittää omaa 
liikeideaansa eteenpäin.



Kiitos mielenkiinnosta

    Kun mielessäsi on liikeidea ja olet 
kiinnostunut oman yrityksen perustamisesta / 
starttiraha-asioissa
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