Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

Aloittavan yrittäjän palvelut
Kaakkois-Suomi
Yrittäjyys mielessä

Yrityksen perustaminen

TE-palvelut järjestää yhteistyössä seudullisten
yrityspalvelutoimijoiden kanssa infotilaisuuksia,
jossa yhden päivän tai iltapäivän aikana saat tietoa
yrityksen perustamiseen liittyvistä käytännön
toimista.

Tutustu Suomi.fi -palvelun yrityksen
perustamispolkuun, johon on koottu asioita, joita
yritystoimintaa suunnittelevan tulee ottaa huomioon
yritystä perustaessaan.

TE-palvelut tarjoaa uravalmennuksena asiakkailleen
yrittäjyyden kartoituspalvelua, jossa yrittäjäksi
ryhtymistä harkitseva saa tietoa yrittäjyydestä ja
yrittäjyyden eri vaihtoehdoista sekä neuvontaa ja
ohjausta yrittäjävalmiuksiin, yrittäjänä toimimisen
edellytyksiin ja yritystoiminnan kehittämiseen
liittyvissä asioissa.
• Seuraavat alueellamme järjestettävät
infotilaisuudet ja uravalmennukset löydät
tapahtumakalenteristamme.
• Jos olet kiinnostunut uravalmennuksesta, ole
yhteydessä työnantaja- ja yrityspalveluihimme
tai omaan asiantuntijaasi.
Jos olet TE-toimiston asiakas ja sinulla ei ole
ammattia, olet vaihtamassa ammattia tai olet ollut
pitkään poissa työmarkkinoilla, työkokeilu voi olla
yksi mahdollisuus yrittäjyyteen tutustumisessa.
• Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan olet ohjatusti
yrittäjän rinnalla tutustumassa yrittäjyyteen
liittyviin työtehtäviin. Useimmiten työkokeilu
kestää 1–2 kuukautta.
• Jos olet kiinnostunut työkokeilusta, ole yhteydessä omaan asiantuntijaasi TE-palveluissa.

Kun yrittäjäksi ryhtyminen vaikuttaa todennäköiselle,
voit jo ennen yritystoiminnan alkamista hakeutua
yrittäjyyskoulutukseen vahvistamaan yritystoimintaan liittyvää osaamistasi.
• Seuraavat TE-palvelujen yrittäjyyskoulutukset
löydät te-palvelut.fi-palvelusta (Haussa olevat
työvoimakoulutukset).
• Myös eri oppilaitokset järjestävät yrittäjyyskoulutuksia.
Lisäksi seudulliset yrityspalvelutoimijat tarjoavat
sinulle henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta
yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksistä.
• Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy kehy.fi
• Cursor Oy cursor.fi
• Kouvola Innovation Oy kinno.fi
• Wirma Lappeenranta Oy wirma.fi
• ProAgria Etelä-Suomi proagria.fi

Tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen perustamiseen liittyvistä käytännön toimista:
Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalvelu 0295 020 500 suomi.fi
Tietoa alueen kehitysnäkymistä:
Työmarkkinoiden tila ja näkymät ely-keskus.fi
TEM toimialapalvelu temtoimialapalvelu.fi
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Alueelliset kehitysnäkymät ely-keskus.fi
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Starttiraha – tukea toimeentuloon yritystoiminnan alkuvaiheessa
Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin kuuluva työllistämistuki, jolla voidaan tukea yrittäjän toimeentuloa
yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tukea voi hakea työtön, työssä käyvä, opiskelija tai muu päätoimiseen ja jatkuvaan
yritystoimintaan ryhtyvä. Starttirahaan ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta, vaan kyseessä on harkinnanvarainen tuki, josta päättää TE-toimisto.
Starttirahaa haetaan 6 kk jaksoissa, jokaista
erillisellä hakemuksella.
• Starttirahaa myönnetään enintään 12 kk ajalle,
kuuden kk jaksoissa
• Starttirahan määrä vuonna 2019 on 32,40 €/pv
• Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista
tuloa
Myöntämisen ehtoja
• Hakijalla on riittävät valmiudet alalle (koulutus
ja/tai työkokemus) ja yrittäjäksi (yrittäjäkokemusta tai soveltuvaa yrittäjäkoulutusta)
• Liiketoimintasuunnitelma on arvioitu
kannattavaksi
• Yritystoiminnalla on riittävä käynnistymisvaiheen turvaava rahoitus
Starttirahan esteitä
• Päätoiminen yritystoiminta on aloitettu ennen
kuin tuen myöntämisestä on päätetty
• Muu tulo, mm. palkka, opintotuki,
vanhempainpäiväraha, eläkkeet
• Verovelka tai ulosottovelka
• Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen
toimeentulon
• Kilpailun vääristyminen

Kun haet starttirahaa
• Älä rekisteröi yritystä vielä. Tutustu
yritystoiminnan suunnitteluun osoitteessa
suomi.fi.
• Jätä starttirahahakemus sähköisesti osoitteessa
te-palvelut.fi/oma-asiointi.
• Kun olet hakenut starttirahaa, asiantuntijamme
on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi, miten
hakemuksesi käsittely etenee (starttirahaan
liittyvän asiantuntija-arvioinnin hankkiminen,
tarvittavien liitteiden toimittaminen ja
tapaaminen asiantuntijan kanssa).
Starttirahahakemuksen liitteiksi edellytetään
kirjallisina dokumentteina:
• Todistus verojen maksamisesta /
verovelkatodistus, alle 3 kk vanha
(vero.fi/verovelkatodistus)
• Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma, mikäli esität tiedot liitteellä
• Lainalupaus rahoitustarpeita varten
• Muut asiantuntijan pyytämät liitteet
Päätöksen saaminen
Päätöksen starttirahasta saat yleensä 1–2 viikon
kuluessa siitä, kun TE-palveluilla on käytettävissä
hakemuksesi käsittelyyn tarvittavat tiedot.

Yhteystiedot
Palvelemme puhelimitse sekä ajanvarauksella. Tapaamisajan voi sopia soittamalla asiantuntijoille
tai puhelinpalveluun.
Imatra:

Arja Siitonen 0295 042 210
Rauni Velling 0295 042 244

Kotka:

Marjut Marttila 0295 042 136
Mervi Rossi 0295 042 196
(myös Hamina) Kirsi Ala-Outinen 0295 042 156
Kouvola:

Nina Alatalo 0295 042 078
Kaisu Marttila 0295 042 054

Yritysasiakkaiden puhelinpalvelu:
0295 042 001 arkisin kello 9.00–16.15
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Asiointiohjeet, yhteystiedot,
ajankohtaiset asiat ja
tapahtumakalenteri:
te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

Lappeenranta: Virpi Siiri 0295 042 270

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen TE-palvelut
Puh. 0295 042 001
te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

