Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Yrittäjyys
Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä,
kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa.

Minustako yrittäjä?

Tietoa yritystoiminnasta

Tutki ensin, onko sinussa yrittäjäainesta ja
puntaroi eri vaihtoehtoja yritystoiminnan
aloittamiseen. Aloita vaikkapa yrittäjätestillä.
https://oma.yrityssuomi.fi/yrittajatesti

Yritys-Suomi on kattavin palvelu yrittäjäksi
aikoville ja toimiville yrittäjille. Saat tietoa mm.
seuraavista aiheista:

Ammatinvalinnanohjaus
TE-palveluiden maksuton
AVO auttaa arvioimaan yrittäjyyden
soveltuvuutta uravaihtoehtona. Varaa aika
henkilökohtaista ohjausta varten puhelimitse
ma–to klo 12–14, puh. 02950 41400

Työkokeilu
Voit testata yrittäjyyden
soveltuvuutta ammattina työkokeilulla. Etsi
yrittäjä, joka voisi toimia ohjaajanasi ja ota
sitten yhteyttä TE-toimistoon. Voit saada
työkokeilun ajalta kulukorvauksen!






Yrityksen perustaminen
Yrityksenä toimiminen
Kehittyminen, kansainvälistyminen
Työnantajuus

Verkkoportaali on käytettävissäsi osoitteessa
www.yrityssuomi.fi
Yritys-Suomen puhelinpalvelu antaa tietoa ja
neuvontaa yleisissä yrityksen perustamiseen
liittyvissä asioissa ma–to klo 9–17,
pe klo 9–16.15. Puh. 0295 020 500.
Oppaana yrittäjyyteen toimii myös
www.perustamisopas.fi – tarjolla eri kielillä!

Yrittäjyyden suunnittelu
Yrittäjyyskoulutukset
Kun sinulla on jo mielessä
liikeidea, kannattaa hakeutua koulutukseen
kehittämään omaa yrittäjäosaamista.
Haussa olevia, maksuttomia
yrittäjyyskoulutuksia löydät TE-palveluiden
verkkosivuilta. Käytä hakusanana ”Yrittäjä” ja
alueena ”Uusimaa”.
www.te-palvelut.fi/koulutushaku

Luo itsellesi verkossa oma työtila, niin saat juuri
sinulle räätälöityä tietoa. Työtila on paras
paikka laatia liiketoiminta-suunnitelma (LTS),
jota usein tarvitset hakeutuessasi koulutuksiin
tai hakiessasi rahoitusta ja starttirahaa.
https://oma.yrityssuomi.fi

Henkilökohtainen neuvonta
Paikalliset uusyrityskeskukset ja
kehittämisyhtiöt neuvovat maksutta
yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa
kuten liikeidean toteuttamiskelpoisuus,
markkina- ja kilpailutilanne, kannattavuuden
edellytykset ja rahoitusvaihtoehdot.
Pääsääntöisesti starttirahan hakijalta
edellytetään neuvontaan osallistumista.

Esiteversio 13.4.2016

Varaa aika lähimmältä neuvojalta:
Helsinki
Espoo
Vantaa

www.newcohelsinki.fi
www.yritysespoo.fi
www.yritysvantaa.fi
Keski-Uusimaa; Vihti, Karkkila www.yritysstartti.fi
Hyvinkää
www.yritysvoimala.fi
Porvoo
www.posintra.fi
Lohja
www.novago.fi

Lisätietoa http://toimistot.te-palvelut.fi/palvelut-aloittaville-yrittajille

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Starttiraha
Starttiraha on TE-palvelu, jolla tuetaan uutta yrittäjää. Tukea voi hakea
työtön, työstä tuleva tai opiskelija. Kaikki yritysmuodot ja toimialat ovat kelpoisia.
TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti tuen tarpeen määrärahatilanteen huomioiden.
Myöntämisen ehtoja

Kesto ja määrä Uudellamaalla 2016

 Yritystoiminta on luonteeltaan
päätoimista ja jatkuvaa.

Starttirahaa myönnetään 6 kk jaksoissa,
yleensä 1-2 jaksoa; kolmas jakso vain erityisistä
syistä. Tuen määrä on pääsääntöisesti:

 Hakijalla on riittävät valmiudet alalle:
koulutus, työkokemus.
 Riittävät valmiudet yrittäjäksi:
yrittäjäkokemusta tai soveltuvaa
yrittäjäkoulutusta.
 Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat ovat
valmiina ja ne on arvioitu kannattaviksi
(esim. lähimmässä Uusyrityskeskuksessa).
 Rahoitus, liiketila ja luvat yms. ovat jo
tiedossa; täytyy olla kaikki edellytykset
perustaa yritys ja aloittaa liiketoiminta.

Starttirahan esteitä
 Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin tuen
myöntämisestä on päätetty.
Aloittamiseksi lasketaan tuotannollisen
toiminnan aloittaminen, myynti, markkinointi
(ml. verkkosivujen julkaisu) sekä
rekisteröinnit alv-, ennakkoperintä- tai
työnantajarekisteriin. Aloittamiseksi ei
lasketa esim. toimitilojen hankintaa tai
markkinaselvityksen tekemistä.
 Hakija toimii jo yrittäjänä tai on yrittäjään
verrattavassa asemassa osakeyhtiössä.
 Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen
toimeentulon; taloudelliset riskit ovat erittäin
vähäiset.
 Muu tulo, mm. palkka, opintotuki,
vanhempainpäiväraha, eläkkeet.
 Vähäistä suurempi verovelka tai
maksuhäiriöt. Tarkistamme luottotietosi.

ensimmäiseltä 6 kk jaksolta
35,95 € / pv eli noin 780 € / kk
seuraavat jaksot
32,68 € / pv eli noin 710 € / kk
Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista
tuloa, jota maksetaan max. 5 päivältä viikossa .

Kun haet starttirahaa:
1. Älä rekisteröi yritystä vielä.
Perusta oma työtila Yritys-Suomen
verkkopalvelussa oma.yrityssuomi.fi. Saat
opastusta puhelimitse p. 0295 020 500.

2. Laadi alustava liiketoimintasuunnitelma ja
kannattavuuslaskelmat Oma YritysSuomessa. Etene vasta, kun olet valmis.

3. Osallistu henkilökohtaiseen
neuvontaan lähimmässä
uusyrityskeskuksessa tai kehittämisyhtiössä.
kts. kääntöpuoli.

4. Viimeistele LTS ja laskelmat ja hanki muut
kirjalliset liitteet hakemukseesi: Tilaa
www.vero.fi/verovelkatodistus ja tarvittaessa
pyydä lainalupaus rahoitustarpeita varten
sekä neuvottele (esi-)sopimus toimitiloista.

5. Kysy tarvittaessa lisätietoa
TE-toimistosta
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

6. Jätä starttirahahakemus liitteineen
sähköisesti TE-palvelujen www-sivuilla
www.te-palvelut.fi  Oma asiointi

7. Päätöksen saat 1–4 viikossa hakemuksen ja
pyydettyjen liitteiden jättämisestä. Päätöstä
nopeuttaa osallistuminen henkilökohtaiseen
neuvontaan (kts. kohta 3.) ennen
starttirahahakemuksen jättämistä.

