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TE-palvelut aloittavalle yrittäjälle

Monipuolista neuvontaa, valmennusta, koulutusta sekä
taloudellista tukea yritystoiminnan alkutaipaleella

Aloittaville yrittäjille, yritystoiminnasta kiinnostuneille,
sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseen yrittäjyyteen
siirtyville sekä toimivan yrityksen jatkajille kaikilla toimialoilla

Tavoitteena tukea yritystoiminnan aloittamista
ja edistää yrittäjyyttä

te-palvelut.fi

TE-palvelut aloittavalle yrittäjälle
Aloittavalle yrittäjälle tarjottavat TE-palvelut ovat
Aloittavan yrittäjän neuvonta
Ura- ja yrittäjävalmennus ja -koulutus
Toimivan yrityksen jatkaminen

Huom. Aloittavaa yrittäjää palvelee myös laaja YritysSuomen seudullisten yrityspalvelujen verkosto.

Aloittavan yrittäjän neuvonta
Aloittavan yrittäjän neuvonta tarjoaa tietoa yritystoiminnan aloittamiseen, perustamiseen, rahoittamiseen ja vakiinnuttamiseen liittyvissä asioissa. Palvelun avulla liiketoiminta voidaan rakentaa alusta
alkaen luotettavalle perustalle.
Tietoa on mahdollista saada verkosta, puhelimitse tai henkilökohtaisesti yritysasiantuntijalta. Lisäksi Yritys-Suomen verkko- ja puhelinpalvelut tarjoavat monipuolisesti tietoa yrityksen perustamisesta.
Yritys-Suomen verkkopalvelussa voi tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida liikeidean kannattavuutta tai tehdä yrittäjätestin.

Starttiraha

aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa
yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys
ja vakiinnuttaminen arviolta kestää. Starttirahaa
on mahdollisuus saada, jos
olet työtön työnhakija
siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä,
opiskelusta tai kotityöstä
laajennat sivutoimisena harjoittamaasi yritystoimintaa päätoimiseksi. Starttirahaa ei kuitenkaan voida myöntää, jos
päätoiminen yritystoiminta on alkanut ennen kuin starttirahan myöntämisestä oni päätetty. Yritystoiminnan aloittamista ja päätoimisuutta arvioidaan työttömyysturvalain
2 luvun 5 §:n mukaan.
TE-toimisto myöntää harkintansa mukaan starttirahan, kun se on
selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.
Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa
päätoiminen yrittäjyys
riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
tarpeellisuus toimeentulon näkökulmasta.
Starttirahaa haetaan TE-toimiston verkkopalvelussa. Starttirahan
määrä on päivää ja henkilöä kohti peruspäivärahan suuruinen ilman
peruspäivärahan korotusosaa.

Valmennusta ja koulutusta yrittäjyyteen
TE-toimisto järjestää aloittaville yrittäjille työvoimakoulutuksena erilaisia maksuttomia valmennuksia. Voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen, jos yrittäjyys on sinulle yksi uravaihtoehto, jos aiot yrittäjäksi tai olet jo perustanut yrityksen.
Uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.
Yrittäjävalmennuksessa aloittava yrittäjä saa
yleiskuvan yrittäjyydestä
käytännön näkökohtia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä
toimimisesta
tietoa, millaiset valmiudet ja edellytykset osallistujalla on
yrittäjyyteen.
Yritystoiminnan voi käynnistää joustavasti yrittäjäkoulutuksen avulla. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

Huom. Yritystoiminnan voi aloittaa vasta sen jälkeen,
kun tuki on myönnetty.

Toimivan yrityksen jatkaminen
TE-toimiston Avoimet työpaikat -palvelun avulla on mahdollista löytää yritykselle jatkaja tai yrityskumppani, joka voi
myöhemmin tarvittaessa jatkaa yritystoimintaa. Avoimet
työpaikat -palvelussa on mahdollista etsiä kumppania myös
osuuskuntaan ja franchising-ketjuun. Yrittäjyyttä koskevat
työpaikkailmoitukset löytyvät Avoimet työpaikat -palvelusta,
kun valitset työn tyypiksi yrittäjän.
Yrittäjäilmoituksen voi jättää
TE-toimistoon tai sen voi
tehdä verkossa.
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