Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto

Starttiraha
Starttirahalla tuetaan uuden yrittäjän
toimeentuloa yritystoiminnan alussa. Starttiraha
on henkilökohtaista, veronalaista etuutta.
Starttirahaa voi saada henkilö, joka siirtyy
esim. työttömyydestä, palkkatyöstä,
opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi
yrittäjäksi.
Starttiraha haetaan 6 kk:n jaksoissa –
enimmäistukiaika on 12 kk.
Starttirahan määrä (v. 2021) on n. 700 e/kk.

Myöntämisen ehtoja


päätoiminen yrittäjyys



riittävät valmiudet alalle: koulutus,
työkokemus



riittävät valmiudet yrittäjäksi:
yrittäjäkokemusta tai yrittäjäkoulutusta,
esim. TE-toimiston järjestämä yrittäjän
peruskurssi



suunnitellun liiketoiminnan arvioidaan
olevan kannattavaa



Jos aiot laajentaa sivutoimisen yrittäjyyden
päätoimiseksi, ota yhteyttä TE-toimistoon



Työttömänä voit aloittaa yritystoiminnan
myös 4 kk ajan sovitellulla
työttömyysetuudella

(työttömyysturvaneuvonta 0295 020 701)



yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen
toimeentulon.

Kun haet starttirahaa:
1. Tutustu yritystoiminnan suunnitteluun:
www.suomi.fi – sivuilla. Älä rekisteröi
yritystä vielä.
2. Ota yhteyttä TE-toimiston asiantuntijaan,
kts. yhteystiedot. Ole tarvittaessa
yhteydessä seudulliseen yritysneuvontaan.
3. Tee alustava liiketoimintasuunnitelma
oma.yrityssuomi.fi –palvelussa.
4. Yrittäjävalmiuksien parantamiseksi voit
hakeutua yrittäjäkoulutukseen www.te-palvelut.fi – sivuilta löytyy ”Haussa
oleva työvoimakoulutus”
5. Jätä starttirahahakemus sähköisesti
www.te-palvelut.fi – OMA ASIOINTI
6. Lähetä liitteet sähköisen starttihakemuksen
mukana tai toimita sovitusti
 Liiketoimintasuunnitelma ja
kannattavuuslaskelma
 Verovelkatodistus, alle 3 kk vanha
(www.vero.fi/verovelkatodistus)
 Lainalupaus (jos on)
 Muut asiantuntijan pyytämät liitteet

Päätöksen saaminen
Starttirahan esteitä


kokoaikainen yritystoiminta on aloitettu
ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty



muu tulo, mm. palkka, opintotuki,
vanhempainpäiväraha, eläkkeet



verovelka tai ulosottovelka/selvitettävä!



toimialan kireä kilpailutilanne



TE-toimisto antaa päätöksen starttirahasta
viikon sisällä siitä, kun kaikki päätöksen
teossa tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet
TE-toimistoon



Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, josta
päättää TE-toimisto

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto

Yhteystiedot
Alkavan yrittäjyyden asiantuntijat Pohjois-Karjalan TE-toimistossa:

JOENSUUN SEUTU:

PIELISEN KARJALA:

Minna Komulainen
puh. 0295 043 062
minna.komulainen@te-toimisto.fi

Minna Pulli
puh. 0295 043 130
minna.pulli@te-toimisto.fi

Jukka Litja (service in English)
puh. 0295 043093
jukka.litja@te-toimisto.fi

KESKI-KARJALA:
Aira Parkkinen
puh. 0295 043 118
aira.parkkinen@te-toimisto.fi

Seudulliset yrityspalvelut:

Business Joensuu, puh. 010 419 8011 Joensuu, Ilomantsi, Heinävesi, Outokumpu ja
Polvijärvi
Keti Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy puh. 050 502 0367 Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi
Juuka

puh. 050 322 7266

Kontiolahti puh. 050 4724144
Lieke Lieksan Kehitys Oy Lieksa puh. 040 181 7804
Liperi

puh. 050 4728575

Pikes Pielisen-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy puh. 0400 905 829 Nurmes ja Valtimo
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