Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Yrittäjyys
Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa useita yrittäjyyttä tukevia palveluja, olit sitten
kiinnostunut yrittäjyydestä, aloittamassa yritystoimintaa tai toimit jo yrittäjänä.

Tietoa yritystoiminnasta

Ammatinvalinnanohjaus

Suomi.fi:n yritysosio on kattava
palvelu yrittäjäksi aikovalle ja jo yrittäjänä
toimivalle. Palvelussa saat tietoa muun muassa
yrityksen perustamisesta, rahoituksesta, vastuista
ja velvollisuuksista sekä yritystoiminnan
kehittämisestä. Tutustu lisää osoitteessa
www.suomi.fi/yritykselle.

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

Yrittäjäkoulutukset
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutustu yritystoiminnan
suunnitteluun ja perustamiseen Suomi.fin
yritysosiossa ja luo itsellesi oma työtila Oma YritysSuomi -palvelussa. Työtilassa voit laatia
liiketoimintasuunnitelman (LTS), jota pystyt
hyödyntämään esimerkiksi arvioidessasi ideasi
kannattavuutta ja yrittäjyyden aloittamista eri
näkökulmista, hakeutuessasi koulutuksiin tai
hakiessasi rahoitusta ja starttirahaa.
https://oma.yrityssuomi.fi/
Yritys-Suomen puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja
toimivia yrityksiä eri tilanteissa ja antaa neuvontaa
muun muassa yrityksen perustamiseen liittyvissä
asioissa: ma–pe klo 9–16:15, puh. 0295 020 500.
Oppaana yrittäjyyteen toimii
myös www.perustamisopas.fi.
Tietoa on tarjolla eri kielillä!

Työkokeilu
Työkokeilulla voit testata yrittäjyyden
soveltuvuutta sinulle. Etsi yrittäjä, joka toimii
ohjaajanasi ja ota sitten yhteyttä TE-toimistoon.
Voit saada työkokeilun ajalta kulukorvauksen.

Kun sinulla on jo mielessä valmis
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

Työttömänä aloitettu
yritystoiminta
Työnhakijana voit saada neljän kuukauden
ajalta työttömyysetuutta, vaikka aloittaisit
yritystoiminnan. Etuuden saaminen edellyttää,
että yritystoiminta on aloitettu työttömänä
ollessa. Kysy lisää TE-toimiston
työttömyysturvaneuvonnasta puhelimitse
ma-pe klo 9–16.15, puh. 02950 20701.

Henkilökohtainen yritysneuvonta
Paikalliset uusyrityskeskukset ja kehittämisyhtiöt
neuvovat maksutta yrityksen perustamisessa,
esimerkiksi liikeidean toteutettavuuden ja
kannattavuuden arvioinnissa,
rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä sekä
yritysmuodon valinnassa. Yhteystiedot alla.

Paikalliset uusyrityskeskukset ja kehittämisyhtiöt
Varaa aika lähimmälle yritysneuvojalle:
Helsinki
www.newcohelsinki.fi
Keski-Uusimaa, Karkkila
www.keuke.fi
Espoo
www.yritysespoo.fi
Mäntsälä
www.yrityskehitys.net
Vantaa
www.yritysvantaa.fi
Porvoo / Itä-Uusimaa
www.posintra.fi
Hyvinkää
www.yritysvoimala.fi
Vihti / Länsi-Uusimaa
www.yritysvihti.fi
Lisätietoa http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
Lohja, Raasepori / Länsi-Uusimaa www.novago.fi

Lisätietoa http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
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Starttiraha
Starttiraha on harkinnanvarainen TE-palvelu, joka turvaa toimeentuloa kokopäiväiseksi
yrittäjäksi lähtevälle yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tukea voi hakea esimerkiksi työtön,
työelämästä yrittäjäksi siirtyvä tai opiskelija. Kaikki yritysmuodot ja toimialat ovat mahdollisia.

Myöntämisen ehtoja

Kesto ja määrä 2019

 Tuleva yritystoiminta on luonteeltaan
päätoimista ja jatkuvaa.
 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.
uusyrityskeskuksessa.
 Edellytykset yrityksen perustamiselle ja
yritystoiminnan aloittamiselle ovat olemassa:
rahoitus, liiketila, luvat, yms. ovat valmiina

Starttirahaa myönnetään 6 kk:n jaksoissa, yleensä
1-2 jaksoa. Tuen määrä on:
32,40 € / pv eli noin 700 € / kk

Starttirahan esteitä
 Hakijan päätoiminen 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.
Jos aiot laajentaa aiemman sivutoimisen
yrittäjyyden päätoimiseksi, starttirahaa tulee
hakea ja päätös saada ennen kuin toiminta
muuttuu kokopäiväiseksi.
 Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen
toimeentulon; taloudelliset riskit ovat
erittäin vähäiset.
 Muu tulo, mm. palkka, opintotuki,
vanhempainpäiväraha, eläkkeet.
 Vähäistä suurempi verovelka tai
maksuhäiriöt. Tarkistamme luottotietosi.

Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista
tuloa, jota maksetaan max. 5 pvä / vk

Kun haet starttirahaa
1. Älä rekisteröi yritystä vielä.
Perusta oma työtila Oma Yritys-Suomen
verkkopalvelussa oma.yrityssuomi.fi. Saat
opastusta puhelimitse p. 0295 020 500.
2. Laadi alustava liiketoimintasuunnitelma
(LTS) ja kannattavuuslaskelmat
Oma Yritys-Suomessa.
3. Varaa aika henkilökohtaiseen
neuvontaan esim. lähimmässä
uusyritys- keskuksessa kts.
edellinen sivu.
4. Viimeistele LTS ja laskelmat ja hanki muut
kirjalliset liitteet hakemukseesi
o Tilaa www.vero.fi/verovelkatodistus ja
o Tarvittaessa pyydä lainalupaus
rahoitustarpeita varten
o Neuvottele (esi)sopimus
toimitiloista
o Ajan tasalla oleva CV
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. Otamme sinuun yhteyttä hakemuksen
saavuttua ja saat päätöksen noin 2 viikossa
pyydettyjen liitteiden ja lisätietojen
toimittamisesta.
8. Yritystoiminnan aloittamisen jälkeen voit
hakeutua maksuttomaan Startti Plus 2.0
-palveluun myynti- ja markkinointitaitojesi
kehittämiseksi.

