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Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki
Starttiraha on TE-palvelu, jolla tuetaan uuden yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan alussa. Tukea voi hakea työtön,
työssä käyvä, opiskelija, sivutoiminen yrittäjä tai muu päätoimiseen ja jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvä. Starttiraha
on harkinnanvarainen tuki, josta päättää TE-toimisto.

Myöntämisen edellytyksiä:
 Tuleva yritystoiminta on luonteeltaan

päätoimista ja jatkuvaa
 Hakijalla on oltava riittävät valmiudet alalle ja

yrittäjäksi
 Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat ovat

valmiina ja toiminta on arvioitu kannattavaksi
 Kaikki edellytykset perustaa yritys ja aloittaa

liiketoiminta on kunnossa (rahoitus, liiketila ja
luvat yms)

Starttirahan myöntämisen esteitä:
 Päätoiminen yritystoiminta on aloitettu ennen

kuin tuen myöntämisestä on päätetty
 Hakija toimii jo päätoimisena yrittäjänä tai on

yrittäjään verrattavassa asemassa
osakeyhtiössä

 Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen
toimeentulon

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

 Vähäistä suurempi verovelka tai maksuhäiriöt

Kesto ja määrä:
 Starttirahaa myönnetään 6 kk jaksoissa.

Enimmäistukiaika on 12 kk. Tuen määrä on
33,78 €/pv eli n. 700 €/kk. Starttiraha on
henkilökohtaista, veronalaista tuloa, jota
maksetaan max. 5 päivältä viikossa.

Olethan yhteydessä TE-toimistoon, jos olet
laajentamassa sivutoimista yrittäjyyttä päätoimiseksi.
Työttömänä voi aloittaa yritystoiminnan myös 4 kk:n
ajan sovitellulla työttömyysetuudella
(työttömyysturvaneuvonta 0295 020 701).

Tutustu yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimiseen Oma
Yritys-Suomen verkkopalvelussa
(oma.yrityssuomi.fi). Oppaana yrittäjyyteen toimii
myös yrityksen perustamisopas:
www.perustamisopas.fi .

Yrittäjävalmiuksien parantamiseksi voit hakeutua
työvoimakoulutuksena järjestettävään
yrittäjäkoulutukseen, tutustu: http://www.te-palvelut.fi

Kun haet starttirahaa:
1. Älä rekisteröi yritystäsi ennen kuin

starttirahapäätös on tehty. Varaa hakemuksen
käsittelyyn riittävästi aikaa. Perusta oma työtila
Oma Yritys-Suomen verkkopalveluun:
oma.yrityssuomi.fi. Tee verkkopalvelussa
alustava liiketoimintasuunnitelma ja
kannattavuuslaskelmat.

2. Yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa
tarvittaessa sinua neuvoo Keski-Suomen
Yritysidea, jos asut Hankasalmella, Joutsassa
Jyväskylässä, Konnevedellä, Laukaassa,
Toivakassa tai Uuraisilla. Muuten asioi
paikallisessa kehittämisyhtiössä tai kotikuntasi
elinkeinoneuvonnassa.

3. Viimeistele liiketoimintasuunnitelma ja
kannattavuuslaskelmat (käytä
oma.yrityssuomi.fi) ja hanki muut kirjalliset
liitteet.

4. Jätä starttirahahakemus liitteineen sähköisesti:
te-palvelut.fi/oma-asiointi. Kysy tarvittaessa
lisätietoja TE-toimiston yritysasiantuntijalta,
yhteystiedot esitteen toisella puolella.

5. Otamme sinuun yhteyttä hakemuksen saavuttua.

Starttihakemukseen tarvittavat liitteet:
 LTS ja kannattavuuslaskelma
 Verovelkatodistus, alle 3kk vanha

(www.vero.fi/verovelkatodistus)
 Lainalupaus rahoitustarpeita varten, mikäli

ulkopuolisen rahoituksen saanti on edellytys
toiminnan aloittamiselle

 Ansioluettelo eli CV
 Todistus yrittäjäkoulutuksen käymisestä tai

selvityksesi yritysvalmiuksistasi
 Muut asiantuntijan pyytämät liitteet

Päätöksen starttirahasta saat 3-4 viikon kuluessa
hakemuksen ja pyydettyjen liitteiden toimittamisesta.

.



Seudulliset yrityspalvelut Keski-Suomessa:
Keski-Suomen TE-toimisto
PL 400, 40101 Jyväskylä

www.te-palvelut.fi
TE-toimiston yritysasiantuntijat ja yhteystiedot:

Jyväskylän seutu ja Äänekosken seutu: Arja Rintanen, puh. 0295 046 144
Keuruun seutu, Jämsän seutu ja Joutsan seutu: Teija Kunnari, puh. 0295 046 102

Saarijärvi-Viitasaaren seutu: Marko Piispanen, puh. 0295 046 154
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Keski-Suomen Yritysidea
CrazyTown

Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
p.  014 248 4002 (arkisin klo 9–12)

www.yritysidea.fi

Yritystehdas Oy
Innova 1, 9. kerros

Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
www.yritystehdas.fi/

Jämsän kaupungin yrityspalvelut
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

p. 040 778 9512
www.jamsa.fi

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Aloha-Tietotalo

Virastotie 4, 43500 Karstula
p. 044 4596 604

www.karstulanseutu.fi

Kehittämisyhtiö Keulink Oy
eCenter, 3. kerros

Keskusaukio 3, 42700 Keuruu
p. 0400 342 915
www.keulink.fi

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari

p.  014 577 6200
www.witas.fi

Saarijärven yrityspalvelut
Sivulantie 11, PL 13, 43101 Saarijärvi

p. 044 4598 300 ja 014 4598 208 (vaihde)
www.saarijarvenyrityspalvelut.fi

Äänekosken kaupungin elinvoimayksikkö
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

yritysneuvonta p. 040 668 1978 ja 040 156 2583
www.aanekoski.fi


