
Starttirahalla yrittäjäksi 

Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä  
turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen aikana. 

Starttirahan hakeminen 

Starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta (=TE-toimisto), joka tekee 
starttirahapäätöksen. TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon starttirahan 
myöntämisedellytysten lisäksi hakijan taloudellisen tuen tarpeen. 

Päätöksen tekeminen 

Päätöstä valmistellessaan Kokkolan TE-toimisto pyytää ulkopuoliselta asiantuntijalta 
(Kokkolanseudulla: Uusyrityskeskus Firmaxi ) arviota mm. starttirahan hakijan 
yrittäjävalmiuksista, yritysidean kannattavuudesta ja alan kilpailutilanteesta. 

Starttirahapäätös tehdään yleensä kahdessa jaksossa. Jakson pituus voi olla enintään 
6 kuukautta. Jos kahden jakson jälkeen arvioidaan olevan edelleen tarvetta 
toimeentulon turvaamiseen, voidaan starttirahaa myöntää kolmannelle jaksolle, 
kuitenkin enintään 6 kuukauden ajaksi. Starttirahaa voidaan maksaa näin ollen 
enintään 18 kuukautta. 

Tuen määrä on vuonna 2011

ensimmäiset 6 kk  33,46 e/pv 5 pv/vko (keskimäärin n. 720 e/kk)
seuraavat kuukaudet 25,74 e/pv 5 pv/vko (keskimäärin n. 550 e/kk)
 

Starttirahan jatkoa koskeva hakemus on jätettävä TE-toimistoon aina ennen 
starttirahajakson päättymistä. 

Starttirahan hakulomakkeita saat TE-toimistosta tai osoitteesta: www.suomi.fi/asiointi. 
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Starttirahan saamisen edellytyksiä: 
1

• Hakijalla arvioidaan olevan riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan.
• Perustettavalla yrityksellä on edellytykset kannattavaan toimintaan. 
• Yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.
• Starttirahan saaja ei saa samaan aikaan muuta valtionapua omiin 

palkkakustannuksiinsa eikä työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
• Yritystoiminta ei käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa.
• Starttiraha ei vääristä alan kilpailutilannetta.
• Hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta. Koulutusta 

voidaan järjestää myös tukijakson aikana.

 Starttirahan saamisen rajoitukset 

Starttirahaa ei myönnetä, jos yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo on muulla tavoin turvattu 
esimerkiksi palkkatuloilla, erilaisilla tuilla tai etuuksilla. Tästä on säädetty tarkemmin 
julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (1346/2002). 

Yrittäjäkoulutus auttaa alkuun 

Yritystoiminnan käynnistäminen ja yrittäjäkoulutus on mahdollista yhdistää joustavasti. 
TE-toimistot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tarjoavat 
koulutusta yrittäjäksi aikoville ja yrittäjänä jo toimiville. Lisätietoa 
yrittäjäkoulutustarjonnasta saat TE-toimistoista ja ELY-keskuksesta. 

Ennen starttirahan hakemista ota yhteys Kokkolan TE-toimiston 
asiantuntijaan, jolta saat lisätietoa yrityksen perustamiseen liittyvistä 
asioista: 

Rekrytointineuvoja Anu Jaakola puh. 050 396 1657
Toimialajohtaja Perttu Kellomäki puh. 050 396 1641
Rekrytointineuvoja Irma Liedes puh. 050 396 1782

Tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta: 

www.mol.fi 
www.yrityssuomi.fi 
www.ely-keskus.fi 
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