
 
 
 
 
 
 
 

          Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto  

Yrittäjyys 
 
Työ- ja elinkeinotoimisto ja alueen yritysneuvontaorganisaatiot tarjoavat yrittäjyyttä tukevia  
palveluita yrittäjyydestä kiinnostuneille, aloittaville ja jo toimiville yrittäjille. 

Suunnittelun tueksi  

Suomi.fi-verkkopalvelussa saat tietoa muun muassa yrityksen perustamisesta, rahoituksesta, vastuista 
ja velvollisuuksista sekä yritystoiminnan kehittämisestä. Voit laatia oman liiketoimintasuunnitelman Oma 
Yritys-Suomi -sivustolla.  
 
Yritys-Suomen puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia yrityksiä eri tilanteissa ja antaa neuvontaa 
muun muassa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9-
16:15, puh. 0295 020 500.  
 
Tutustu Uusyrityskeskusten perustamisoppaaseen  alkavalle yrittäjälle. Oppaita on eri kielillä. Katso 
sivustolta myös muut yrittäjän oppaat.  

Ammatinvalinnanohjaus ja työkokeilu 

TE-palveluiden maksuton ja kaikille avoin ammatinvalinnanohjaus (AVO) auttaa arvioimaan yrittäjyyden 
soveltuvuutta uravaihtoehtona. Varaa aika henkilökohtaista ohjausta varten puhelimitse ma-to klo 12-14, 
puh. 02950 41400. Lisäksi voit työkokeilulla testata yrittäjyyden soveltuvuutta sinulle. Etsi yrittäjä, joka 
toimii ohjaajanasi ja ota sitten yhteyttä TE-toimistoon.  

Yrittäjäkoulutukset 

Kun sinulla on jo mielessäsi liikeidea, voit hakeutua koulutukseen kehittämään omaa yrittäjäosaamista. 
Haussa olevia, maksuttomia yrittäjyyskoulutuksia löydät TE-palveluiden verkkosivuilta. Käytä 
hakusanana "Yrittäjä" ja alueena "Uusimaa". Tutustu koulutuksiin TE-palveluiden verkkosivuilla.   

Henkilökohtainen yritysneuvonta 

Paikalliset yritysneuvontaorganisaatiot neuvovat maksutta yrityksen perustamisessa, esimerkiksi 
liikeidean toteutettavuuden ja kannattavuuden arvioinnissa, rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä sekä 
yritysmuodon valinnassa. 
 
 
Askola ja Myrskylä: www.proagria.fi 
Espoo: www.yritysespoo.fi 
Helsinki: www.newcohelsinki.fi 
Hyvinkää: www.yritysvoimala.fi 
Keski-Uusimaa, Karkkila: www.keuke.fi  
 

Lohja, Raasepori, Siuntio, Hanko ja Inkoo: 
www.novago.fi  
Mäntsälä: www.yrityskehitys.net 
Porvoo: www.posintra.fi 
Vantaa: www.yritysvantaa.fi 
Vihti ja Länsi-Uusimaa: www.yritysvihti.fi



 
 
 
 
 
 
 

          Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto  

Starttiraha 
Starttiraha on harkinnanvarainen TE-palvelu, joka turvaa henkilökohtaista toimeentuloa  
kokopäiväiseksi yrittäjäksi lähtevälle yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tukea voi hakea esimerkiksi  
työtön sekä työelämästä, kotityöstä tai opinnoista yrittäjäksi siirtyvä. Starttirahaa voidaan myöntää myös 
sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi siirtyvälle. Starttirahapäätös tulee saada ennen kuin 
päätoiminen yritystoiminta alkaa. Kaikki yritysmuodot ja toimialat ovat mahdollisia.  
 
Starttirahaa myönnetään 6 kuukauden jaksoissa, yhteensä 1–3 jaksoa. Kolmas jakso on mahdollinen 
vain vuonna 2020 starttirahalla aloittaneille (väliaikainen poikkeus koronasta johtuen).  
Starttirahan määrä on n. 700 euroa kuukaudessa ja tuki on veronalaista etuutta.  

Starttirahan myöntämisen ehtoja ovat: 

 Tuleva yritystoiminta päätoimista ja jatkuvaa. 
 Riittävät valmiudet alalle ja yrittäjyyteen: koulutus, työkokemus, osaaminen. 
 Edellytykset yrityksen perustamiselle, kannattavuudelle ja yritystoiminnan aloittamiselle ovat 

olemassa. Esimerkiksi rahoitus, liiketila ja luvat ovat valmiina.  
 Tuen tarpeellisuus toimeentulon kannalta.  

Starttirahan esteitä ovat: 

 Päätoiminen yritystoiminta aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.  
 Muu tulo esimerkiksi: palkka, opintotuki, vanhempainpäiväraha tai eläkkeet.  
 Verovelka tai maksuhäiriömerkinnät, tarkistamme luottotietosi. 
 Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon. 

Näin haet starttirahaa: 

1. Laadi liiketoimintasuunnitelma (LTS) ja kannattavuuslaskelmat esimerkiksi Oma Yritys-Suomessa. 

2. Varaa aika henkilökohtaiseen neuvontaan oman alueesi yritysneuvontaorganisaatiosta. Saat ajantasaista tietoa 

yritystoiminnan käynnistämiseen sekä palautetta, ohjausta ja uusia näkökulmia liiketoimintasuunnitelmasi 

kehittämiseen.   

3. Viimeistele LTS ja laskelmat yritysneuvontakäynnin jälkeen ja hanki muut kirjalliset liitteet hakemukseesi: 

 Lataa verovelkatodistus OmaVerosta tai tilaa postitoimituksella www.vero.fi/verovelkatodistus   

 Varmista ja osoita yritysrahoituksen järjestyminen. 

 Neuvottele (esi)sopimus toimitilasta.  

 Päivitä ansioluettelo. 

4. Tarkista seuraavalta sivulta, kuulutko 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään. 

Kuntakokeilun asiakas: kysy tarvittaessa lisätietoja kunnasta. TE-toimiston asiakas: kysy tarvittaessa lisätietoa 

Uudenmaan TE-toimistosta: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi 

5. Jätä starttirahahakemus liitteineen sähköisesti TE-palveluiden verkkosivuilla kohdassa Oma asiointi. Hakemus on 

hyvä toimittaa 2–4 viikkoa ennen suunniteltua aloitusajankohtaa. Valitse vastaanottava toimistosi sen mukaan, 

käsitteleekö hakemuksesi kotikunta vai Uudenmaan TE-toimisto. 

6. Otamme sinuun yhteyttä hakemuksen saavuttua pyytääksemme mahdollisesti lisätietoja starttirahahakemuksen 

käsittelyä varten. Saat päätöksen noin kahdessa viikossa pyydettyjen liitteiden ja lisätietojen toimittamisesta. 

 


