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Starttirahaa koskevat hakemukset siirtyvät uuteen
sähköiseen ympäristöön
Starttirahaa koskevat hakemukset siirtyvät aluehallinnon TE-asiointipalveluun 2.5.2022. Tuki pysyy
muuten ennallaan - ainoastaan sitä koskevat hakemukset siirtyvät uuteen sähköiseen ympäristöön,
johon sinut reititetään automaattisesti tutusta TE-palvelujen Oma asiointi -palvelusta.
Asiointipalvelu ohjaa sinua hakemuksen jättämisessä ja tarkistaa myös, ettei hakemuksestasi puutu
tärkeitä tietoja. Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemuksen, vastata täydennys- ja lisätietopyyntöihin, täydentää hakemustasi ja vastaanottaa päätökset.
Saat tiedon saapuneesta päätöksestä ja hakemuksesi mahdollisista täydennystarpeista suoraan asiointipalveluun. Myös tuen maksatusta haetaan päätöksen mukaisesti asiointipalvelussa. Helpommin
haettu tuki on myös helpommin myönnetty ja maksettu!

Näin haet
Starttirahaa koskevat hakemukset jätetään TE-palveluiden henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelun
kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu turvallisesti henkilökohtaisella pankkitunnisteella,
mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kirjautumisen jälkeen ohjaudut automaattisesti aluehallinnon
TE-asiointipalveluun.
Voit täyttää hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikossa. Ohjeet ja liitelomakkeet ovat lisätty asiointipalveluun linkkeinä ja ne ovat myös edelleen saatavissa Suomi.fi-palvelusta. Tutustuthan huolellisesti starttirahasta annettuihin ohjeisiin.
Voit halutessasi tallentaa hakemuksesi keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttöä myöhemmin. Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on otettu vastaan, otettu käsittelyyn tai jos sen käsittelemiseksi tarvitaan
täydentäviä tietoja. Täydennyspyyntöihin vastaat kätevästi suoraan asiointipalvelussa ja tarvittaessa
voit liittää muita henkilöitä mukaan asiasi käsittelyyn. Asiointipalveluun saat kaikki käsittelyyn liittyvät
tiedot ja dokumentit sekä myös päätöksen, kun asiasi on ratkaistu. Voit myös tallentaa tai tulostaa dokumentit palvelusta omaan talteen.

Starttiraha kannustaa jatkamaan yrittäjänä
Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle suunnattu harkinnanvarainen tuki, jonka tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tukea voi saada enintään 12
kuukauden ajalle ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.
Tuki haetaan kahdessa vaiheessa. Ennen yritystoiminnan aloittamista haetaan päätös starttirahasta.
Yritystoiminnan alettua starttirahan maksatusta haetaan kuukausittain jälkikäteen erillisellä maksatushakemuksella. Hakemus tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.
Starttirahan ensimmäinen päätös kattaa tuen yleensä kuudelle kuukaudelle. Voit tehdä starttirahan
jatkohakemuksen, jos tarvitset tukea vielä ensimmäisen päätöksen jälkeiselle ajalle. Jätä jatkohakemus viimeistään kuukausi ennen voimassa olevan starttirahajakson päättymistä.
Starttirahan myöntää alueesi TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelu, jos asuinkuntasi on mukana
työllisyyden kuntakokeilussa ja kuulut sen kohderyhmään. Tuen maksaa KEHA-keskus.
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Lisätiedot
Starttirahan ensisijainen hakutapa on sähköinen ja tulostettavia lomakkeita käytetään vain poikkeustapauksissa. Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen
tarvittavia välineitä, voit hakea tulostettavalla lomakkeella ja toimittaa hakemuksesi postitse. Huomaathan, että KEHA-keskuksen maksatusyksikön osoitetiedot ovat muuttuneet ja käytössä on vain
yksi postiosoite.
•

Starttiraha – tarkemmat ohjeet ja asiointikanavat Suomi.fi-palvelussa

•

TE-palveluiden henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelu

•

KEHA-keskuksen maksatusyksikön yhteystiedot
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