Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto

Aloittavan yrittäjän palvelut
Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä tai suunnitteletko
yritystoiminnan aloittamista?

•et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi
esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä
*olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat

Ota mahdollisimman aikaisin yhteyttä alueesi työ- ja
elinkeinotoimistoon. Aloittavana yrittäjänä voit saada
starttirahaa tai työttömyysturvaa, jos tietyt
edellytykset täyttyvät.
Tutustu Suomi.fi osioon Yrityksen perustaminen.
Sieltä löydät runsaasti tietoa ja neuvoja, jotka
auttavat, kun pohdit yrittäjyyttä.

yritystoimintaa päätoimiseksi

Voit myös käynnistää yritystoiminnan joustavasti
yrittäjäkoulutuksen lomassa. TE-toimistot tarjoavat
koulutusta niille, jotka aikovat yrittäjäksi tai jo
toimivat yrittäjänä. Kysy lisää TE-toimistosta ja katso
haussa olevat yrittäjäkoulutukset.
TE-toimisto on hankkinut ostopalveluna
Valmennusmajakka Oy:ltä kainuulaisille yrittäjyyttä
harkitseville tai jo yrityksen perustaneille henkilöille
neuvontapalvelua liikeidean kirkastamiseen tai
yrityksen toiminnan kehittämiseen.
Palveluun ohjaus: Maija Granqvist
p. 0295 039 033
maija.granqvist@te-toimisto.fi

.Starttiraha

–aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja turvaa
yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka
yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen
arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden
ajan.
Starttirahaa voit saada, jos
•olet työtön työnhakija

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on
selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva
vaihtoehto työllistyä.
Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa
•päätoiminen yrittäjyys
•riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
•mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
•tarpeellisuus toimeentulon kannalta
•yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki
on myönnetty
Kun harkitset yrityksen perustamista, ole hyvissä
ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä
yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, joka selvittää
mahdollisuutesi starttirahan saamiseen.
Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TEtoimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta.
Hae starttirahaa TE-toimistolta Oma asiointiverkkopalvelussa, jossa selvität muun muassa
yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelman.
TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle
starttiraha. Päätöksessä otetaan huomioon muun
muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden
yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.
Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen
saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.
Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja
TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle
(KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden
kuluessa jakson päättymisestä.
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Koulutusta yrittäjyyden alkuun

Hannele Tuovila,

Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan
aikaan, jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää
työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille
maksuttomia kursseja. Sopivaa koulutusta
järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

Kansainvälinen rekrytointi

Starttirahaa koskevat säännökset ovat julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja
valtioneuvoston asetuksessa.

puh. 0295 039 115
hannele.tuovila(at)te-toimisto.fi

Heikki Romppainen
Muutosturva ja työelämän laatu

Oma Yritys-Suomi –palvelu verkossa

puh. 0295 039 094

Oma Yritys-Suomi -palvelu sisältää tietoa ja
työkaluja sekä aloittavien että jo toimivien yritysten
tarpeisiin. Voit esimerkiksi tehdä
liiketoimintasuunnitelmasi Oma Yritys-Suomi palvelun työkaluilla ja hyödyntää näitä tietoja
starttirahan hakemisessa.

heikki.romppainen(at)te-toimisto.fi

Kirsi Hämäläinen
Palvelujohtaja puh. 0295 039 044
kirsi.hamalainen(at)te-toimisto.fi

Kainuun TE-toimiston
työnvälitys- ja yrityspalvelut
puh 0295 039 001

Maija Granqvist
Alkavan yrittäjän palvelut, palvelutoimialat
puh. 0295 039 033
maija.granqvist(at)te-toimisto.fi
-lomansijaisena Kerttu Kaartinen

Pentti Hyypijev
Yhteishankintakoulutukset, teollisuustoimialat
puh. 0295 039 031
pentti.hyypijev(at)te-toimisto.fi

