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Rahoituspalvelut yrityksille 
 

Maakunta (tai Uudenmaan kuntayhtymä) voi myöntää yrityksille tukea liiketoiminnan kehittämiseen, 

kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Tuella kannustetaan pk-

yrityksiä kehittämään toimintaansa, hakemaan kasvua, kannattavuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia 

alueelle.   

 

Lisäksi maakunta (tai Uudenmaan kuntayhtymä) voi myöntää tukea yritysten kehittämispalveluihin. 

Kehittämispalveluilla aktivoidaan ja tuetaan pk-yritysten kehittymistä. Tukea voidaan myöntää 

kehittämistarpeen arvioimiseksi tarpeellisiin analyysipalveluihin sekä toiminnan kehittämiseksi tarpeellisiin 

asiantuntijapalveluihin ja koulutuspalveluihin. 

 

Maakunta voi myös myöntää tukea yrityksen kuljetuskustannuksiin. Tuen tavoitteena on alentaa syrjäisten 

ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja 

siten ylläpitää ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla. Tukea voidaan myöntää harvaan asutuilla alueilla, eli 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella toimiville pk-yrityksille 

niiden valmistamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvien kuljetuskustannusten alentamiseksi. 

 

Edellä todettuja tukia haetaan sähköisesti asiointipalvelupalvelun kautta. Näihin tukiin liittyvä asiointi 

tapahtuu kaikilta osin sähköisesti.  

 

Maakunta vastaa siitä, että yritysten saatavilla on tietoa yrityksille suunnatuista kasvupalveluista ja niiden 

ehdoista. Yritysten rahoitusmahdollisuuksia varten maakunta määrittelee palveluprosessit, joihin kuuluu 

asiakkaiden opastus (verkkopalvelut, puhelinpalvelut, sähköisen asioinnin mahdollisuudet). 

 

Rahoituspalvelut alueiden kehittämiseen 
 

 Maakunta voi myöntää tukea sekä julkisille että yksityisille yhteisöille alueiden kehittämiseen liittyviin 

hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää : 

o Alueiden kasvua ja elinkeinorakenteen monipuolistamista, kuntien välisen alueiden 

kehittämisen yhteistyön edistämistä, innovaatioiden kehittämisen edellytysten luomista tai 

yritysten toimintaedellytysten kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin (alueellinen 

kehittämistuki) 

o kuntien toteuttamiin perusrakennetta koskeviin investointihankkeisiin (perusrakenteen 

investointituki) 

o ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämishankkeisiin 

o liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin 

o opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin 

o työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin 

o tekniseen tukeen 

 



Edellisten lisäksi maakunta voi myöntää tukea pääomasijoitustoimintaan. Tukia haetaan sähköisesti 

EURA2014-järjestelmän kautta silloin, kun kyse on rakennerahastorahoituksesta. Yleiskatteellisista varoista 

rahoitettavia ao. tukia taas voidaan hakea myös paperilomakkeella.  

 

Rahoitusmahdollisuuksia varten maakunta määrittelee palveluprosessit, joihin kuuluu asiakkaiden opastus 

(verkkopalvelut, puhelinpalvelut, sähköisen asioinnin mahdollisuudet). 

 

  



 

 

 

 

 

Apukysymykset: Mihin rahoitusta voi saada ja miten sitä haetaan? Onko käytössä sähköinen 

asiointijärjestelmä? YSA? 

 

MISTÄ? 

 Maakunta voi myöntää tukea alueiden kehittämiseen: 

o Alueiden kasvua ja elinkeinorakenteen monipuolistamista, kuntien välisen alueiden 

kehittämisen yhteistyön edistämistä, innovaatioiden kehittämisen edellytysten luomista tai 

yritysten toimintaedellytysten kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin (alueellinen 

kehittämistuki) 

o kuntien toteuttamiin perusrakennetta koskeviin investointihankkeisiin (perusrakenteen 

investointituki) 

o ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämishankkeisiin 

o liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin 

o opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin 

o työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin 

o tekniseen tukeen 

o pääomasijoitustoimintaan.  

 

o Maakunta/Uudenmaan kuntayhtymä voi yleiskatteellisista varoista myöntää tukea yrityksen: 

o kehittämistarpeiden arvioimiseksi tarpeellisiin analyysipalveluihin sekä toiminnan 

kehittämiseksi tarpeellisiin asiantuntijapalveluihin ja koulutuspalveluihin; liiketoiminnan 

kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. 

o Maakunta voi myöntää rakennerahastovaroista tukea rakennerahasto-ohjelman mukaisiin 

eräisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. 

o Lisäksi maakunta voi myöntää yrityksille työllistämistukea työllistämiseen. 

o Rahoituspalvelut yritystoimintaa aloitteleville: 

Starttirahoitus. 

Maakunta vastaa siitä, että yritysten saatavilla on tietoa yrityksille suunnatuista 

kasvupalveluista ja niiden ehdoista.   

Maakunta vastaa siitä, että henkilöasiakkaat saavat tietoa starttirahamahdollisuudesta. 

o Rahoitusmahdollisuuksia varten maakunta määrittelee palveluprosessit, joihin kuuluu 

asiakkaiden opastus (verkkopalvelut, puhelinpalvelut, sähköisen asioinnin mahdollisuudet). 

 


