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Maaseudun yritysrahoitusta  monipuolisesti - kuorimakoneesta 
jumppavideoihin 

Maaseudun yritysrahoituksella tuetaan yritysten kasvua monipuolisesti eri 
toimialoilla, jotta kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa 
ja työpaikkoja. Huhti-kesäkuussa 2019 maaseutuohjelman rahoitusta sai 
Kaakkois-Suomessa 6 yritystä. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä lähes 118 000 
eurolla.  
 
Esimerkiksi iittiläinen Oy Finprofile Ltd sai investointitukea pylväiden 
kuorimakoneen hankintaan viennin tehostamiseksi. Savitaipalelainen Taina Valsi 
sai rahoitusta perustaakseen verkkopalvelun, jossa tarjotaan liikuntavideoita 
asiakkaiden kehonhallintaharjoittelun tueksi.  

 
Hankerahoitusta Saimaariumille, savusaunaan ja ikäihmisten 
laadukkaaseen kotona asumiseen 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 20 eri 
kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta huhti-kesäkuussa 2019 
yhteensä noin 1,16 miljoonaa euroa.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa kahta Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy:n kehittämishanketta. TATU II -hankkeessa edistetään 
pienten sote-alan yritysten yhteistyötä ja liiketoimintaosaamista. 
Helmi – Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke tukee ikäihmisten laadukasta 
kotona asumista. Keinoina ovat yksinäisyyttä kokevien ikäihmisten ohjaaminen 
mielekkäiden harrastusten pariin sekä laaja yhteistyö ikääntyneiden ja heidän 
läheistensä sekä palveluyritysten, julkisen sektorin ja yhdistysten välillä. 

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry sai maaseutuohjelman 
rahoitusta Saimaarium-hankkeelleen, jossa tuotetaan sisältöä Saimaan luontoa 
ja vesiensuojelua esitteleviin näyttelyihin ja jalkautetaan vesiensuojelun 
toimenpiteitä ja ilmastokasvatusta kyliin.  
Leader Länsi-Saimaa ry puolestaan rahoittaa Saimaan saunaseuran suositun 
savusaunan ja sen piha-alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kohentamista 
Lappeenrannan Joutsenossa. 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry ja Pohjois-Kymen Kasvu ry käynnistävät 
molemmat omat teemahankkeet, joista tuetaan yhdistysten pieniä, 
yleishyödyllisiä investointeja. Kärki-Leaderin teemahankkeessa tuetaan 
uusiutuvaan energiaan perustuvia tai asumismiljöötä kohentavia investointeja. 



   

 

 

  
 

Pohjois-Kymen teemahankkeen tavoitteena on esimerkiksi 
parantaa yhteisiä kokoontumistiloja ja lisätä 
harrastusmahdollisuuksia kylissä. 

Usean rahoitetun kehittämishankkeen tavoitteena on alueen 
matkailullisen vetovoiman ja matkailuun liittyvien palveluiden kehittäminen. 
Esimerkiksi Kouvolassa ja Iitissä tehdään tutuksi Länsi-Kymen kulttuuritietä ja 
Virolahdella virkistetään Harjun Vahtivuoren tapahtumaelämää.  

 
Maaseuturahoitus kannustaa yrityksiä investoimaan ja kehittämään 
toimintaansa  

ELY-keskus ja Leader-ryhmät kannustavat yrittäjiä investoimaan ja kehittämään 
toimintaansa. Yritystuen osuus toimenpiteen kokonaiskustannuksesta vaihtelee 
tukimuodosta riippuen 20 prosentista jopa sataan prosenttiin. 

Maaseudun yritystukien ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva. Kaikki 
rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta 
hankerekisteristä, josta tietoa voi hakea alueittain, tukimuodon tai hakijan / 
hankkeen nimen perusteella. Maaseuturahoitusta saaneisiin yrityksiin ja 
hankkeisiin voi tutustua myös kaakonkantri.fi -sivuilla. 

 

Lisätietoa 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien toiminnanjohtajat (yhteystiedot 
hankelistauksen yhteydessä). Kesälomien takia yhteyshenkilöiden 
tavoitettavuudessa voi olla viiveitä. 

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
huhti-kesäkuussa 2019 myöntämät yritys- ja hanketuet 

 

https://tietopalvelu.mavi.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
http://kaakonkantri.fi/

