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TIEDOTE 11.8.2020 

 

Maaseudun yritysten investointeja tuettiin huhti-kesäkuussa 
yli miljoonalla eurolla Kaakkois-Suomessa 

Yhteensä 13 kaakkoissuomalaista yritystä sai huhti-kesäkuussa 2020 
maaseudun yritysrahoitusta. Yritysten investointeja rahoitettiin kaikkiaan 1,04 
miljoonalla eurolla.  

Suurin yksittäinen rahoitussumma, 448 083 euroa, myönnettiin lemiläisen 
Agromaster Oy:n tuotantotilainvestointiin. Myös iittiläinen Monelle Oy sai 
merkittävän, lähes 400 000 euron tuen Hotelli Radallan kartanomiljöön 
kehittämiseen ja kunnostamiseen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-
ryhmät myönsivät yritysrahoitusta myös kouvolalaisille, imatralaisille, 
savitaipalelaisille ja taipalsaarelaisille yrityksille. 

Investointituet kattavat 20 prosenttia yritysten hankkeiden 
kokonaiskustannuksista. Yritysten investointeja ja kehittämistä tuetaan, jotta 
kaupunkikeskustojen  ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. 
 

Rahoitusta Kaunissaaren vesihuoltoon, kylien digiloikkaan ja matkailun 
kehittämiseen 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 18 
kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta huhti-kesäkuussa 2020 
yhteensä 1,15 miljoonaa euroa.  

Suurimman yksittäisen tuen, 250 000 euroa, myönsi Kaakkois-Suomen ELY-
keskus Kymen Vesi Oy:lle Kaunissaaren vesihuollon kehittämiseen. Saarelle on 
tarkoitus rakentaa runkovesijohto mantereelta ja siten varmistaa puhtaan veden 
saanti ympäri vuoden. Myös matkailun kehittämiseen myönnettiin rahoitusta 
goSaimaa Oy:lle ja Wirma Lappeenranta Oy:n hallinnoimalle 
yritysryhmähankkeelle. 

Leader Länsi-Saimaa ry rahoittaa muun muassa Aurinkovene-hanketta, joka 
edistää uusiutuvan aurinkoenergian käyttöä vesiliikenteessä. Etelä-Karjalan 
Kärki-Leader ja Leader Länsi-Saimaa ry rahoittavat yhdessä Etelä-Karjalan Kylät 
ry:n Digitie-hanketta, jossa opastetaan kyläyhdistyksiä digitaalisten työkalujen ja 
markkinointikanavien hyödyntämisessä. 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry rahoittaa myös Ruokolahden koulun ja 
urheilukentän läheisyyteen suunnitellun Pumptrack-radan rakentamista. Rata 
palvelee skeittaajia, temppupotkulautailijoita, rullaluistelijoita ja pyöräilijöitä. 

Pohjois-Kymen Kasvu ry on myöntänyt rahoitusta muun muassa Selänpään 
aseman monitoimirakennuksen rakentamiseen ja Kymentaan kylän 
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kokoontumistilan remontointiin sekä Parik-säätiön 
selvityshankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää 
rakennusmateriaalien ja muun uusiokäytettävän aineksen 
kierrätystä maaseudulla. 

Leader Sepra rahoittaa Salo-Miehikkälän Metsästysyhdistyksen 
harrastekeskuksen rakentamista seurantalon läheisyyteen. Harrastekeskuksen 
yhteyteen tulee esimerkiksi mehuasema sekä kurssi- ja majoitustilaa. 

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. 
 

Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutualuetta  

Maaseudun yritysrahoitusta voivat hakea taajama-alueiden ulkopuolella 
sijaitsevat, toimintaansa kehittävät yritykset. Kaakkois-Suomessa 
maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu ainoastaan Imatran, Kotkan, Kouvolan ja 
Lappeenrannan keskusta-alueet sekä osa Haminan keskustasta. Moni yrittäjä 
yllättyykin kuullessaan, että hänen yrityksensä sijaitsee maaseuturahoituksen 
alueella. 

Yritysten kannattaa jalostaa investointi- ja kehittämisajatuksensa valmiiksi 
suunnitelmiksi ja hakea niille rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta tai 
paikallisesta Leader-ryhmästä. Rahoittajaan kannattaa olla yhteydessä jo 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rahoitettujen hankkeiden toteutusaika 
voi jatkua vuoden 2022 loppuun saakka. 

Tulevallakin EU-ohjelmakaudella 2021-2027 maaseudun yritysrahoitus säilynee 
merkittävänä osana maaseudun kehittämistä, mutta muutoksia uudessa 
ohjelmassa nykyiseen verrattuna tulee varmasti olemaan.  

 
Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot 2020 

Maaseudun yritystukien ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva. Hakemukset, 
jotka koskevat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoituskiintiöistä 
myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain: 

Yritystukien ja yritysryhmätukien valintajaksot vuonna 2020 
 
1.7.2020 – 31.8.2020 
1.9.2020 – 31.10.2020 

Hanketukien valintajaksot vuonna 2020 

1.4.2020 – 30.9.2020 

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
http://kaakonkantri.fi/
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Hanketukien valintajaksoissa voi hakea myös yleishyödyllisiä 
investointihankkeita. Kaakkois-Suomen ELY-keskus varaa lisäksi 
mahdollisuuden teemoittaa valintajaksoja alueellisen maaseudun 
kehittämissuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. 
 
Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja -jaksonsa. 
 

Lisätietoa 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien yhteyshenkilöt (yhteystiedot 
hankelistauksen yhteydessä).  

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
huhti-kesäkuussa 2020 myöntämät yritys- ja hanketuet 

 


