
   

 

 

  
 

 

TIEDOTE 9.1.2018 

 

Maaseuturahaa kierrätysmahdollisuuksien tutkimiseen, tuotantotiloihin ja 
miehittämättömiin lentäviin aluksiin 

Loka-joulukuussa 2017 Kaakkois-Suomessa maaseutuohjelman rahoitusta sai 
kahdeksan yritystä ja 15 hanketta. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 460 000 
eurolla. Rahoitusta sai muun muassa kouvolalainen JT-ympäristörakentaminen 
Oy, joka rakentaa tutkimusyksikön selvittämään, miten erilaisia 
kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää ja uusiokäyttää. Lappeenrantalainen 
Joutsenon Puusementti Oy puolestaan laajentaa tuotantotilojaan. Lemiläinen 
Day Spa Harmony Oy sai sekä perustamistukea palveluiden ja tuotteiden 
konseptointiin ja osaamisen kehittämiseen että investointitukea tilojen 
kunnostamiseen. Julkisen rahoituksen osuus on yleensä 20 % investoinnin 
kokonaiskustannuksista.   

Leader-ryhmät rahoittivat neljää yritysryhmähanketta, joissa yritykset kehittävät 
toimintaansa yhteistyössä. Imatran Seudun Kehitysyhtiön Neliapila -hankkeessa 
matkailupalveluyritykset tuottavat uusia palveluita ja Etelä-Kymenlaaksossa 
pienet matkailualan yritykset tarjoavat palveluitaan venäläisille ProAgria Etelä-
Suomen luotsaamana. Toisessa ProAgria Etelä-Suomen hallinnoimassa 
hankkeessa innostetaan kymenlaaksolaisia yrityksiä hyödyntämään sosiaalista 
mediaa ja valmennetaan yrityksiä asiakkaiden kohtaamisessa (Viestintä 
maaseudun pienyrittäjän vahvuudeksi – Vipu). 

Lappeenrannan vapaaehtoinen palokunta saa rahoitusta kauko-ohjatun 
miehittämättömän ilma-aluksen hankintaan. Sen avulla parannetaan 
paloturvallisuutta ja tuetaan viranomaisten toimintaa tulipalo-, onnettomuus- ja 
poikkeustilanteissa.     

Maaseuturahoitusta sai 39 yritystä vuonna 2017  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät rahoittivat 39 yritystä 
vuonna 2017. Yritykset saivat yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa, jonka avulla ne 
monipuolistavat toimintaansa, laajentavat tuotantotilojaan tai tekevät kone- ja 
teknologiainvestointeja. Osa rahoituksesta myönnettiin aloittavan yrittäjän 
palveluiden ja osaamisen kehittämiseen. 

Vuonna 2017 maaseutuohjelman rahoitusta myönnettiin myös 66 
kehittämishankkeelle, yhteensä yli 5 miljoonaa euroa. Näistä osa on 
yritysryhmien yhteishankkeita ja elinkeinoja kehittäviä hankkeita.     

 

 



   

 

 

  
 

 

Yritys- ja kehittämishankkeiden rahoituksen jakautuminen Kaakkois-Suomessa 
vuonna 2017 

 

Rahoittaja Yrityshankkeiden 
määrä 

Rahoitusosuus Kehittämishankkeiden 
määrä 

Rahoitusosuus 

Kaakkois-
Suomen ELY-
keskus 

28 kpl 1 206 000 euroa 16 kpl 2 836 000 euroa 

Kaakkois-
Suomen Leader-
ryhmät 

11 kpl 237 000 euroa 50 kpl 2 258 000 euroa 

 

 

Maaseuturahoitus kannustaa yrityksiä investoimaan ja kehittämään 
toimintaansa  

ELY-keskus ja Leader-ryhmät kannustavat yrittäjiä investoimaan ja kehittämään 
toimintaansa. Maaseuturahaston yritystukien ja hankkeiden haku on jatkuva. 

Kaikki rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät 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). Yhteystietoja voi kysyä myös KaakonKantrin 
tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480). 

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
loka-joulukuussa myöntämät yritys- ja hanketuet 

 

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

