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Toimintaansa kehittävät yritykset ovat olennainen osa 
elinvoimaista maaseutua. Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kus on tehnyt kesäkuuhun 2019 mennessä yli sata yri-
tysrahoituspäätöstä, joissa on myönnetty maaseudun 
yrityksille yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Lisäksi yli 
70 kehittämishankkeella on kehitetty elinkeinoja, ko-
hennettu ympäristön tilaa sekä vireytetty eri toiminto-
ja maaseudulla. Merkittävä määrä rahoitusta on myön-
netty myös Leader-ryhmien kautta. 

Maaseutuohjelman (2014 - 2020) ohjelmakausi 
on loppusuoralla. Maaseudun yritystukea on Kaak-
kois-Suomessa tänä vuonna käytettävissä vielä muka-
vasti, mutta vuonna 2020 rahoitusmahdollisuudet ovat 
jo selvästi rajatummat. Yritysten kannattaakin jalostaa 
hyvät ideansa valmiiksi suunnitelmiksi ja hakea niille 
yritystukea juuri nyt. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä 
vuoden 2020 loppuun asti ja rahoitettujen yrityshank-
keiden toteutusaika voi jatkua 31.12.2022 saakka. 

Toki tulevallakin kaudella maaseudun yritysrahoitus 
säilynee merkittävänä osana maaseudun kehittämistä, 
mutta joitain muutoksia uudessa ohjelmassa nykyi-
seen verrattuna tulee varmasti olemaan. Lisäksi ohjel-
makausien vaihtuessa rahoituksen myöntämisessä on 
valitettavan usein ollut vuoden kahden katkos.

Toivottavasti tämän esitteen hienot yrityskerto-
mukset antavat lisäpotkua oman yritysideasi eteen-
päin viemiseksi!

JYRKI PITKÄNEN
Yksikön päällikkö, Maaseutupalvelut-yksikkö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Kotkan lihamestarit vastasi kasvaneeseen kysyntään

Panu Eerola osti Kotkan Lihamestarit (ent. Kotkan Lihatuk-
ku) vuonna 2009. Yritys käyttää tuotteissaan aina kotimais-
ta lihaa. Markkinoilla Lihamestarit pyrkii erottautumaan 
tuoreudella ja käsityön mukanaan tuomalla laadulla.

- Tänään tehdään ja tänään viedään kauppaan. Toisin 
kuin alalla yleisesti, meillä ei ole varastopäiviä tuotteille.
     Kotkan Lihamestarit on kehittänyt tuotantoaan määrä-
tietoisesti eteenpäin. Viimeisimmän hankkeensa yritys sai 
päätökseen vuoden 2018 lopussa. 

- Kehittämistarve heräsi siitä, että tuotteidemme kysyntä 
kasvoi alueella. 

Yritys haki ProAgrian yritysneuvojien opastuksella tukea 
laiteinvestointiin uutta pakkauslinjastoa varten. Yhteistyö-
tä ELY-keskuksen ja ProAgrian kanssa Eerola kehuu sau-
mattomaksi ja helpoksi.

- Ihan kuin pelattaisiin samassa joukkueessa, hän luon-
nehtii.

Investointihankkeen myötä yritys sai linkitettyä tuotan-
nonohjausjärjestelmänsä uuden pakkauslinjaston hinnoit-
telujärjestelmään. Tämä mahdollisti kapasiteetin lisäämi-
sen ja uudet asiakkaat. Investointituen merkitystä Eerola 
pitää erittäin suurena.

- Ilman tukea en usko, että oltaisiin tässä haastavassa 
markkinatilanteessa lähdetty investoimaan.

Sen lisäksi, että Lihamestarit on voinut lisätä asiakkuuk-
sia, yritys on investoinnin seurauksena pystynyt palkkaa-
maan myös uuden työntekijän.

RAHOITTAJA

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus
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Rantalomailua  
luonnon helmassa

Niko Hälvä aloitti Parikkalan pohjoisosassa sijaitsevan 
Papinniemi Campingin yrittäjänä vuonna 2016. 

- Itselleni oli alusta asti selvää, että alueen toimintaa 
täytyy kehittää, hän sanoo.

Ideoiden toteuttamiseksi yrittäjä ryhtyi yhteistyöhön 
Etelä-Karjalan Kärki-LEADERIN kanssa.

- Hyvin yrittäjämyönteinen ja avulias asenne on ollut 
hankkeen kaikissa vaiheissa, Hälvä kehaisee.

Leirintäalueen toimintaa lähdettiin rakentamaan ympä-
rivuotiseksi ja entistä monipuolisemmaksi investoimalla 
esimerkiksi uusiin mökkeihin, remontoimalla vanhem-
pia rakennuksia ja hankkimalla vuokravälineitä, kuten 
sup-lautoja. 

Vaikka viimeistelytöitä on vielä jäljellä, ovat investoin-
nin vaikutukset jo näkyvissä muun muassa majoituskapa-
siteetin kasvuna.

- Samoja juttua oltaisiin varmasti tehty, mutta ilman Lea-
der-rahoitusta aikataulu olisi ollut hitaampi, yrittäjä pohtii.

Papinniemi Camping on lisäksi mukana Parikkalassa, 
Rautjärvellä ja Ruokolahdella toteutettavassa yritysryhmä-
hankkeessa. Tarkoituksena on luoda ryhmille sopivia mat-
kailupaketteja ja myydä niitä kansainvälisille markkinoille.

- Ei se ole ainut se Lappi, minne kaikki haluavat.

RAHOITTAJA

Etelä-Karjalan 
Kärki-LEADER
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Maaseuturahaston tukia voi saada pieni tai  
keskisuuri yritys, joka jalostaa ja myy  

maataloustuotteita, vaikka se sijaitsisi  
kaupunkialueella. Kysy lisätiedot rahoittajalta!

Matkailuyrityksille myönnetty maaseuturahoitus on 
laittanut liikkeelle myös yksityistä rahaa. 30 mil-
joonan euron tuella on saatu aikaan 100 miljoonan 
euron investoinnit Suomessa vuosina 2014 – 2018.

Kuva: HN

Kuva: HN
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Älypakkauksia 
Inkeroisista

Kouvolan Inkeroisissa toimiva PackageMedia valmistaa 
digitaalisia älypakkauksia, joiden ulkoasua voidaan vaihtaa 
vaikka päivittäin. Myös jokainen pakkaus voi olla erilainen. 
Siksi on mahdollista tehdä kampanjoita, jotka hyödyntävät 
markkinoinnissa asiakkaiden omia viestejä. 

- Kuluttajat osallistuvat brändien viestintään yhä ak-
tiivisemmin. Muun muassa Fazer Domino -pakkauksissa 
julkaistiin juuri ihmisten verkkopalveluihin lataamia ku-
via heidän unelmien lomapaikoistaan. Tämä herätti kaup-
pojen hyllyt elämään ja kuvaajille jäi painettu, fyysinen 
muisto pakkausten muodossa, kuvailee toimitusjohtaja 
Mauri Reinilä. 

 PackageMedia on perustettu vuonna 1961 ja se aloitti 
digitaalisen painamisen vuonna 1995. Digitaalinen pakka-
ustehdas käynnistyi vuonna 2007. Kymmenessä vuodessa 
teknologia on kehittynyt erittäin nopeasti ja yritys on ehti-

nyt uusia koneensa jo neljä kertaa. Nykyisin PackageMedia 
on pohjoismaiden suurin digitaalinen pakkaustehdas. 

 Vuonna 2017 yritys teki ison investoinnin ja hankki uuden, 
suuremman painokokeen, joka kaksinkertaisti arkkikoon ja 
lisäsi tuotantomääriä. Yritys sai Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukselta investointituen, joka kattoi 20 % investoinnista. 

- Suhtkoht tosissaan tässä ollaan. Ilman ELY-keskuksen 
rahoitusta ei PK-yritys pysty tällaista investointia tekemään.

Reinilä toteaa, että maaseudun yritystuki helpottaa pait-
si investointipäätöksen tekemistä myös vähentää inves-
toinnin riskiä. 

 PackageMedian tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa 
merkittävästi. Tällä hetkellä asiakkaat ovat suomalaisia, 
mutta monet tuotteista päätyvät ulkomaille. Digitaalisuu-
den mahdollisuuksia on Reinilän mukaan hyödynnetty 
vielä vähän.

- Alkuun olemme kohdanneet teknisiä haasteita, jotka 
kuuluvatkin isoon, uuden teknologian investointiin. Mutta 
alun teknisten ongelmien selvittyä me aiomme tehdä tästä 
yrityksestä vielä paljon suuremman, niin että tälläkin kul-
malla saavat olla meistä ylpeitä!

RAHOITTAJA

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

Kuva: SR Harrastuspaikasta monipuoliseksi ratsastuskeskukseksi
Lappeenrannan Vilkjärvellä toimivan Kiviojan ponitallin 

tarina alkoi perheen hevosharrastuksesta.
- Sitten alkoi tulla kyselyitä, että voisitteko pitää ratsas-

tustunteja. Siitä se lähti, kertoo yrittäjä Tarmo Kivioja.
Vuosien kuluessa ratsastuskoulun kävijämäärät kasvoi-

vat kasvamistaan, joten tallia laajennettiin. 
- Ajattelimme, että nyt tässä on ihan sopivasti työtä ja 

touhua. 
Mutta ei kulunut kuin hetki, niin taas oli uusia ratsastajia 

tunneille jonossa.
Kiviojat päättivät vastata kysyntään ja he alkoivat miet-

tiä uusia kuvioita ratsastuskoulun kehittämiseksi. Talvisin 
liukkaus rajoitti tuntien pitämistä, joten tilalle päätettiin 
rakentaa maneesi.

- Halusimme varmistaa, että pystymme tarjoamaan asi-
akkaille laadukasta ja turvallista ratsastusta.

Maneesin ansiosta esteratsastustunteja järjestetään nyt 
läpi vuoden. 

Kiviojat kasvattavat Suomessa vielä harvinaisia dart-
moorin- ja connemaraponeja. Näyttelyt ja jalostusarvoste-
lu kuuluvat olennaisena osana kasvatukseen. Maneesi on 
mahdollistanut myös näyttelyiden järjestämisen tilalla.

Maneesihankkeen yhteydessä tallin vintille rakennettiin 
kahvila, joka palvelee asiakkaita ratsastustuntien ja -kilpai-
luiden sekä näyttelyiden yhteydessä. Tila on varattavissa 
myös yksityiskäyttöön. Kiviojan ponitalli sai maneesin ja 
kahvilan rakentamiseen maaseudun yritystukea.

Kuva: HN

RAHOITTAJA

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus
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Paineaallot kulkevat fysioterapeutin mukana
Haminalaisen Liikuntapalvelut Sini Huhtalan päätoimi-

alana on fysioterapia, jonka ohella hän vetää juoksukoulu-
ja ja toimii personal trainerina. Huhtalalla on myös nelijal-
kaisia asiakkaita.

- Hevoset ovat olleet jossain määrin koko ajan mukana. 
Minulla on kotitallissa pari täysihoitohevosta, teen he-
voshierontaa ja avustan myös vammaisratsastajia.

Muutama vuosi sitten Huhtala päätti hankkia Shockwa-
ve-paineaaltolaitteen, joka kulkisi tarvittaessa mukana 
asiakaskäynneille vaikkapa hevostalleille. Paineaalloilla on 
saatu hyviä hoitotuloksia esimerkiksi jänne- ja nivelside-
vammojen hoidossa. 

- Paineaaltoiskutus aktivoi solutasolla kehon omaa para-

RAHOITTAJA

Leader Sepra

Ovelus on 
vuosien työn tulos

Joutsenolaisen Hans Kiljusen kehittämä Ovelus-panee-
lirakennejärjestelmä sai alkunsa vuonna 2002, kun hän 
päällysti sisäkattoa tavallisella paneelilla. Panelointi on 
ollut tapana tehdä niin, että aloitus- ja lopetuskappaleet 
ovat samanlevyiset. Kiljunen ryhtyi miettimään, kuinka 
työn voisi aloittaa keskeltä, jotta molempiin reunoihin jäisi 
automaattisesti yhtä leveät kaistaleet.

Pohdinnan tuloksena syntyi rakennejärjestelmä, jossa 
paneelin molemmissa kanteissa on naaraspontit. Väliin tu-
lee kapeampi lista, jossa on urospontit.

- Listalla aloitetaan keskitetysti, jonka jälkeen voi lähteä 
etenemään molempiin suuntiin. Paneeli on piilokiinnitetty-
nä alustaansa väli- eli kiinnityslistan avulla, yrittäjä kuvailee.

Ovelus on saanut Euroopan laajuisen tavaramerkin. Äs-
kettäin paneelijärjestelmän rinnalle tuli rimakattosystee-
mi, josta voi rakentaa arkkitehtuurisesti näyttävää seinä- 
tai kattopintaa. 

Oveluksen takana on vuosien kehitystyö, joka jatkuu 
edelleen. Kiljunen on yksinyrittäjä, mutta hänen tuotteit-
tensa kehittämisessä ja valmistamisessa on mukana tukku 
muitakin yrityksiä. 

- Oveluksen ympärille on syntynyt yhteistyökuvioita. Ver-
koston sisällä syntyy uusia ajatuksia, jotka ruokkivat toinen 
toisiaan, Kiljunen kuvailee.

Ovelus Oy sai perustamistukea asiantuntijapalveluiden 
hankintaan yritystoiminnan käynnistämistä ja kehittämis-
tä varten.

Kuva: SR

nemisprosessia, Huhtala kuvailee.
Yritys sai investointitukea laitehankintaan ja muutamiin 

pienempiin tarvikehankintoihin. 
Huhtalalle tuli yllätyksenä, että rahoitusalue yltää lähelle 

Haminan keskustaa.
- Monikaan ei hoksaa, mikä katsotaan yritystukien näkö-

kulmasta maaseuduksi, hän harmittelee.
Rahoituksen haku sähköisellä Hyrrä-palvelulla oli simp-

peliä. Prosessi oli siinäkin mielessä sujuva, että liiketoimin-
tasuunnitelma ja laskelmat olivat hänellä jo valmiina.

- Ne ovat sellaisia asioita, joita jokaisen yrittäjän olisi 
hyvä muutenkin päivittää. Olen kertonut monelle, ettei ra-
hoituksen hakeminen ole paha rasti, Huhtala sanoo.

Kuva: SR

RAHOITTAJA

Leader
Länsi-Saimaa
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Kuljetusyrityksestä raskaan kaluston korjaamoksi
Ruokolahtelainen Myllys Yhtiöt Oy perustettiin vuonna 

1982. Alun perin se oli kuljetusalan yritys, jolla oli huolto-
toimintoja pääasiassa omaa kalustoa varten. Yrityksessä 
tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2013, jolloin viestika-
pula siirtyi yrityksen perustajalta Timo Myllykseltä hänen 
tyttärelleen Arja Tiilikaiselle ja tämän puolisolle Janne 
Tiilikaiselle. Seuraavana vuonna Myllys Yhtiöt luopui kul-
jetuspuolesta.

- Kaikki autot myytiin pois ja panostimme raskaan kalus-
ton korjaamoon, toimitusjohtaja Arja Tiilikainen kertoo.

Korjaamo ja varaosamyymälä sijaitsevat Imatralla 
Vuoksenniskalla. Vuonna 2016 yritys perusti toisen toimi-
pisteen Imatran Kertakaarelle.

RAHOITTAJA

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

Koska uusi toimipiste sijaitsee kaupunkikeskustan ul-
kopuolella, sai yritys työkaluja ja nostimia sisältävään 
investointiinsa Euroopan maaseuturahaston yritystukea. 

- Jossain vaiheessa investoinnit olisi joka tapauksessa 
tehty, mutta rahoitus mahdollisti sen, että uskalsimme 
lähteä nopeammin liikkeelle, Arja Tiilikainen pohtii.

 Jo ensimmäinen tilikausi investoinnin jälkeen osoitti, 
että ratkaisu oli järkevä. 

- Aika on näyttänyt, että olemme tehneet oikeita pää-
töksiä, Tiilikainen sanoo.

- Yritystarinoita Kaakkois-Suomesta10

Porukalla buustia bisnekseen
- Yritysryhmähanke on ihan erinomainen yritystuki yrit-

täjille. Pienellä omarahoitusosuudella päästään toteut-
tamaan sekä niitä yritysten yhteisiä toimenpiteitä, kuin 
myös jokaisen yrityksen omia kehittämistoimenpiteitä, 
yritysasiantuntijana Imatran Seudun Kehitysyhtiössä 
työskentelevä Miia Ruohio kertoo.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö (KEHY) tarjoaa yrityksille 
maksutonta yritysneuvontaa Imatran, Ruokolahden ja 
Rautjärven alueella. Toimintaan sisältyy myös yritysryh-
mähankkeiden hallinnointia.

- Sen lisäksi, että yritysryhmähankkeessa on aika hyvä 
tuki, niin siinä ei myöskään ole yrittäjälle sellaista hallin-
nollista päänvaivaa. Eli kun KEHY ottaa roolin hankkeen 
hallinnoinnissa, niin yrittäjät voivat keskittyä toimenpitei-
den toteuttamiseen, Ruohio pohtii.

Mikko Ikävalko matkailupalveluyritys TaigaSaimaasta 
on yksi Neliapila-yritysryhmähankkeessa mukana ole-
vista yrittäjistä. KEHY:n hallinnoima Neliapila on neljän 

matkailupalveluyrityksen hanke, jossa pyritään luomaan 
vapaamuotoinen yritysverkosto toimintamalleineen, 
sekä tuotetaan uusia luontoon ja paikalliskulttuuriin pe-
rustuvia matkailupalveluita Saimaalle ja Etelä-Karjalan 
maakuntaan. 

- Me ollaan toteutettu esimerkiksi pyörä-vene -pakette-
ja hankkeessa mukana olevan, pyöräilymatkoja järjestä-
vän Best Guest Finlandin kanssa. Meillä on vene, jolla pyö-
räilijät pääsevät matkaamaan jonkin etapin ja jatkamaan 
reissuaan sitten taas polkien eteenpäin, Ikävalko kertoo.

Omina kehittämistoimenpiteinään TaigaSaimaa on sat-
sannut ulkomaille suuntautuvaan markkinointiin.

- Tulokset alkavat jo näkyä toiminnassa. Asiakasmäärät 
ja kontaktit kohdemaista, kuten Venäjältä ja Italiasta, ovat 
olleet ihan selkeästi runsastumaan päin, Ikävalko tuumai-
lee tyytyväisenä.

RAHOITTAJA

Etelä-Karjalan 
Kärki-LEADER

Kuva: SR

Kuvat: HN
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Urut high tech -versiona
Yritys syntyy usein tarpeesta ratkaista jokin ongelma. 

Näin kävi myös Kuusankosken seurakunnassa kanttorina 
toimivalle Timo Vikmanille, kun tilapäisratkaisuna käytet-
tyjen digitaalisten urkujen äänenlaatu ei tyydyttänyt häntä.

- Se harmitus oli niin suuri, että se sai minut liikkeelle.
Hän lähti etsimään digitaalista soitinta, jossa laatu olisi 

paras mahdollinen ja hinta kohtuullinen. 
- Mixtuurin nimi tuli esille, kun keskustelin arvostetun 

hollantilaisen urkurin kanssa.
Yhteydenotto virtuaaliurkuja valmistavaan tehtaaseen 

Hollannissa johti lopulta siihen, että Vikmanille tarjottiin 
yhtiön edustusta Suomessa.

Mixtuur Finland Oy tuo maahan ja valmistaa huippuluo-
kan virtuaaliurkuja, myy äänentoisto- ja äänityspalveluita 
sekä asentaa virtuaaliurkuja avaimet käteen -periaatteella. 

- Myymme kokonaisratkaisuja, joiden olennainen osa on 
osaaminen.

Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi seurakunnat, mu-
siikkifestivaalit ja useat arvostetut orkesterit Suomessa.

Kun yritys alkoi saada hoidettavakseen suurten konsert-
tien äänentoistoja muun muassa Helsingin musiikkitalos-
sa, tuli tarve investoida laitteistoon yhä enemmän. Vetoa-
pua löytyi maaseudun yritysrahoituksesta.

- Tuki on merkittävä. Se vastaa monen kuukauden palk-
kaa ja rohkaisee tekemään investoinnin. Hakemuksella tuli 
myös testattua se, että minun lisäkseni muutkin uskovat 
tähän hankkeeseen, Vikman arvioi.

RAHOITTAJA

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

Kuva: SR

Kudontamallit leviävät Elimäeltä maailmalle 
- Yksinyrittäjänä jaksaa, kun tekeminen tuntuu omalta, 

tuumaa Marjatta Hirvi.
Hän julkaisee kankaankutojien erikoislehteä Mallikertaa, 

jonka tekemisen aloitti Hirven anoppi 38 vuotta sitten.
Perinteinen printtimedia elää murrosta, sillä lukijoista ja 

mainostajista merkittävä osa on siirtynyt nettiin. Malliker-
ta vastaa haasteeseen rakentamalla paperilehden rinnalle 
verkkoversion, digitaalisen mallikirjaston ja lehden englan-
ninkielisen version. 

Mallikerralla on tilaajia myös ulkomailla, mutta verkko-
lehti avaa kansainväliset markkinat aivan uudella tavalla. 
Lehti on ollut pitkään mukana sosiaalisessa mediassa. Vii-

me aikoina päivityksiin on tullut mukaan englannin kieli. 
Some kuuluukin olennaisena osana kansainvälistymisstra-
tegiaan.

- Instagramin kautta tällaiset yritykset pääsevät hyvin 
maailmalle. Se on suuri mahdollisuus tavoittaa paljon ih-
misiä, Hirvi tietää.

Elimäkeläiselle Mallikerta MH:lle myönnettiin maaseu-
dun yritysrahoitusta digitaalisen mallikirjaston ja verkko-
lehden perustamiseen.

- Hakuprosessi oli opettavainen kokemus. Oma aikansa 
siihen meni, mutta apua oli tarjolla, eikä tarvinnut tehdä 
yksin, yrittäjä iloitsee.

Yritystarinoita Kaakkois-Suomesta - 13

RAHOITTAJA

Pohjois-Kymen
Kasvu

Kuva: SR
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Toiveesta toteutukseen
Kotkalainen Mustajärven Erä ja Luonto rakentaa tiloja 

metsästysmatkailupalveluille.
- Jo lapsuudesta tuttu henkilö harrastaa metsästämistä 

seisovien lintukoirien kanssa. Hän toivoi, että me tekisim-
me fasaanitilan, Sami Vanhala kertaa vanhaan navettaan 
rakennetussa taukotilassa.

Sami ja Marita Vanhala innostuivat toiveesta ja heidän 
yrityksensä käynnistyi vuoden 2018 alkupuolella. Alusta 
asti oli selvää, että pelkkä fasaanien tarhaus ei riitä.

- Ajattelimme, että täällä pitää voida järjestää kokouksia 
tai illanviettoja, täytyy olla nettiyhteys, yöpymismahdolli-
suus sekä laavut makkaran paistoa varten.

Yhteydenotto Leader Sepraan yrityksen suunnitteluvai-
heessa johti rahoitusyhteistyöhön.

- Olemme Sepraan tosi tyytyväisiä. Yhteistyö on ollut 
avuliasta, vuorovaikutteista ja helppoa.

Vanhaloiden mielestä aloittavan yrityksen toiminta saa-
daan kerralla kunnolla käyntiin tuen ansiosta. Myös toi-
menpiteiden laatuun voidaan satsata enemmän.

- Rahoitusprosessin aikana on tullut mietittyä asioita 
ehkä hieman tarkemmin, kuin jos olisimme miettineet vain 
kahdestaan, Marita Vanhala arvioi.

Yrityksen alueelle rakennetaan vielä kosteikko vesilintuja 
varten sekä laavuja. Pääsiallinen kohderyhmä on lintukoi-
raharrastajat, mutta visoissa siintävät monipuolisemmat 
palvelut luontomatkailun parissa. 

- Tuntuu siltä, että tulevaisuuden näkymät ovat loistavat.

RAHOITTAJA

Leader Sepra

Kuva: HN

Metsänistutuksesta avain kasvuun

-Toivon, että yrittäjät käyttävät hyväkseen tällaista mah-
dollisuutta. Se poikii usein hyvän tuloksen, tuumailee 
MPL-Forest Oy:n Mika Lehtinen tyytyväisenä.

MPL-Forest tarjoaa metsänhoitoon ja metsänuudistami-
seen liittyviä palveluita. Toimintaansa kehittääkseen yritys 
käynnisti hankkeen koneellisen metsänistutuspään han-
kintaa varten.

- Hankkeen roolin koen istutuspään hankinnassa mer-
kittäväksi, koska se, että saadaan tällaista yritystukea, kävi 
vakuutena loppurahoituksen saamiselle, Lehtinen kehuu.

RAHOITTAJA

Pohjois-Kymen
Kasvu

Tulevaisuudennäkymät ovat yrittäjän mukaan hyvät, sil-
lä kysyntää koneellisen metsänistutuksen mahdollistamal-
le laadulle tuntuu riittävän. 

- Nyt pystyn itseni lisäksi työllistämään toisen henkilön 
vakituisesti. Samoin istutuskausi jatkuu keväästä syksyyn 
nyt, kun me pystymme istuttamaan koneellisesti. Eli yritys-
tuella on ollut työllistävä vaikutus ja sen myötä yritykselle 
on saatu sellaista 5-6 prosentin vuotuista kasvua. Se on 
merkittävä asia.

Yritystarinoita Kaakkois-Suomesta - 15
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Tarinoita matkailuyritysten käyttöön
Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammat-

tikorkeakoulun Rural Explorer -hanke etsii Etelä-Karjalasta 
ja Kymenlaaksosta paikallisia tarinoita ja tapoja hyödyntää 
niitä matkailualalla. Tarinoita kaivetaan esiin esimerkiksi 
erilaisista julkaisuista ja arkistoista.

- Monet mielenkiintoiset tarinat ovat tuntemattomia 
usein paikallisillekin, saati sitten matkailijoille, projekti-
päällikkö Juha Iso-Aho huomauttaa.

Opastuspalveluita tarjoavan Imatra Toursin yrittäjä 
Riitta Mustonen on toiminut paikallisten tarinoiden pa-
rissa jo vuosia.

- Imatra esimerkiksi on sellainen aarreaitta, että siellä on 
luonnonhistoriaa, teollisuushistoriaa, sotahistoriaa, kult-
tuuria. Kukaan ei voi kuvitellakaan, miten paljon tarinoita 
sieltä saa.

Rural Explorerin keräämät ja työstämät tarinat ovat kaik-
kien Kaakkois-Suomen matkailutoimijoiden käytettävissä 
veloituksetta.

- Tarinallisuus ja yksilöllisyys ovat vahva trendi matkai-
lussa. Tarinoiden avulla matkailukokemuksista saadaan 
elävämpiä ja yksilöllisimpiä, Iso-Aho muistuttaa.

Tämän vahvistaa Virve Niiranen, joka on käyttänyt tari-
noita yrityksensä CreativeKaikun toiminnassa jo parikym-
mentä vuotta. 

- Tarinat avaavat laajoja mahdollisuuksia hyödyntää 
esimerkiksi jotain tiettyä paikkaa usean erilaisen palvelun 
muodossa.

Rahoitusta yritysten ja alueen kehittämiseen
Rahoituksen näkökulmasta Kaakkois-Suomesta 97 pro-

senttia on maaseutua. Suomen yrityksistä noin 30 prosent-
tia sijaitsee maaseudulla. Näiden yritysten on mahdollista 
hakea maaseudun yritystukea, jota myönnetään esimer-
kiksi yritysten investointeihin, toiminnan laajentamiseen 
ja muuhun kehittämiseen. 

Maaseudun yritystukea saadakseen yrityksen tulee sijai-
ta maaseutualueella. Yrityksiä kannustetaan myös yhteis-
työhön, johon voi saada rahoitusta.

Kaikki maaseutuohjelmasta EU-ohjelmakaudella 2014-
2020 rahoitetut yritys- ja kehittämishankkeet löytyvät val-
takunnallisesta hankerekisteristä. Linkki löytyy osoitteista 
maaseutu.fi ja kaakonkantri.fi. 

RAHOITTAJA

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

Yritysten kehittämistä ja investointeja tu-
etaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää 
yritystoimintaa ja työpaikkoja. Maaseutu-
rahastosta tuetaan yritysten ja maatilojen 
lisäksi kehittämishankkeita, jotka paran-
tavat palveluita ja elämänlaatua kaupun-
kikeskustojen ulkopuolella.

Hankerekisteriin:

Kuva: HN

Kuva: SR
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Yritysrahoitus
Yritystukea maaseuturahastosta voi hakea luonnollinen henkilö, 
osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tuki maksetaan aina takautuvasti 
toteutuneiden toimenpiteiden ja kustannusten mukaan.

Tuettavalla yrityksellä tulee olla mahdollisuudet 
kannattavaan liiketoimintaan.  

Yritys sijaitsee kaupunkikeskustojen ulkopuolella. 
Tarkista aluerajaus rahoittajalta.

Myös yritysryhmät voivat saada rahoitusta yhteisiin ja 
yrityskohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin.

*) Sisältää ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yritystuet.

MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETYT YRITYSTUET KAAKKOIS-SUOMESSA 2014 – 30.4.2019 *
 133 RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ  -  YHTEENSÄ 6,4 MILJOONAA EUROA

Kuva: SR

Maaseuturahoitus
Euroopan Unioni 42 %
Kansallinen rahoitus 58 %

58       42
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Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta tai paikalliselta 
Leader-ryhmältä sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Ota aina yhteyttä Leader-
toimistoon tai ELY-keskukseen ennen hakemuksen tekemistä!

Voit alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä, kun olet 
saanut ilmoituksen hankkeesi vireilletulosta ja hankkeen 
toteutusaika on alkanut. Tuki maksetaan takautuvasti to-
teutuneiden kustannusten mukaan. Hankkeissa tarvitaan 
aina myös toteuttajan omaa rahaa.

Rahoituksen määrä vaihtelee yritysinvestointien 20 
prosentista perustamistuen jopa sataan prosenttiin, jos 

kyseessä ovat yrityksen perustamiseen liittyvät asiantun-
tijapalvelut. 

Kysy tarkemmat tiedot rahoituksen ehdoista ja tukita-
sosta rahoittajalta. Jos maaseuturahoitus ei syystä tai toi-
sesta ole oikea rahoitusmuoto hankkeesi rahoittamiseksi, 
asiantuntijamme pyrkivät löytämään sopivan vaihtoeh-
don muista yritystukimuodoista.
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Kaakkois-Suomi 
KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus

Imatra, Parikkala,  
Rautjärvi, Ruokolahti
ETELÄ-KARJALAN KÄRKI-LEADER RY
www.karkileader.fi

Lappeenranta, Lemi, Luumäki, 
Taipalsaari, Savitaipale
LEADER LÄNSI-SAIMAA RY
www.leaderlansisaimaa.fi

Kouvola, Iitti
POHJOIS-KYMEN KASVU RY
www.pohjois-kymenkasvu.fi

Pyhtää, Kotka, Hamina, 
Virolahti, Miehikkälä
LEADER SEPRA RY
www.sepra.fi

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Kiinnostuitko?


