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Pohjois-Karjalan yritykset jatkoivat investointeja 
alkuvuodesta koronasta huolimatta 

ELY-keskus myönsi 1.1.-31.3.2021 maakunnan yrityksille yli 6,3 miljoonaa euroa kehittämisrahoi-
tusta. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin n. 3,3 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjel-
masta, yritysrahoitusta maaseutuohjelmasta n. 614 tuhatta euroa ja yritysten kehittämispalvelui-
hin myönnettiin n. 46 tuhatta euroa. 
 
Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettiin maakunnan kehittämishankkeita yli 1,7 miljoonalla eu-
rolla. Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi n. 222 tuhatta euroa. Maaseutuyritysten koro-
natukea myönnettiin n. 469 tuhatta euroa. 
 

Yhteenveto rahoituksesta 1.1.–31.3.2021 
Rahoituskanava Euroa 
Yrityksen kehittämisavustus  3 286 065 
Maaseuturahaston yritystuki  613 873 
Maaseutuyritysten väliaikainen koronatuki 469 200 
Maaseuturahaston hankerahoitus  222 097 
Yritysten kehittämispalvelut  46 103 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus  

1 706 334 

Yhteensä  6 343 672 
 

Yleiskatsaus rahoituskauden vaihtumiseen, tulevat rahoitushaut 

Itäsuomalaiset yritykset voivat hakea jatkuvana hakuna kehittämisavustusta, maaseudun yritystu-
kea ja kehittämispalveluja. Voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset yhteisöt ja säätiöt voivat 
hakea yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.  
 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta on jatkuvana hakuna 
haettavana rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta ohjelman 
mukaisiin hankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka lisäävät ihmisten osaamista, 
työllisyyttä ja osallisuutta.  
 
Rakennerahastokausi 2021–2027 käynnistynee 1.9.2021 ja siitä rahoitettavat hankkeet lähtevät 
käyntiin vuoden 2022 alussa. Koulutukset ohjelman sisällöistä ja tuen hakemisesta alkavat kesän 
aikana. 

Keväällä 2021 haettavana oleva React-EU-rahoitus koronan aiheuttamiin haasteisiin 

Euroopan Unioni myöntää Suomelle React-EU-lisärahoitusta covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamiseen ja uuden kasvun luomiseen. Tätä lisärahoitusta on haettavissa 
kevään 2021 aikana. Yrityksen kehittämisavustuksen ja yrityksen toimintaympäristön kehittämis-
avustuksen hakuaika päättyy 31.5.2021. Euroopan sosiaali- ja aluekehitysrahastojen React-EU 
lisärahoituksen hakuaika päätyy 16.4.2021.   
 
Pienet ja keskisuuret kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset voivat hakea Euroopan Unionin myöntä-
mää React-EU rahoitusta kehittämishankkeille, joilla vastataan koronakriisin aiheuttamiin 
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haasteisiin. Voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset yhteisöt sekä säätiöt voivat hakea ra-
hoitusta yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantamiseen. 
Nämä rahoitukset ovat haettavissa 31.5.2021 saakka.   
 
React-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelman-
muutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy React-EU -rahoituksen vuoden 2021 li-
sätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. 
 
Tammi-maaliskuussa 2021 ei ole tehty päätöksiä React-EU -korona-avustusten osalta. 

Yrityksen kehittämisavustus 
ELY-keskus myönsi 1.1.–31.3.2021 Pohjois-Karjalan yrityksille kehittämisavustusta 15 hankkee-
seen yhteensä n. 3,3 miljoonaa euroa.  
 
Yhdeksän hakemusta hylättiin. Hakemus hylätään pääsääntöisesti sen vuoksi, että hakemus ei 
täytä lainsäädännössä kuvattuja rahoituksen vaikuttavuustavoitteita, hakijayritys ei täytä jatkuvan 
kannattavan toiminnan edellytyksiä tai hankkeen rahoitus ei ole kunnossa. 

 
Toimialoista rahoitusta myönnettiin eniten teknologiateollisuuden kehittämiseen (8 hanketta, 1,4 
miljoonaa euroa), kiertotalouteen (yksi hanke, 0,8 miljoonaa euroa) ja fotoniikkaosaamisen kehit-
tämiseen ja investointeihin (yksi hanke, 0,6 miljoonaa euroa).  
 
ELY-keskuksen myöntämällä reilun kolmen miljoonan euron yrityksen kehittämisavustuksella 
myötävaikutettiin siihen, että Pohjois-Karjalan yrityksissä käynnistyy arviolta 9,2 miljoonan euron 
kehittämisinvestoinnit, syntyy noin 68 uutta työpaikkaa ja n. 19,9 miljoonaa euroa uutta liikevaih-
toa. Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä noin 12 miljoonalla eurolla. Yritysten käynnis-
tämien kehittämishankkeiden vaikutukset näkyvät 1–2 vuoden kuluessa hankkeen päätyttyä eli 
tyypillisesti 3–4 vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä. 
 

1.1.-31.3.2021 myönnetyt yrityksen kehittämisavustukset 
Lkm Yritys, hakija Hankkeen nimi Kunta Avustus, 

euroa 
1 David Health Solutions Oy Kehityshankkeet ja tuotannon moderni-

sointi  
Outokumpu  927 210  

2 Revisol Oy Revisol Joensuun Hyötyjätelaitos  Joensuu  817 500  
3 Dispelix Oy Nanotuotantopilotti  Joensuu  567 290  
4 CRS Laboratories Oy CRS Laboratories Oy:n strategisen kas-

vun hanke  
Outokumpu  186 430  

5 Moderno Oy Yrityksen investointi  Joensuu  161 150  
6 Kiteen Huonekalutehdas 

Oy 
Logistiikan materiaalivirtojen parantami-
nen ja oman logistiikkakeskuksen raken-
taminen  

Kitee  119 000  

7 Norrapro Oy Yrityksen tuotekehitys- ja kansainvälisty-
mishanke  

Joensuu  108 690  

8 RG Driving Consulting Oy NetDriving! -kehityshanke  Joensuu  103 055  
9 LaserMedia Oy Investointi  Joensuu  89 750  

10 atFlow Oy AtFlow Oy:n toimintaympäristön kehittä-
misohjelma 2021–2022  

Joensuu  81 290  

11 Fin Vaatturit Oy Investointi- ja kehittämishanke 202–2022  Joensuu  40 150  
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12 Itä-Suomen Huoltopalvelu 

Sarola 
Koneistuskeskus investointi  Joensuu  35 700  

13 Design by Kieto Oy Design by KIETO tuotekehityshanke 
2021–2022  

Joensuu  24 930  

14 Cordial Communications 
Oy 

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
kansainvälisille asiakkaille  

Joensuu  18 550  

15 Katriina's Spa CIFF Copenhagen/GreenDress affair  Joensuu  5 370  
Yhteensä 3 286 065  

 

Maaseuturahaston yritystuki  
Maaseuturahastosta ELY-keskus myönsi yritystukea 613 873 euroa kahdeksalle hankkeelle. Lea-
der-hankkeita ei yritystuen piirissä ollut alkuvuonna.  
 

1.1.-31.3.2021 myönnetyt maaseuturahaston yritystuet 
Hakija, yritys Kunta Kohde Avustus, 

euroa 
Lieksan Saha Oy 

 
Lieksa Investointi 292 075 

Karelia Drilling Company Oy 
 

Ilomantsi Investointi 122 850 
 

JPT CARGO OY 
 

Lieksa Investointi 53 691 

Hyvän Elämän Koulu Oy 
 

Juuka Investointi 45 771 

Navettavalkea Oy 
 

Tohmajärvi Investointi 40 486 
 

Oikeus & Talous Lex-MAR Oy 
 

Liperi Yrityksen perustamistuki 
 

35 000 
 

Juuan LVI-Oy 
 

Juuka Investointi 14 000 

Lämmin Koti Oy 
 

Kontiolahti Yrityksen perustamistuki, 
kokeilu 
 

10 000 

Yhteensä  613 873 
 
Maaseudun yritystuki tarjoaa aloittaville ja laajentaville yrityksille mahdollisuuden toimintansa ke-
hittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voi hakea, vaikka ei harjoita maataloutta. 
Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja 
työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maa-
seuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta, jonka toi-
menpanoa jatketaan siirtymäkauden 2021–2022 ajan entisin ehdoin. 

Maaseudun yritysten väliaikainen koronatuki 

Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikaista tukea yrityksille, joiden taloudellinen tilanne on hei-
kentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia, myönnettiin 
18 kpl yhteensä 469 200 euroa. 
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1.1. - 31.3.2021 myönnetty maaseutuyritysten väliaikainen tuki 
Kunta Yrityksiä Avustus, euroa 

Heinävesi 2 34 663 

Juuka 4 74 489 
Kitee 2 56 924 

Lieksa 1 9 007 

Liperi 3 25 905 

Nurmes 3 112 754 
Rääkkylä 3 155 457 

Yhteensä 18 469 200 

Maaseuturahaston hankerahoitus 

ELY-keskus myönsi 222 097 euroa kuudelle maaseudun kehittämishankkeelle, joista viisi oli Lea-
der-ryhmien hyväksymiä kehittämishankkeita.  
 

1.1.-31.3.2021 myönnetyt maaseuturahaston hanketuet 
Kiintiö Hankkeen nimi Päätoteuttajan nimi Myönnetty 

tuki (€) 
ELY Monipaikkaisuus Pohjois-Karja-

lassa (MONIPOKA) 
Itä-Suomen yliopisto 99 998 

Leader Nuorten Leader-toiminnan kokei-
leminen Keski-Karjalassa 

Keski-Karjalan Jetina ry 
 

50 600 
 

Leader C-kortti 
 

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry 31 600 

Leader Varparannan ulkoliikuntapaikat 
 

Kontiolahden Varparannan kyläyh-
distys ry 

17 605 
 

Leader Enon frisbeegolfrata -hanke 2021 
 

Enon 4H-yhdistys r.y. 
 

15 307 
 

Leader Jäänhoitokoneen terien teroitus-
kone / Jääkiekkomaalit 

Kiteen Jäähalli Oy 
 

6 987 

Yhteensä 222 097 
 

Yritysten kehittämispalvelut 
ELY-keskus kilpailutti yritysten kehittämispalvelujen tuottamisen ja uuden sopimuskauden 2021–
2022 haku käynnistyi maaliskuussa 2021. Tällä sopimuskaudella analyysi- ja konsultointi -palve-
luja yrityksille tuottaa yli 700 asiantuntijaa. Kaikki kilpailutetut asiantuntijat ovat käytettävissä koko 
Suomen alueella. Kilpailutuskauden vaihtumisen vuoksi kehittämispalvelujen haku oli suljettuna 
vuoden alusta aina helmikuun lopulle saakka. Haun avauduttua hakemuksia on tullut sisälle run-
saasti. 
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Sopimuskauden vaihduttua yritysten kehittämispalvelujen haku käynnistyi maaliskuussa 2021 ja 
maaliskuun loppuun mennessä hakemuksia saapui Pohjois-Karjalassa 13 kpl.  
 
ELY-keskus myönsi pohjoiskarjalaisille yrityksille tukea 46 103 euroa 13 (kpl) kehittämispalvelun 
hankintaan. 
 
Kehittämispalvelua saaneiden yritysten toimialoista suurimmat olivat aikaisempien vuosien ta-
paan teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, rakenta-
minen sekä terveys- ja sosiaalipalvelut ja majoitus- ja ravitsemistoiminta. Myös taide, viihde ja 
virkistys -toimialojen yritykset ovat olleet aktiivisia. 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus 

Vuoden 2021 kolmena ensimmäisenä kuukautena on Pohjois-Karjalaan kohdennettu 1,7 miljoo-
nalla eurolla rahoitusta 9 eri hankkeelle Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysra-
hastosta. Suurimmat tukisummat ovat menneet Liperin Kirkkolahden alueen kehittämiseen ja kiin-
teistöpalvelujen digiosaamisen kehittämiseen. Tukea on myönnetty myös mm. #mimmitkoodaa 
Pohjois-Karjala -hankkeelle, jossa edistetään naisten työllistymistä ohjelmistoalalle tai tehtäviin, 
joissa ohjelmisto-osaamisesta on hyötyä. Näin hanke sekä helpottaa ohjelmistoalan osaajapulaa, 
purkaa alan sukupuolittuneisuutta että edistää digitalisaatiota. 
 
Elpymiseen tarkoitetut Euroopan sosiaalirahaston varat ovat olleet haussa ja ne on otettu käsitte-
lyyn. Hakemuksissa on digi- ja vihreää siirtymää tukevia hankkeita sekä yritysten muutoskyvyk-
kyyttä ja johtamista kehittäviä hankkeita. Lisäksi on haussa erityisesti osallisuutta ja yhteisölli-
syyttä tukevia hankkeita, jotka tukevat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä 
työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä.  Hakemuksia tähän teemaan voi edelleen jättää ELY-
keskukselle. 
 
Rakennerahastokausi 2021-2027 käynnistynee 1.9.2021 ja siitä rahoitettavat hankkeet lähtevät 
käyntiin vuoden 2022 alussa. Koulutuksen ohjelman sisällöistä ja tuen hakemisesta alkavat ke-
sän 2021 aikana. 
 
 

1.1.-31.3.2021 myönnetyt ESR- ja EAKR-rahoitukset 
Rahasto Hankkeen nimi Päätoteuttajan nimi Myönnetty 

tuki (€) 
ESR Digital Twin - Kiinteistö- ja taloteknii-

kan kestävät palvelut ja osaaminen 
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 348 120 

ESR Ohjausosaamista yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto 297 277 
ESR #mimmitkoodaa Pohjois-Karjala Ohjelmisto- ja e-business ry 273 425 

EAKR Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- 
ja satamaverkostoa - Liperin kirkko-
lahden alueen kehittäminen 

Liperin kunta 192 531 

EAKR Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- 
ja satamaverkostoa - Liperin satama-

Liperin kunta 168 000 
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alueen kehittämistä tukevien inves-
tointien toteuttaminen 

ESR GoGlobal - kasva kansainväliseksi Business Joensuu Oy 165 120 
ESR Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen 

sosionomiksi kuntakumppanuuden 
avulla 

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 161 516 

ESR TYKEs - työkuntoa Keski-Karjalaan Pohjois-Karjalan kansanterveys ry 100 105 
ESR Joensuun KAKE 2.0 Joensuun kaupunki 240 

Yhteensä 1 706 334 
 

Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen 
hakuun 

• Yritysrahoitus ely-keskus.fi-verkkopalvelussa (ely-keskus.fi)  
• Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä, uutinen 

26.2.2021 (ely-keskus.fi)  
• EU-rahoituksella Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Karjalaan - jatkuva haku 
• Yritysten kehittämispalvelut (yritystenkehittamispalvelut.fi)   
• Uutinen: Tarjolla palvelua yrityksen kehittämiseen nopeasti ja edullisesti ELY-

keskukselta (ely-keskus.fi)  
• Rakennerahastotietopalvelu (eura2014.fi)  
• Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtop.fi/fi/palvelut)   
• Maaseudun yritysrahoitus (ely-keskus.fi)  
• Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku (ruokavirasto.fi)  

 
  

https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus
https://www.ely-keskus.fi/-/lis-c3-a4rahoitusta-haettavissa-yritystukiin-osana-react-eu-toimenpiteit-c3-a4?redirect=%2F
https://www.ely-keskus.fi/-/lis-c3-a4rahoitusta-haettavissa-yritystukiin-osana-react-eu-toimenpiteit-c3-a4?redirect=%2F
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/leFSt6MoOpWV/content/eu-rahoituksella-kestavaa-kasvua-ja-tyota-pohjois-karjalaan-jatkuva-haku/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_leFSt6MoOpWV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut
https://www.ely-keskus.fi/uutiset-2021/-/asset_publisher/wunrvszgFqL0/content/tarjolla-palvelua-yrityksen-kehitt-c3-a4miseen-nopeasti-ja-edullisesti-ely-keskukselta
https://www.ely-keskus.fi/uutiset-2021/-/asset_publisher/wunrvszgFqL0/content/tarjolla-palvelua-yrityksen-kehitt-c3-a4miseen-nopeasti-ja-edullisesti-ely-keskukselta
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/
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Lisätietoa 
Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut: 
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670, Etelä-Savon ELY-keskus 
 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus: 
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, p. 0295 026 695, Etelä-Savon ELY-keskus 
 
Maaseudun yritystuki ja hankerahoitus: 
Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, p. 0295 026 107, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Johtava asiantuntija Timo Tanskanen, p. 0295 026 170, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi 
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