
 NÄKYMIÄ   1 (9) 

 HEINÄ–SYYSKUU 2021   

 Pohjois-Karjalan ELY-keskus   
     

    

    

    

 

POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 0295 026 000 Kirjaamo 
www.ely-keskus.fi PL 69, 80101 Joensuu 
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi 
 

 
Rahoituskatsaus 3/2021: heinä – syyskuu 

ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalassa yrityksille kehittämisrahoitusta  
yli 7 miljoonaa euroa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 

 
 

 
 
 

Sisällys 

• ELY-keskus myönsi heinä–syyskuussa yli 7,4 miljoonaa euroa 
kehittämisrahoitusta yrityksille ................................................................................. 2 

• Yleiskatsaus rahoituskauden vaihtumiseen, tulevat rahoitushaut .................................. 2 

• Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy marraskuussa ......... 2 

• ESR+ tukee korkeaa työllisyysastetta ....................................................................... 2 

• Ilmasto- ja digiosaaminen kilpailukyvyn kulmakivinä ................................................. 3 

• Maaseuturahaston elpymisvarojen haku käynnistynee loppuvuodesta ...................... 3 

• Yrityksen kehittämisavustus ...................................................................................... 4 

• Maaseuturahaston yritystuki ..................................................................................... 5 

• Maaseudun yritysten väliaikainen koronatuki .................................................................. 6 

• Maaseuturahaston hankerahoitus ..................................................................................... 6 

• Yritysten kehittämispalvelut ...................................................................................... 7 

• Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
rahoitus ........................................................................................................................ 7 

• Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen hakuun ............................. 8 

• Lisätietoa ..................................................................................................................... 9 



 NÄKYMIÄ   2 (9) 

 HEINÄ–SYYSKUU 2021   

    
     

    

    

    

 

 

ELY-keskus myönsi heinä–syyskuussa yli 7,4 miljoonaa 
euroa kehittämisrahoitusta yrityksille 

ELY-keskus myönsi 1.7.–30.9.2021 maakunnan yrityksille yli 7,4 miljoonaa euroa erilaista 
kehittämisrahoitusta.  
 
Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yli 5,5 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelmasta, 
yritysrahoitusta maaseutuohjelmasta yli 700 tuhatta euroa ja yritysten kehittämispalveluihin 
myönnettiin hieman yli 90 tuhatta euroa. 
 
Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettiin maakunnan kehittämishankkeita yli 700 tuhannella 
eurolla. Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi liki 276 tuhatta euroa. Maaseutuyritysten 
koronatukea myönnettiin hieman yli 46 tuhatta euroa. 

 

Yhteenveto rahoituksesta 1.7.–30.9.2021 
Rahoituskanava Euroa 

Yrityksen kehittämisavustus  5 573 700 

Maaseuturahaston yritystuki  706 798 

Maaseutuyritysten väliaikainen koronatuki 46 275 

Maaseuturahaston hankerahoitus  275 654 

Yritysten kehittämispalvelut  90 997 

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

714 480 

Yhteensä  7 407 904 

Yleiskatsaus rahoituskauden vaihtumiseen, tulevat rahoitushaut 

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy marraskuussa 

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano 
käynnistyy 1.11.2021. Ohjelmasta on Pohjois-Karjalalle tulossa seuraavan seitsemän vuoden 
aikana EU:sta noin 148 miljoonaa euroa. Se on 129 euroa asukasta kohden. Tämä on neljänneksi 
suurin osuus Suomen maakunnista asukasmäärään suhteutettuna.  
 
Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF). 
 
Maakunnassa valmistellaan ohjelman rahoitushakujen avaamista sekä infotilaisuuksia ohjelman 
sisällön ja toiminnan tiedottamiseksi. 

ESR+ tukee korkeaa työllisyysastetta 

Euroopan sosiaalirahastossa (ESR+) keskeinen muutos tulee olemaan ohjelman tuloksellisuuden 
kiinnittyminen aiempaa vahvemmin muutoksen tavoitteluun. Tärkein tavoite on mahdollisimman 
korkea työllisyysaste. Kohderyhmän työmarkkinatilanteeseen pyritään saamaan muutosta 
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osaamis-, neuvonta- ja työllisyyspalvelujen kautta. Työvoima- ja osaajapulaan voidaan aidosti 
hakea ratkaisuja sekä edistää alueen ja erityisesti työpaikkojen vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. 
 
Jatkuva oppiminen nousee keskeiseksi osaamisen kehittämisessä ja työikäisen väestön 
osaamisen päivittämisessä. Yksilölliset opintopolut mahdollistavat työssä olevien 
kouluttautumisen entistä paremmin.  
 
ESR+ sisällöissä uutena kokonaisuutena ovat lastensuojelun palvelujen kehittämistavoitteet sekä 
ruoka-apu. 
 
Itä-Suomelle tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työllisyyden parantamiseksi ovat 
ohjelmassa hyvin esillä. Kansalaisjärjestöjen rooli ohjelmassa säilyy merkittävänä ja 
kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tuki laajenee koko ohjelma-alueelle.  

Ilmasto- ja digiosaaminen kilpailukyvyn kulmakivinä 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sisällöt ovat laajoja ja mahdollistavat monipuolista 
toiminnan kehittämistä sekä julkisissa organisaatioissa että yrityksissä. Kehittäminen on vahvasti 
elinkeinoelämälähtöistä, kuten käynnissä olevassa ohjelmassakin. Yritysten kehittämishankkeet 
tulevat jatkossakin muodostamaan merkittävän osan ohjelman toteutusta.  
 
Kestävä kehitys on ohjelman läpileikkaava teema. Energiatehokkuuden edistämiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, sekä kiertotalouteen ja resurssitehokkaaseen 
talouteen siirtymistä edistäviin toimiin myönnetään kumpiinkin 107 miljoonaa euroa. Myös 
ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen korostuvat sisällöissä.  
 
Myös digitalisaatio nousee ohjelmassa esille vahvasti, erityisesti datan hyödyntäminen ja 
älykkäiden ratkaisujen kehittäminen. Ohjelmassa pyritään edistämään erilaisten ekosysteemien, 
klustereiden ja muiden verkostoyhteistyömuotojen kehittymistä ja verkottumista toisiinsa.  
 
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen ja hyödyntämisen edistäminen on 
sisällä useissa erityistavoitteissa. 
 
Kiinnostavaa maakunnan kannalta tulee olemaan, miten Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
(JTF) toimii aluekehittämisen välineenä. Pohjois-Karjalaan on luvassa rahastosta yli 50 miljoonaa 
euroa. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä 
aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan 
talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan mm. pk-
yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä 
osaamisen kehittämiseen. 

Maaseuturahaston elpymisvarojen haku käynnistynee loppuvuodesta 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 muutoksella 4.8.2021 on ohjelmaan 
lisätty EU:n elpymisvälineen toimenpiteet maaseuturahaston toimeenpanon osalta. 
Maaseuturahaston elpymisvarojen haku yritystukiin käynnistynee vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Elpymistuki yrityksille on suunnattu hankkeisiin, joissa hankitaan uutta ja 
tehokkaampaa tai energiaa säästävää taikka muilla tavoin parasta käyttökelpoista tekniikkaa, 
lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa sekä digitaalisuutta yritystoiminnassa. 
 
Maaseutuohjelman siirtymäkaudella vuosina 2021–2022 yritysten kehittämisen rahoittamiseen 
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on käytettävissä siirtymäkauden määräraha, josta on mahdollista hakea tukea jatkuvasti entisin 
ehdoin, sekä elpymisvälineen määräraha. 

Yrityksen kehittämisavustus 

ELY-keskus myönsi 1.7.–30.9.2021 Pohjois-Karjalan yrityksille kehittämisavustusta 19 
hankkeeseen yhteensä n. 5,57 miljoonaa euroa.  
 
ELY-keskuksen myöntämällä reilun 5,5 miljoonan euron yrityksen kehittämisavustuksella 
vaikutetaan siihen, että Pohjois-Karjalan yrityksissä syntyy noin 131 uutta työpaikkaa ja n. 38 
miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa. Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä noin 18,6 
miljoonalla eurolla. Yritysten käynnistämien kehittämishankkeiden vaikutukset näkyvät 1–2 
vuoden kuluessa hankkeen päätyttyä eli tyypillisesti 3–4 vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä. 
 
Kuusi 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. 
 

1.7.–30.9.2021 myönnetyt yrityksen kehittämisavustukset 

Yritys, hakija Hankkeen nimi Kunta Avustus, 
euroa 

Puupietari Oy Laajennusinvestointi Liperi 1 984 750 

BioKymppi Oy Biokaasun jalostus ja paineistus Kitee 732 690 

Pro-Machining Oy Investointiprojekti Liperi 548 270 

Oy Arbonaut Ltd ArboREACT Joensuu 371 890 

Fodesco Oy 3MYY Kontiolahti 299 200 

Nature Line Cutlery Oy Puukuituaterintuotannon kehittäminen, 
tehostaminen ja valmistuskapasiteetin 
kasvattaminen vientiasiakkaiden tarpeisiin. 

Outokumpu 263 240 

Nature Line Cutlery Oy Puukuituisen uudelleenkäytettävän Take 
away-aterimen valmistuskapasiteetti ja 
tehtaan kyvykkyyden nostaminen 

Outokumpu 241 370 

Muovisola Oy Tuotannon investoinnit Polvijärvi 212 440 

Redkik Oy Tekoälyn ohjaaman embedded insurance / 
SaaS-ratkaisun ja optimoinnin kehittäminen 
Redkikin vakuutusteknologiaratkaisuihin ja 
levittäytyminen uudelle markkina-alueelle 
Eurooppaan. 

Joensuu 186 100 

Nordic Koivu Oy Operational development of birch sap 
activities 

Tohmajärvi 174 750 

Arskan Kone Oy Yrityksen investointi- ja kehittämishanke Ilomantsi 138 860 

Air Spiralo Oy Syvävetoteknologiaan perustuvan 
tuotantokapasiteetin kehittäminen ja 
kasvattaminen 

Kontiolahti 109 000 

Joen Service Oy Liiketoiminnan kehittäminen Liperi 94 060 

Joen Kilpituote Oy Tuotannon tehostaminen, digitalisoiminen ja 
tuotantokapasiteetin kasvattaminen. 

Joensuu 82 460 

Metallipalvelu Hartikainen 
Oy 

Kehittämishanke hallimallistolle Juuka 39 380 

PUHI Oy Biohiilituotteet ja koneet Liperi 35 720 

Insinööritoimisto 2K Oy Rakennustyömaan ja käytössä olevien 
rakennuksien sisäilman monitorointi 

Joensuu 31 270 
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Nordic Carbide Oy MoveOnEast -teknologiakehitys Joensuu 15 600 

Luncher Oy Lounastaja-verkkopalvelun skaalautuvuuden 
varmistaminen 

Joensuu 12 650 

Yhteensä 5 573 700 

Maaseuturahaston yritystuki  

Maaseuturahastosta ELY-keskus myönsi yritystukea hieman yli 700 tuhatta euroa 19:lle 
hankkeelle vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Yritystuen myötä Pohjois-Karjalan 
yrityksissä käynnistyvät lähes 2 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit. 
 
Maaseudun yritystuki tarjoaa aloittaville ja laajentaville yrityksille mahdollisuuden toimintansa 
kehittämiseen 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 
maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta, jonka 
toimenpanoa jatketaan siirtymäkauden 2021–2022 ajan entisin ehdoin. 
 
Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistynee maaseuturahaston elpymisvarojen haku 
yritystukiin. Elpymistuki yrityksille on suunnattu hankkeisiin, joissa hankitaan uutta ja 
tehokkaampaa tai energiaa säästävää taikka muilla tavoin parasta käyttökelpoista tekniikkaa, 
lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa sekä digitaalisuuden lisäämiseen 
yritystoiminnassa. 
 

1.7.–30.9.2021 myönnetyt maaseuturahaston yritystuet 

Kiintiö Yritys, hakija Kohde Kunta Avustus, 
euroa 

ELY Jokikate Oy Investointi Kontiolahti 218 610 

ELY Lampén Pertti Ilmari Investointi Joensuu 78 295 

ELY Nurmeksen Teräsmyynti Oy Investointi Nurmes 63 350 

ELY Metallityö Seveko Oy Investointi Juuka 60 375 

ELY Ruunaan MetsäKoti Oy Investointi Lieksa 60 151 

ELY Kiteen Koneistus Oy Investointi Tohmajärvi 38 437 

ELY Suomen Valugrilli Oy Investointi Kontiolahti 37 444 

ELY Rakennustoimisto Tanninen Oy Perustamistuki Joensuu 35 000 

Leader M.V Logistic OY Perustamistuki Polvijärvi 28 850 

Leader Matexpro Oy Investointi Lieksa 17 500 

ELY Catania Group Oy Perustamistuki/kokeilu Kontiolahti 10 000 

Leader Keski-Karjalan Ässä Oy Perustamistuki/kokeilu Kitee 10 000 

ELY Metsäavain Oy Perustamistuki/kokeilu Joensuu 10 000 
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Leader Onnen maa Oy Perustamistuki/kokeilu Joensuu 10 000 

ELY Ilomantsin Kivituote Oy Investointi Ilomantsi 8 750 

ELY Kaavin Herkkutattitehdas Oy Investointi Tohmajärvi 8 400 

Leader Karjalan Kelo Perustamistuki/kokeilu Joensuu 6 100 

Leader Kuusela Mika Investointi Kontiolahti 3 078 

Leader Palviaisen tila Investointi Lieksa 2 458 

Yhteensä  706 798 

Maaseudun yritysten väliaikainen koronatuki 

Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikaista tukea yrityksille, joiden taloudellinen tilanne on 
heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia, 
myönnettiin 5 kpl, yhteensä yli 46 tuhatta euroa.  

Koronatukien haku on tasaantunut alkuvuodesta. Haku on avoinna vielä vuoden 2021 loppuun. 

1.7.–30.9.2021 myönnetty maaseutuyritysten väliaikainen tuki 

Yritys, hakija Kunta Avustus, euroa 

Korpikarjun Riistatila Liperi 11 327 

Lehikoinen Jarkko Tapani Lieksa 10 831 

Veikko Vanhanen Kitee 10 072 

Raja-Karjalan Liha-Hovi Oy Tohmajärvi 8 010 

Parkkulainen Jukka-Pekka Tapani Kitee 6 035 

Yhteensä 46 275 

Maaseuturahaston hankerahoitus 

ELY-keskus myönsi n. 276 tuhatta euroa 12:lle maaseudun kehittämishankkeelle, jotka kaikki 
olivat Leader-ryhmien hyväksymiä kehittämishankkeita.  

1.7.–30.9.2021 myönnetyt maaseuturahaston hanketuet 
Kiintiö Hakija Hanke Toteutuskunta Myönnetty 

tuki, euroa 

Leader Keski-Karjalan Kehitysyhtiö 
Oy 

Meille maalle Kitee 42 456,00 

Leader Perheidenpaikka ry Leikkitalo Outokumpu 42 270,86 

Leader Tohmajärven-Värtsilän 
Metsästysseura ry 

Seuratuvan yleisötilojen lattioiden 
uusiminen 

Tohmajärvi 36 042,00 

Leader Juuan kunta Juuka matkailuhanke Juuka 26 250,00 

Leader Puhossalon Erä ry Jouhenvaja 2 Kitee 21 605,00 

Leader Polvijärven kunta Pumptrack  -lähiliikuntapaikan 
rakentaminen 

Polvijärvi 21 604,80 

Leader Kulttuuriyhdistys Louhi ry Louhitalo-Kulttuurikeskus yli 
kuntarajojen, toteuttamisen 4. vaihe 

Joensuu 18 947,20 
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Leader Rääkkylän kunta Keski-Karjalan kylien tarinat Rääkkylä 18 807,55 

Leader Keski-Karjalan Jetina ry Kesätöitä Keski-Karjalan nuorille 
2021 

Kitee 18 000,00 

Leader Voimistelu- ja Urheiluseura 
Tikkalan Veikot ry 

Ulkovuorauksen korjaus ja hirsien 
vaihto 

Tohmajärvi 11 112,00 

Leader Lieksan Somali 
perheyhdistys ry 

Melodraama-oodi puhtaalle vedelle – 
teatteri Jongunjoki selvityshanke 

Lieksa 10 500,00 

Leader Lehmon Pallo-77 ry Katsomon selvitys- ja 
kehittämishanke 

Kontiolahti 8 058,88 

Yhteensä 275 654,29 

Yritysten kehittämispalvelut 

ELY-keskus kilpailutti yritysten kehittämispalvelujen tuottamisen ja uuden sopimuskauden 2021–
2022 haku käynnistyi maaliskuussa 2021. Tällä sopimuskaudella analyysi- ja konsultointi -
palveluja yrityksille tuottaa yli 700 asiantuntijaa. Kaikki kilpailutetut asiantuntijat ovat käytettävissä 
koko Suomen alueella.  
 
ELY-keskus myönsi heinä–syyskuussa pohjoiskarjalaisille yrityksille tukea 90 997,40 euroa 26 eri 
kehittämispalvelun hankintaan. 

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

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä myönnettiin Pohjois-Karjalaan yli 700 tuhannella 
eurolla rahoitusta neljälle eri hankkeelle Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) ei rahoitettu hankkeita vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. 
 
Hakemuksia voi edelleen jättää ELY-keskukselle elvytysvaroista rahoitettaviin hankkeisiin. 
Erityisesti haussa on osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia hankkeita, jotka tukevat esimerkiksi 
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. 
 
Rakennerahastokausi 2021–2027 käynnistyy 1.11.2021 ja siitä rahoitettavat ensimmäiset 
hankkeet lähtevät käyntiin vuoden 2022 keväällä. 
 

1.7.–30.9.2021 myönnetyt ESR- ja EAKR-rahoitukset 
Rahasto Toteuttajat Hanke Myönnetty 

tuki, euroa 

ESR, 
ReactEU 

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Sosiaali- ja työllisyysalan digitaaliset 
palvelut ja etäohjaus pitkien 
välimatkojen maakunnassa 

328 000 

ESR Joensuun seudun omaishoitajat ry, 
Joensuun Setlementti Ry, Siun sote - 
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä 

KOLMIPORRAS - Kolmiportainen 
varhaisen tuen toimintamalli nuorten 
psykososiaalisissa haasteissa 

254 200 

ESR Kotikartanoyhdistys ry, Joensuun 
Setlementti ry 

Yhdessä vapaaehtoiseksi – Tuettua 
vapaaehtoistoimintaa Joensuussa 

132 280 

Yhteensä 714 480 
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Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen 
hakuun 

• Yritysrahoitus ely-keskus.fi-verkkopalvelussa (ely-keskus.fi) 

• Rakennerahastot Itä-Suomessa (rakennerahastot.fi) 

• Valmistaudu uuteen rakennerahasto-ohjelmakauteen (rakennerahastot.fi) 

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, Itä- ja Pohjois-Suomen aloitustilaisuus 
3.11.2021 klo 12–16 (pohjois-karjala.fi) 

• Rahoituksen hakeminen -infotilaisuus 10.11.2021 klo 12–14 (pohjois-karjala.fi) 

• Hankkeiden valinta ja toteutus -infotilaisuus 25.11.2021 klo 9–11 (pohjois-karjala.fi) 

• Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 3/2021 (rakennerahastot.fi) 

• Rahoitusta maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä 
omistajanvaihdoksiin haettavissa, tiedote 19.10.2021 (sttinfo.fi) 

• Yritysten kehittämisavustusten EU-rahoitushaku jatkuu (ely-keskus.fi) 

• Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2021 loppuun 
asti (tem.fi) 

• EU-rahoituksella Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Karjalaan - jatkuva haku 
(rakennerahastot.fi) 

• Maaseuturahaston yritystukiin suunnatun elpymispaketin tilannekatsaus, 
ennakkotiedote 30.8.2021 (ely-keskus.fi) 

• Yritysten kehittämispalvelut (ely-keskus.fi) 

• 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
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu#.YS3TTI4zaF4
https://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/valmistaudu-uuteen-rakennerahasto-ohjelmakauteen/maximized
https://www.pohjois-karjala.fi/katse-tulevaan
https://www.pohjois-karjala.fi/katse-tulevaan
https://www.pohjois-karjala.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-rahoitus
https://www.pohjois-karjala.fi/web/guest/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-hankkeet
https://www.pohjois-karjala.fi/web/guest/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-hankkeet
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/uutiskirjeet#.YWVVX9pBxPY
https://www.sttinfo.fi/tiedote/rahoitusta-maaseudun-yritysten-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa?publisherId=69817883&releaseId=69922094
https://www.sttinfo.fi/tiedote/rahoitusta-maaseudun-yritysten-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa?publisherId=69817883&releaseId=69922094
https://www.ely-keskus.fi/uutiset-2021/-/asset_publisher/wunrvszgFqL0/content/yritysten-kehittamisavustusten-eu-rahoitushaku-jatkuu
https://tem.fi/-/yrityksen-kehittamisavustuksen-valiaikaisia-muutoksia-jatketaan-vuoden-2021-loppuun-asti
https://tem.fi/-/yrityksen-kehittamisavustuksen-valiaikaisia-muutoksia-jatketaan-vuoden-2021-loppuun-asti
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://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
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57924/Tiedote+maaseutuyritysten+elpymispaketti+POK+ELY+30.8.2021.pdf/f8832b63-0266-503e-7288-0c48bcbf566f?t=1630318349358
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57924/Tiedote+maaseutuyritysten+elpymispaketti+POK+ELY+30.8.2021.pdf/f8832b63-0266-503e-7288-0c48bcbf566f?t=1630318349358
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@ely-keskus.fi 
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