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Rahoituskatsaus 1/2022: tammi – maaliskuu 
 

ELY-keskus myönsi tammi–maaliskuussa Pohjois-Karjalassa kehittämisrahoitusta yli 4,7 
miljoonaa euroa. EU:n uuden ohjelmakauden rahoitushaut käynnistyivät alkuvuodesta. 
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ELY-keskus myönsi tammi–maaliskuussa yli 4,7 
miljoonaa euroa kehittämisrahoitusta 

ELY-keskus myönsi 1.1.–31.3.2022 maakunnan yrityksille ja yhteisöille yli 4,7 miljoonaa euroa 
erilaista kehittämisrahoitusta. Tästä suurin osa (4,1 miljoonaa euroa) oli Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) hankkeita.  
 
Rakennerahasto-ohjelmakausien vaihdos näkyy rahoituksessa siten, että yritysten 
kehittämisavustuspäätöksiä ei ole vuoden alussa tehty, vaan hakemukset ovat ohjautuneet EU:n 
uuteen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Sen sijaan 
kehittämishankkeiden rahoitusta ESR- ja EAKR-välineillä on jatkettu ja niistä tehdään uusia 
rahoituspäätöksiä vielä pitkälle vuoden 2022 aikana. 
 
Maaseuturahaston jatkuvasta hausta myönnettiin yritystukea 314 tuhatta euroa ja 
hankerahoitusta 167 tuhatta euroa. 
 

Vuoden 2021 rahoitustiedot löytyvät aiemmin julkaistuista rahoituskatsauksista: 

• Pohjois-Karjalan rahoituskatsaus 1/2021 

• Pohjois-Karjalan rahoituskatsaus 2/2021 

• Pohjois-Karjalan rahoituskatsaus 3/2021 

• Pohjois-Karjalan rahoituskatsaus 4/2021 

 

Yhteenveto rahoituksesta 1.1.–31.3.2022 
Rahoituskanava Euroa 

Yrityksen kehittämisavustus  0 

Maaseuturahaston yritystuki  314 770 

Maaseuturahaston hankerahoitus  167 373 

Yritysten kehittämispalvelut  89 869 

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

4 164 908 

Yhteensä  4 736 920 

Yleiskatsaus rahoituskauden vaihtumiseen, tulevat rahoitushaut 

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi 

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano on 
toden teolla käynnistynyt.  Koulutukset ja infotilaisuuden ohjelman sisältöjen ja uudistusten 
ympärillä ovat olleet jo jonkin aikaa käynnissä. Tilaisuuksia on hakuihin liittyen tulossa myös lisää. 
Tilaisuuksista ja käynnissä olevista rahoitushauista saa tietoa mm. Rakennerahastot.fi-sivustolta, 
ELY-keskuksen tapahtumat ja koulutukset -sivuilta tai seuraamalla Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksen Twitter-tiliä.   
 
Yritysten kehittämisavustus on ollut haettavissa EURA2021-järjestelmän kautta maaliskuusta 
2022 lähtien. Yritystukien osalta haku toimiin niin sanottuna jatkuvana hakuna, eli hakemuksia voi 
jättää ELY-keskukselle ilman määräaikoja ja hakemukset otetaan käsittelyyn 
saapumisjärjestyksessä.  
 

https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00154/7e23bb19-77d8-4617-856d-ff6afb4a5ab3.pdf
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00673/34f36bc5-09ae-4045-9370-f0c1e93d250a.pdf
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00413/dea48ebf-a377-4a6f-9886-a8b37c058b91.pdf
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00589/2232823d-f2bc-4da0-a7ca-41d9d8bf9f4c.pdf
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-karjalan-rahoitushaut
https://www.ely-keskus.fi/tapahtumat-ja-koulutukset
https://twitter.com/POKELYkeskus
https://twitter.com/POKELYkeskus
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Yritystukihakemuksia on Pohjois-Karjalaan jätetty jo 20 kappaletta ja niissä on haettu avustusta yli 
12 miljoonaa euroa. Haku on näin lähtenyt hyvin käyntiin ja yritykset ovat uuden järjestelmän 
löytäneet. Yritysten tukena hakuprosessissa on ELY-keskusten ja maakunnan kehittämisyhtiöiden 
sekä kuntien yritysneuvojat. ELY-keskuksella on lisäksi uutena Kysyä neuvoa asiantuntijalta -
palvelu, joka ohjaa ja neuvoo yritysten kehittämisavustuksen hakuun liittyen. Yritykset ovat 
palvelun jo hyvin löytäneetkin. Palvelu on maksuton ja siitä pääsee hyvin alkuun oman yrityksen 
kehittämisen kanssa. 
 
Vaikka hankkeiden hallinnointiin on tehty kehittämistyötä helpottavia uudistuksia, vaatii 
uudistettujen toimintamallien opettelu kuitenkin meiltä kaikilta opettelua ja uudistumiskykyä. 
Onneksi myös EURA2021-hallinnointijärjestelmä on rakennettu entistä enemmän ohjaamaan ja 
helpottamaan hakemuksen laatimisessa. Sieltä löytyvät myös rahoittajien yhteystiedot, kun 
tarvitsee apua ja neuvoa.  
 
Kehittämishankkeiden haut avautunevat toukokuun alussa. Viivästyksiä hakujen avautumiseen on 
tullut pitkin kevättä. Maakunnallisissa ESR+- ja EAKR-hakujen painotuksissa näkyvät mm. 
yritysten kehittämistarpeet, työvoiman rekrytointihaasteet, jatkuva oppiminen sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kannattaa olla tarkkana, että jättää hakemuksensa oikeaan 
hakuun, sillä hakuja on samaan aikaan auki aikaisempaa enemmän. 

Maaseuturahaston elpymisvarojen haku käynnistyi loppuvuodesta 

Maaseuturahaston elpymisvarojen haku yritystukiin käynnistyi vuoden 2021 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.  
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä haettiin maaseuturahastosta yritystukea 30 eri kohteeseen, 
joista noin puolet oli perustamistukia ja puolet yritysinvestointeja. Elpymisvaroista on jätetty 
päättyneissä valintajaksoissa 8 hakemusta. Nämä painottuvat aurinkopaneeleihin ja 
ilmalämpöpumppuihin. 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 muutoksella 4.8.2021 on ohjelmaan 
lisätty EU:n elpymisvälineen toimenpiteet maaseuturahaston toimeenpanon osalta. 
 
Maaseutuohjelman siirtymäkaudella vuosina 2021–2022 yritysten kehittämisen rahoittamiseen 
on käytettävissä siirtymäkauden määräraha, josta on mahdollista hakea tukea jatkuvasti entisin 
ehdoin sekä elpymisvälineen määräraha. 

Vihreään siirtymään vauhtia RRF-rahoituksella 

RRF-rahoitus (Recovery and Resilience Facility) rahoitetaan EU:n kertaluontoisesta 
elpymisvälineestä (EU Next Generation) ja sillä tuetaan vihreää siirtymää. Se on osa Suomen 
kestävän kasvun ohjelmaa. Rahoituksella tuetaan yritysten kilpailukykyä, investointeja ja 
osaamista. Rahoitusta myöntävät Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriö. 
 
Kevään aikana on ollut rahoitushakuja mm. akkuteollisuuden, kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöinvestointien ja energiahankkeiden osalta. Akkuteollisuuden osalta hakemuksia on 
tullut 18 kappaletta ja kahdeksasta on tehty rahoituspäätös. Kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöinvestointihaussa hakemuksia tuli 59 kappaletta, joista 25:stä on tehty 
rahoituspäätös. Työ- ja elinkeinoministeriölle tuli RRF-energiahakemuksia 86 kappaletta. Tällä 
hetkellä odotetaan tietoa päätöksistä. 
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ELY-keskusten RRF-koordinaattorit ohjaavat ja neuvovat toiminnanharjoittajia sekä kuntia ja 
muita yhteistyötahoja hankkeiden ympäristöprosesseihin, kuten YVA tai ympäristölupa, liittyvissä 
asioissa. 

Yrityksen kehittämisavustus 

Yrityksen kehittämisavustuksen haku päästiin avaamaan maaliskuun puolivälissä. Haku 
käynnistyi reippaasti. Maaliskuun loppuun mennessä Pohjois-Karjalasta oli jätetty 11 yrityksen 
kehittämisavustushakemusta, haetun avustuksen noustessa 10,6 miljoonaan euroon.  
 
Hakemusten arviointityö on käynnistynyt, hakemukset otetaan käsittelyyn 
saapumisjärjestyksessä ja ELY-keskuksen asiantuntijat ovat yhteydessä hakijoihin. 
Päätöksenteko päästään aloittamaan tämänhetkisen tiedon mukaan alkukesällä.  
 
Myös käynnistyvällä ohjelmakaudella tavoitteena on olla tukemassa alueen pk-yritysten 
kyvykkyyden kehittymistä ja kasvua.  

Maaseuturahaston yritystuki  

Maaseuturahastosta ELY-keskus myönsi yritystukea hieman yli 314 tuhatta euroa 17 hankkeelle 
vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yritystuen myötä Pohjois-Karjalan yrityksissä 
käynnistyvät lähes 700 tuhannen euron kehittämisinvestoinnit. Yritystukien tukipäätöksiä ei ole 
päästy vielä tekemään kaikkiin rahoitettaviin hakemuksiin, koska tarvittava aluetukijakokartta on 
EU:ssa hyväksyttävänä.  
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jätetyistä yritystukihakemuksista 9 oli 
perustamistukihakemuksia, 5 kokeilutukihakemuksia, 3 toteuttavuusselvityksiä ja 13 
investointihakemuksia. Elpymisvaroista on jätetty ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättyneissä 
valintajaksoissa 8 hakemusta. Nämä painottuvat aurinkopaneeleihin ja ilmalämpöpumppuihin. 
 
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. 
 

1.1.–31.3.2022 myönnetyt maaseuturahaston yritystuet 

Kiintiö Yritys, hakija Kohde Kunta Avustus, 
euroa 

ELY, 
elpymis- 
varat 

Lieksan Laatuherkut Oy CIP-pesukeskus, maitolinjan 
automatisointi, it-järjestelmä ja 
lavausrobotti 

Lieksa 152 950 

ELY Uurnia Oy Tuotekehityshanke tuotannon ja 
työskentelyergonomian 
parantamiseksi 

Joensuu 28 900 

ELY RomuRitari Oy Romuritari Oy:n investointihanke Kontiolahti 15 925 

Leader Raising Dreams Oy Ravintolatoiminnan laajentaminen 
uusiin tiloihin 

Joensuu 15 558 

Leader Kahvila Lentävä Luuta Oy Kahvila Lentävä Luuta Oy:n 
investoinnit 

Lieksa 13 682 
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1.1.–31.3.2022 myönnetyt maaseuturahaston yritystuet 

Leader Meijän Hoiva Oy Meijän hoiva Liperi 12 549 

ELY By Maitola Oy Vegaaninen Pehmytjäätelö Kitee 10 000 

ELY Karelians Oy Glamping teltan prototyyppi Lieksa 10 000 

Leader Krouvin Saha Krouvin Sahan investointihanke Kitee 9 800 

Leader Siivous- ja kiinteistöpalvelut 
T&J Sormunen Oy 

Yrityksen alkuinvestoinnit Ilomantsi 9 152 

ELY Kiteen Mato ja Multa Oy Kiteen Mato ja Multa Oy:n 
kokeiluhanke 

Kitee 9 011 

ELY Enon Energia Osuuskunta Investoinnin toteutettavuustutkimus Joensuu 6 875 

ELY, 
elpymis- 
varat 

Polvijärven Liha-Aitta Oy Aurinkosähköinvestointi Polvijärvi 5 712 

Leader Klassikko Palvelut Oy Yrityksen laajentaminen Lieksa 5 490 

Leader Meijän Hoiva Oy Meijän hoiva Liperi 3 852 

ELY, 
elpymis- 
varat 

MTY Sampon Mökit Aurinkovoimala Kontiolahti 3 315 

ELY Koitereen Helmi Oy Investoinnin toteutettavuustutkimus Ilomantsi 2 000 

Yhteensä 314 770 

Maaseuturahaston hankerahoitus 

ELY-keskus myönsi hieman yli 167 tuhatta euroa viidelle maaseudun kehittämishankkeelle, joista 
neljä oli Leader-ryhmien hyväksymiä kehittämishankkeita.  

1.1.–31.3.2022 myönnetyt maaseuturahaston hanketuet 
Kiintiö Hakija Hanke Toteutuskunta Myönnetty 

tuki, euroa 

Leader Vaara-Karjalan Leader ry Kulmat kuntoon Lieksa 82 859 

ELY Kontionloikka Oy Matkailun yritysryhmähanke 
Kontiolahdella 

Kontiolahti 60 525 

Leader Kiteenlahden kyläyhdistys 
ry 

Kylis Kuntoon Kitee 12 861 

Leader Nuorten kirjallisuus- ja 
sanataideyhdistys ry 

Kirjakarnevaali Kitee 7 128 

Leader Keski-Karjalan Jetina ry Tulevaisuuden työmahdollisuuksia 
Keski-Karjalassa 

Kitee 4 000 

Yhteensä 167 373 

Yritysten kehittämispalvelut 

ELY-keskus myönsi tammi–maaliskuussa pohjoiskarjalaisille yrityksille tukea yhteensä 89 869 
euroa 24 eri kehittämispalvelun hankintaan. Eniten palveluita myönnettiin kasvu, 
kansainvälistyminen ja uudistuminen -teemaisiin konsultointeihin. 
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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. 

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

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä myönnettiin Pohjois-Karjalaan n. 4,2 miljoonalla 
eurolla rahoitusta kymmenelle eri hankkeelle Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoitus on 
kohdentunut digiosaamisen, työllisyyden ja osallisuutta parantavan toiminnan tukemiseen. 
Hankkeilla on tuettu myös muun muassa yritysten muutoskyvykkyyden ja kasvun ohjausta sekä 
neuvontaa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ei rahoitettu hankkeita vuoden viimeisellä 
vuosineljänneksellä. 
 
Hakemuksia voi edelleen jättää ELY-keskukselle ReactEu-elvytysvaroista rahoitettaviin 
hankkeisiin ja työelämän ulkopuolella oleviin kohdistuviin hankkeisiin, joilla edistetään henkilöiden 
osallisuutta ja toimintakykyä. Erityisesti ReactEU-haussa tavoitellaan digiosaamisen kehittämistä 
ja yritysten muutoskyvykkyyden tukea.  
 
Rakennerahastokausi 2021–2027 on käynnistynyt ja haut avautuvat toukokuun alussa. 
Ensimmäisen haun painopisteenä on rekrytointiin ja työperäiseen mahanmuuttoon liittyvien 
palveluiden ja osaamisen kehittäminen, jatkuvan oppimisen edistäminen työelämässä ja 
koulutuksessa aliedustettujen toimintaryhmien ohjaus ja neuvonta sekä osallisuutta ja 
toimintakykyä edistävä  
 

1.1.–31.3.2022 myönnetyt ESR- ja EAKR-rahoitukset 
Rahasto Toteuttajat Hanke Myönnetty 

tuki, euroa 

ESR Joensuun kaupunki Joensuun Luotsi – monialainen 
palvelualusta kaikenikäisille 

2 000 000 

ESR Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Vauhtia uralle – joustavia polkuja 
työelämän osaamistarpeisiin 

533 208 

ESR Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä DigiOpet – ammatillisen koulutuksen 
digipedagogiikka 
työelämäyhteistyössä 

397 834 

ESR Business Joensuu Oy Digiosaamisella kasvua – Digi.Grow 267 270 

ESR Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Taitojen opetus 2020 
operaattoriammateissa 

254 590 

ESR Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KANTO Kansalaistoimijalähtöisen 
kehittämisen koordinaatio- ja 
viestintähanke 

250 000 

ESR Itä-Suomen yliopisto Humanistit uudistuvassa työelämässä 
(Genera) 

170 768 

ESR Joensuun kaupunki Topakka -toimivat palvelut työttömien 
työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi 

140 940 

ESR Lieksan Kehitys Oy LieKe Lieksa react – koronasta kohti uutta 
normaalia 

108 959 

ESR Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Karelian ICT-insinöörikoulutuksen 
vetovoiman kehittäminen 

41 339 

Yhteensä 4 164 908 
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Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen 
hakuun 

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

• Maaseudun yritysrahoitus (ely-keskus.fi)  

• Rakennerahastot Itä-Suomessa (rakennerahastot.fi) 

• Pohjois-Karjalan rahoitushaut (rakennerahastot.fi) 

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

• Yritysten kehittämispalvelut (ely-keskus.fi) 

• Tarjolla palvelua yrityksen kehittämiseen nopeasti ja edullisesti ELY-keskukselta (ely-
keskus.fi)  

• Puhetta rahasta – Julkisella rahoituksella kasvua Itä-Suomeen (puhettarahasta.com) 

• Rakennerahastotietopalvelu (eura2021.fi)  

• Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku (ruokavirasto.fi)  

• Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtop.fi/fi/palvelut)   
 

  

https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-karjalan-rahoitushaut
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
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://puhettarahasta.com/
https://eura2021.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
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Lisätietoa 

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut: 
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 0295 026 091, Etelä-Savon ELY-keskus 
Rahoituspäällikkö Pekka Pelkonen, p. 0295 026 086, 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 Timo Tanskanen, p. 0295 026 170, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Johtava asiantuntija Jarmo Heikkilä, p. 0295 021 165, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
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