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Mikä JTF on ja mitä sillä tavoitellaan?

➢ EU:n uusi rahoitusväline, joka tarkoitettu edistämään ilmastoneutraalia taloutta.
▪ kertaluontoinen (vuoteen 2029)

➢ Vastataan haittoihin, joita aiheutuu ilmastosiirtymästä→ aluetaloudet ja 
työllisyys turvattava samalla kun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään.

➢ Suomen peruste JTF-rahoitukselle on turpeen energiakäytöstä luopumisesta 

aiheutuvat haitat taloudelle ja työllisyydelle.

➢JTF:n laajempi tavoite on huolehtia aluetalouksien uusiutumisesta ja 

monipuolistamisesta → mahdollistaa hyvin monenlaiset kehittämistoimet
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JTM – Oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismi

PILARI I - JTF PILARI II – InvestEU JTS PILARI III – Julkisen 
sektorin lainajärjestely

Suoraa avustusmuotoista 
rahoitusta maakunnan 
liittojen ja ELY-keskusten 
kautta rahoituslain ja 
yritystukilain mukaisiin 
kehittämishankkeisiin ja 
investointeihin

Yksityistä rahoitusta 
pääasiassa yksityisen 
sektorin projekteihin ja 
investointeihin
EU:n komission 
budjettitakaus sijoituksille, 
lainoille ja takauksille
Tavoite kerätä 10-15 mrd. 
yksityistä rahoitusta 
oikeudenmukaisen siirtymän 
alueille  

1,5 mrd. CINEA:n avustuksia 
(Suomi 35,3M €) + 10 mrd. 
EIP:n lainoja julkisen 
sektorin suurille hankkeille ja 
investoinneille
Tavoitteena käynnistää 18,5 
mrd. julkiset investoinnit 
oikeudenmukaisen siirtymän 
alueille



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Rahoitusta ilmastokestävään talouteen ja työllisyyteen
• Energiantuotannon ja -jakelun uudistaminen

• Uusiutuvat biopolttoaineet (metsäenergia, biokaasu), korjuun, kuljetusten ja 
varastoinnin ratkaisut

• Energiantuotannon ja -jakelun sekä energiatehokkuuden tutkimus ja kehitys

• Kiertotalous
• Materiaalitehokkuus ja –taloudellisuus (esim. teolliset prosessit, jätteistä 

sivuvirroiksi ja raaka-aineiksi), tutkimus- ja kehitystoiminta
• Turvemateriaalien korvaaminen kasvualustoina ja kuivikkeina
• Alkutuotannon kannattavuuden parantaminen energia- ja 

kiertolannoitetuotannolla
• Kiertotalouspalvelut: jakaminen, vuokraus, yhteiskäyttö ym.

• Erityisryhmien kuten nuorten ja ikääntyneiden työmahdollisuudet
• Työpaikkatarjonta ja koulutukset ammattitaidon päivittämiseksi
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JTF-rahoitus Suomessa
Maakunta Rahoitus yhteensä 

2021-2027 M€

Pohjois-Pohjanmaa 118,5

Pohjois-Savo 82,0

Lappi 62,1

Pohjois-Karjala 55,5

Keski-Suomi 47,2

Etelä-Savo 43,0

Etelä-Pohjanmaa 40,8

Kymenlaakso 32,6

Satakunta 26,7

Etelä-Karjala 25,6

Keski-Pohjanmaa 19,5

Pohjanmaa 18,9

Kainuu 14,8

Pirkanmaa* 4,3

YHTEENSÄ 591,7

*neljä kuntaa: Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun 

➢ Turvetoimialan supistumisen välittömät ja 
varsinkin välilliset haittavaikutukset 
aluetalouteen ja työllisyyteen ovat merkittäviä

➢ Rahoitusta suunnattava alueille, joissa 
edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat 
heikoimmat → tarve uusille elinkeinoille



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Tukea voi hakea koko Pohjois-Savossa

• Vaikutuksia haetaan alueen elinkeinorakennetta monipuolistamalla 
ja kehittämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Erityishuomion kohteena alueet, joilla turvetuotannolla on ollut 
suurin merkitys
• Turvetuotannon työpaikkamenetykset suurimmat Ylä-Savossa
• Välilliset vaikutukset kohdistuvat koko Pohjois-Savoon

• Rahoitusta haetaan Pohjois-Savon liitolta tai ELY-keskukselta

• Pohjois-Savon alueellinen suunnitelma ohjaa JTF-rahoituksen 
toimeenpanoa. Suunnitelma löytyy Pohjois-Savon liiton sivuilta 

(Pohjois-Savo.fi > Hankerahoitus > JTF-rahoitus)

https://www.pohjois-savo.fi/media/3-hankerahoitus/jtf-rahoitus/jtfsuunnitelmapohjoissavo11112022.pdf
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Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteet

1. Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden 
jälkikäytön mahdollistaminen
➢Työllisyyttä edistetään aluetaloutta uudistamalla ja monipuolistamalla 

→ sallii monenlaiset kehitystoimet

→ ÄES-kärjet

2. Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen
➢Turvemateriaalien korvaaminen
➢Kiertotalouden TKI-toiminta

3. Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden torjuminen
➢Energiantuotannon muuntaminen uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan perustuvaksi

4. Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen
➢Edistetään energiasiirtymää voimakkaalla TKI-panoksella polttoon perustumattomiin 

energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

1. Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja 
turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen

• Uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia turve-, maa- ja metsätalouden 
yrittäjille ja työntekijöille sekä alan palveluliiketoiminnalle
• Esim. uusiutuvan energian tuotanto ja jakelu, maa- ja metsätalous 
• Mahdollisuus tarjota koulutusta tuotantosuunnan muutokseen

• Turvetuotantoalueiden ennallistamisen määrällinen tavoite 700 ha 
• Kosteikkojen lisäksi mm. kosteikkoviljelyn ja aurinkoenergian mahdollisuuksiin 

tarttuminen → kriteerinä turvemaan päästöjen väheneminen

• Aluetalouden uudistamisen tavoite ei rajaa kehittämisen kohteita 
ainoastaan turvetoimialaan tai sen työllisyyteen
• Elinkeinorakenteen monipuolistuminen Pohjois-Savossa
• Työpaikkojen ja kausityön tarjonta, varsinkin maaseutualueilla
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2. Maatalouden toimintaedellytysten 
varmistaminen

• Turpeen energiakäytöstä luopumisen välilliset vaikutukset

• Kytkeytyy laaja-alaisesti kiertotalouteen
• TKI-toiminnan tarve

• Turvemateriaalien korvaaminen
• Tällä hetkellä ei valmiita kustannustehokkaita ratkaisuja
• Ratkaisevaa kotieläintuotannossa, kasvinviljelyssä ja metsätaimien tuotannossa
• Nopea skaalaus tutkimuksesta ja tuotekehityksestä tuotantoon

• Alkutuotannon kannattavuusongelmiin puuttuminen 
energiaomavaraisuutta vahvistamalla
• Biokaasu, aurinkoenergia, lämpöpumput, energiavarastointi, turvemateriaalien 

korvaaminen, kiertolannoitteet 
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3. Energiahuollon varmistaminen ja 
energiaköyhyyden torjuminen

• Turvepolttoaineen korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä olemassa 
olevissa voimalaitoksissa energiakriisin olosuhteissa

• CHP-voimalaitoksiin tarvittavat muutokset
• Polttotekniikka
• Savukaasujen puhdistaminen ja päästövähennykset

• Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi → kytkös vetytalouteen

• Metsäenergian korjuu ja logistiikka
• Uuden yritystoiminnan mahdollisuudet

• Käytön lisäys mahdollista energiapuukohteissa ja nuoren metsän harvennuksissa
• Luonnonhoidon tavoitteet ja korjuujälki → energiapuun korjuun tulee edistää hiilinielujen kasvua eikä 

se saa vaarantaa metsien monimuotoisuutta

• Polttoon perustuvan ja perustumattoman teknologian lisäinvestoinnit 
(pilarit II ja III) riittävän isoissa hankkeissa
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4. Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen

• Pitkän tähtäimen energiasiirtymän edistäminen JTF-rahoituksella

• Energiatehokkuus

• Hukkalämpöjen käyttö: teollisuuden hukkalämmöt ja suuret jäähdytyskohteet, kuten jäähallit ja 

terveydenhuollon kiinteistöt

• Kaukolämpöakut ja kulutusjousto

• Polttoon perustumattomat energiamuodot

• Kaukolämpöakut ja älykäs lämmityksen ohjaus (kulutusjousto)

• Suuret geoenergiakohteet tiivisti rakennetuilla alueilla ja teollisuudessa.

• Ilma- sekä ilma-vesilämpöpumput lämmönlähteinä

• Tuulivoima ja aurinkoenergia osana sähkön ja vihreän vedyn tuotantoa (power to X)

• Sähkövarastot ja virtuaaliakut

• Selvitettävä pienydinvoimaloiden potentiaali, hyödyt ja haitat
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Oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin pilarit II ja III

Pilari II – InvestEU JTS

• Mitä tarjotaan? Invest EU:n tukimekanismien 
kohdennettu rahoitusjärjestely tukemaan 
alueellisen suunnitelman mukaisen siirtymän 
toimeenpanoa → lainoja, lainatakauksia ja 
pääomasijoituksia

• Kuka voi saada? Yritykset, mutta myös muut 
toimijat. Lähtökohtana Invest EU:n neljä 
painopistettä: 

• Kestävä infrastruktuuri
• Tutkimus, kehittäminen ja digitalisaatio
• Mikro- ja PK-yritykset
• Sosiaaliset investoinnit ja osaaminen

• Hankkeiden kokoluokka alk. 10 000 €

Pilari III – Julkisen sektorin lainajärjestelyt

• Mitä tarjotaan? Rahoitusta hiilineutraaliin siirtymään 
liittyviin julkisen sektorin investointeihin. 

• 15 % avustus + 85 % laina
• Isot hankkeet 40-50M €
• Pienille hankkeille lainajärjestelyjen/ ohjelmien kautta

• Kuka voi saada? 
• JTF-alueiden kunnat
• Kuntayhtymät
• Julkiset liikelaitokset
• Tuensaaja on joko julkisoikeudellinen yhteisö tai 

yksityisoikeudellinen elin, jolle on annettu hoidettavaksi 
julkisen palvelun tehtävä

• Edellytys on, että tukee alueellisen suunnitelman 
toimeenpanoa.

• Rahoitus haetaan välittäjältä CINEA → 
lainaosuuden päätöksen tekee EIP, jonka jälkeen 
CINEA antaa avustuspäätöksen
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Pohjois-Savon JTF-suunnitelma: Pilari II
Pilari 2 - InvestEU Just Transition Scheme

• II pilarin Invest EU-rahoituksilla on synergiaa ja täydentävyyttä Pohjois-Savon siirtymäsuunnitelman kanssa laina-, 
lainatakaus- ja pääomasijoitusinstrumentteihin, jotka tukevat aluetalouden vahvistamista yritystoiminnan 
kehittymisen ja uusien työllisyysmahdollisuuksien kautta. Synergiaa ja täydentävyyttä on rahoitusinstrumentteihin, 
joita voidaan hyödyntää yritysten rahoituskapeikoissa. Synergiaa on myös rahoituksissa, joilla tuetaan siirtymää 
tukevia investointeja, innovaatioiden kaupallistamista ja skaalaamista, alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoja sekä 
mikrorahoituksia.

• Kestävän infrastruktuurin osalta synergiaa ja täydentävyyttä on uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen 
ja energian varastointiin liittyvissä investoinneissa, biojalostamoiden investoinneissa sekä teollisuuden kestävyyttä 
lisäävissä investoinneissa. 

• Tutkimuksen, innovaatioiden ja digitalisaation osalta synergiaa on yritysten TKI-rahoituksissa, 
innovaatioiden kansainvälistymisessä, kaupallistamisessa ja skaalaamisessa.

• Pk-yritysten osalta synergiaa on laina-, lainatakaus- ja pääomasijoitusinstrumentteihin, jotka tukevat 
yritystoiminnan kehittymistä, sekä alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin ja mikrorahoituksiin. 

• Sosiaalisten investointien ja osaamisen osalta synergiaa on työllistymistä ja yritystoimintaa edistäviin 
instrumentteihin. 
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Pohjois-Savon JTF-suunnitelma: Pilari III
Pilari 3 - Julkisen sektorin lainajärjestelyt

1. Kuntaomisteisten energiayhtiöiden laitosinvestoinnit, energian- ja lämmöntuotannon ja 
jakeluverkostojen sopeutuminen siirtymään, modernisointi, digitalisaatio sekä investoinnit 
uusiutuvaan energiaan ja energian varastointiin, jäähdytykseen ja lämmöntalteenottoon.

• polttoon perustumattomat energiainvestoinnit
• maalämpöinvestoinnit
• energia- ja lämpölaitosten kaukolämpöverkkojen investoinnit

2. Kiertotalous, jätteidenkäsittely ja kaupunki-infra
• puu- ja biomassan sekä kiertotalouden varastointi- ja terminaali-investoinnit
• jätehuollon ja kiertotalouden investoinnit

3. Yritystoimintaan tarkoitettujen toimitilojen investoinnit, sosiaalinen asuntotuotanto sekä 
julkisomisteisten rakennusten energiatehokkuus

• julkisten rakennusten energiainvestoinnit

4. Liikenne- ja logistiikkaratkaisujen sekä logistiikka-alueiden ja –terminaalien rahoitus
• alemman tie- ja rataverkon kunnossapidon investoinnit (huom. alemman tieverkon perustukset kaipaisivat isoja 

kunnostus- ja kuivatustoimia, jotta ne kestäisivät ilmastonmuutoksen myötä jo kasvaneet vesimäärät)
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Pohjois-Savon indikaattoritavoitteet

Tunnus Tuotosindikaattorit Yksikkö Tavoite 
(2024)

Tavoite 
(2029)

RCO01 Tuetut yritykset kpl 67 333
RCO02 Avustuksilla tuetut yritykset kpl 45 223
RCO04 De minimis-tukea saaneet yritykset kpl 22 110
RCO05 Tuetut uudet yritykset kpl 10 50
RCO07 Yhteisiin tutkimushankkeisiin 

osallistuvat tutkimusorganisaatiot
kpl 2 10

RCO10 Yritykset yhteistyössä 
tutkimuslaitosten kanssa

kpl 133 663

RCO38 Tuen piiriin kuuluvan kunnostetun 
maaperän pinta-ala

ha 140 700

EECO07 18–29-vuotiaat nuoret hlö 15 75

Tunnus Tulosindikaattorit Yksikkö Tavoite 
(2029)

RCR01 Tuettuihin yksiköihin luodut työpaikat kpl 600

RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät 
pk-yritykset

kpl 79

RCR19 Yritykset, joilla on suurempi liikevaihto kpl 231

NR01 Verkostojen ja innovaatioekosysteemien 

kehittämät innovaatiot, tuotteet ja 

palvelut

kpl 290

NR03 Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden 

liiketoiminnan

kpl 105

NR09 Pk-yritykset, jotka aloittavat 
energiatehokkuuteen tai uusiutuvan 
energian ratkaisuihin perustuvaa uutta 
liiketoimintaa

kpl 80

CR03 Osallistujat, jotka saavat 
ammattipätevyyden jättäessään toimen

hlö 10
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Do no significant harm –periaate
- ei merkittävää haittaa 

• Investointihanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään 
EU:n kestävän rahoituksen ympäristötavoitteelle: 
• ilmastonmuutoksen hillintä
• ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
• siirtyminen kiertotalouteen
• ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
• biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

• Periaate koskee kaikkia investointeja
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Hankevalmistelun tukitoimet

➢ Seutukierrokset (tammikuusta 2023 alkaen)
• Päämääränä kuulla seudullisia rahoitustarpeita, tavoittaa potentiaaliset toimijat ja tehdä 

rahaston tavoitteita ja mahdollisuuksia tunnetuiksi mahdollisimman laajasti
• Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen yhteistyössä
• Suunnattu erityisesti julkisille organisaatioille

• Iisalmessa 11.1.2023 klo 9-11, Suonenjoella 12.1.2023 klo 13-15, 
Varkaudessa 13.1.2023 klo 9-11, Kuopiossa 20.1.2023 klo 9-11
• Huom! Yksittäisille yrityksille ELY-keskus järjestää omia infotilaisuuksiaan 

➢ Temaattiset työpajat
• Seutukierrosten pohjalta
• Luodaan foorumi, missä osallistujia törmäytetään vaihtamaan ajatuksia ja ideoita → tukee 

laajapohjaisten hankkeiden luomista 
• Pohjois-Savon liitto edistää hankevalmistelun jatkotyötä ja auttaa muodostamaan JTF-

suunnitelman neljän tavoitteeseen kytkeytyviä alatyöpajoja
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Pohjois-Savon liitto

JTF-RAHOITUS
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Kuka voi saada rahoitusta?

• Rahoitusta voidaan myöntää voittoa 
tavoittelemattomille julkisille tai yksityisille 

yhteisöille ja säätiöille, kuten esim.
• Korkeakoulut ja 2.asteen oppilaitokset
• tutkimuslaitokset
• kehittämisorganisaatiot
• kunnat 
• säätiöt ja yhdistykset 

• Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea 

yksittäiselle yritykselle sen oman 
liiketoiminnan kehittämiseen

Hankkeen tulosten tulee 
olla yleisesti 

hyödynnettävissä.

Liitto voi myöntää tukea vain sellaiseen 
toimintaan, jolla on vaikutuksia alueen 
kehittämiseen laajemmin kuin yksittäisen 
yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kannalta. 
Tällaisessa laajemmassa hankkeessa tukea voi 
kuitenkin kohdentua osittain myös yksittäisille 
yrityksille ja yritykset voivat olla hankkeen 
hyödynsaajina. Tällöin yritykselle kohdentuvan 
tuen myöntämisessä huomioidaan de minimis -
tukiehdot (max 200 000 €/3 v). 
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JTF-rahoitus vuonna 2023

Elinvoiman 
kehittämis-

hankkeet

TKI-toiminnan 
kehittämis- ja 

investointi-
hankkeet

Kuntien 
perusrakenteen 

investoinnit yritysten 
toimintaedellytyksiin

25,135 miljoonaa euroa
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Elinvoiman kehittämishankkeet

Rahoitus kohdennetaan alueellisen JTF-suunnitelman 
mukisiin hankkeisiin, jotka edistävät 

elinkeinorakenteen uudistumista ja monipuolistumista. 
Hankkeet tukevat maakunnan kestävää kasvua ja 
elinvoimaa. Esim.

• Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen

• Tukipalvelut pk-yrityksille 

• Teknologian siirto ja yhteistyö 
yritysten ja TKI-toimijoiden välillä

Tukitaso 

kehittämistoimenpiteissä on 
enintään 80 % ja 

niihin kytkeytyvissä 

investoinneissa 70 %.

• Jos kehittämishankkeeseen liittyy 
investointi, sen on oltava 

välttämätön kehittämishankkeen 

toteuttamiselle
• Investoinnin osuus voi olla 

enintään puolet hankkeen 
kokonaiskustannuksista

• Ei voida tukea vain investointia 
ilman kehittämishanketta rinnalla
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TKI-toiminnan kehittämis- ja investointihankkeet

Rahoitus kohdennetaan Pohjois-Savon alueellista JTF-
suunnitelmaa toteuttavaan TKI-toimintaan, kuten esim.

• Turvemateriaalien korvaaminen

• Energiahuollon varmistamiseen liittyvä TKI

• Energia-alaan liittyvä TKI, erityisesti päästöttömät ja 
polttoon perustumattomat energialähteet

• Kiertotalouteen liittyvä TKI

• Muut aluetalouden uudistumista ja työllistymistä 
parantavat TKI-toimet

Tukitaso on enintään 

80 % kehittämishankkeessa ja 
70 % investointihankkeessa

Hanke voi olla 
joko kehittämis-
tai investointihanke 
tai näiden yhdistelmä

Voidaan myöntää OKM:n alan 
hanketoimintaan, esim. tutkimus- ja 
innovaatiotoiminta sekä 
tutkimusympäristöt.
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Kuntien perusrakenteen investoinnit yritysten 
toimintaedellytyksiin

Rahoitusta voidaan kohdentaa yritysten 
toimintaedellytyksiä parantavien 

bioenergiaterminaalien perustamiseen 
(puu- ja biomassojen käsittely- ja 
varastointiterminaalit). 

JTF-tukea ei voida myöntää esim. 
teiden rakentamiseen tai laajakaistoihin.

Tukitaso investoinneissa on 

enintään 70 %.

Tukea voidaan myöntää 
vain kunnille tai 
kuntayhtymälle.

Investoinneilla tulee olla 
huomattavaa merkitystä alueen 
elinkeinotoiminnan kannalta ja
niiden tulee olla yleisesti 
hyödynnettävissä. 
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Investointeihin kohdistuvia ehtoja - lainsäädäntö

Investointihankkeen hyväksyttävät kustannukset (Rahoitusasetus 867/2021 7 §) 
Maakunnan liitto ja ELY-keskus voivat rahoituslaissa säädetyn toimivaltansa mukaisesti myöntää tukea investointihankkeesta tai kehittämishankkeen sisältämästä 
investoinnista aiheutuviin seuraaviin kohtuullisiin ja hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin:

1) rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa 
tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset sekä rakennuksiin tai 
rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset sekä 
urakkakustannukset;
2) koneen, laitteen tai aineettoman oikeuden hankinnasta aiheutuvat kustannukset;

Tuen kohteena olevat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. (rahoituslaki 757/2021 §5)

Toiminnan tulee olla pysyvää vähintään viiden vuoden ajan viimeisen tuen maksamista koskevan päätöksen tekopäivästä 
(tarkemmin rahoituslaki 757/2021 §43)

Vastaus ennakkokysymykseen
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Hakuaikataulu

Pohjois-Savon liiton JTF-haku:

➢ avataan v. 2023 viiveettä sen mahdollistuttua.

➢ jatkuva haku, missä 2-3 käsittelyynottopäivää

Vuosien 2022-2023 
JTF-rahoituksesta tulee 96 % olla 
maksettu v. 2026 loppuun mennessä
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ELY-keskus
JTF RAHOITUS
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JTF-rahoitus vuonna 2023

ELY EAKR 
yritystuet

Ilmastonmuutos ja 
kiertotalous

Yritysten 
toimintaympäristön 

kehittäminen

Turvetuotantoalueiden 
ennallistaminen

ESR+ tyyppiset 
toimet

36,173 miljoonaa euroa
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Rahoitusta yritysten hankkeisiin

• Jatkuva haku järjestelmän ollessa toimintakunnossa

• Tuki myönnetään yrityksen kehittämisavustuksena

• Hankkeella oltava vaikuttavuutta, sisältäen merkittävää 
kehittämistä

• Rahoitus on harkinnanvaraista

• Hankkeiden tulee olla EU-ohjelmien mukaisia

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

• Kansalliset ja EU-säädökset uudistuivat

• Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoitusstrategia
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Haun tarkoitus alkaa Eurassa vuoden 2023 alussa (maaliskuu), hankehaut ja 

hankehakemus työn alla.

Rahasto tukee alueita uudistamaan elinkeinorakennetta ja parantamaan työllisyyttä.

75% vuoden 2022 myöntövaltuudesta tulee maksaa vuoden 2025 loppuun mennessä, 

tukea tultaneen myöntämään asetuksen maksimitukitasojen mukaisesti.

Yritystukien osalta samoin edellytyksin kuin perinteinen EAKR - Yrityksen 

kehittämisavustus.

EI voida myöntää suuryrityksille.
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Ennallistamishankkeet
Kuka voi hakea?

Kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt ja muut julkiset organisaatiot, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, pk-yritykset, yhdistykset ja säätiöt.

Tukimäärä?

Kehittämistoimenpiteissä 80 % ja investoinneissa 70 %. 

Millaiset hankkeet voivat saada tukea?

1) soiden vettäminen, 2) turvetuotantoalueisiin kytkeytyvien vesistöjen 
kunnostaminen (myös kuormituksen vähentäminen ja hoitokalastus), 3) 
ilmastokestävän jatkokäytön kuten uusiutuvan energiantuotannon edistäminen, 4) 
virkistysalueiden kehittäminen, 5) turvemaiden päästöjen vähentäminen, 6) 
jatkokäytön tutkimus- ja selvityshankkeet, 7) maaperän happamuuden hallinta.

Huomioitavaa

Kohteelle tehdään aina kohdekohtainen suunnitelma ja tulokset kehittämishankkeissa 
ovat julkisia. Noudatettava do no significant harm eli DNSH-periaatetta.

Tavoitteet

Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen, 
jälkikäyttö sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden 
ennallistamisen ja jälkikäytön edellytyksistä ja 
mahdollisuuksista. Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen näiltä alueilta.

Kuva: Antti Lammi
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ESR+ tyyppiset toimet
Kuka voi hakea?

Kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt ja muut julkiset organisaatiot, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, yritykset, yhdistykset ja säätiöt.

Tukitaso?

Pääsääntöisesti 80 % 

Millaiset hankkeet voivat saada tukea?

• Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;

• Turvesektorin yrittäjien ja turvesektorin muiden toimijoiden osaamisen ja 
valmiuksien kehittäminen 

Kohderyhmä

Turvesektorilta ja välillisesti turvealaan liittyviltä aloilta työttömyysuhan alaisiksi 
joutuvat, erityiskohderyhmänä nuoret

Tavoitteet
Toimenpiteiden hyöty suuntautuu turvetoimialan 
välittömien ja välillisten haittojen vaikutusalueeseen.
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Hakuaikataulu

JTF-haut avataan v. 2023 viiveettä, niin pian 
kun se on mahdollista

• jatkuva haku, missä 2-3 käsittelyynottopäivää

vuodessa
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Aikataulu

JTF-haut avataan v. 
2023 viiveettä, niin 

pian kun se on 
mahdollista.

Jatkuva haku, missä 2-3 
käsittelyynottopäivää

vuodessa.

2022 2023

Työ- ja 
elinkeinoministeriö 
johtaa valmistelua

Maakunnat 
valmistelleet alueelliset 

suunnitelmat

2021

Seurantakomitea 
hyväksyi maakuntien 
suunnitelmat osaksi 

Suomen EU-ohjelmaa

29.9.2022

Valtioneuvosto teki 
esityksen Euroopan 

komissiolle

20.10.2022

Komissio hyväksyi 
Suomet JTF-ohjelman 

alueelliset 
suunnitelmat

Joulukuu 2022

2029


