
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

JTF-työpaja
Hankeideoiden törmäyttäminen, 
rahoittajana Pohjois-Savon liitto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF

28.2.2023 klo 13-16

Ohjelma

13.00-13.45 Yhteinen osuus (teams + lähiosallistuminen)

- Vihreän siirtymän kehittämistarpeet ja Pohjois-Savon 
ilmastotiekartan toteuttaminen, 
ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus

- Pohjois-Savon liiton JTF-rahoitus 
Pohjois-Savon JTF-suunnitelman ja maakuntaohjelman 
mukaiseen kehittämiseen, 
ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto

Jakautuminen ryhmiin (lähiosallistuminen)

14.00-16.00 Teemaryhmäkeskustelut
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Pohjois-Savon liiton 
JTF-rahoitus 

Pohjois-Savon JTF-suunnitelman 
ja maakuntaohjelman 

mukaiseen kehittämiseen

28.2.2023

Ohjelmapäällikkö Soile Juuti
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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

Turpeesta 
luopumisen 
alueellisesti 
oikeuden-
mukainen 
siirtymä
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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

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

www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/jtf-rahoitus.html
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1. Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja 
turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen

▪ Ohjataan turvetuotannosta luopuvat yritykset ja työvoima läheisille aloille kuten mm. energiapuun korjuu, 
koneiden huolto ja valmistus sekä maa- ja metsätalous.

▪ Työllisyyttä edistetään aluetaloutta uudistamalla ja monipuolistamalla 
▪ sallii monenlaiset kehitystoimet 
▪ maakuntaohjelma (ml. sen toimeenpanosuunnitelma) linjaavat JTF:n alueellisen suunnitelman ohella
▪ Mm. yleiset elinkeinojen kehittämishankkeet, yritysneuvonta ja tukipalvelut, yrityshautomot

▪ Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-yhteistyö (yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet)
▪ kumppaneiden eri tarvitse olla pelkästään maaseutualueilla!

▪ Biopolttoaineisiin siirtymisen edistäminen 
▪ Bioterminaalien suunnittelu (ml. logistiikkaselvitykset) ja niiden investoinnit
▪ Bio- ja kiertotalouden kehittämishankkeet 
▪ Puu- ja biomateriaalien korjuu-/keräysmenetelmien ja –ketjujen kehittäminen

▪ Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit yritystoiminnan uusiutumiseksi
▪ Yleiset elinkeinoelämän kehittämishankkeet

▪ Turvealueiden ennallistaminen ja uudet käyttömahdollisuudet: mm. aurinkoenergia, viljelykäyttö 
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2. Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen

▪ Elinkeinojen monipuolistaminen - maakuntaohjelma (ml. sen toimeenpanosuunnitelma) 
▪ Maaseudun ja koko maakunnan yritystoiminnan monipuolistaminen, uudistaminen ja vahvistaminen, 

mm. maaseutumatkailu, elintarviketuotanto, palvelut

▪ Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovaatiovalmiudet (ml. liiketoiminta- ja 
markkinointiosaaminen), tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen.
▪ Elintarvikeklusterin kehittäminen, muut maakuntaohjelman kehittämisen kärjet (ÄES)
▪ Yleiset yritysten kehittämishankkeet kilpailukykyyn ja uudistumiseen liittyen

▪ Uusiutuva energia ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI (mm. Biokaasutuotannon edistäminen).
▪ Hajautettu energiantuotanto, HUOM! myös maatilayritykset kohteena muiden yritysten ohella

▪ Kasvu- ja kuiviketurpeen korvaaminen – TKI ja tuotannon edistäminen
▪ Pilotti- ja testikohteet  

▪ Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit 
▪ Kumppanuus: yritykset + TKI-toimijat

▪ Muu kiertotalouden TKI-toiminta
▪ Elinkeinoelämälähtöisyys: Parantaa maatila- ja muiden yritysten kustannustehokkuutta ja 

kilpailukykyä
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3. Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden 
torjuminen

➢Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI
➢ Energiantuotannon muuntaminen uusiutuvaan energiaan perustuvaksi 

(bioenergian käytön lisääminen)
➢ Yritysten energiatehokkuus, 
➢ Pilottikohteet, testialustat

➢Elinkeinoelämälähtöinen TKI 
➢ Bioenergian saatavuuden ja käytettävyyden turvaaminen kestävällä tavalla

➢Biopolttoaineiden keruu- ja varastointivaihtoehtojen kehittäminen
➢ Yleiset yritysten verkostohankkeet
➢ Pilottikohteet
➢ Korjuu- ja kuljetustekniikan osaaminen
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4. Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen

▪ Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI (kehitys, käyttöönotto ja neuvonta) 
▪ TKI ja yritysten kehittämishankkeet, yleiset energiatehokkuushankkeet
▪ Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
▪ HUOM! Kuntakohteet voivat olla testikohteina

▪ Edistetään energiasiirtymää voimakkaalla TKI-panoksella polttoon perustumattomiin energiamuotoihin ja 
energiatehokkuuteen (mm. geoenergia, hukkalämpö, kaukolämpöakut, ilma/ilma-vesilämpöpumput, sähkövarastot, 
virtuaaliakut, tuulivoima ja aurinkoenergia osana sähkön ja vihreän vedyn tuotantoa).

▪ TKI ja koulutus (yritysten ja TKI-toimijoiden yhteishankkeet)
➢ Eri tuotantoteknologiat
➢ Savukaasujen puhdistus
➢ Energiatehokkuus (mm. lämmön talteenotto)
➢ Vesien puhdistustekniikka (energiaa, ravinteita ja kemikaalien talteen otto)
➢ Energiavarastoinnin ja energiadatan hyödyntäminen

▪ Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet, tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien 
kehittäminen
▪ Energiaklusterin kehittäminen polttoon perustamattomiin energiateknologioihin
▪ Muu yleinen yrityskehitys: uudet yritykset, alihankinta
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Pohjois-Savon JTF-rahoitus  

Ohjelmakaudelle 2021-2027 82,009 milj. €

Vuonna 2023 haettavana 61,305 milj. €
mistä

Pohjois-Savon liitto 25,135 milj. €*

RR-ELY-keskus 36,170 milj. €

*Vn valtuuspäätös 16.2.2023: 21,56 M€ (86 %)



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

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

RC02, RC04, RCO10/NO05, RCR03, NR03 JA NR09: 

Sama y-tunnus (yritys) lasketaan mukaan vain kerran, 

vaikka olisi mukana useammassa hankkeessa.
- Koskee vain JTF:n tavoitetasoja ohjelma-asiakirjassa, mutta ei EAKR:n

NO07 Turvetuotannosta vapautuneen, ennallistetun   
alueen pinta-ala, hehtaaria

*Kertyy pääasiassa liiton rahoittamista hankkeista
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Toimintatyypit
Esitetty ohjelma-asiakirjassa

Huom! Turpeen uudet innovatiiviset käyttömuodot ei sisälly Pohjois-Savon JTF-suunnitelmaan
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Mitä ko. toimintatyypillä tavoitellaan ohjelma-tasolla:

1. Yritysten kasvun rohkaiseminen ja edistäminen samalla luoden uusia 
työpaikkoja ja start-up yrityksiä

2. Uusilla innovaatioratkaisuilla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia

3. Olemassa olevan yritystoiminnan jatkuvuuden edistäminen ja 
omistajavaihdosten varmistaminen

4. Toimijoiden osaamisen ja yrittäjävalmiuksien pohjalta uuden liiketoiminnan 
käynnistäminen (voidaan toteuttaa myös toimintatyypin 5 alla)

5. Tavoitteena uusien taitojen ja valmiuksien hankkiminen, nuorten kohdalla 
erityisesti ammattipätevyyden hankkiminen

6. Yrittäjyyden edistäminen ja uudet liiketoiminnan mahdollisuudet

7. Vihreän talouden yritystoiminnan edistäminen (mahdollista myös 
toimintatyypissä 3)

8. Yrittäjyyden edistäminen (mahdollista myös tp 1 alla)

9. Ennallistaminen sekä jälkikäytön edistämäinen huomioiden erityisesti 
päästöjen minimointi

Toimintatyypit
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Erityiset valintaperusteet liiton v. 2023 haussa 
(luonnos, muutokset mahdollisia)

Eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, 
vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita 
hankkeita.

Ne pisteytetään: 
• Liiton v. 2023 JTF-haussa ei aseteta 

minimipisterajaa rahoitettaville 
hankkeille.

• Hankkeet kilpailevat keskenään rahoituksen 
riittävyyden puitteissa.

Hankkeen maakunnan JTF-suunnitelman ja 
JTF-erityistavoitteen mukaisuus tarkistetaan 
yleisiä valintaperusteita arvioitaessa. 
• => Vain ne täyttävät hankkeet voidaan 

rahoittaa.

Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet 
Hanke tukee ja edistää turveyrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden uudelleen työllistymistä 

tai uuden liiketoiminnan käynnistämistä 

Hanke edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa 

Hankkeella tuetaan uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta 

Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai innovointivalmiuksia tai 
–edellytyksiä 

Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja 
kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa 

Hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista tai kehittää 
uusia tuote- ja palvelukonsepteja 

Hanke tukee ja edistää elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa 

Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää liiketoiminta- ja 
markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja 

Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen 

Horisontaaliset valintaperusteet 
Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja 
esteettömyyttä 

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
Tarkentava valintaperuste 

Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) 
tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 
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LISÄOHJEITA - Mitä voidaan rahoittaa

- Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Savon JTF-suunnitelmaa 
= yleinen valintaperuste => vain nämä hankkeet voidaan rahoittaa.
- Tarkoittaa sisältöjä koko JTF-suunnitelmassa.
- Hakemuksessa tulee esittää, miten hanke tukee sitä.

- Hankkeiden rahoittamisessa huomioidaan JTF-suunnitelman ohella myös 
maakuntaohjelman (ml. sen toimeenpanosuunnitelma) tavoitteita. 
- Sisältäen ÄES-kärjet ml. läpileikkaavat teemat

- Hankkeiden kokoa ei ole rajattu. 

- Hankkeiden tulee tuottaa seurantaindikaattoreita riittävästi 
- Tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia. 
- Kun hankkeen haettu tuen euromäärä on suuri, indikaattoreiden kertymisen tulee kasvaa 

- Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö voi olla monen muotoista
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LISÄOHJEITA 2 - Mitä voidaan rahoittaa

- RYHMÄHANKKEET (ml. ylimaakunnalliset hankkeet): 

Ryhmähankkeet ovat paikallaan silloin, kun osatoteuttajien yhteistyöstä on konkreettista 
lisäarvoa. Jokaisella osatoteuttajalla tulee olla selkeä rooli hankkeessa.
- Kun osatoteuttajien määrä kasvaa, hankkeen hallinnointi hidastuu (ml. päätöksenteko). 

Ylimaakunnallisten hankkeiden kohdalla päätöksenteon hitaus korostuu.
- Yhteistyötä eri hankkeiden välissä suositellaan aina joka tapauksessa!
- Ylimaakunnallisia hankkeita voi hakea, jos siitä tulee todellista lisäarvoa. Edellyttää, että hanke on 

kaikkien osallistuvien alueiden JTF-suunnitelmien mukainen. Huomioidaan hakuilmoituksessa.  

- Yhteen hankkeeseen voi sisältyä erilaisia JTF-suunnitelman mukaisia toimenpiteitä (eri sisällöllisiä 
kokonaisuuksia)

- Hankkeiden tulee edistää ilmastoneutraalisuus –tavoitetta 
- Investoinnit: Ei merkittävää haittaa ympäristölle –periaatetta.
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LISÄOHJEITA 3 - Mitä voidaan rahoittaa

- 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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Tukimuodot (maakunnan liitto)

Alueellinen kehittämistuki

• Alueiden kehittämistä, kestävää 
kasvua ja elinvoimaa edistäviin 
kehittämishankkeisiin ja niihin 
sisältyviin investointeihin.

• Jos kehittämishankkeeseen liittyy 
investointi, sen on oltava välttämätön 
kehittämishankkeen toteuttamiselle

• Investoinnin osuus voi olla enintään 
puolet hankkeen 
kokonaiskustannuksista 
(ryhmähankkeessa koskee jokaista 
osahanketta erikseen).

• Ei voida tukea vain investointia ilman 
kehittämishanketta rinnalla

TKI-toiminnan kehittämis- ja 
investointihankkeet

• Voidaan myöntää Opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimialan hankkeille 
(mm. tkio)

• Hanke voi olla joko kehittämis-
tai investointihanke tai näiden 
yhdistelmä

Kuntien perusrakenteen 
investoinnit yritysten 
toimintaedellytyksiin

• Tukea voidaan myöntää 
vain kunnille tai kuntayhtymälle.

• Investointien tulee olla yleisesti 
hyödynnettävissä. 

• Investointien tulee edistää  
elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä

• Bioterminaalit.

• Ei teihin eikä laajakaistoihin

• Muiden investointien 
mahdollisuutta selvitetään 

Tukitaso: Kehittämishankkeet 80 %, investointihankkeet max. 70 %
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Jatkuva JTF-haku v. 2023

Haku avataan viiveettä, kun se mahdollistuu EURA2021:ssä.

Hausta viestitään laajasti. 

Käsittelyynottoajat v. 2023 ilmoitetaan hakuilmoituksessa.
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Yhteenveto: Millaisia hankkeita JTF-rahoituksella 
voidaan tukea

• Hanke toteuttaa Pohjois-Savon JTF-suunnitelmaa. 
• Esitä hakemuksessa MITEN?

• Hanke tuottaa JTF:n seurantaindikaattoreita. 
• Huomioi, että jokainen yritys lasketaan mukaan maakunnan indikaattoreihin vain kerran.

• Hanke on ohjelma-asiakirjassa esitetyn JTF-sisältöjen ja toimintatyyppien mukainen. 
Se löytyy: https://www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/jtf-rahoitus.html

• Hanke on JTF-rahoitusta koskevan lainsäädännön mukainen (liiton tehtävä)

OLE YHTEYDESSÄ LIITON RAHOITTAJAAN HAKEMUKSEN VARHAISESSA 
VALMISTELUVAIHEESSA

https://www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/jtf-rahoitus.html
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JTF-dokumentit:

www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/jtf-rahoitus.html

Maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma:
www.pohjois-savo.fi/aluekehitys-ja-ohjelmatyo.html

Lisätietoja Pohjois-Savon liitossa:
❑ Soile Juuti
❑ Juha Minkkinen
❑ Kari Tarkiainen
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JTF-työpaja
Hankeideoiden törmäyttäminen, 
rahoittajana Pohjois-Savon liitto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

28.2.2023 klo 13-16

Ohjelma

13.00-13.45 Yhteinen osuus (teams + lähiosallistuminen)

- Vihreän siirtymän kehittämistarpeet ja Pohjois-Savon 
ilmastotiekartan toteuttaminen, 
ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus

- Pohjois-Savon liiton JTF-rahoitus 
Pohjois-Savon JTF-suunnitelman ja maakuntaohjelman 
mukaiseen kehittämiseen, 
ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto

Jakautuminen ryhmiin (lähiosallistuminen)

14.00-16.00 Teemaryhmäkeskustelut
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RYHMIIN JAKAUTUMINEN

OHJEET



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

TAVOITE

• Tavoitteena on tukea eri toimijoiden hankeideoiden toisiinsa 

törmäyttämistä ja hanketarpeiden esilletuomista. 

• Toivomme työpajan edistävän verkottumista ja tiedonvaihtoa, 

minkä kautta saavutetaan lisäarvoa ja vältetään mahdollisia 

päällekkäistä tekemistä.

• Tilaisuuden tavoitteena on edistää JTF-rahoituksen täysimääräistä käyttöä maakunnassa.

• Tilaisuuden kohdennettu Pohjois-Savon julkisille organisaatioiden edustajille, jotka voivat hakea JTF-hankkeita 

Pohjois-Savon liitosta. 
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RYHMÄJAKO: 4 ryhmää 

TEEMARYHMÄ
TILA Osallistujia 

(n)
Liitosta

1 Energia-alaan liittyvä TKI-toiminta Pihlaja –kokoustila 
(2.krs, mk-salia vastapäätä)

12 Juha Minkkinen

2 Turvemateriaalien korvaamiseen 
liittyvä TKI-toiminta ja turvesoiden 
ennallistaminen

Maakuntajohtajan huone 
(2.krs pääty)

14 Soile Juuti

3 Muu kiertotalous ja biotalous Maakuntasali 18 Satu Vehreävesa

4 Aluetalouden uudistumista tukeva 
pk-yritysten kasvun edistäminen ja 
muu TKI-toiminta

Liiton kahvio (1.krs) 16 Kari Tarkiainen

Ryhmiin osallistujat on esitetty jaetuissa listoissa 
=> Katso oma ryhmäsi.
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RYHMISSÄ

Osallistujilla on käytössä kaikkien ryhmien osalta ryhmään osallistuvat ja mahdolliset hankeideat.

1. Ryhmissä osallistujat voivat vapaassa järjestyksessä kertoa 

hankeideoistaan/tarpeistaan tai jos sellaista ei ole, niin 

osaamisestaan/halukkuudestaan yhteistyöhön. 
Yksittäisistä hankeideoista voi keskustella tarkemmin liiton rahoittajan edustajan kanssa erikseen sovittavana aikana. 
(Jos olet jo ilmoittanut halukkuutesi tapaamiseen, liiton rahoittaja ottaa yhteyttä ja sopii tapaamisajan). 

2. Onko tarve lisätyöpajoille? Jos on, millaisille?

- SOVITTU : JTF-työpaja 2 energia-alan toimijoille 16.3.2023 klo 9-11 (maakuntasali). 

Ilmoittautuminen merja.sihvola@pohjois-savo.fi

mailto:merja.sihvola@pohjois-savo.fi
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Kahvia/teetä
tarjolla

yläaulassa
koko

iltapäivän
ajan
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