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JTF:n ”perusajatus”

• Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoitus johtuu turpeen energiakäytön 
lopettamisesta CO2-päästöjen vähentämiseksi

• JTF-tuki kohdistuu kuitenkin pääosin muuhun kuin turvetoimialalle: sen 
tarkoituksena on auttaa aluetta löytämään uusia elinkeino- ja 
työllisyysmahdollisuuksia menetettävien elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksien 
tilalle

• Toiminta voi siis kohdistua sellaiseen Lapin oikeudenmukaisen siirtymän 
suunnitelman mukaiseen kehittämistoimintaan, jolla tähdätään uusiin elinkeino-
ja työllisyysmahdollisuuksiin turvesiirtymän jälkeen tavoilla,  jotka suurelta osin 
olisivat mahdollisia myös EAKR- tai ESR+-osarahoituksella
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JTF:n toimeenpano osana  
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa

• JTF-toimintalinja 7: Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi 
− Huom! sama toimintalinja kaikella JTF-rahoituksella

• Erityistavoite: Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä 
− Huom! sama erityistavoite ESR- ja EAKR-tyyppisessä toiminnassa

• Toimeenpanoa linjaa Lapin oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma
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Suhde muihin rahastoihin
Vähähiilisen siirtymän haittavaikutusten minimoimiseksi 
JTF-rahoituksessa korostetaan elinkeinojen 
monipuolistamista ja toimialan työvoiman sopeuttamista
 Toimenpiteissä huomioidaan maakuntaohjelman painotukset sekä vihreän 

ja digitaalisen siirtymän työpaikat, teknologiat ja uudet 
liiketoimintamahdollisuudet

 JTF poikkeaa EAKR-toimenpiteistä lähtökohtansa ja näkökulmansa osalta, 
mutta eroja ei ole yksittäisen hankkeen tasolla

 ESR+ -tyyppiset työvoiman uudelleenkoulutuksen ja -työllistämisen 
toimenpiteet suunnataan ensisijaisesti turvesektorilta työttömiksi 
jääneisiin ja sektorin työttömyysuhanalaisiin, erityskohderyhmänä nuoret

 Kussakin haussa haettavaksi asetettava tuen kokonaismäärä, valittavat 
arviointikriteerit ja haun tarkempi yksilöinti on löydettävissä 
hakuilmoituksesta samalla tavoin kuin EAKR- ja ESR+-ohjelmien osalta

• Huom! Tarkkuutta, että hakemus kohdistuu toimivaltaisen 
välittävän viranomaisen hakuun!

JTF-, EAKR- ja ESR+ 
toimenpiteissä on sama:
 rahoituksen lainsäädäntöperusta
 yleiskustannusmallit
 palkkakustannusmallit
 EURA2021-tietojärjestelmä
 hakumenettely
 Enimmäistukitasot, kehittäminen 80 

% ja investoinnit 70 %
 Lapin liiton ja Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen työnjako rahoittajina
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Suhde muihin rahastoihin
• Oikeudenmukaisen Siirtymän Rahasto on oma rahastonsa, se ei ole osa Euroopan 

aluekehitysrahastoa eikä Euroopan Sosiaalirahasto Plussaa. Sen rahoitus käytännössä 
hoidetaan osana Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaa, jonka mukainen tuki voidaan 
myöntää välittävän toimielimen, eli Lapin liiton tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
toimivallan mukaisesti.

• Toimenpiteitä, jotka luonteeltaan soveltuisivat Euroopan aluekehitysrahastosta 
osarahoitettaviksi, kutsutaan Oikeudenmukaisen Siirtymän Rahaston 
siirtymäsuunnitelmassa EAKR-tyyppisiksi toimenpiteiksi

• Ja toimenpiteitä, jotka luonteeltaan soveltuisivat Euroopan Sosiaalirahasto Plussasta 
osarahoitettaviksi, kutsutaan Oikeudenmukaisen Siirtymän Rahaston 
siirtymäsuunnitelmassa ESR-tyyppisiksi toimenpiteiksi.
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Lapin oikeudenmukaisen siirtymän 
suunnitelman mukainen tuettava toiminta
• Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet (ml. liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen), toimintaa uudistavat 

ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 
• Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-yhteistyö; yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet
• Uusi tai uudistuva liiketoiminta (ml. yritysverkostojen kehittäminen, yrityskiihdyttämö- sekä -hautomomallit) sekä yritysten 

jatkuvuus omistajavaihdoksin
• Turvesektorin yrittäjien ja turvesektorin muiden toimijoiden osaamisen ja valmiuksien kehittäminen mm. puunkorjuun ja 

turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi
• Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen; ensisijainen kohderyhmä turvesektorilta työttömiksi jääneet tai 

työttömyysuhanalaiset erityiskohteena nuoret
• Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi ja turpeen uudet innovatiiviset käyttömuodot
• Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI
• Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit
• Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen ja jälkikäyttö sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden ennallistamisen ja 

jälkikäytön edellytyksistä ja mahdollisuuksista; kattaa myös turvetuotannosta poistu-vien soiden yhteydessä olevat vesistöalueet, 
mikäli niiden kunnostamisen tarve liittyy turvetuotannon loppumiseen
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Lapin liiton myöntämä tuki
• Maakunnan liiton myöntämä tuki: Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue-

ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021), 9 §:

• ”Maakunnan liiton toimivalta 
Toimivaltainen maakunnan liitto voi myöntää: 1) tukea kansallisista alueiden kehittämisen varoista, 
Euroopan aluekehitysrahaston varoista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista: 
a) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin kehittämishankkeisiin ja niihin 
sisältyviin investointeihin (alueellinen kehittämistuki); 
b) opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin; 
c) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen 
investointihankkeisiin (perusrakenteen investointituki); …”
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Esimerkkejä mahdollisista tuettavista 
toimista

• Maakunnan liiton tukemia toimenpiteitä ovat olleet mm. alueen kehittymistä, kestävää kasvua ja 
elinvoimaa tukevat tai opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaiset:

• Selvitykset ja suunnitelmat (esim. strategiatyö, varautuminen ilmastonmuutokseen)
• Vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämistoimenpiteet, erityisesti tutkimus- ja 

koulutuslaitosten ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö sekä kuntien elinkeinotoimintaan 
liittyvä yhteistyö eri tahojen kanssa

• Aktivointitoimenpiteet, esim. elinkeinoelämä ja kunnat vihreä siirtymä, kiertotalous
• Kokeilujen, demonstraatioiden ja prototyyppien avulla kehittäminen
• Pilotit
• Näkyvyys, imago- ja brändikysymykset
• Teknologian tai uusien toimintatapojen siirto, teknologian soveltaminen, digitalisaatio
• TKI-investoinnit (OKM-toimiala) ja TKI-toiminnan edistäminen
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ELY-keskuksen myöntämä tuki

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta
Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää tukea:
1) Euroopan aluekehitysrahaston varoista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista:
a) ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä ympäristöön ja 
luonnonvaroihin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;
b) liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;
2) Euroopan sosiaalirahaston varoista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista työllisyyden, 
osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena 
myöntämiään tukia koskevissa asioissa.

Yritysten kehittämisavustuksiin (YRTU) ja toimintaympäristön kehittämisavustuksiin (TYT) sovelletaan 
rahoituslain lisäksi: Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–
2028 (758/2021)

ELY-keskuksen myöntämä tuki: Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021), 12 §:
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ESR+ -tyyppinen rahoitus 

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi
• Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on väline, jolla edistetään ilmastoneutraaliin 

talouteen siirtymistä oikeudenmukaisesti niin, ettei mikään alue joudu kärsimään 
murroksesta kohtuuttomasti.

• Mekanismilla pyritään lievittämään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen vaikutuksia 
yhteiskunnassa ja taloudessa. Tukea kohdistetaan kaikkein haastavimmassa 
tilanteessa oleville alueille, toimialoille ja työntekijöille. 
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Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF)
ESR+ -tyyppiset toimenpiteet

ESR+ -tyyppiset toimet ohjelma-asiakirjan mukaan:

− Työvoiman uudelleenkoulutuksen ja -työllistämisen toimenpiteet suunnataan ensisijaisesti 
turvesektorilta työttömiksi jääneisiin ja sektorin työttömyysuhanalaisiin, erityskohderyhmänä nuoret. 

− Turveyrittäjien osaamista ja valmiuksia kehitetään esimerkiksi puunkorjuun ja turvesoiden 
ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi. 
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ESR+ -tyyppinen toiminta Pohjois-Suomessa 

JTF-toimenpiteillä lievennetään turpeen tuotannon ja käytön vähenemisen 
aiheuttamia sosioekonomisia ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia.

ESR-tyyppisen toiminnan myöntövaltuudet (2022-2024)

Pohjois-Pohjanmaa 13,5 milj.€
Lappi 5,7 milj.€
Kainuu 1,5 milj.€

ESR-tyyppisen toiminnan hankehaku käynnistyy arviolta 2-3/2023
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(JTF) ESR+ -tyyppisen toiminnan kohderyhmät 

• Ensisijainen kohderyhmä ovat turvesektorilta työttömiksi jääneet, 
erityiskohteena nuoret.

• Toimenpiteitä kohdennetaan myös muille kohderyhmille siirtymästä 
kärsivien alueiden työllisyyden edistämiseksi: 
− työikäinen väestö, työssä olevat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, opiskelijat
− pk-yrittäjät, työnantajat ja työntekijät.
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ESR+ -tyyppinen toiminta
Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen:

− Kehitetään joustavia yksilöllisiä koulutuspolkuja
− Kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomia kouluttautumismahdollisuuksia
− Kehitetään mahdollisuuksia uuden osaamisen hankintaan
− Tuetaan tutkintojen ja niiden osien suorittamista  
− Edistetään yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista osana koulutusta ja työelämää
− Lisätään koulutuksen työelämävastaavuutta, koulutukseen liittyviä kokeiluja ja etäkoulutusta

− Tuetaan työttömyyden tai konkurssin vuoksi vaikeaan tilanteeseen joutuneiden henkilöiden työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

− Edistetään moniammatillisten verkostojen hyödyntämistä ja tuen saamista syrjäytymisriskissä olevien 
henkilöiden ohjaamiseksi koulutukseen ja työmarkkinoille.

− Tukitoimenpiteitä voidaan suunnata myös sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
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ESR+ -tyyppinen toiminta
Turvesektorin yrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden osaamisen ja 
valmiuksien kehittäminen mm. puunkorjuun ja turvesoiden ennallistamisen aloilla 
uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi:

− Lisätään turvesektorin yrittäjien ja henkilöstön valmiuksia ja osaamista työllistyä uusille liiketoiminta-alueille ja 
korvaaviin työllisyysmahdollisuuksiin.

− Räätälöidään työmahdollisuuksia erityisen haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. 
− Tuetaan yrittäjien ja henkilöstön muutosvalmennusta, ml. muutosjohtamistaidot. 
− Tarjotaan tukea uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen
− Tarjotaan asiantuntijapalveluita, vertaistukea, valmennusta ja muuta ryhmätoimintaa, joka auttaa sopeutumaan 

tilanteeseen ja löytämään uusia ratkaisuja. 
− Tuetaan osallisuutta ja toimintakykyä.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toimintaympäristön kehittämisavustus
 Hakijana voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset yhteisöt sekä säätiöt
 Kehitetään pk-yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä esimerkiksi

• selvityksillä
• yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämisellä
• yhteistyön edistämisellä

 Hanke edistää merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai 
kehittymistä tai verkostoitumista

 Tulokset ovat avoimesti saatavilla
 Tukitasot: kehittäminen enintään 80 % ja investoinnit enintään 45 %
 Mikäli hankkeessa kehitetään yrityksille tarjottava palvelu, josta peritään tai tulisi periä maksu, 

myönnetään avustus de minimis -ehtoisena tuen hakijalle. De minimistä ei voida vyöryttää 
palvelun saajille.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/toimintaympariston-kehittamisavustus/
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Elinkeinoverkottuneet tutkimushankkeet
 Hakijana voittoa tavoittelematon tutkimusta harjoittava julkinen tai yksityinen yhteisö tai 

säätiö
 Tulosten hyödyntäjinä alueen pk-yritykset
 Avustuksella

• nopeutetaan innovaatioiden ja tutkimustiedon hyödyntämistä pk-yritysten toiminnassa
• edistetään tutkimustiedon kaupallista hyödynnettävyyttä

 ELY-keskukset voivat rahoittaa tutkimushankkeessa kehitettävän innovaation soveltamisen 
liittyviä pk-yritysten rinnakkaisia kehityshankkeita yrityksen kehittämisavustuksella

 Tukitasot: kehittäminen enintään 80 % ja investoinnit enintään 45 %
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yrityksen kehittämisavustus
 JTF-ohjelma tukee pk-yritystoiminnan uudistamista, uusien

yritysten perustamista sekä innovaatiotoimintaa

 Tuki-instrumentti: yrityksen kehittämisavustus
• Myönnetään pk-yrityksille yritystukilainsäädännön mukaisesti
• Haku tapahtuu EURA 2021 –järjestelmässä

Lisätietoa:
rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus
www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yritystukea merkittäviin investointi- ja 
kehittämishankkeisiin

Tavoitteena voi olla
• Uuden liiketoiminnan luominen tai uusille kansainvälisille markkinoille laajentuminen
• Uusien innovatiivisten tuotteiden tai palvelujen kehittäminen
• Tuotantomenetelmien uudistaminen vihreä siirtymä huomioiden
• Kilpailukyvyn kasvattaminen uuden teknologian, digitalisaation tai automaation kautta
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kenelle yritystukea?
 Pääasialliset avustuksen saajat

• Kansainvälistyvät pk-yritykset
• Tuotannolliset pk-yritykset
• Matkailualan pk-yritykset
• ICT-alan pk-yritykset

 Avustusta ei myönnetä
• Kala-, maa- eikä metsätalouden alkutuotannon harjoittamiseen
• Maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen (Annex I)
• Kuljetusala, laivanrakennusala, hiiliala, terästeollisuus, synteettikuituteollisuus, 

energiantuotanto tai -jakelu tai energiainfrastruktuurit
• Hankkeille, joilla häiritään vähäistä enempää kilpailua
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yritystuissa kannustavat tukitasot
 Investoinnit: aineelliset ja aineettomat

• Pieni yritys, enintään 40 %
• Keskisuuri yritys, enintään 30 %
• Suuryritys, ei voida myöntää JTF-tukea

 Kehittäminen: tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehitys, kansainvälistyminen 
sekä muu merkittävä kehittäminen

• Pieni ja keskisuuri yritys, avustus enintään 50 %, pääasiassa de minimis –ehtoinen avustus

 Kertakorvaushanke: uuden kasvuliiketoiminnan selvitys
• Pieni ja keskisuuri yritys, avustus enintään 60 % ja välittömät kustannukset enintään 60 000 €, 

avustus maksetaan tuotosten perusteella. De minimis -ehtoinen avustus

 Mahdollisuus saada 30 % ennakkoa myönnetyn tuen määrästä. Pienin myönnettävä avustus 
10 000 euroa
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Autamme mielellämme! 

Lapin liitto
Oikeudenmukaisen siirtymän 
suunnitelma

Lapin liiton hankkeet

Olli Pohjonen, p. 040 526 5104
Anne Tervo, p. 040 544 5554
Ritva Kauhanen, p. 0400 377 062
Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ESR+ -tyyppiset hankkeet

Liisa Irri, p. 0295 037 052
Tytti Kurtti, p. 0295 037 333
Marika Lindroth, p. 0295 037 082
Tanja Raappana, p. 0295 037 065
Verna Piirainen. p. 0295 039 063

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224

Ennallistaminen ja jälkikäyttö
Paula Alho 0295 037 284

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Yritystuet
Anne Syväjärvi, p. 0295 037 578
Hanna Hietajärvi, p. 0295 037 313
Kari Skyttä, p. 0295 037 128
Tiina Pelimanni, p. 0295 037 085

Lisätietoja: www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/
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