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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

JTF-, EAKR- ja ESR+ 
toimenpiteissä on sama:

▪ rahoituksen lainsäädäntöperusta

▪ yleiskustannusmallit

▪ palkkakustannusmallit

▪ EURA2021-tietojärjestelmä

▪ hakumenettely

▪ enimmäistukitasot

▪ Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen työnjako 
rahoittajina
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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 Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma
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Pohjois-Pohjanmaan JTF-suunnitelma

TKI-TOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN 

PK-YRITYSTOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN 

JTF-suunnitelma koostuu neljästä kokonaisuudesta
Kaikki JTF-hankkeiden on oltava Pohjois-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelman mukaisia, ja 

rahoituksen suuntaamisessa huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma.
Suunnitelmaa rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

TURVETUOTANTOALUEIDEN 
ENNALLISTAMINEN JA 
JÄLKIKÄYTTÖ 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2022/10/Pohjois-Pohjanmaa-siirtymasuunnitelma-26.10.2022-.pdf
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JTF - Pohjois-Pohjanmaan tuettava toiminta
TKI-TOIMINNAN KEHITTÄMINEN (Kehys n. 37 %: 35,553 milj. €)

1. Elinkeinoelämälähtöinen innovaatio- ja kehittämistoiminta sekä TKI-yhteistyö; yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet
2. Uusiutuvan energian, vähähiilisen teknologian, bio- ja kiertotalouden ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI
3. Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit
4. Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi

PK-YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (Kehys n. 44 %: 42,280 milj. €)

5. Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet (ml. liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen), toimintaa uudistavat 
ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen

6. Uusi tai uudistuva liiketoiminta (ml. yritysverkostojen kehittäminen, yrityskiihdyttämö- ja hautomomallit) sekä yritysten jatkuvuus 
omistajavaihdoksin

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN (Kehys n. 14 %: 13,453 milj. €)

7. Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen

8. Turvesektorin yrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden osaamisen ja valmiuksien kehittäminen mm. puunkorjuun ja 
turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi

TURVETUOTANTOALUEIDEN ENNALLISTAMINEN JA JÄLKIKÄYTTÖ (2500 ha) (Kehys n. 5 %: 4,805 milj. €)

9. Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen, jälkikäyttö sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden ennallistamisen ja jälkikäytön 
edellytyksistä ja mahdollisuuksista
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Alueelliset 
kehittämishankkeet

OKM:n alan investointi-
ja kehittämishankkeet

Kuntien perusrakenteen 
investoinnit

• Puu-, bio- ja kiertotalousterminaalit

Pohjois-Pohjanmaan liiton JTF-rahoitus
Tuki-instrumentit
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Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Alueelliset kehittämishankkeet

Rahoitus kohdennetaan

▪ Hankkeisiin, jotka tuottavat ratkaisuja alueen 
elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin

▪ kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön 
kehittämishankkeisiin

▪ muihin kehittämishankkeisiin Pohjois-
Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamiseksi

Pohjois-Pohjamaan liitto ei voi myöntää 
tukea yksittäiselle yritykselle sen oman 
liiketoiminnan kehittämiseen

• Tukitaso kehittämistoimenpiteissä on 
enintään 80 % ja investoinneissa 70 %

• investoinnin osuus voi olla enintään puolet 
kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista

• kehittämishankkeeseen liittyvän investoinnin 
on oltava välttämätön kehittämishankkeen 
toteuttamiselle
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Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kehittämis- ja 
investointihankkeet

• Rahoitus kohdennetaan OKM:n alan 
hanketoimintaan, esim. tutkimus- ja 
innovaatiotoiminta sekä tutkimusympäristöt

• Etusijalla ovat hankkeet, joilla 
monipuolistetaan ja vahvistetaan aluetaloutta

• Tukitaso kehittämistoimenpiteissä on 
enintään 80 % ja investoinneissa 70 %

• Hanke voi muodostua kokonaan 
kehittämistoimenpiteistä tai investoinnista tai olla 
näiden yhdistelmä

• Tukea ei myönnetä

• perustutkimukseen

• hankkeisiin, joita tuetaan muilla rahoitusvälineillä 
kuten ESR+
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Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Kuntien perusrakenteen investoinnit
• Tuetaan puu-, bio- ja kiertotalousterminaaleja, joissa varastoidaan ja käsitellään materiaalia, silloin kun 

hakijana on kunta tai kuntayhtymä
− Esim. puu- ja biomassan varastointiin ja hakettamiseen tarkoitetut terminaalialueet, jotka parantavat 

haketoimitusten varmuutta ja polttoaineiden laatua sekä tehostavat kuljetusten ja haketuksen logistiikkaa. 
− Valintaperusteiden mukaisesti biomassan käyttöön liittyvissä investoinneissa on tarkistettava DNSH-periaatteen 

toteutuminen. 
− Investointi voidaan toteuttaa kuntahankkeena, jolloin terminaali on laajasti yritysten käytettävissä, ei yksittäisen 

yrityksen käytössä.

• Tukitaso investoinneissa on enintään 70 %

• Tukea ei voida myöntää esim. teiden rakentamiseen tai laajakaistoihin
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Puu-, bio- ja kiertotalousterminaalit

• Pohjois-Pohjanmaan liitto voi rahoittaa, kun hakijana on kunta tai kuntayhtymä ja investointi 
tulee ao. hakijatahon taseeseen (tuki-instrumentti: perusrakenteen investointituki)

• Terminaalin on oltava laajasti yritysten käytettävissä, ei yksittäisen yrityksen käytössä

• Tukitaso investoinneissa on enintään 70 %

• Pohjois-Pohjanmaan ELY voi rahoittaa pk-yrityksen hakemaa investointia yritystuella. 

• Terminaalit eivät voi olla pelkkiä raaka-aineen (esim. energiapuun) varastointialueita, vaan niillä tulisi 
tapahtua raaka-aineen käsittelyä tai jatkojalostusta, eli raaka-aineen arvonnousua.
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Autamme mielellämme! 

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 
Päivi Keisanen, p. 050 431 0605

Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeet
Heikki Ojala, p. 050 433 3951
Aki Lappalainen, p. 040 502 1851
Heikki Laukkanen, p. 050 918 0035
Katarina Timisjärvi, p. 040 685 4025
Mari Lämsä, p. 040 685 4016

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ESR+ -tyyppiset hankkeet 

Päivi Jaakola, p. 0295 038 225
Ville Mehtälä, p. 0295 038 230
Taina Viitasalo, p. 0295 038 219

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224

Ennallistaminen ja jälkikäyttö
Paula Alho 0295 037 284
Verna Piirainen 0295 039 063

Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue:
Timo Yrjänä 0400 386593
Jaana Rintala 0295 038 554

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Yritystuet
Anna Palinsaari, 0295 038 029, 
matkailu- ja elintarvikeala

Gitte Meriläinen, 0295 038 118, 
ICT-, bio- ja terveysteknologia-alat
sekä tyt-hankkeet

Janne Ranta, 0295 038 234 
valmistava teollisuus ja tyt-hankkeet

Jouko Hanhela, 0295 038 043, 
puutuoteteollisuus

Sari Turtiainen, 0295 038 121, 
ICT-ala

Lisätietoja: www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/
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Hakuajat

• Pohjois-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen kehittämishankkeiden osalta 
JTF:n haku avautuu helmi- maaliskuussa.

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystuet ovat haettavissa seuraavasti:

Jatkuva haku
Helmikuu-
31.12.2023

Pohjois-
Pohjanmaan 
ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustuksen 
haku, JTF

P-P: 31 milj. €

Jatkuva haku 
maaliskuu-
31.12.2023 
yhdessä PPL:n 
kanssa sovituilla 
käsittelyynottopäi
villä

Pohjois-
Pohjanmaan 
ELY-keskus

Toimintaympäristön 
kehittämisavustus 
elinkeinoelämäverkottuneille 
hankkeille Pohjois-Pohjanmaalla
JTF

P-P: 5 milj. €
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