
Ohjausryhmä oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston (JTF) 
suunnittelua varten
Kokous (6) 29.9.2021 klo 9.00-10.30



Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus 
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Edellisen kokouksen muistio
4. JTF valmistelun kansallinen tilanne, Pirjo Peräaho
5. Keski-Suomen JTF-suunnitelman päivittäminen, Outi Pakarinen
6. Kevään puoliväliriihen turvetoimenpiteiden valmistelun tilanne, Petri Hirvonen 
(TEM) klo 9.30-9.45
7. Keski-Suomen turvealan tiedontuottamishankkeen esittely, Eero Suomäki
8. Muut asiat 
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen



4. JTF valmistelun kansallinen tilanne, Pirjo Peräaho



5. Keski-Suomen JTF-suunnitelman päivittäminen, Outi 
Pakarinen

• Ohjausryhmän edellinen kokous pidettiin 26.4.2021, kesä- ja elokuun kokoukset siirrettiin
• Ohjausryhmän toimikautta jatkettu kahdesti, nyt 31.3.2022 saakka
• Kokousten lisäksi Howspace alusta ohjausryhmän käytössä.
• https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/oikeudenmukainen-siirtyma/

• Keski-Suomen JTF-suunnitelmaa esitelty maakuntahallitukselle 21.5.2021
• Turvealan yrittäjien toinen tapaaminen 8.6.2021 (Mika Niemelä, TEM)
• TEM:n (Pasi Rantahalvari) kanssa keskusteltu Keski-Suomen suunnitelmasta 15.6.2021
• KPMG:n vetämiä tilaisuuksia: 23.6.2021 ja 10.8.2021 JTM aivoriihi (pilarit 2 ja 3)
• Kansallisen JTF-koordinaatioryhmän kokouksia: 5.5.2021, 3.6.2021, 18.8.2021, 17.9.2021 (9/21)

• Mm. tietotarpeita alueen toimista pilari 2 ja 3 suhteen
• Indikaattoreita valmisteltu alustavasti TEM:ssä, jatkuu pienemmän ryhmän valmistelussa, missä 

myös alueiden edustus ja tulossa indikaattorisessio kansallisen koordinaatioryhmän kesken
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5. Keski-Suomen JTF-suunnitelman päivittäminen

• Tarvitaan rahoituksen jako ja hallituksen sisältölinjaukset (esim. energiatukiin ja 
laajakaistainvestointeihin), tämän jälkeen aikataulutus JTF suunnitelmien loppuunsaattamiselle 

• Kesäkuussa arvioitiin, että päivitetyt suunnitelmat lähetettäisiin komissioon lokakuussa, tämä 
tulee viivästymään

• Seuraava kansallisen koordinaatioryhmän kokous 15.10.2021
• Keski-Suomen JTF-suunnitelmaa (16.4.2021 viimeisin virallinen versio) päivitetään:

• Osa A) haittavaikutusten kuvaus: yksinkertaistetaan, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset 
haittavaikutukset

• Osa B) kehittämistarpeet haittavaikutuksiin vastaamiseksi ja toimenpiteet
• Haittavaikutusten, kehittämistarpeiden ja toimenpiteiden on muodostettava selkeä kokonaisuus, 

”narratiivi”
• Sisällytetään viittaukset myös oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareihin 2 ja 3
• Sisällytetään viittaukset älykkään erikoistumisen strategiaan
• Sisällytettävä kuvaus täydentävyydestä muiden ohjelmien kanssa (EAKR, ESR?) 
• Käsittely maakuntahallituksessa, MYR:ssä, JTF-ohjausryhmässä aikataulun mahdollistamissa 

puitteissa



5. Keski-Suomen JTF-suunnitelman päivittäminen

• JTF-asetus voimaan kesäkuussa: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=FI

• JTF-rahaston tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita 
ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja edistää tasapainoista sosioekonomista 
siirtymää. JTF-rahaston ainoan erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi 
lievennettävä suoraan siirtymän vaikutusta vähentämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja 
rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=FI


Rahaston keskeinen sisältö (suuntaa-antava)

• Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, toimintaa uudistavat ja tuottavuutta lisäävät investoinnit
• Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKl-yhteistyö, yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet
• Hiilineutraaliin talouteen liittyvä liiketoiminta- ja markkinaosaaminen
• Energiatehokkuuteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvä innovaatiotoiminta
• Uusi tai uudistuva liiketoiminta, verkostoituminen sekä yritysten jatkuvuus omistajavaihdoksin
• Pk-yritysten kiertotalousliiketoimintakonseptit
• Energiakäytön edistäminen osaamista parantaen (mm. puunkorjuumenetelmät ja yritysten puunkorjuuketjut) 
• Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen
• Turvetta korvaavat uudet tuotteet
• Uusiutuvan energian ratkaisut (mm. biokaasu)
• Laajakaistainvestoinnit
• Polttoon perustumattoman teknologian lisäinvestoinnit (lähtökohtaisesti pilari 3)
• Polttoon perustuvan teknologian lisäinvestoinnit (lähtökohtaisesti pilari 3)



Huom. KPMG:n dia 
elokuulta 2021, 
alustavaa tietoa 



Huom. KPMG:n dia 
elokuulta 2021, 
alustavaa tietoa 



6. Kevään puoliväliriihen turvetoimenpiteiden 
valmistelun tilanne, Petri Hirvonen (TEM)



7. Keski-Suomen turvealan tiedontuottamishankkeen 
esittely, Eero Suomäki



8. Muut asiat



9. Seuraava kokous



10. Kokouksen päättäminen
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