MUISTIO 2/2020
Ohjausryhmä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnittelua varten
Aika:
Tiistai 24.11.2020 klo 9:00 – 11:00
Paikka:
Teams-etäkokous
Osallistujat: Osallistujaluettelo liitteenä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Rolf Nyholm avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin.
4. JTF:n kansallinen valmistelu, Pasi Rantahalvari, TEM
Pasi Rantahalvari työ- ja elinkeinoministeriöstä selosti JTF:n kansallisen valmistelun
etenemistä. Kansallista suunnittelua ohjaa komission asetusesitys.
Keskustelussa:
- pidettiin erittäin tärkeänä, että viestintä on kaksisuuntaista
- komissiolta kaivataan tulkintoja siitä, mitä voidaan rahoittaa ja mitä ei
- kansallisella tasolla yhteensovitus tapahtuu alue- ja rakennepolitiikan
koheesioryhmässä
- edunvalvontaa jatketaan sekä Länsi-Suomen maakuntien kesken että Itä- ja
Pohjois-Suomen suuntaan
- vielä on epävarmaa onko turve JTF-toimien painopiste vai laajeneeko sisältö
muuhun kasvihuonekaasujen tuottavaan toimintaan
- suunnittelussa huomioitava, että turvetta käytetään muuhunkin kuin energian
tuottamiseen mm. kasvu- ja kuiviketurve
- epäselvää on, miten rahoitetaan turvealueiden jälkikäyttöä, logistiikkaketjun
muutoksia, voimaloiden muutosinvestoinnit ja turveurakoitsijoiden kompensaatiot
elinkeinotoiminnan alasajosta
- uudelleenkoulutus keskeinen asia
- todettiin, että biokaasutuotanto voisi olla vahvassa roolissa mm. kaluston suhteen
Rantahalvari totesi, että JTF ei sisällä suoraa kompensaatiota. Tuki kohdentuu
korvaavien työpaikkojen luomiseen alueella. Kompensaatiota ja energialaitosten
muutosinvestointeja olisi rahoitettava muulla instrumentilla.
On tärkeää saada selvyys, mitä rahoituksella voidaan käynnistää ja toteuttaa.
Maakuntatasolla keskitymme laatimaan hyvä ja kattavaa suunnitelmaa tulevalle
rahoitukselle.

5. KPMG:n tuki alueellisten suunnitelmien valmisteluun, Kristiina Jokelainen,
SmartNorth Oy
Carina Hedberg KPMG:stä kertoi, että TEM on saanut Euroopan komissiolta tukea
tiekarttojen ja toimenpidesuunnitelmien valmistelua varten. Valmisteluun osallistuvat
KPMG:n lisäksi SmartNorth, VVA ja LUT.
Kristiina Jokelainen SmartNorthista selosti Alueellisten oikeudenmukaisen siirtymän
suunnitelmien valmistelutuki Suomessa -hankkeen sisältöä ja tavoitteita. Hankkeen
tiimoilta järjestetään myös alueellisia työpajoja.
6. TEM:n tietopyynnöt
Outi Pakarinen selosti TEM:n tietopyyntöihin annettuja selvityksiä.
Ensimmäisessä epävirallisessa tietopyynnössä pyydetiin ilmoittamaan kolme-viisi
tärkeintä tukikelpoista toimea artiklasta 4 sekä arvioimaan turvetuotannon vähenemisen
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Lisätietopyynnössä pyydettiin tiedot
turvetuotannon vähenemisen sosioekonomisista vaikutuksista.
Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen antamissa selvityksissä:
- Tärkeimmät tukikelpoiset toimet artiklasta 4
o Keski-Suomen näkemyksen mukaan toimenpiteiden painopisteenä tulisi olla:
 TKI-toimenpiteet ja investoinnit
 pk-yritysten liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen, kasvu,
kehittäminen ja investoinnit
 käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden uudelleenkäyttö
 liiketoimintansa ja työpaikkansa menettävien henkilöiden osaaminen
- Lisäksi Suomen on ratkaistava, millä rahoitusmekanismeilla hoidetaan:
o lakkautettavan toimialan yritysten kone- ja laiteinvestointien kompensointi
o energialaitosten investoinnit uusiin teknologioihin ja välivaiheessa muiden
polttoaineiden käytön mahdollistaviin laitteisiin
o kohdealueen digitaalinen infra
Pakarisen esitys liitteenä.
7. Keski-Suomen alueellisen suunnitelman rakenne
Ohjeita suunnitelman rakenteeksi ei vielä ole, joten Keski-Suomen suunnitelman
rakenneluonnos pohjautuu EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston
perustamisasetukseen.
Ohjausryhmä piti hyvänä, että suunnitelman työstäminen käynnistyy ennakoiden. Tämä
auttaa yhteisymmärryksen luomisessa ja myös suunnitelman ajoissa valmistumisessa.
8. Howspace alustan esittely
Ohjausryhmälle on avattu Howspace alustalle Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston
työtila, joka tukee Keski-Suomen ohjausryhmän työtä alueellisen JTF-suunnitelman
luomiseksi. Työtilan käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii Enni Huotari.

9. Ajankohtaista energiateemasta
Keski-Suomen energiatase 2019 on juuri valmistumassa. Vuoden loppuun mennessä
valmistuu biokaasuselvitys, jossa luodaan kokonaistilannekuva biokaasun tuotannosta ja
käytöstä Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Seuraavassa kokouksessa jatketaan
selvitysten käsittelyä.
10. Muut asiat
Ei muita asioita.
11. Seuraava kokous
Seuraavan kokous pidetään tammikuussa. Tarkempi kokouksen ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00.
LIITTEET Osallistujaluettelo
Ohjausryhmän kokous 2 -PowerPoint
Muistion vakuudeksi
Helena Anttonen

OSALLISTUJAT 24.11.2020
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Nyholm Rolf

(X)

Keski-Suomen maakuntahallitus

vpj

Tiirola Mikko

(X)

Keski-Suomen maakuntahallitus

Peronius Päivi

(X)

Salo Hannu

(X)

Bioenergia ry

Åkerlund Sari

(X)

Hiltunen Ari

()

Keski-Suomen kauppakamari

Siikki Matti

(X)

()

Keski-Suomen Koneyrittäjät

Kajuutti Seppo

()

(X)

Keski-Suomen Yrittäjät

Peronius Päivi

(X)

()

Metsäteollisuus ry

Suomäki Eero

(X)

Laahanen Maija

()

MTK Keski-Suomi

Siikki Matti

(X)

Puikkonen Hanna

()

SKAL Keski-Suomi

Lappalainen Minna

(X)

Raiskinmäki Pasi

()

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mönkkönen Mikko

(X)

Pesonen Hanna-Leena

()

Jyväskylän yliopisto

Lehto Jani

(X)

Torvinen Katriina

(X)

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kolström Taneli

(X)

()

Luonnonvrakeskus (Luke)

RusanenTimo

(X)

Keski-Suomen kuntajohtajat

Mars Hannu

(X)

Keski-Suomen kuntajohtajat

Piesala Ari

(X)

Kuntien elinkeinopalvelut / kehittämisyhtiöt

Piippa Leila

(X)

Kopra Heta

(X)

Laitinen Tuomo

(X)

Peronius Päivi

(X)

Rantonen Pasi

Kantola Tuomo

()

Mikkola Tiina

Vilkkilä Tuomo

Jyräkoski Sanna-Mari

(X)

Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri
ry

()

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

()

Vapo Oy

(X)

Alva-Yhtiöt Oy

()

()

Saarijärven Kaukolämpö

Ruoppila Ahti

(X)

()

SAK

Hokkanen Pasi

(X)

()

STTK

Melville Pirkko

(X)

Hamarus Päivi

()

Keski-Suomen ELY-keskus

Lehtinen Kari

()

Hälikkä Sohvi

(X)

Keski-Suomen ELY-keskus

Hokkanen Pekka

(X)

Peräaho Pirjo

(X)

Keski-Suomen liitto

Säynätmäki Tuula

(X)

Solmula Jouko

()

Keski-Suomen TE-toimisto

Finne Perttu

()

Suikki Anneli

(X)

Metsähallitus

Reiman Helena

(X)

()

Suomen metsäkeskus

Sillanpää Elina

(X)

()

Keski-Suomen maakuntahallitus

Selin Jaakko
Pakarinen Outi

(X)
(X)

()

Keski-Suomen maakuntahallitus
Keski-Suomen liitto

Laine Hilkka

(X)

Keski-Suomen liitto

Bayr Suvi

(X)

Keski-Suomen liitto

Huotari Enni

(X)

Keski-Suomen liitto

Rantahalvari Pasi

(X)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hedberg Carina

(X)

KPMG

Jokelainen Kristiina

(X)

SmartNorth Oy

Penttinen Ilkka

(X)

VVA

Teräs Jukka

(X)

KPMG

(X)

Keski-Suomen liitto
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