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Ohjelmamuutosehdotus


• Esitettävät muutokset:
− Lisättävät JTF tekstit ohjelmaan (liite 2a) 
− Alueelliset siirtymäsuunnitelmat (liite 2b)
− EAKR-tuotosindikaattori RCO75 korjaus (liite 4)
Muutoksilla täydennetty ohjelma-asiakirja (liite 5)


• Lisätietona käsittelyä varten
− JTF rahastoa koskeva ympäristöselostus (liite 2c)
− Kooste julkisen kuulemisen palautteesta (liite 3)
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Valmisteluaikataulu 2022
pääpiirteittäin


• Ympäristövaikutusten arviointi (sova): 9.6.2022


• Julkinen kuuleminen lausuntopalveluun: 23.6.2022 – 16.8.2022


• Alueilta viimeistellyt, julkaisukelpoiset, siirtymäsuunnitelmat 5.9.


• Seurantakomitean sihteeristö: 9.9.


• Seurantakomitea kokous 29.9.


• Valtioneuvoston käsittely, tavoite 13.10.


• Ohjelmamuutosesitys komission käsittelyyn lokakuussa


• Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille vuoden loppuun 
mennessä


• JTF:n toimeenpanon käynnistäminen alkuvuosi 2023
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Ohjelman rahoituskehys 2021-2027 (milj. euroa)


EAKR
1437,3 M€


47 %
ESR+


967,5 M€


32 %


JTF
639,7 M€


21 %


• Kuvassa julkisen kokonaisrahoituksen osuudet rahastoittain
• JTF lisätään ohjelmaan myöhemmin v. 2022 aikana
• Tekninen tuki yhteensä 114,6 milj. euroa (julk. rah.)
• Ml. tekninen tuki ohjelman julk. rahoituskehys on 3,159 Mrd. €


Kehittyneemmät 
alueet (EAKR)


51,5 M€
3 %


Kehittyneemmät 
alueet (ESR+)


51,5 M€
3 %


Siirtymäalueet 
(EAKR)


468,4 M€
24 %


Siirtymäalueet 
(ESR+)


437,9 M€
22 %


Siirtymäalueet 
(JTF)


465,7 M€
24 %


NSPA (EAKR)
346,9 M€


18 %


NSPA 
(ESR+)
113,0
M€
6 %


NSPA= Harvaan asuttujen 
alueiden lisärahoitus 
(=IP-Suomi)


EAKR Milj.€ Osuus


Kehittyneemmät alueet 51,5 6 %


Siirtymäalueet 468,4 54 %


NSPA 346,9 40 %


ESR+ Milj.€ Osuus


Kehittyneemmät alueet 51,5 9 %


Siirtymäalueet 437,9 73 %


NSPA 113,0 19 %
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Oikeudenmukaiset 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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Oikeudenmukaiset siirtymän mekanismi
Uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)


− Tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten
− Rahastolla kevennetään ilmastosiirtymän aiheuttamia sosioekonomisia kustannuksia ja tuetaan asianomaisten 


alueiden talouden monipuolistamista ja muuntamista.
− Pk-yrityksiin kohdistuvien tuotannollisten investointien tukemista, uusien yritysten perustamista, tutkimusta ja 


innovointia, ympäristön uudistamista, puhdasta energiaa, työntekijöiden perus- ja uudelleenkoulutusta, 
työnhakuneuvontaa ja työnhakijaohjelmien aktiivista hyödyntämistä


InvestEU-ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän järjestely
− InvestEU:sta voidaan alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman puitteissa tukea laaja-


alaisemmin investointeja esimerkiksi energia- ja liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, mukaan lukien 
kaukolämpö, mutta myös hiilestä irtautumista koskeviin hankkeisiin, talouden monipuolistamiseen ja 
sosiaaliseen infrastruktuuriin


Uusi julkisen sektorin lainajärjestely
− Järjestely on tarkoitettu yksinomaan julkisyhteisöille, ja sillä tuetaan hankkeita, jotka eivät tuota riittävästi 


omia varoja, jotta niitä voitaisiin rahoittaa kaupallisesti. Hankkeisiin odotetaan sisältyvän alueellisten 
siirtymäsuunnitelmien tavoitteisiin liittyviä investointeja julkiseen infrastruktuuriin, kuten energiaan ja 
liikenteeseen, kaukolämpöverkkoihin, energiatehokkuustoimenpiteisiin, rakennusten kunnostaminen mukaan 
lukien, sekä sosiaaliseen infrastruktuuriin
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Suomen sitoumus


• JTF:n perusta Suomessa on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön 
puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. 


• Turpeen energiakäytön alasajon välittömät ja välilliset haittavaikutukset 
aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä. JTF:llä vastataan vähähiilisen 
siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin 
työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. 
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JTF-tuen suuntaaminen


• JTF-toimien kohdealuetta ei rajata turvealueisiin 


• Toimenpiteiden hyöty suuntautuu ahdinkoon joutuneen turvetoimialan 
välittömien ja välillisten haittojen vaikutusalueeseen, joka voi olla 
haittavaikutusten laajuudesta ja luonteesta riippuen maantieteellisesti 
suhteellisen laajakin.


• Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin 
turvetoimialan ulkopuolisille sektoreille maakunnan älykkään erikoistumisen 
strategian mukaisesti.
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Hallituksen linjaukset siirtymäsuunnitelmiin
• Elinkeinojen monipuolistaminen ja turvetoimialan työvoiman uudelleenkoulutus ja -työllistäminen suunnitelmien keskiöön


• JTF-asetuksen artiklan 8 kaikki toimet ovat lähtökohtaisesti käytössä, mutta suunnitelluilla toimilla tulee olla selkeä yhteys 
siirtymän haittavaikutuksiin ja niihin vastaamiseen


• Tulee varmistaa toimien tuloksellisuus (=asetetaan konkreettiset tavoitteet ja niiden toteutumista kuvaavat indikaattorit)


• Turvetta korvaavat energia- ja lämpölaitosten investoinnit rahoitetaan vain pilareista II- ja III (huomioidaan 
suunnitelmissa)


• Maakunnan älykkään erikoistumisen strategian hyödyntäminen erityisesti elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteissä


• Työvoiman uudelleenkoulutuksen ja -työllistämisen toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti turvetoimialta työttömäksi 
jääneisiin ja alan työttömyysuhan alaisiin (nuoret erityisesti)


• Turveyrittäjien valmiudet uuden liiketoiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi 


• Turvetuotannosta poistuvien maa-alueiden ennallistaminen ja uudet käyttömuodot huomioiden päästöjen minimointi


• JTF-toimien tulee olla linjassa kansallisten ilmastosuunnitelmien, kuten ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän 
aikavälin ilmastosuunnitelmien kanssa


• Horisontaalisena periaatteena noudatetaan mm. ’do no significant harm’ –periaatta, eli JTF toimenpiteillä ei saa aiheuttaa 
merkittävää haittaa mm. luonnolle, vesistöille tai ympäristölle
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Tuotosindikaattorit 
Tunnus Indikaattori


Mitta-
yksikkö


Alueluokka
Välitavoite 
(2024)


Tavoite 
(2029)


RCO01
Tuetut yritykset (joista mikro-, 
pk- ja suuryrityksiä)


kpl Siirtymä 387 1 933


RCO02 Avustuksilla tuetut yritykset kpl Siirtymä 256 1 281


RCO04
Muuta kuin rahoitustukea 
saaneet yritykset


kpl Siirtymä 130 652


RCO05 Tuetut uudet yritykset kpl Siirtymä 86 429


RCO07
Yhteisiin tutkimushankkeisiin 
osallistuvat 
tutkimusorganisaatiot


kpl Siirtymä 21 107


RCO10
Yritykset yhteistyössä 
tutkimuslaitosten kanssa 


kpl Siirtymä 802 4 011


RCO38
Tuen piiriin kuuluvan 
kunnostetun ja jälkikäyttöön 
otetun maaperän pinta-ala


ha Siirtymä 2 719 13 596


EECO07
18-29-vuotiaiden nuorten 
lukumäärä


hlö Siirtymä 242 1 210
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Tulosindikaattorit 
Tunnus Indikaattori


Mitta-
yksikkö


Alueluokka Tavoite (2029)


RCR01 Tuettuihin yksiköihin luodut työpaikat kpl Siirtymä 3 709


RCR03
Tuote- tai prosessi-innovaatioita 
toteuttavat pienet ja keskisuuret 
yritykset (pk-yritykset)


kpl Siirtymä 679


RCR19 Yritykset, joilla on suurempi liikevaihto kpl Siirtymä 1 519


NR01
Verkostojen ja 
innovaatioekosysteemien kehittämät 
innovaatiot, tuotteet ja palvelut


kpl Siirtymä 1 794


NR03
Pk-yritykset, jotka aloittavat  uuden 
liiketoiminnan


kpl Siirtymä 570


NR09


Pk-yritykset, jotka aloittavat 
energiatehokkuuteen tai uusiutuvan 
energian ratkaisuihin perustuvaa uutta 
liiketoimintaa


kpl Siirtymä 434


EECR03
Osallistujat, jotka saavat 
ammattipätevyyden jättäessään toimen


hlö Siirtymä 320
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Täydennyksiä
alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin
• Biomassan riittävyystarkastelu (osa suunnitelmista)


− JTF-toimin ei saa vaarantaa biomassan käytön kestävyyttä eikä pienentää hiilinieluja tai 
kasvattaa hiilinieluvajeita; 


− Suunnitelmissa tulee esittää parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen 
määrälliset selvitykset energiapuun saatavuudesta sekä todennäköisistä 
puun/energiapuun käyttömääristä alueella vuoteen 2030. Tarkastelussa tulisi myös 
mahdollisuuksien mukaan esittää mahdollisten lisähakkuiden todennäköiset vaikutukset 
alueen metsien hiilinielun kehitykseen. Energiapuunkorjuussa tulee esittää myös, miten 
toimenpide noudattaa DNSH –periaatetta (mm. luonnon monimuotoisuus, ilmasto).


− Osa suunnitelmista sisältää jo riittävyystarkastelun; näiden osalta voi riittää analyysin 
varmistaminen/täsmentäminen. TEM on erikseen yhteydessä maakuntiin, joiden 
suunnitelmat erityisesti kaipaavat täydennyksiä.
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Täydennyksiä
alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin
• Polttoon perustumaton energiantuotanto (kaikki suunnitelmat)


− Edelliseen liittyen (strategiaa ja tavoitteita koskien) kuvaus siirtymisestä toteutuksen 
myöhemmässä vaiheessa biomassan hyödyntämisestä polttoon perustumattomaan 
energian tuotantoon;


• Pilariin III hyödyntäminen (kaikki suunnitelmat optioina)
− polttoon perustumattomat energiainvestoinnit;
− maalämpöinvestoinnit;
− energia- ja lämpölaitosten kaukolämpöverkkojen investoinnit;
− julkisten rakennusten energiainvestoinnit
− Kiertotalous, jätteidenkäsittely ja kaupunki-infra
− alemman tie- ja rataverkon kunnossapidon investoinnit (huom. alemman tieverkon 


perustukset kaipaisivat isoja kunnostus- ja kuivatustoimia jotta ne kestäisivät 
ilmastonmuutoksen myötä jo kasvaneet vesimäärät)
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EAKR RCO75
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RCO75: Tuen piiriin kuuluvat yhdennetyt aluekehitysstrategiat 
(Strategies for integrated territorial development supported)


Definition and concepts:


Number of contributions to strategies for integrated territorial development reported by each specific 
objective contributing from the Funds in line with CPR Article 28 (a) and (c). The indicator values therefore 
measure, at specific objective level, the discrete number of financial contributions to territorial strategies.


Komissiolta saadun ohjeistuksen mukaisesti ko. indikaattorin mittayksikkö ja 
tavoitetasot muutetaan vastaamaan määritelmää.


Päivitetty metodologiakuvaus: ”Koska ohjelmaan sisältyy vain yksi ITI-strategia (kestävä 
kaupunkikehittäminen), arvioi TEM kunkin sen toteuttamisessa mukanaolevan erityistavoitteen ja ao. 
alueluokan osallistuvan toteutukseen vähintään yhdellä rahoitustapahtumalla, joten RCO75:lle merkitään 
tässä vaiheessa tavoitteeksi ”1” kuhunkin erityistavoitteeseen ja ao. alueluokkaan. Kun ohjelman ja ITI-
strategian toteutumisesta on myöhemmin saatavilla seurantatietoja, voidaan tavoitetasoja tarvittaessa 
tarkistaa.” 
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1) Lähtötilanne: RCO75 eri erityistavoitteissa  
1(1) 


 


 


 
Erityis-
tavoite 


Rahasto Tunnus Indikaattori 
Mitta-


yksikkö 
Alueluokka 


Välitavoite 
(2024) 


Tavoite 
(2029) 


1.i EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


euro 


Kehittyneet 2 564 798 5 129 595 


Siirtymä 15 040 007 30 080 013 


NSPA     


1.ii EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


euro 


Kehittyneet 1 602 999 3 205 997 


Siirtymä 9 400 005 18 800 009 


NSPA     


1.iii EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


euro 


Kehittyneet 2 244 198 4 488 396 


Siirtymä 13 160 006 26 320 011 


NSPA     


2.i EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


euro 


Kehittyneet 1 496 132 2 992 264 


Siirtymä 8 773 337 17 546 674 


NSPA     


2.vi EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


euro 


Kehittyneet 641 200 1 282 399 


Siirtymä 3 760 002 7 520 004 


NSPA     
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2) Ohjelmanmuutos: RCO75 eri erityistavoitteissa  


1(1) 


 


 


 
Erityis-
tavoite 


Rahasto Tunnus Indikaattori 
Mitta-


yksikkö 
Alueluokka 


Välitavoite 
(2024) 


Tavoite 
(2029) 


1.i EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


kpl 


Kehittyneet 1 1 


Siirtymä 1 1 


NSPA     


1.ii EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


kpl 


Kehittyneet 1 1 


Siirtymä 1 1 


NSPA     


1.iii EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


kpl 


Kehittyneet 1 1 


Siirtymä 1 1 


NSPA     


2.i EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


kpl 


Kehittyneet 1 1 


Siirtymä 1 1 


NSPA     


2.vi EAKR RCO75 
Tuen piiriin kuuluvat yh-
dennetyt aluekehitysstra-
tegiat 


kpl 


Kehittyneet 1 1 


Siirtymä 1 1 


NSPA     
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Päätösehdotus


• Seurantakomitea hyväksyy osaltaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021 –
2027 -ohjelman ohjelmanmuutoksen toimitettavaksi edelleen komissiolle. 
Ohjelmanmuutoksella lisätään liitteiden mukaiset JTF-rahaston 
ohjelmatekstit ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat osaksi ohjelmaa sekä 
korjataan EAKR tuotosindikaattori vastaamaan rahastojen sääntöjen 
mukaista määritelmää. Valtuutetaan sihteeristö tekemään 
ohjelmamuutokseen tarvittaessa pieniä ja teknisiä korjauksia.
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JTF valintaperusteet


Erityistavoite 7.1 
Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä 
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Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet
• Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden 


tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. 


• Hankkeen maakunnan siirtymäsuunnitelman ja erityistavoitteen mukaisuus 
tarkistetaan yleisiä valintaperusteita arvioitaessa.


• Pisteytettäviksi valintaperusteiksi on nostettu rahaston erityistä lisäarvoa 
tuottavia painopisteitä tai painotuksia. 


• Kaikissa hauissa käytetään horisontaalisia valintaperusteita. 


• Näiden lisäksi hakujen suuntaamiseksi tulee hakuun valita vähintään kolme 
erityistavoitekohtaista valintaperusteista, joista yksi voi olla tarkentava 
valintaperuste. 


• Yhteensä pisteytettäviä valintaperusteita on vähintään kuusi kappaletta.
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Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet
0 – 5 pistettä
− 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 edistää hiilinielujen säilyttämistä tai ennallistamista
− Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen
− Hankkeen toimenpiteillä edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.  
− Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä rekrytoivien työnantajien kanssa  
− Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin    
− Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta 


työllistymismahdollisuuksia.
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Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet
0 – 5 pistettä
− 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 edistää hiilinielujen säilyttämistä tai ennallistamista
− Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen
− Hankkeen toimenpiteillä edistetään erityisesti nuorten työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä välittömästi 


tai välillisesti. 
− Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä rekrytoivien työnantajien kanssa  
− Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin    
− Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien ja nuorten osaamista ja sitä kautta 


työllistymismahdollisuuksia.







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


− Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
− Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja 


esteettömyyttä
− Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa


Horisontaaliset valintaperusteet
0 – 5 pistettä


Horisontaaliset valintaperusteet
0 – 3 pistettä


− Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) 
tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin
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Kiitos








EU Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto (JTF)


Kehittämisjohtaja  Risto Poutiainen


Pohjois-Karjalan maakuntaliitto


Seurantakomitea 29.9.2022







JTF – Valmistelu
Tausta:


 JTF asetus


 TEM ohjaus (ohjeistus 29.1.2021, 19.1.2022 + kokoukset)


 Kestävän kasvun ministerityöryhmä 19.1.2022


 Kansallinen rahoituslinjaus 30.9.2021 


 EU Komissio - informal observations: PK,EP,PP-suunnitelmista 12/2021 ja 5/2022 ja 8/2022 kaikista 
suunnitelmista


Valmistelu/ JTF –koordinaatioryhmä:


 JTF – koordinaatioryhmä (maakuntaliitot, ELYt, TEM… - yhteensä  50-60 edustajaa)


 JTF – koordinaation pj Keski-Pohjanmaa 2020, Pohjois-Karjala 2021 (12 kokousta) ja Kainuu 2022


 Ohjeistus, koordinaatio, keskustelu…


 JTP konsortio + konsulttiryhmä


Valmistelu/Pohjois-Karjala:


 Maakuntaliitto – ELY – ryhmä (POKELY, RR-ELY)- yhteys RR ,CAP


 Alueelliset työpajat: kevät 2021 – infot, tilannekatsaukset, kommentointi


 Erilliset tapaamiset: energiayhtiöt, elinkeinoyhtiöt, nuoret


 Maakunnan yhteistyöryhmä – kokouksissa säännöllisesti


 Maakuntahallitus – kokouksissa säännöllisesti , hyväksyntä


Valmistelua käynnistettäessä:


 Odotus nopeasta valmistelusta ja käynnistymisestä


 Arvio JTF-rahoituksen  laajemmasta käytettävyydestä 



http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3PlZXlhckCFQGiLAodwFYBlA&url=http://www.kuivaniemenkoulu.fi/sivu/fi/aineet/maantieto/9_lk/&psig=AFQjCNEPo81LpjXG7k7IMJL-drFOyCgsQw&ust=1447242632998015









DG Regio/ Sarasola 15.10.2021







Kestävän kasvun ministeriryhmä (19.1.2022)
Vastataan haittavaikutuksiin (sosioekonomiset, ympäristölliset) –


työllisyys, kestävä aluetalous
Korostettava elinkeinojen monipuolistamista, toimialan työvoiman 


sopeuttamista
Artikla 8 toimet käytössä – kuitenkin selkeä ja perusteltu yhteys em.  


tavoitteisiin
Elinkeinojen monipuolistaminen: ÄES, vihreä talous/teknologia
Työvoiman uudelleenkoulutus  ja –työllistäminen
Turvesektorin tarpeet – turveyrittäjien osaaminen, valmiudet
Turvetuotannosta poistuvat alueet- kunnostaminen, ennallistaminen, 


elinkeinojen monipuolistaminen
Energia- ja lämpölaitosinvestoinnit: JTS –pilareista II ja III







EU-komissio 18.5.2022 , 16.8.2022 (informal
observations) + Komissaari Ferreira ? (bioterminaalit)


Päästövähennysten esittäminen 


Turpeen energiakäyttö - aikataulu


Bioenergia/kestävyys


Koulutus  painopistealueeksi 
(turveyrittäjät ja työntekijät)


Ennallistaminen ja jälkikäyttö, 
täsmennykset


Do No Significant Harm – periaate, 
kuvaus 


Kumppanuusperiaate , nuoret


Talouden monipuolistaminen, 
koulutus ja 
ennallistaminen/jälkikäyttö


Interventiologiikka tärkeä (metodologia)


Pilarit II ja III – laajasti mahdollisuudet 


LULUCF nielu ja metsänhoito


Energiaratkaisut ja uusi vihreä teollisuus


Bioterminaalit: mahdollisia, mutta 
perusteltava 


+ Palautteet alueellisista suunnitelmista


=> Otettu huomioon alueellisissa 
suunnitelmissa







Turvetyöpaikkojen väheneminen 2019-2030







Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2019-2030







Pohjois-Karjala - Painopistealueet


Elinkeinotoiminnan 
uudistaminen ja 
monipuolistaminen


Uudelleen koulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen


Elinkeinotoiminnan uudistumista 
ja monipuolistumista edistävä 
TKI-toiminta


Turvetuotannosta poistuvien 
alueiden kunnostus ja 
käyttötarkoituksen muuttaminen







Tavoitteet ja tulokset


Tavoitteet:


• Yritysten kasvun edistäminen, uudet 
työpaikat, 


• Innovaatiot - Uudet 
liiketoimintamahdollisuudet


• Koulutus, osaaminen (nuoret)


• Turvetta korvaavat innovaatiot, tuotteet, 
palvelut – elinkeinonäkökulma


• Vihreä talous/TKI – elinkeinonäkökulma


• Ennallistaminen – turvealueiden jälkikäyttö


Tulokset :


• Tuetut yritykset 117


• Uudet yritykset 50


• Uudet työpaikat 380


• Innovaatiot, tuotteet, 


palvelut 145


• Koulutus/ammattipätevyys 20


• Kunnostettu maaperä 


pinta-ala (ha) 600







Toimintatyyppikokonaisuudet - 1
Elinkeinotoiminnan uudistaminen ja 
monipuolistaminen


 Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet, 
toimintaa uudistavat ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä 
tuotteiden, palveluiden että tuotantomenetelmien kehittäminen


 Uusi tai uudistuva liiketoiminta (ml. Yritysverkostojen kehittäminen, 
yrityskiihdyttämömallit) sekä yritysten jatkuvuus 
sukupolvenvaihdoksin 


 Turvesektorin yrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden 
osaamisen ja valmiuksien kehittäminen (mm. puunkorjuun ja 
turvesektorin ennallistamisen aloilla)


Uudelleenkoulutus ja uudet taidot


 Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen; ensisijainen 
kohderyhmä turvesektorilta työttömiksi jääneet tai 
työttömyysuhanalaiset, erityiskohteena nuoret







Toimintatyyppikokonaisuudet - 2
Elinkeinotoiminnan uudistamista ja 
monipuolistamista tukeva TKI-toiminta


Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-
yhteistyö; yrityksen ja tutkimuksen yhteishankkeet


Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi ja turpeen 
uudet innovatiiviset käyttömuodot


Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet 
ratkaisut ja TKI


Turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostus 
ja käyttötarkoituksen muuttaminen


Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen ja  
jälkikäyttö sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden 
ennallistamisen  ja jälkikäytön edellytyksistä ja 
mahdollisuuksista







Huomioita…
 Aikataulu – venynyt …Joustaako aikataulu 


myös toteutuksen/ rahoituksen sitomisen 
aikatauluun?  


 Valittu malli 14 alueellisen suunnitelman 
valmistelusta vaikuttaa – yhteiset/alueosat   


Muutokset ja viime hetken ohjeistus -
merkkimäärät rajoitteena


 Talouden monipuolistaminen, uudistaminen ja 
muutos fokuksena


 Ajankohtainen energiakriisi/ huoltovarmuus 
askarruttaa


 Bioenergia ja terminaalit – Tarve on - toimitaan 
EU- ja kansallisten säädösten mukaan ml. 
DNSH


 Energiamuutokseen panostetaan (alueellisia 
rajoitteita on – esim. tuulivoima itäisessä 
Suomessa)


 Käynnistys kansallisella riskillä tärkeä 
(rahoituksen etupainotus…) 







Lisätiedot
risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi



mailto:risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi






Ilmastopaneelin työn esittely,


ilmastonmuutos ja alueet
Jukka Käyhkö


Suomen ilmastopaneelin jäsen


Maantieteen professori, Turun yliopisto







Esityksen sisältö


• Suomen ilmastopaneeli ja katsaus sen tutkimushankkeisiin


• Ajatuksia vihreästä siirtymästä ja sen mahdollisuuksista 


alueille


• JTF-ohjelma ja vihreän siirtymän edistäminen


- Ilmastotavoitteiden edistäminen


- Oikeudenmukaisuuden pohdinta


• Alueet ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
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Suomen ilmastopaneeli


• Ilmastopaneelin työtä ohjaa ilmastolaki (423/2022)


− asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan


− on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, jossa tulee olla edustus eri 


tieteenaloilta;


− tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ja tunnistaa 


tietotarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta


ilmastopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja 


päätöksentekoa varten;


− paneelilta on pyydettävä lausunto koskien ilmastopolitiikan 


suunnitelmaluonnoksia.


• Toimikaudella 2020-2023 Ilmastopaneelissa on mukana 15 tutkijaa 


ilmastopolitiikan kannalta keskeisiltä tieteenaloilta. 
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Ilmastopaneelin jäsenet 2020–2023
• Markku Ollikainen (HY) (pj)


• Antti Arasto (VTT)


• Ari Ekroos (Aalto)


• Jouni Jaakkola (OY)


• Sirkku Juhola (HY)


• Paula Kivimaa (SYKE)


• Hannele Korhonen (FMI) (vpj)


• Jarek Kurnitski (Aalto)


• Jukka Käyhkö (TY)


• Peter Lund (Aalto) (vpj)


• Heli Peltola (UEF)


• Kristiina Regina (LUKE)


• Jyri Seppälä (SYKE)


• Annukka Vainio (HY)


• Timo Vesala (HY)
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Katsaus paneelin tutkimus- ja selvitystyöhön


Viimeisimpiä valmistuneita selvityksiä


• Turvemaiden käytön tulevaisuuden 


vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa


• Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja 


ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon


• Energiajärjestelmien sähköistymisen 


merkitys CO2-päästöjen leikkaamisessa


• Metsien hyödyntämisen ilmastonäkökohtiin 


liittyviä tietotarpeita, väittämiä ja uskomuksia


• Suomen nettopäästöjen vähennyspolku 


2020–2050: Päästöt, nielut ja Suomen 


ilmastopaneelin ehdotus niiden kirjaamisesta 


ilmastolakiin


• Ilmastotoimet ja vihreä elvytys


Käynnissä olevia hankkeita (09/2022)


• Kuluttajien merkitys kasvihuonekaasu-


päästöjen vähentämisessä ja Suomen 


ilmastopolitiikassa


• Sopeutumisen indikaattoreiden 


kehittäminen


• Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus


• Liikenteen päästövähennyskeinot, 


kustannukset ja oikeudenmukaisuus-


vaikutukset
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Vihreä siirtymä ja alueet


• Vihreä siirtymä = yhteiskunnallinen rakennemuutos irti infrastruktuurista, tuotantotavoista, 


käyttäytymisestä ja normeista, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta tai vahingoittavat ympäristöä


- Do no significant harm –periaate: turvaa ympäristösynergia & estä heikennyksiä luonnossa


• Innovaatiot siirtymän ytimessä


- Suomen & alueiden voittava strategia: vähennä omia päästöjä & kehitä puhtaita ratkaisuja 


maailmalle


- Edellyttää paljon puhdasta energiaa: aurinko-, tuuli- ja vetytalous: hurja kysyntänoste ja 


kilpailun kohde


• Alueiden ja kuntien erityishaaste: päästöjen eliminointi lämmityksessä


- Irtautuminen turpeesta ja fossiilisista polttoaineista


- Polttoon perustumattomien ratkaisujen edistäminen: geoterminen lämpö (syvälämpö), 


maalämpö ja hukkalämmöt


• Innovaatioita ja työllisyyttä alueille


- Biomassan käytön rajoittaminen vain ilmastokestäviin massoihin
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Vihreä siirtymä ja alueet


• Ilmastopaneelin sähköistymishanke: sähköistäminen on keskeistä siirtymässä fossiilivapaaseen 


yhteiskuntaan


- Teollisuuden prosessiperäiset päästöt saadaan alas sähköistämällä


• Noin 80 % teollisuuden CO2-päästöistä syntyy reilun kymmenen teollisuuslaitoksen päästöistä


• Sähköistämisen ratkaisut tarjoavat myös mahdollisuuksia, esim. vetypohjaiset ratkaisut


- Tarvitaan paljon päästötöntä sähköä – vuoteen 2050 mennessä sähkön tarve saattaa 


tuplaantua


•  tuuli- ja aurinkoenergian rooli korostuu  mahdollisuudet alueille


- Samaan aikaan energiatehokkuuden ja materiaalien tehokkaan käytön ja kierrättämisen tarve


• Siirtymä on myös sopeutumista ilmastonmuutokseen


- Tavoitteena ilmastokestävä yhteiskunta, jossa innovaatiotoiminta ja lainvalmistelu tukevat 


muuttuvaan ilmastoon varautumista.


• Siirtymän oikeudenmukaisuus?


Lisätietoa: https://www.ilmastopaneeli.fi/aineistot-ja-raportit/#energiajarjestelmien-sahkoistymisen-merkitys-co2-paastojen-leikkaamisessa
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Vihreän siirtymän edistäminen JTF-ohjelmassa


ilmastotavoitteiden näkökulmasta


• Ilmaston kannalta keskeisiksi tavoitteiksi siirtymän kannalta 


kuuluvat sen varmistaminen, että 


- turpeen energiakäyttö päättyy kokonaan vuoteen 2030 mennessä, 


- turvetuotantoalueiden jälkikäyttö järjestetään ilmastollisesti kestävällä 


tavalla, 


- energiaturvetta korvataan pääsääntöisesti edistyksellisillä polttoon 


perustumattomilla ratkaisuilla, ja 


- turpeen muuhun nykykäyttöön (kasvuturve ja kuivikkeet) kehitetään 


korvaavia ratkaisuja. 


• Lisätietoa: Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2022: Turvemaiden käytön vaihtoehdot 


hiilineutraalissa Suomessa. https://www.ilmastopaneeli.fi/aineistot-ja-


raportit/#turvemaiden-kayton-tulevaisuuden-vaihtoehdot-hiilineutraalissa-suomessa
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Vihreän siirtymän edistäminen JTF-ohjelmassa 


ilmastotavoitteiden näkökulmasta


• Alueiden käsissä on suuri päästövähennyspotentiaali


- Toteutuminen riippuu siitä, millaisia hankkeita alueilla rahoitetaan.


- Polttoon perustumattomien ratkaisujen kehittäminen - mitä toimia alueella nähtäisiin 
keskeisinä?


- DNSH- periaatteen toteutumisen varmistaminen tulee tehdä kaikilla alueilla rahoitusta 
myönnettäessä 


- Alueellisten suunnitelmien tulisi olla linjassa maakuntien ja kuntien ilmastosuunnitelmien 
kanssa.


• Tärkeää huomioida kumulatiiviset vaikutukset kansallisella tasolla


- Tarvitaan selkeä arvio ehdotettujen toimien vaikutuksesta maankäyttösektorin 


nettonielun kehitykseen. 


- Tarpeen arvioida kokonaisvaltaisesti, kuinka paljon ehdotetut hankkeet esim. lisäävät 


biomassan polttoa ja tämän vaikutusta päästöihin ja nieluun. 
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Vihreän siirtymän edistäminen JTF-ohjelmassa


- oikeudenmukaisuuden pohdinta
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• Ilmastopaneelin oikeudenmukaisuushankkeen tavoitteena tuottaa arviointityökalu politiikan valmisteluun


• Voitaisiinko esimerkiksi hankehakujen yhteydessä tehdä oikeudenmukaisuuspunnintaa?


Lähde: Suomen 


ilmastopaneelin


julkaisuja 2/2021, 


Kivimaa ym.







Sopeutumisesta alueilla


• Maakuntien ilmastosuunnitelmat ovat painottuneet ilmastonmuutokseen 


hillintään, ja sopeutuminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle –


tämä on muuttumassa!


• Suomen ilmasto muuttuu lähivuosikymmeninä vääjäämättä – sopeutuminen 


tarpeen 


- Sopeutumisen merkitys kasvaa, jos päästövähennystoimet ovat riittämättömiä


- Sopeutuminen on aktiivista työtä sekä nykyisten että tulevien sää- ja ilmastoriskien 


hallitsemiseksi sekä näistä seuraavien yhteiskunnallisten ja taloudellisten riskien 


minimoimista


• Ilmastopaneelin sopeutumisraportti: 


- https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2021/09/SUOMI-raportti_final.pdf


- Sää- ja ilmastotekijöiden jo havaitut muutokset sekä 2050 asti tulevien muutosten kuvaus 


kaikissa Suomen nykyisissä maakunnissa ja Ahvenanmaalla.
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Muutokset sää- ja ilmastotekijöissä 2050-luvulle
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Uusimaa Lappi


https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2021/09/SUOMI-raportti_final.pdf
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Sopeutumisesta alueilla


• Sopeutuminen on paikallista, vaikka vaikutusketjut eivät tunnista rajoja


• Tieto, oppiminen ja osaaminen sopeutumisen edellytyksinä


- Tehokas sopeutuminen tarvitsee ilmastonmuutostietoa helposti käytettävässä muodossa. 


- Muutoksen epävarmuuksien takia oppimisella on tärkeä rooli sopeutumistoimien 


suunnittelussa ja toteuttamisessa.


- On tärkeää vahvistaa eri koulutustasojen välistä yhteistyötä yhdessä yritys-, innovaatio- ja 


tutkimuskentän sekä eri aluetasojen hallinnon ja viranomaisten kanssa. 


- Toimenpiteiden säännöllinen seuranta tuottaa tietoa uusien toimenpiteiden suunnitteluun ja 


toteutukseen. 


- Maakuntien sopeutumistyötä edistävät:


• alueelliset ilmastoennusteet


• menetelmällinen tuki osallistaville sopeutumissuunnittelun prosesseille


• paikallisten toimijoiden osallistuminen tutkimushankkeisiin.
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Kiitos!












Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027


ESR+ aineellinen apu


29.9.2022


Seurantakomitea







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027


EU:n ruoka-apuohjelman historiaa


Avustusjärjestöt ovat jakaneet EU:n elintarviketukea vuosina 1996–2013.


Ohjelmakaudella 2014-2020 FEAD, vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto


• Ruokavirasto rahaston hallintaviranomainen. 


• EU:n ruoka-apu jaettiin vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä 
paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.


Vuonna 2021: 


• Mukana 17 kumppaniorganisaatiota


• Toimitettiin yhteensä n. 1863 tonnia (2020 n. 1963 tn) elintarvikkeita. 


• Elintarvikkeiden jakelu tapahtui yhteensä 658 jakelupisteen kautta. 


• Kumppaniorganisaatiot arvioivat yht. 294 644 henkilön (v. 2020: 317 490) olleen 
vähävaraisten avun toimenpideohjelman avun piirissä.







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027


FEAD 2021 


Suurin osa tuotteista (n. 66 %) jaettiin avunsaajille Kirkkopalvelut Ry:n, 
Työttömien Keskusjärjestö Ry:n ja ViaDia Ry:n kautta. 


Kumppaniorganisaatioilta edellytettiin sosiaalista osallistumista tukevien 
liitännäistoimenpiteiden toteuttamista, mikä on ollut luonteeltaan vähintään 
erilaisista palveluista tiedottavaa. Liitännäistoimenpiteissä hyödynnetään 
kumppaniorganisaatioiden asiantuntemusta ja paikallistuntemusta palveluista ja 
hankkeista (esim. ESR). 


Rahastosta hankittujen elintarvikkeiden osuus kaikesta kumppaniorganisaatioiden 
jakamasta avusta (lahjoituksina saadut elintarvikkeet tai itse jaettavaksi hankitut 
elintarvikkeet) arvioitiin olevan n. 16 % (vuonna 2020 arvio: n. 16 %).


Jatkossa aineellinen apu → Euroopan sosiaalirahasto plus.







”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027”


ESR+ aineellisen avun toimenpiteen kokonaisrahoitus alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmakaudella 2021-2027 noin 32 M€.  


Hankekoordinaatio-
ryhmä


RV, STM, RR-ELYT


EU:n Komissio
Seurantakomitea 


ja sihteeristö


TEM
Hallintoviranomainen


RUOKAVIRASTO 
Välittävä toimielin


Liitännäistoimet


e-debit
maksukortit


Kohderyhmä
= avunsaaja


Maksukorttien  kriteerit 


HANKETOIMIJA


EURA2021-
järjestelmä







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027


Hankekoordinaatioryhmän tehtävät ja roolit


Ruokavirasto


• Valmistelee haun ja maksukorttiprosessin


• Avaa haun


• Ohjeistaa hakijoita


• Esittelee hankehakemukset hankekoordinaatioryhmälle


• Tekee rahoituspäätökset hankkeista


• Käsittelee maksuhakemukset


• Seuraa hankkeita


• Raportoi 


Hankekoordinaatioryhmä


• Ohjaa strategisesti


• Päättää haun linjauksista ja niille suunnattavista strategisista 
toimista


• Arvioi hakemuksia


• Antaa suosituksen rahoitettavista hankkeista


• Seuraa toteutusta


• Tukee viestintään liittyvissä asioissa


• Tukee aineellisen avun toimenpiteen kehittymistä täydentäväksi 
osaksi olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja toimintoja
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Ohjelman 
valmistelu


EURA2021


HVJ-kuvauksen 
valmistelu


Korttihankinnan 
selvitys


Sidosryhmä-


työskentely


HKR 
asettaminen


KORTTIEN


LUPA-


JÄRJESTELY


HKR 


HVJ-kuvauksen 
viimeistely


Maksukortin
kriteerien


julkistaminen


Hakuvalmistelu


- Hakuilmoitus


-ohjeistus


HAKUINFO


viestintä


Haun avaus ja 
neuvonta 


Hakemusten 
esikäsittely


Hakemusten 
käsittely 
HKR:ssa


Lisätietopyyntö
hankkeista


Lopullinen 
hankekäsittely 


HKR:ssa


Rahoitus-
päätökset 


Hankepäätös


Ennakkomaksu


Hankkeen 
aloituskokous


Hanke alkaa


Liitännäistoimet 
ja maksukorttien 


jako


Hankkeen 
ohjausryhmän 
kokoontumiset


Maksupyynnöt


Hankkeen 
seuranta 
HKR:ssa


Raportointi


AINEELLINEN 
APU &


TUKITOIMET
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Suomen ohjelman Eväitä elämään (6.m) erityistavoitteet ovat:


- Hanke tavoittaa aineellista apua tarvitsevaa kohderyhmää ja toimenpiteet 
vastaavat heidän akuuttiin tarpeeseensa saada terveellistä ruokaa ja/tai 
perushyödykkeitä 


- Hanke ohjaa aineellisen avun saajia myös muiden palvelujen piiriin ja siten 
edistää heidän työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksiaan tai muuta 
yhteiskuntaan integroitumista


- Hanke mahdollistaa apua saavien mahdollisuudet selvitä aiempaa 
paremmin arkielämään liittyvistä haasteista ja köyhyyden negatiiviset 
vaikutukset vähenevät 


- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
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Synergiaetuja saadaan muista hankkeista. ESR+ -hankkeet etenkin 
Yhdenvertaiseen osallisuuteen -erityistavoitteessa.  


Hankkeen hallinnolliset korvataan prosenttimääräisinä ja korvaus on 7 % 
hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista.


Rahoituslain 17 § omarahoitusosuutta ei tarvita aineellisen avun hankkeissa. 


Aineellisen avun hankkeiden kustannukset jakautuvat 


välittömiin kustannuksiin (=maksukorttien arvonlataus) ja 


hallinnollisiin kustannuksiin (mm. liitännäistoimet). 
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ESR+ aineellinen apu


mm. talous - ja 
velkaneuvontaa


Ostoskäyttäytymiseen  


ravitsemusnäkökulmaa


: tasapainoinen ja 


terveellinen ruoka, 


kestävät valinnat, 


hinta-laatu-tietoisuus


Elämänhallintaa:
työpaikka, 
työharjoittelu, 
opiskelu, 
itsensä kehittäminen


Sosiaaliset verkostot: 
yhteisöllisyyden 


lisääminen


Maksukortti 
ruokakauppaan


Avunsaaja


Mitä minä 
tarvitsen?
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MAKSUKORTIT/ Ruokaviraston suunnitelma


Ruokaviraston rooli hankkeessa on ohjaava; kohdistuu rahoituksen myöntämiseen ja hankkeeseen 
osallistuvien ohjeistamiseen. RV määrittää maksukortin ulkoasun ja vaadittavat yhtenäiset 
vähimmäisvaatimukset.


Maksukorttien räätälöinnin toteuttamis- ja kustannusvastuu jää elintarvikkeita ja perushyödykkeitä 
tarjoaville markkinatoimijoille eli korttitoimittajille.


Ns. Hyväntekolahjakortti, josta rajataan pois veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.
Korttia räätälöidään erityisesti: 
• EU- näkyvyyskriteria → EU logo. Voimassaoloaikaa rajoitetaan.
• Korttitoimittajille raportointivaatimus: tieto, että maksukortti käytetty ja käyttämätön saldo palautetaan 


hanketoimijalle.


Hanketoimijan rooli on tarjota avunsaajille maksukortteja mahdollisimman laajasti; ottaa korttivalikoimaan 
kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät maksukortit, missä vaiheessa hanketta tahansa. 


Avunsaajan valintamahdollisuus korttivalikoimasta. 
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Hanketoimija


Loppuasiakas/ avunsaaja


Korttitoimitus X


Ilmoitus valituista 
korteista


Kortin luovuttaminen 
vähävaraiselle


Liitännäistoimi: 
Asiakaskäynti


Liitännäistoimi: avun 
tarpeen ilmaiseminen 


ja kortin valinta


Tiedotustoimet 
liitännäistoimestaHankesuunnitelmassa 


kuvattu korttien 
jakaminen (EURA)


Ladattavien 
korttien 
laskutus


Maksun 
vastaanottaminen 
ja korttien lataus


Hankehakemus (ja 
ennakkohakemus) 
hyväksytty (EURA)


Ruokavirasto


Korttitoimittaja


Korttisopimuksen 
juridinen 
valmistelu


Vähimmäisvaati
musten 


määrittely


Vähimmäisvaati
musten julkaisu 
korttitoimittajille


Sopimuspohjan 
laatiminen 


Sopimuksen teko 
korttitoimittajien 


kanssa (X,Y)


Korttien räätälöinti (X,Y)


Korttitoimitus Y


Henkilötietojen rekisteröinti


Maksukorttiprosessi
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Ruokavirasto


Hanketoimija


Korttitoimittaja


Loppuasiakas/ avunsaaja


Maksuhakemuksen tarkastus 
ja tuen maksu (EURA)


Tarvittavien 
raporttien 


toimittaminen


Tilauseräkohtaisen raportin 
pyytäminen kortin 


voimassaolon päättymisen 
jälkeen korttitoimittajalta


Maksatuksen 
(välimaksu) hakeminen 


(EURA)


Raportointi 
komissiolle


Käyttämättä 
jääneen saldon 
palauttaminen


Korttien 
käyttäminen


Raporttien 
tarkastus


Seurantatiedot ja seuranta-
ja loppuraportointi ja 


loppumaksun hakeminen 
(EURA)


Loppumaksuhake-
muksen tarkastus 


ja tuen maksu 
(EURA)


Kortin 
kadottaminen


Kortin 
deaktivoi
minen
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Onnistumisen edellytyksiä


Hanke saavuttaa
myös sosiaalisesti
syrjäytyneet ja
vaikeasti liikkumaan
pääsevät.


Hakuilmoitus
Hankehakemus
Maksupyynnöt


EURA-
tietojärjestelmässä


Mihin tarpeeseen
hanke vastaa?
Vaikuttavuus pitkällä
tähtäyksellä.


Hankesuunnitelma: 
Taidot ja osaaminen


liitännäistoimiin,
kohdentaminen, 


viestintä


Lupajärjestely
Maksukorttitoimittajat


Hanketoimija


Mitä resursseja 
ja osaamista 
hyvä hanke 


onnistuakseen 
vaatii?
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Kiitos!


Minna.Talvitie@ruokavirasto.fi


www.ruokavirasto.fi





