
    

 

Länsi-Suomen JTF-info 1.11.2022 Q&A 

Ennakkokysymykset: 

 

1. Miten eri maakunnissa on ratkaistu JTF:n jakautuminen EAKR/ESR tai ELY/liitto? 

Maakuntien yhteistyöryhmät ovat päättäneet rahoitusjaosta harkintansa mukaan. 
Rahoittajilta voi tiedustella asiasta tarkemmin. 

 

2. Voiko JTF -rahoitusta käyttää fyysisiin investointeihin, kuten rakennuksiin? 

Rahoitusasetuksen (867/2021) 7 §:ssä määritellään sellaisen investointihankkeen 
hyväksyttävät kustannukset, joihin maakunnan liitto ja ELY-keskus voivat toimivaltansa 
puitteissa myöntää tukea investoinnista aiheutuviin kohtuullisiin ja hankkeen toteuttamisen 

kannalta tarpeellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin.  

Ohjelma-asiakirjan sisällöt, hallintoviranomaisen tai komission ohjeet ja määräykset taikka 
rahoittajaviranomaisen linjaukset rajaavat sitä, mihin investointiin tukea on mahdollista 

myöntää. Rajoitteita asettaa lisäksi esimerkiksi käytettävissä olevan myöntövaltuuden 
määrä. Kannattaa tutustua huolellisesti hakuilmoitukseen ja ohjelma-asiakirjaan, ja 
tarvittaessa kääntyä rahoittavan viranomaisen puoleen asiassa.  

 

3. Investoinnit - ovatko mahdollisia osana kehittämishanketta? 

Investointi on mahdollinen osana kehittämishanketta silloin kun on kyse Flat rate 7 %:n 
hankkeista, jolloin investointiosuus on 1,5 %. Investointien rahoittamismahdollisuus osana 
kehittämishankkeita varmistuu, kun hakuilmoitus julkaistaan. 

 

4. Kuinka pitkään vuoden 2022–2023 rahoituksesta rahoitetut projektit voivat 
käytännössä toimia. 

Projektit voivat lähtökohtaisesti kestää korkeintaan kolme vuotta. 

 



    

5. Yritysrahoitus - tarvitaanko kehittämishankkeisiin? 

Hankkeissa tarvitaan tuen lisäksi omarahoitusta ja mahdollisesti kumppaneiden rahoitusta. 
Enimmäistukitasot, tarvittava omarahoituksen määrä ja mahdollisen yritysrahoituksen tarve 

kuvataan hakuilmoituksessa. Yritysrahoitus kertoo yritysten sitoutumisesta 
kehittämistyöhön.  

 

6. Mitkä ovat rahoituksen kohteet ja mikä on tukitaso? Kun JTF-painopiste on 

energiaturvemaakunnissa, niin jos esim. turkulainen tki-taho kutsuu 
eteläpohjalaista toimijaa mukaan hankkeeseen, niin voiko turkulainen koordinoida 
isoa hanketta siten, että eteläpohjalaisella toimijalla on hakemuksessa lähinnä vain 

nimi mukana? Onko näitä ennakoitu ja linjattu. 

Rahoituksen kohteena on aluetalouden monipuolistaminen, TKI-toiminta ja 
turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö. Rahoituksen kohteisiin pääsee 
parhaiten tutustumaan jokaisen maakunnan JTF-suunnitelmista. Suunnitelmat löytyvät 

maakuntien liittojen nettisivuilta. Lisäksi jokaisesta EURA2021-järjestelmän 
hakuilmoituksesta löytyy kattavasti tietoa rahoituksen kohteista. 

Tukitasot voivat vaihdella maakunnittain, tukitaso linjataan hakuilmoituksessa. Maakuntien 
liittojen rahoittamissa kehittämishankkeissa enimmäistuki on 80% ja investoinneissa 70%. 

Hankkeen hakija voi olla mistä tahansa maakunnasta, hyödynsaajien on oltava JTF-alueella. 
Kysymyksessä esitetty esimerkki ei ole mahdollinen (hakija Varsinais-Suomesta, 
eteläpohjalainen vain nimenä mukana). 

 

7. Voiko kunnalla olla jonkinlaisia investointeja toimenpiteiden osana?  

Täsmälliset linjaukset kuntien perusrakenteen investoinneissa puuttuvat vielä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalan hankkeissa esim. kuntayhtymä voi toteuttaa pk-yritysten 
kehittämistarpeisiin vastaavia investointeja. 

 

8. Millaisia toimia JTF:llä voi ELYistä rahoittaa? Onko rajauksia verrattuna normi-
EAKR-rahoitettaviin toimenpiteisiin? Mitä voivat olla turpeennostoalueiden 
ennallistamis- ja jatkohyödyntämistoimet, joita ELYt voivat rahoittaa? Missä 

vaiheessa Suomen JTF-ohjelman hyväksymisprosessi on, ts. koska voi infota JTF:n 
mahdollisuuksista laajemmin?  

ELY- keskuksen tukimuodot JTF- ohjelmassa ovat yrityksen kehittämisavustus, 
toimintaympäristötuki, ESR- tyyppinen kehittämishanke ja ennallistamishanke. Tukimuodot 

ovat pitkälti vastaavat kuin EAKR- rahoituksessa ja ESR- ohjelmassa. Uutena on 
ennallistamishanke, jolla voidaan esim. turpeennostoalueita palauttaa luonnontilaan tai 
vaikka vesistökunnostus valuma-alueella. 



    

Euroopan komission hyväksyntää Suomen alueellisille suunnitelmille odotetaan joulukuussa. 
Ennen kuin rahoitushaut voidaan aloittaa, EURA2021-palveluun on tehtävä uudesta 
rahastosta johtuvat muutokset. On varauduttava, että JTF-yritysrahoituksen haku voi 

käynnistyä aikaisintaan helmikuussa. Muut ELY-keskuksen tukimuodot ja maakuntien 
liittojen tuki tulisivat haettavaksi arviolta noin kuukautta myöhemmin. 

 

9. Erityisesti kiinnostaa EAKR- ja JTF-rahoituksen yhtäläisyydet, erot ja 

yhdistämismahdollisuudet. 

JTF poikkeaa EAKR- ja ESR+ -toimenpiteistä lähtökohtansa ja näkökulmansa osalta, mutta 
eroja ei ole yksittäisen hankkeen tasolla. JTF-, EAKR- ja ESR+ -toimenpiteissä on sama 

rahoituksen lainsäädäntöperusta, yleiskustannusmallit, palkkakustannusmallit, EURA2021-
tietojärjestelmä, hakumenettely (määräaikaiset rahoitushaut), enimmäistukitasot sekä 
Keski-Suomen ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen työnjako ja yhteistyö rahoittajina. 

JTF-rahoituksella on mahdollista toteuttaa useita vastaavia toimenpiteitä kuin EAKR-

rahoituksella. Etenkin aluetalouden monipuolistamiseen ja uusiutuvan energian 
edistämiseen keskittyvät hankkeet voivat olla molempien rahastojen alaista toimintaa. 
 

EAKR- ja JTF-hankkeille ei ole tulossa virallista tai hakuteknistä yhdistämismahdollisuutta. 
Kuitenkin hyvät hankkeet ottavat aina huomioon muiden hankkeiden toiminnan ja tulokset 
ja tukevat niissä jo kehitettyjä asioita. 

 
 

10. Aikataulut, rahoitusehdot 

Rahoitushakujen aikataulut selviävät vuoden vaihteessa tai sen jälkeen. 

 

11. Investoinnit (julkinen/ yksityinen toimija - onko eroa?) 

Yritysten osalta investointeja rahoittaa ELY. Julkisen toimijan osalta rahoittajana voi liiton 
lisäksi olla myös ELY. 

 

12. Mitenkä jos kehityshanke useammassa maakunnassa, jotka kaikki JTF-piirissä?   

Maakuntien yhteiset hankkeet ovat mahdollisia ja hyvin toivottavia. Tarkempi 
hakumenettely kuvataan hakuilmoituksessa. 

Jokaisella JTF-maakunnalla on oma JTF-suunnitelma, jossa määritellään 
maakuntakohtaisesti rahoituksen käyttömahdollisuudet. Ylimaakunnallisten hankkeiden 

tulee olla kaikkien niiden maakuntien JTF-suunnitelmien mukaisia, joista rahoitusta on 
ylimaakunnalliseen hankkeeseen haettu. Jokaisella JTF-maakunnalla on kuitenkin 
käytettävissään samat hankkeiden toimintatyypit ja lisäksi taustalla on kansallinen ohjelma-

asiakirja, joten erot maakuntien JTF-suunnitelmien välillä eivät ole suuria. 



    

 

13. Millaisia mahdollisuuksia JTF-rahoitus tarjoaa osaamisen kehittämiseen, onko 
esim. uuden koulutuksen pilotointi mahdollista tällä rahoituksella? 

Rahoituksen kohteisiin pääsee parhaiten tutustumaan jokaisen maakunnan JTF-

suunnitelmista. 

 

Tilaisuuden aikana esitetyt kysymykset: 

14. Tehdäänkö rahoituspäätöksiä jatkuvasti vai käsitelläänkö hakemukset vasta 
hakuajan jälkeen? 

Hakemukset käsitellään vasta hakuajan päättymisen jälkeen. 

 

15. Mitä määritelmää PK-yrityksestä käytetään tässä JTF-haussa?  

Pk- yrityksen koko määritellään yleisesti sovellettujen kriteerien mukaan. Tarkastelussa 
huomioidaan mm. henkilöstömäärä, liikevaihto ja tase. Lisäksi koon määritykseen vaikuttaa 

yrityksen omistusrakenne. Tarkempia ohjeita löytyy pk- yrityksen määritysoppaasta: 
Käyttöopas Pk-yrityksen määritelmä (europa.eu) 

 

16. Pitääkö tuki kohdentua juuri em. JTF kunnissa toimiville yrityksille vai riittääkö 

"vaikutusalueella" toimiminen? Entä em. kuntien esim. teollisuusalueinfran 
tukeminen, vaikka kiertotalouteen liittyen? 

Kaikista JTF-rahastosta tuetuista toimista on oltava hyötyä alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman alueille. Käytännössä monenkeskisissä tki-/ 

verkostohankkeissa voi olla mukana myös JTF-kuntien ulkopuolisia yrityksiä/ muita 
toimijoita, jos voidaan selvästi osoittaa, että hankkeen keskeisin hyöty kohdistuu erityisesti 
JTF-kuntiin/ joihinkin niistä. JTF-alueen ulkopuolisten yritysten/ muiden toimijoiden 

mukanaolon tulisi lisäksi jollakin tavalla tukea JTF-alueen yritysten/ toimijoiden 
kehittämistä. 

Tuen on kohdennuttava ja hyödynsaajien sijaittava tukikelpoisella alueella. Tukikelpoista 
aluetta Länsi-Suomessa ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan sekä 

Satakunnan koko maakunnat sekä Pirkanmaalla neljä kuntaa: Parkano, Kihniö, Virrat ja 
Punkalaidun. Jokaisessa maakunnassa voidaan tarkemmin määritellä, mihin kuntiin tuki 
ensisijaisesti kohdennetaan. Esimerkiksi Keski-Suomessa etusijalla ovat Saarijärven-

Viitasaaren, Joutsan ja Keuruun seudut. 

 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1


    

17. Mihin se max. 70 %:n tukiprosentti on mahdollista saada, kun nyt tuolla 
esityksessä olikin huomattavasti pienemmät tukiprosentit? 

Julkisten yhteisöjen investoinneissa tukitaso on korkeampi.  

 

18. Erityisesti liittojen rahoitusta koskien onko alueilla mietitty, miten voitaisiin 
yhdessä valmisteluvaiheessa tunnistaa hankkeita, jotta hankkeen eivät olisi 
päällekkäisiä vaan täydentäisivät toisiaan ja/tai niistä voitaisiin muotoilla vielä 

isommiksi ja vaikuttavimmiksi kokonaisuuksiksi? 

Maakuntien liittojen JTF-rahoituksen määrä poikkeaa suuresti toisistaan, joten yhteistyöhön 
ohjaamisen ja päällekkäisyyksien poistamisen keinot suunnitellaan maakunta- ja 
suuraluetasolla. Keinoja voivat olla esim. hanketyöpajat, ideahaku ennen varsinaista hakua, 

useiden rahoittajien yhtä aikaa avoinna olevat rahoitushaut.  

 

19. Onko hankkeilla joku koko rajoitus budjetin suhteen? 

Myönnettävän tuen määrää perustuu hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden keskinäiseen 
tasapainoon. Lainsäädännössä ylärajaa ei ole. Käytännössä ylärajan muodostaa maakunnan 

rahoituskehys (paljon/vähän rahaa), strategiset linjaukset (fokusoitu/hajautettu strategia) 
ja myös hakijan oman rahoituksen riittävyys. 

 

20. Näyttää lähinnä rahoitusfarssilta! JTF "myytiin" aikanaan nimenomaan valtion 

ideologisen päätösten takia alasajetulle energia-alalle yrittäjien tukemiseen. Nyt 
näyttää, että kaikki vaikutusalueella olevat voivat osallistua tuen hakuun ja vain 
hyvin pieni osa suuntautuu nimenomaan turvetuottajille ja tuotannon alasajosta 

kärsineille 

JTF-rahaston tärkeä tavoite on luoda entisille turveyrittäjille ja alalta työttömiksi jääneille 
edellytykset uuden liiketoiminnan perustamiseen sekä uusien työpaikkojen löytymiseen. 

Tämä tavoite pyritään saavuttamaan muun muassa tukemalla uutta liiketoimintaa, 
tukemalla turvepaikkakuntien elinkeinoelämää, kouluttamalla entisiä turveyrittäjiä ja 
kehittämällä korvaavia vaihtoehtoja turpeelle. Vaikka kaikki JTF-rahaston varat eivät 
kohdistu suoraan turvetuottajille, niin tuki kohdistuu suoraan siihen toimintaympäristöön, 

jossa entisten turvetuottajien täytyy rakentaa itselleen uusi toimeentulon muoto.  

Rahasto on tarkoitettu niiden kuntien, seutujen ja maakuntien aluetalouden 
monipuolistamiseen, joissa turvetuotannon merkittävä väheneminen aiheuttaa haittoja 

talouteen, ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön. Valtioneuvosto on päättänyt kansallisista 
varoista turvetoimialan erityistuet esim. turvetuotantokoneiden romutustuki. 


