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Rahoituksen lähtökohdat
 Rahastolla vastataan turvetuotannon 

vähentämisestä aiheutuviin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja ympäristöllisiin 
haittavaikutuksiin

 Rahoitus suunnataan alueille, joissa 
edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat 
heikoimmat

• Rahoitus kuten EAKR, alueellinen 
siirtymäsuunnitelma keskeistä, mutta 
rahoituksen suuntaamisessa huomioidaan 
EU:n hiilineutraaliustavoite ja Keski-Suomen 
strategia

 Tukea myönnettäessä etusijalla ovat 
turvetuotannon vähentämisestä kärsivät 
alueet
 Saarijärven–Viitasaaren seutu
 Joutsan seutu
 Keuruun seutu

 Erityisasemansa perusteella Saarijärven–
Viitasaaren seudulle kohdennetaan 50 % JTF-
rahoituksesta, eli noin 17 M€ vuonna 2023

Myös Jyväskylä turve-energian merkittävänä 
käyttäjänä ja aluetalouden moottorina 
huomioidaan rahoituksessa

 Keski-Suomen liiton kautta 17,6M€
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Keski-Suomen alueellinen suunnitelma
• Aluetalouden uudistaminen ja 

monipuolistaminen tavoitteena mm.
− Keski-Suomen elinkeinorakenne monipuolistuu
− Yritystoiminta parantaa kilpailukykyään ja 

säilyy elinvoimaisenamuutoksessa 
• Aluetalouden uudistumista ja 

monipuolistumista edistävä tutkimus- ja 
innovaatio-toiminta, tavoitteena mm.

− Kokonaiskestävyyttä ja hyvinvointia vahvistava 
TKI-toiminta lisääntyy

− Keski-Suomi on bio-ja kiertotalouden 
osaamisen ja TKI-toiminnan kärkimaakunta

− hiilineutraaliutta tukevat ratkaisut ja 
toimintamallit ovat käytössä yhteiskunnan eri 
osa-alueilla

• Turvetuotannosta poistuvien alueiden 
kunnostus ja kestävä jatkokäyttö, mm.

− turvetuotantoalueiden, suonpohjien ja 
turvetuotantoon varattujen alueiden päästöt 
vähentyvät merkittävästi

− turvetuotannosta vapautuneilla alueilla otetaan 
käyttöön alueelle soveltuva maankäyttömuoto tai ne 
ennallistetaan

− Seuraavat maankäyttömuodot työllistävät ja tuovat 
alueen yrityksille uutta liiketoimintaa 

− Turvetuotannon yhteydessä olleet vesistöalueet 
kunnostetaan ja järvien kuormitusta vähennetään
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Keski-Suomen liiton rahoitus
• Elinvoiman kehittämishankkeet

• Tutkimuksen, osaamisen ja osallisuuden 
kehittämis- ja investointihankkeet

• Kuntien perusrakenteen investoinnit 
yritysten toimintaedellytyksiin 

− Esimerkiksi bioenergiajakeiden käsittely-
ja varastointialueet, matkailualueen 
reitistöt, tapahtuma-alueet tai 
satamarakenteet

− Ei laajakaista, ei teiden rakentamiseen

• Huomioita:
− Keski-Suomen liitto ei voi myöntää tukea 

yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan 
kehittämiseen

− Tukea ei myönnetä perustutkimukseen 
eikö hankkeisiin, joita tuetaan muilla 
rahoitusvälineillä kuten ESR+, Business 
Finlandin rahoitusohjelmat
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Linkkejä
• https://strategia.keskisuomi.fi/

• https://keskisuomi.fi/rahoitus/eu-rahoitus-
2021-2027/jtf/
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