
Suomi on suuren maaseudun maa

- Puolet suomalaisista asuu 

maaseudulla ja 80% haluaa 

säilyttää elinvoiman (YLE 2018)

- Yli puolet lapsiperheistä haluaisi 

asua maaseudulla (YLE 2016)

- Kaupunkilaisista 400 000 

haluaisi muuttaa maaseudulle 

(YLE 2016)

- Suomi on maailman 

vetovoimaisin 

luontomatkailukohde

- Koronavuotena opittu uusi 

monipaikkaisuus: etätyöt, 

etäkoulut, mökkikaupan 

tuplaantuminen  kylien infra ja 

palvelut kovilla



Kolme strategista painopistettä

Manner-Suomen maaseutuohjelmalla

Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä 
yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.

Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista 
omaehtoista toimintaa.
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Ohjelman varat toimenpiteittäin

Sivu 3

Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa
* Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro

** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa

*** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 924 milj. euroa

Koulutus ja tiedonvälitys Neuvonta
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen* Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen**
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Ympäristökorvaukset
Luonnonmukainen tuotanto Luonnonhaittakorvaukset***
Eläinten hyvinvointi Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP)
Leader Tekninen apu



LEADER Joutsenten reitti

www.joutsentenreitti.fi

Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja 

Punkalaitumen kuntien alueella toimiva 

Leader-toimintaryhmä (LAG = Local

Action Group) 

Yksi Suomen 54 toimintaryhmästä, joka 

toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön 

ohjauksessa Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmaa ja EU:n 

maaseutuohjelmaa 2014-20

Toimisto Sastamalan kaupungintalolla, 4. 

krs (Aarnontie 2A)

http://www.joutsentenreitti.fi/


Luova Laakso 2020 –painopisteet
1. Palveluyrittäjyys

- esim. kannattavuuden parantaminen laatutyön, erikoistumisen ja teknologian avulla

2. Valmistava/ teollinen yrittäjyys

- esim. kasvuun tähtäävien toimien tukeminen 

3. Uusiutuva energiantuotanto

- esim. puun energiakäytön ja hajautetun energiatuotannon edistäminen

4. Maa- ja metsätalous

- esim. kannattavuuden parantaminen yhteistyötä ja sivuelinkeinoja kehittämällä

5. Matkailuala

- esim. teemamatkailun edistäminen

6. Kylätoiminta

- esim. infrastruktuurin kehittäminen (tie-, vesi-, jätevesi- ja tietoliikenneasiat)

7. Nuorten hyvinvointi

- esim. harrastustoiminnan kehittäminen

8. Kulttuurituotanto

- esim. yhteiskunnan raja-aitoja ylittävä yhteistyö



Hanketyypit

www.joutsentenreitti.fi – Petri Rinne

Yritystuet

¤ investointituki (20/35%)

¤ perustamistuki max. 

35000€ (uusi yrittäjä/tila) / 

kokeilu-/innovointituki

max. 10 000€

¤ yritysryhmähanke (75%)

Hanketuet

¤ yleishyödyllinen kehittämishanke (75%)

(yhteistyö, koulutus ja tiedonvälitys,

neuvonta, kylähankkeet, matkailu, virkistys)

¤ yleishyödyllinen investointihanke (50%)

(pieninfrastruktuuri)

Hankkeilla on jatkuva haku, hallitus käsittelee 1,5 kk:n välein, ELYstä päätös

- Yritystukien tavoitteena on monipuolistaa maaseutualueiden 

elinkeinorakennetta, saada aikaan uutta markkinalähtöistä 

yritystoimintaa sekä parantaa yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja 

kehittää niiden kilpailukykyä ja uudistumista

- Lisäksi yritystukien tavoitteena on lisätä työnantajayritysten määrää ja 

saada aikaan uusia yrityksiä, jotka tavoittelevat kasvua

http://www.joutsentenreitti.fi/


Maatilamatkailuinvestoinnit

ja maatilojen jatkojalostus



Teemamatkailun kehittäminen esim. 

kalastusmatkailuinvestoinnit



Kulttuurimatkailun investoinnit ja 

kehittämishankkeet

www.arteles.org
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Reitti- ja vetovoimahankkeet



Ellivuori Resort – monipaikkaisuuden keskus



Citymaalaisten hankkeet



Citymaalaisten hankkeet



Citymaalaisten hankkeet



Leader LAGs – the state of play
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Tulevaisuus on älykkäiden kylien!



KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Petri Rinne, toiminnanjohtaja

petri.rinne@joutsentenreitti.fi

www.joutsentenreitti.fi

facebook.com/joutsentenreitti

mailto:petri.rinne@joutsentenreitti.fi
http://www.joutsentenreitti.fi/

