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SAAPUVILLA

JÄSENET
Loukiainen Heidi, ordf., Kemiönsaari
Friis Christer, Parainen
Gustafsson Åsa, Kaarina
Koskinen Sirpa, Kustavi
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ESITTELIJÄ,
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Heinonen Sami saaristo- ja maaseutuasiamies

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Nieminen Tomi
Virkkula Timo
Kallonen Kalevi
Nummentalo Juhani

KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA

Nieminen Jari, saaristoliikenteen asiantuntija ELY-keskus

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS § 15
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

§ 17

ALLEKIRJOITUKSET
Heidi Loukiainen
puheenjohtaja

Sami Heinonen
sihteeri

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Saaristotoimikunta

Pöytäkirjantarkastajat

06.03.2019

Sivu 3

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Saaristotoimikunta
§ 14

06.03.2019

Sivu 4

KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Käytiin esittäytymiskierros ja päätettiin myöntää läsnäolo- ja puheoikeus puolueiden edustajille ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saaristoliikenteen
asiantuntija Jari Niemiselle.
_____

§ 15

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ehdotus

Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 16

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 17

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Asia

Saaristotoimikunnan 24.1.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2019 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 18

SAARISTOMEREN ALUEEN POLIITTISET PAINOTUKSET SEURAAVAALLE
EDUSKUNTAKAUDELLE

Asia

Saaristotoimikunta linjasi edellisessä kokouksessaan saariston tavoitteita seuraavalle eduskuntakaudelle. Nämä tavoitteet tulisi saada kirjattua myös seuraavaan hallitusohjelmaan. Lisäksi Saaristomeren alueen painoarvoa Saaristoasiain neuvottelukunnan työssä tulee saada lisättyä seuraavalla toimikaudella eduskuntavaalien jälkeen.
Edellä mainittuja tavoitteita silmällä pitäen saaristotoimikunta on kutsunut eri puolueiden piirijärjestöjen edustajat Varsinais-Suomesta keskustelemaan saaristopoliittisista teemoista ja Saaristomeren alueen poliittisesta painoarvosta valtakunnan tasolla.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristotoimikunta käy puolueiden piirijärjestöjen edustajien kanssa lähetekeskustelun esitetyistä
teemoista, minkä jälkeen saaristotoimikunta päättää keskenään jatkotoimista.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli puolueiden edustajille saaristolain sisältöä ja merkitystä
sekä saaristotoimikunnan linjauksia saariston tärkeimmistä teemoista, jotka tulisi saada sisällytetyksi uuteen hallitusohjelmaan. Teemoista käytiin keskustelua puolueiden edustajien kanssa. Eri-
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tyisesti saariston väestökehitykseen ja elinkeinojen turvaamiseen sekä uusien elinkeinojen löytämiseen katsottiin olevan suurta tarvetta. Rannikkokalastuksen kohdalla ns. roskakalojen pyyntiä ja
uusien kalatuotteiden kehittämistä pidettiin suurena mahdollisuutena. Lisäksi Varsinais-Suomen
painoarvoa Saaristoasiain neuvottelukunnassa haluttiin nostaa ja puolueiden edustajia pyydettiin
viemään tätä viestiä omiin organisaatioihinsa eduskuntavaalien alla.
Päätettiin toimittaa kokouksen keskustelumuistio kaikille keskustelussa mukana olleille ja jatkaa
yhteydenpitoa puolueiden kanssa heti eduskuntavaalien jälkeen mahdollisesti yhteisen seminaarin
tms. puitteissa.
_____
Lisätiedot
§ 19

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SAARISTOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN, REITTIALUEET JA KILPAILUTUS

Asia

Toimivalla ja tarkoituksenmukaisella saaristoliikenteellä on keskeinen merkitys saariston kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja alueen elinvoimassa. Saaristoliikenteestä säädetään jo ns. saaristolaissa. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa pääosin koko maan osalta saaristoliikenteestä, sen
reitistöstä ja kilpailutuksesta. Tämä koskee sekä maantielauttoja että yhteysaluksia.
Saaristotoimikunta päätti vuonna 2018 kutsua Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saaristoliikenteen asiantuntija Jari Niemisen toimikunnan kokoukseen tekemään selkoa saaristoliikenteen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristotoimikunta kuulee Jari Niemisen esityksen ja keskustelee teemasta sen pohjalta sekä
päättää mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Kuultiin Jari Niemisen esitys saaristoliikenteen ajankohtaisista aiheista. Nieminen korosti mm. että
ELY-keskuksella on kohtuullisen paljon omaa päätäntävaltaa saaristoliikenteen järjestämisessä ja
palvelutason määrittämisessä, mutta muutoksia ei usein ole helppo tehdä, koska kyse on nollasumma -pelistä eli muutos yhteen suuntaan on aina pois jostakin muualta. Työtä helpottavat kohtuullisen hyvät ja ajantasaiset liikennetilastot, joiden avulla voidaan reittejä ja aikatauluja suunnitella.
Nieminen mainitsi lisäksi, että saariston raskaita kuljetuksia koskien on tehty 1 + 1 -vuotinen sopimus, jossa yksi ja sama yrittäjä vastaa koko saaristomme raskaista kuljetuksista.
Saaristotoimikunta kirjasi Niemisen esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 20
Asia

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SANK:N AJANKOHTAISET ASIAT
Saaristoasiain neuvottelukunta on valtakunnan tasolla linjaamassa saaristopoliittisia teemoja seuraavalle eduskuntakaudelle ja mahdollisesti seuraavaan hallitusohjelmaan sisällytettäviksi. Asiaan
liittyen pidettiin parlamentaarinen paneelikeskustelu eduskunnan pikkuparlamentissa 14.2.2019.

Valmistelija SH/kk
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Ehdotus

Saaristo- ja maaseutuasiamies tekee selkoa valtakunnallisista saaristopoliittista teemoista ja em.
paneelikeskustelusta.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli SANK:n valitsemat vaaliteemat: saaristo asuinpaikkana,
toimivat liikenneyhteydet, ammattikalastus elinkeinona, kestävä saaristomatkailu, joustavat palvelumuodot kaikille saaristolaisille, digitaalisuus saaristossa, saariston rooli ilmastotalkoissa sekä
saaristolisät. Näitä teemoja kosketeltiin paneelikeskustelussa 14.2.2019. Varsinais-Suomea paneelissa edustivat Eeva-Johanna Eloranta ja Vilhelm Junnila.
Todettiin, että SANK:n teemat ovat pitkälti yhteneväiset saaristotoimikunnan omien teemojen
kanssa. SANK:n ajankohtaiset merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 21

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita.

Päätös

Ei tiedoksi annettavia asioita.
_____

§ 22

MUUT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään mahdollisia muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.
_____

§ 23

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän.

Päätös

Seuraava kokous päätettiin pitää 21.5.2019 klo 14.
_____

§ 24

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.
_____

Pöytäkirjantarkastajat

