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Loukiainen Heidi, pj., Kemiönsaari
Wilson Daniel, vpj., Kemiönsaari
Björklund Denina, Parainen
Friis Christer, Parainen
Koskinen Sirpa, Kustavi
Lauren Heli-Päivikki, Uusikaupunki
Liede Heikki, Salo
Nyman Nina, Parainen
Saarinen Heikki, Naantali
Salminen Maarit, Taivassalo
Salo Kari, Naantali
Särkijärvi Helena, Parainen

ESITTELIJÄ,
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Heinonen Sami

saaristo- ja maaseutuasiamies

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA

Hannu Riihimäki , Posti Oy (§5)
Timo Anttila, Posti Oy (§5)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 26

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

§ 28

ALLEKIRJOITUKSET
Heidi Loukiainen
puheenjohtaja

Sami Heinonen
sihteeri

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Saaristotoimikunta

Pöytäkirjantarkastajat

21.05.2019

Sivu 3

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Saaristotoimikunta
§ 25

21.05.2019

KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14,
_____

§ 26

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ehdotus

Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 27

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 28

Sivu 4

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Asia

Saaristotoimikunnan 6.3.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2019 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 29

POSTINJAKELUN MUUTOKSET SAARISTOSSA

Asia

Posti on tiedottanut suunnittelevansa supistuksia postinjakeluun saariston tietyillä postinumeroalueilla. Tarkoitus on siirtyä kerran viikossa tapahtuvaan jakeluun. Asian taustalla ovat Postin säästöpaineet. Alun perin muutoksen piti astua voimaan 3.6.2019, mutta Posti on päättänyt kuulla saariston asukkaita ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Kuullaan Postin edustajien Hannu Riihimäen ja Timo Anttilan puheenvuorot, keskustellaan asiasta
ja päätetään mahdollisista jatkotoimista

Päätös

Hannu Riihimäki ja Timo Anttilan kertoivat suunnitellun jakelumuutoksen taustasta. Kirjepostin
määrä on laskenut dramaattisesti koko 2000-luvun ajan ja nykyinen tulopohja ei enää mahdollista
palvelun nykytasoa. Posti Oy on liikeyhtiö, joka toimii tulovirtojen varassa ilman valtiontukea. Postitoiminnan vapautuminen kilpailulle on johtanut siihen, että Posti Oy joutuu kilpailemaan myös monen muun toimijan kanssa, erityisesti kuriiripalvelujen (Fedex, DHL jne). Postilaki vuodelta 2017
antaa mahdollisuuden supistaa postinjakelua nykyiseltä tasolta vaikeakulkuisilla erämaa-alueilla,
joiksi osa saaristoa on nyt määritelty. Postin edustajat mainitsivat lisäksi, että koko maassa ollaan
luopumassa 5-päiväisestä postinjakelusta ja siirtymässä 3-päiväiseen jakeluun.

Pöytäkirjantarkastajat
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Daniel Wilson muistutti Posti Oy:n edustajia postilain yleispalveluvelvoitteesta ja yhdenvertaisuusperiaatteesta ylipäänsä. Heikki Liede katsoi, että postipalveluiden turvaaminen tulisi sisällyttää tulevaan hallitusohjelmaan ja Posti Oy:lle pitäisi turvata valtion kautta lisärahoitusta, jotta palveluvelvoitteesta voidaan selvitä. Saaristotoimikunta ilmaisi Posti Oy:n edustajille, että saariston valmiudet
siirtyä kokonaan sähköiseen tiedonsiirtoon eivät ole vielä sellaiset, että postipalveluista voitaisiin
luopua näin dramaattisesti (laajakaista ei ulotu kaikkialle, puhelin ei toimi luotettavasti joka puolella
saaristoa jne). Luotettava postin kulku on saaristolle elintärkeä asia (esim. viranomaispostin kulku
ajoissa on ensiarvoisen tärkeää).
Käydyn sisäisen keskustelun jälkeen saaristotoimikunta päätti, että saaristo- ja maaseutuasiamies
luonnostelee saaristotoimikunnan lausunnon asiasta ja lausunto viedään Varsinais-Suomen maakuntahallituksen käsiteltäväksi kesäkuussa 2019.
_____
Lisätiedot
§ 30

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
KIINTEISTÖVEROTUS TURUN SAARISTOSSA

Asia

Verohallinto on muuttanut useiden kiinteistöjen kiinteistöveroa sekä Turunmaalla että muualla saaristossamme. Kyse on maa-aloista, jotka aiemmin on katsottu arvottomiksi maiksi, jotka eivät sovellu maatalouden tai muun yritystoiminnan käyttöön ja sijaitsevat usein myös Natura-alueilla. Korotetut kiinteistöverot saattavat olla yli 10-kertaiset aiempaan verrattuna. Tilanne on johtanut monen vähävaraisen saaristolaisen ajautumisen taloudellisiin vaikeuksiin.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristotoimikunta keskustelee tilanteesta ja päättää mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Muuttunut verotuskäytäntö on aiheuttanut saaristotoimikunnan tiedon mukaan ongelmia eri puolella saaristoa. Verohallinnon edustajat ovat mm. Saaristoasiain neuvottelukunnan kuultavana
22.5.2019. Samoin Paraisilla on vastaava kuulemistilaisuus, jonka järjestämisessä SLC (ruotsinkielinen tuottajajärjestö) on ollut aktiivinen. Verohallinto järjestää lisäksi kunnille webb-seminaarin asian johdosta 27.5.2019.
Daniel Wilson kertoi, että Hitistinget oli pohtinut asiaa ja mukana oli ollut Maanmittauslaitoksen
edustaja. Keskeinen kysymys on millä perusteilla uudet verotusarvot on määritelty ja miten ylipäätään tuottamatonta kiinteistöä (maa-alaa) voidaan arvottaa.
Saaristotoimikunta kirjasi käydyn keskustelun tiedoksi ja päätti seurata prosessia mahdollisia myöhempiä toimenpiteitä varten.
_____

Lisätiedot
§ 31
Asia

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SAARISTOLIIKENTEEN JA SAARISTOMATKAILUN AJANKOHTAISET
Saaristoliikenne on sujunut pääosin ongelmitta menneellä talvi- ja kevätkaudella. Kesän 2019 matkailusesongista odotetaan vuoden 2018 tapaan vilkasta. Usea yhteysalusreitti on menossa kilpailutukseen 2020 alkaen.

Valmistelija SH/kk
Pöytäkirjantarkastajat
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Ehdotus

Saaristotoimikunta keskustelee saaristoliikenteeseen ja -matkailuun liittyvistä asioista ja päättää
mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies kertasi saaristoliikenteen neuvottelukunnan edellisen kokouksen
sisällön.
Kari Salo ilmaisi huolensa laiturien kunnosta; korjaukset tulisi tehdä ajoissa.
Christer Friis kertoi, että Iniö-Mossala välillä kokeillaan sähköistä varausjärjestelmää, jotta varmistettaisiin kaikkien halukkaiden pääsy lautalle.
Heikki Liede kertoi, että uusi yksityistielaki on vaikuttanut myös yksityistielosseihin; losseja ei mm.
enää tarvitse katsastaa. Valtiolle tulee Lieden mukaan maantielautasta yli 2-kertaiset kustannukset
verrattuna yksityistielossiin.
Saaristotoimikunta kirjasi käydyn keskustelun tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 32

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SAARISTOPOLIITTINEN TILAISUUS

Asia

Saaristotoimikunta päätti edellisessä kokouksessaan tiivistää yhteistyötä poliittisten puolueiden
kanssa, erityisesti maakuntamme kansanedustajien ja saariston edunvalvontaan perehtyneiden
henkilöiden ja tahojen kanssa. Yhtenä käytännön toimena poliittisen yhteistyön tiivistämiseksi on
esitetty saaristopoliittisen seminaarin, paneelikeskustelun tai vastaavan tilaisuuden järjestämistä.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristotoimikunta keskustelee millä tavoin poliittisia tahoja lähestytään, tulevan tilaisuuden muodosta, tavoitteesta, sisällöstä ja ajankohdasta sekä päättää jatkotoimista.

Päätös

Käytiin keskustelu tulevasta seminaarista. Christer Friis mainitsi, että Paraisilla on tehty oma strategia saaristolle. Lisäksi pohjoismaisen saaristoyhteistyön puitteissa on toteutettu joitakin erillishankkeita saariston demografiaan liittyen, joita olisi syytä esitellä laajemmin.
Heikki Saarinen katsoi, että lokakuu 2019 olisi sopiva ajankohta seminaarille ja tärkeää olisi tuoda
yhtenäinen saaristopoliittinen viesti eri saaristoalueilta seminaarin puitteissa. Muita teemoja esim.
digitalisaatio, etätyö jne.
Saaristotoimikunta kirjasi käydyn keskustelun tiedoksi ja päätti, että työvaliokunta pohtii asiaa kokouksessaan vielä ennen lomakautta ja luonnostelee seminaarin ohjelmaa.
_____

Lisätiedot
§ 33
Asia

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SANK:N AJANKOHTAISET ASIAT

Saaristoasiain neuvottelukunta järjestää perinteisen saaristo- ja vesistöalueseminaarin Asikkalassa
3. - 4.6.2019. Saaristotoimikunnan jäsenillä on tavan mukaan mahdollisuus osallistua seminaariin
Pöytäkirjantarkastajat
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Varsinais-Suomen liiton kustannuksella. Uusi SANK:n kokoonpano nimettäneen vasta kesän jälkeen.
Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristotoimikunta päättää, ketkä lähtevät Varsinais-Suomen liiton edustajina saaristoseminaariin
Asikkalaan. Lisäksi keskustellaan SANK:n uuteen kokoonpanoon vaikuttamisesta ja päätetään
mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Saaristotoimikunta päätti, että Heidi Loukiainen ja Sami Heinonen edustavat saaristotoimikuntaa
seminaarissa 3.-4.6.2019. Päätettiin lisäksi jatkaa poliittista vaikuttamistyötä Varsinais-Suomen
edun varmistamiseksi tulevaa Saaristoasiain neuvottelukuntaa muodostettaessa.
_____

Lisätiedot

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

§ 34

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita.

Päätös

Ei tiedoksi annettavia asioita.
_____

§ 35

MUUT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään mahdollisia muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.
_____

§ 36

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän.

Päätös

Seuraava kokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan Qvidjan tilalla Paraisilla 4.9.2019 klo 14.
Varapäivät 3.9.2019 ja 2.9.2019.
_____

§ 37

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.
_____

Pöytäkirjantarkastajat

