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KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.
_____

§ 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
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PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Asia

Saaristotoimikunnan 16.1.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2020 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 18

MATKAILUN UUDET TUULET VARSINAIS-SUOMESSA

Asia

Matkailu kotimaassa on ollut viime vuosina kasvussa koko Suomessa, myös Varsinais-Suomessa.
Ulkomaisten matkailijoiden osuus kasvusta on ollut merkittävä, mutta Varsinais-Suomella on edelleen tekemistä, mikäli halutaan ulosmitata koko kasvupotentiaali.
Maakuntamme matkailua kehitetään kumppanuusperiaatteella. Parhallaan päivitettävän matkailustrategian työstössä on mukana myös Turku Science Park, jolla on yhä vahvempi rooli matkailun
kehitystyössä.

Asia

Kuullaan Turku Science Parkin Petra Niskasen esitys matkailun kehittämistyöstä ja uusista sovelluksista sekä käydään keskustelua aiheesta alustuksen pohjalta.

Valmistelija

SH/kk

Päätös

Petra Niskanen kertoi Turku Science Parkin työstä matkailun kehittämiseksi Varsinais-Suomessa
sekä Bokun -alustasta, joka soveltuu käytettäväksi matkailupalveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.
Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli Varsinais-Suomen liiton matkailuohjelmatyön tilannekuvan.
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Käytiin yleistä keskustelua matkailun kehittämisestä ja saariston roolista tässä työssä. Niskasen
materiaali toimitetaan toimikunnalle jälkikäteen. Esitykset ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____
Lisätiedot
§ 19

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-.
suomi.fi
SAARISTOLIIKENTEEN AJANKOHTAISET ASIAT

Asia

Paraisten, Korppoon ja Nauvon pohjoisen reitin sopimukset ovat päättymässä 30.4.2021. Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt mm. Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa esitettyihin palvelutasoluonnoksiin. Palvelutasoon ei ole tulossa suuria muutoksia aikataulujen tai reittien osalta. Ainoastaan Nauvon pohjoisen reitin kalustoa ollaan uudistamassa siten, että reitti ajetaan pääosin
kalustolla, joka kuljettaa ainoastaan henkilöitä sekä heidän käsimatkatavaroitaan.
Varsinais-Suomen liiton virasto on toimittanut lausuntonsa 25.2.2020.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristotoimikunta käy läpi lausuntopyynnön ja toimitetun Varsinais-Suomen liiton viraston lausunnon sekä keskustelee saaristoliikenteen muista ajankohtaisista aiheista.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli laatimansa lausunnon koskien em. reittialueiden palvelutasoa. Lausunto merkittiin tiedoksi.
Käytiin yleistä keskustelua saaristoliikenteestä.
Christer Friis ilmaisi huolensa Norrskatan tulevaisuudesta, mikäli Korppoo-Norrskata -välillä siirrytään yhden lautan kalustoon. Varustamo on pyytänyt lauttavälin käyttäjiltä mielipidettä sopivan aikataulun laatimiseksi. Kyse on pohjimmiltaan rahasta ja tilanne vaikuttaa hankalalta.
Saaristotoimikunta päätti seurata Norrskatan tilannetta huolella jatkossa. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 20
Asia

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SANK:N AJANKOHTAISET ASIAT
Saaristoasiain neuvottelukunnan kaksi uutta työryhmää, saaristoliikenteen työryhmä ja saaristokriteerityöryhmä ovat aloittaneet toimintansa.
Saaristoliikenteen työryhmä pohtii saaristoliikenteen järjestämistä ennen muuta kaluston ja reitistön
näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda Varsinais-Suomen ELY-keskukselle pohjatietoa liikenteen
joustavampaa järjestämistä ajatellen. Tarvittaessa pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön (ns. saaristolain päivitystarve).
Saaristokriteeristötyöryhmän tavoitteena on luoda toimiva malli saaristolisäjärjestelmän varojen
jakoa ajatellen. Nykyinen jako saaristokuntiin ja -osakuntiin sekä vaikeaselkoiset laskentaperiaatteet koko valtionapujärjestelmän sisällä aiheuttavat painetta uudistaa saariston määrittelyssä käytettävää kriteeristöä.

Pöytäkirjantarkastajat
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Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristo- ja maaseutuasiamies tekee selkoa em. työryhmien työstä tähän asti. Saaristotoimikunta
keskustelee työryhmien tehtävänannosta.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli SANK: n työryhmien toimintaa tähän saakka, minkä jälkeen
käytiin yleiskeskustelua.
Christer Friis otti kantaa raskaisiin kuljetuksiin ja ehdotti siirtymistä järjestelmään, jossa jokainen
raskaiden kuljetusten tilaaja vastaisi kuluista ensi kädessä itse ja hakisi myöhemmin korvausta kuljetuksista esitettyjä kuitteja vasten.
Saaristolisiin liittyen Friis peräänkuulutti parempaa avoimuutta siitä, miten saaristolisät kohdennetaan kunnissa niiden saaristoalueille.
Heikki Liede piti saaristolisien korvamerkitsemistä ongelmallisena; saaristolisillä on kunnille paitsi
rahallista merkitystä, myös status-arvoa. Liede ehdotti myös päätöksenteossa ”saaristovaikutusten
arviointia” vastaavasti kuin suoritetaan esim. ympäristövaikutusten arviointia. Tällaisesti menettelystä olisi hyvä saada kirjaus lakiin tai oma asetus.
Saaristo- ja maaseutuasiamiehen raportti työryhmien työstä ja käyty keskustelu 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

Käsiteltiin seuraavat muut asiat:
Heikki Saarinen mainitsi, että kalastusalueet muuttuivat ns. kalatalousalueiksi n. 2 vuotta sitten.
Nykyiset kalatalousalueet kartoittavat tällä hetkellä mitkä nykyisistä kalastukseen käytettävistä alueista merkitään ammattikalastukseen ja mitkä muuhun käyttöön, esim. vapaa-ajankalastukseen.
Saarisen maininta merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 23
Ehdotus

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SEURAAVA KOKOUS
Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän.

Pöytäkirjantarkastajat
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Päätös
§ 24

12.03.2020

Seuraava kokous pidetään 12.5.2020 klo 13.
_____
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37.
_____
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