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Ihmisten saaristo – valtakunnallinen saaristo-ohjelma

 Linkki ohjelman esittelyvideoon: 

https://www.youtube.com/watch
?v=EJ7DHOwrBpU

https://www.youtube.com/watch?v=EJ7DHOwrBpU


Mitä on saaristopolitiikka? 





Mikä on SANK?



Mikä on saaristoasiain neuvottelukunta?

 Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) 
on valtioneuvoston asettama 
parlamentaarinen neuvottelukunta, 
joka asetetaan vaalikaudeksi 
kerrallaan. 

 SANK toiminta perustuu saaristolakiin 
ja saaristoasiain neuvottelukunnasta 
annettuun asetukseen.

 Neuvottelukunnalla on sihteeristö, 
jonka jäsenet edustavat ministeriöitä, 
maakunnan liittoja ja kuntia. 

 Ahvenanmaan maakunnan 
saaristotoimikunnan edustaja 
osallistuu neuvottelukunnan 
kokouksiin asiantuntijajäsenenä.



Saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja
Sandra Bergqvist, RKP

Varapuheenjohtaja
Raimo Kurki, SDP

Jäsenet
Sirpa Koskinen, SDP
Vilhelm Junnila, Perus.
Petri Huru, Perus.
Sampsa Kataja, Kok. 

Sari Multala, Kok. 
Ari Torniainen, Kesk.
Helena Särkijärvi, Vihr. 
Nina Söderlund, Vas. 
Jere Riikonen, KD



Ihmisten saaristo – Saaristo- ja 
vesistöalueiden valtakunnallinen 
kehittämisohjelma vuosille 2020-

2023



Saaristo-ohjelman laadinta

• Saaristo-ohjelman toteutuksen 
tavoite: saaristolaisten ääni koottuna 
yhteen ja edelleen jalostettuna 
ohjelmaksi, joka luovutetaan 
päätöksentekijöille. 

• Ohjelman laadintaan osallistui yli 2 
100 saaristolaista, saaristoasioiden 
kanssa työtätekevää ja saaristoasioista 
kiinnostunutta.

• Edustettuina sekä järvi- että 
merialueiden saaristot.



Visio hyvän elämän saaristosta

Suomen saaristot ovat elinvoimaisia, saavutettavia ja 
luonnonläheisiä alueita, jotka tarjoavat monipuolisen ja 

kulttuurisesti erityisen asuin- ja toimintaympäristön. 
Elinvoimaiset saaristoalueet tuovat hyvinvointia koko 

yhteiskuntaan!  



Saaristo-ohjelman 
sisältö

• Neljä toimintaa määrittävää 
toimintaperiaatetta: 
paikkaperustaisuus, yhteistyö ja 
verkostojen rakentaminen, älykäs 
sopeutuminen ja 
ympäristövastuu.

• Viisi sisältöteemaa: yhteydet ja 
liikkuminen, asuminen (lapset ja 
nuoret), elinkeinot ja palvelut, 
saaristokulttuuri, luonto ja 
ympäristö. 



Ehdotus vuoden 2021 teemoiksi: Yhteydet ja 
liikkuminen sekä Asuminen, lapset ja nuoret. 

Yhteydet ja  liikkuminen

Saaristojen tulee olla saavutettavia, 
joka toimivien liikenneyhteyksien lisäksi 
tarkoittaa toimivia tietoliikenne- ja 
puhelinyhteyksiä.

Asuminen, erityisteemana lapset ja 
nuoret

Saaristojen tulee olla elinvoimaisia ja 
eläviä, ja siellä on oltava houkuttelevia 
asuin- ja vapaa-ajanviettopaikkoja 
kaikille saaristoista kiinnostuneille; niin 
lapsiperheille kuin jo työelämän 
jättäneille. 



Yhteistyötä ja verkostoja rakentaen

• Sidosryhmäyhteistyön 
käynnistäminen: 
• SANK:n sidosryhmäverkoston 

perustaminen. 

• Säännölliset tapaamiset 
saaristokuntien ja –osakuntien 
kanssa (esim. aamukahvit)

• Yhteistyö maaseutu- ja 
kaupunkipolitiikan kanssa. 



Linkki saaristo-ohjelman digitaaliseen flyeriin

https://www.saaristopolitiikka.fi/u
ploads/Saaristopolitiikka_Flyer.pdf

https://www.saaristopolitiikka.fi/uploads/Saaristopolitiikka_Flyer.pdf



