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Miten maaseutu- ja 

saaristopolitiikalla 

vahvistetaan elinvoimaa 

alueilla? 
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• Valtioneuvoston asettama

• Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puheenjohtaja, 

elinkeinoministeri Mika Lintilä varapuheenjohtaja

• Edustustoa kylistä valtionhallintoon (35 

jäsentä/organisaatiota), toimii verkostoissa

• Valmistelussa seitsemäs kokonaisohjelma vuosille 2021-

2027, samalla maaseutupolitiikan toimintaohjelma

Maaseutupolitiikalla vaikutetaan siihen, että maaseutu-

näkökulma huomioidaan päätöksenteossa

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) 
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• Saaristopolitiikkaa on toteutettu jo vuodesta 1949 alkaen.

• Saaristolakiin perustuen valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen 
saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) vaalikaudeksi kerrallaan. 

• SANK määrittää kansallisen saaristopolitiikan suuntaviivat. 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana kansanedustaja Sandra 
Bergqvist. 

• Työtä tukee eri hallinnonaloja ja saaristoalueita edustava 
sihteeristö. Jäseniä yhteensä 29. 

• Saaristopolitiikkaa toteutetaan saaristopoliittisten ohjelmien 
kautta. Syyskuussa hyväksytty saaristo-ohjelma ulottuu vuosille 
2020-2023.

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) 
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Maaseutupolitiikan ja

Saaristopolitiikan toiminnan 

lähtökohdat: 

• Paikkaperustainen 

kehittäminen

• Kestävä kehitys

• Kumppanuus ja verkostot

• Älykkäästi sopeutuen



Asuminen, 
vakituinen ja 

kausiasuminen

Saavutettavuus, 
liikenne- ja 

tietoliikenne-
yhteydet

Elinkeinot ja 
palvelut, 

monimuotoinen 
yrittäjyys, 

elinikäinen 
oppiminen

Sujuva arki, 
lapset ja nuoret 

perheet

Ympäristö, 
luonto ja 
kulttuuri

Tavoitteena elinvoimaisuus ja hyvä 

elämä! 
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Elinvoimaiset 

maaseutualueet 

ovat  erottamaton 

osa kansallista 

menestystä ja 

yhteiskuntaa! 
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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- ja vesistöalueiden 

kehittämisen teemat ja keihäänkärjet
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Yhteydet ja 
liikkuminen

• Tietoliikenne- ja 
puhelinyhteydet

• Saaristoliikenne

• Veneilyinfrastruktuuri

Asuminen, lapset ja 
nuoret

• Houkutteleva ja 
turvallinen 
asuinympäristö

• Monipaikkaisuus

• Paikkariippumaton 
työ

Elinkeinot ja palvelut

• Peruspalvelut

• Maa-, metsä- ja 
kalatalous

• Moniyrittäjyys

• Kestävä 
ympärivuotinen 
matkailu

Saaristokulttuuri

• Saaristolainen 
elämäntapa

• Kulttuuri- ja 
perinnemaisema, 
rakennettu kult.ymp.

• Saaristobrändi

Luonto ja ympäristö

• Saaristoympäristöt ja 
vesistöt, erit. Itämeri

• Paikallinen 
energiantuotanto

• Ekologinen 
kestävyys

Ihmisten saaristo – Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallisen 
kehittämisohjelman viisi keskeisintä teemaa sekä niihin liittyvät 
keihäänkärjet. 



Älykkäät maaseudut –kiertue

Syksy 2020

#älykäsmaaseutu 

#maapuhuu

#saaristopolitiikka

www.maaseutupolitiikka.fi

www.saaristopolitiikka.fi

Kiitos!
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