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Esitykseni pohjana on selvitysmiesraportti kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan 
tehtävistä, roolista ja vaikuttavuudesta. Pääpaino tässä yhteydessä on luontevasti 
saaristopolitiikassa. Koska esitykseni oli määrämitaltaan rajattu, niin kovin syvälle 
saaristopolitiikan sisältöihin en siinä voinut paneutua. 

Esityksessäni korostan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistä strategista 
perustaa, paikkaperustaista aluekehittämistä. Hallinnollisesti ne muodostavat kansallisen, 
EU:n rakenne- ja investointiohjelmia täydentävän aluekehittämisen kokonaisuuden, jonka 
varsinaisena liikevoimana ovat paikalliset toimijat (kunnat, seudulliset yhtymät, Leader-
toimintaryhmät jne.).  Kolmea politiikkalohkoa yhdentävän paikkaperustainen 
aluekehittämisen idean mukaisesti tarvitsemme yhtäältä kansallisen politiikan paikallista 
räätälöintiä ja toisaalta kansallisen politiikan tulee tukea paikallisen kehittämistyön 
edellytyksiä.  

Esityksessäni saaristopolitiikka on osa kaupunki- ja maaseutupolitiikan kokonaisuutta, 
vaikkakin suhteellisen itsenäisenä toimintana. Vaikka paikkaperustaisuutta on yleisesti 
pidetty hyvänä lähtökohtana, niin kolmen politiikanlohkon vahvaa hallinnollista 
koordinaatiota korostava esitykseni on saanut ristiriitaisen vastaanoton.  
 
Paikkaperustaisuuden idean mukaisesti en tietenkään esitä niiden yhteen sulauttamista, mutta 
selvän kolmijaon sijaan korostan eri aluetyyppien jatkumoa. Saaristo on etenkin 
äärimuodoissaan vielä selkeästi oma ulottuvuutensa, jota ei ole syytä nähdä vain yhtenä 
maaseutupolitiikan alalohkona. Itse osassa tärkeä osa saaristoalueista kytkeytyy hyvin 
vahvasti kaupunkien toiminnalliseen alueeseen, mikä ei ole saanut mielestäni riittävää 
huomiota perinteisessä, syrjäisyyden ongelmia painottaneessa saaristopolitiikassa. 
 
Näiden kolmen lohkon keskinäisten reviiritaistelujen sijasta suurempana uhkana näen 
paikkasokean ajattelutavan, jossa kaikki aluepolitiikka nähdään järkevän politiikanteon 
esteenä.  Siksi muotoilin työni perusideaksi "aluekehittämisen ensisijainen tarkoitus on koko 
maan erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja mobilisointi, ei perinteinen koko maan 
asuttuna pitäminen”.  
 
Hallinnollisten järjestelyjen sijasta työni kärkenä tulisi nähdä politiikan sisältöjen ja 
toimintatapojen uudistaminen. Kansallinen ohjelmatyö tulisi fokusoida muutamiin keskeisiin 
kohteisiin. Vaikka paikalliset saavutettavuuskysymykset ovat edelleen keskeisessä osassa 
saaristopolitiikan ydintä, niin saaristoalueet voidaan nähdä nimenomaan keskeisenä 
kansallisena matkailun, luonnon- ja kulttuuriarvojen ja vapaa-ajanasutuksen voimavarana. 
Lisäksi sen tärkeänä tehtävänä on jatkossakin ruotsinkielisen saaristokulttuurin vaaliminen.  
 
Saaristopolitiikan uudistaminen edellyttää myös lainsäädännön uudistamista. Vaikka 
saariston kiinteä asutus on edelleen tärkeä osa saaristopolitiikkaa, on saariston kansallisen 
merkityksen vahvistamisessa otettava entistä keskeisemmäksi matkailun ja vapaa-
ajanasutuksen näkökulma. Samoin saaristoliikenteen hoitamisessa on tarkasteltava myös 
vahvemmin markkinaehtoisia ratkaisumalleja. Toisaalta saaristopolitiikan toteutus voisi 
kytkeytyä nykyistä vahvemmin maaseutuohjelmaan ja merialueella eurooppalaisiin ja 
pohjoismaisiin ohjelmiin.  


