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Jakelussa mainituille  

 

MMM; Saaristolain kehittämistarpeiden arviointi  
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida 
saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) eli saaristolain muutostarpeita. 

Työryhmä asetetaan toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.1.2023.  

Tausta: 

Saaristolaki on tullut voimaan vuonna 1981. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö 

on merkittävästi muuttunut. Lisäksi laki perustui nykyisen perustuslain edeltäjälle, eikä se 

siten vastaa nykyisen perustuslain vaatimuksia. Esimerkiksi saaristolain 15 §:ssä säädetty 

avoin asetuksenantovaltuus ei enää vastaa perustuslain vaatimuksia. Uusi perustuslaki tuli 

voimaan vuonna 2000.  

Saaristolakia uudistettaessa päivitystarpeita on ainakin seuraavissa säännöksissä: 2 § Lain 

tarkoitus, 3 § Saariston käsite, 5 § Liikenne- ja kuljetuspalvelut, 7 § Valtion työpaikat, 9 § 

Saaristokunta ja 10 § Saaristokunnan taloudellinen asema. Päivitystarpeita arvioitaessa 

huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten monipaikkaisuus. 

Uudistuksella saattaa olla vaikutusta kuntien asemaan, mikäli saariston ja saaristokunnan 

käsitteet muuttuvat. Päivitystarpeita arvioitaessa tullaan ottamaan huomioon myös 

esimerkiksi LVM:n valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa oleva kirjaus 

yhteysalusliikenteen järjestämisperusteista.  

Saaristolailla on kytkentöjä useisiin eri perusoikeuksiin, mutta saaristolain uudistustarpeita 

arvioitaessa tullaan tarkastelemaan lain soveltamisalaa uudelleen. Tarkempi arvio 

perustuslain edellyttämistä muutoksista voidaan tehdä vasta, kun lain soveltamisala 

tiedetään tarkemmin. Alustavan arvion mukaan saaristolailla on kytkentöjä perusoikeuksista 

esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, liikkumisvapauteen, sivistyksellisiin oikeuksiin, kielellisiin ja 

kulttuurisiin oikeuksiin, elinkeinovapauteen ja ympäristövastuuseen.  

Tavoitteet ja työryhmän tehtävät: 

Työryhmän tehtävänä on keskustella saaristolain muutostarpeista ja arvioida mahdollisia 

ratkaisuvaihtoehtoja. Työryhmätyön pohjalta laaditaan arviomuistio, jossa esitellään 

muutostarpeita ja ratkaisuvaihtoehtoja.    
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Työryhmä kuulee asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä sekä 

muista keskeisistä asiantuntijaorganisaatioista, kuten esimerkiksi Kuntaliitosta.  

Kokoonpano: 

Puheenjohtaja: 

Elina Auri, johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö 

 

Muut jäsenet: (varajäsenet sulkeissa) 

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö 

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 

(Tero Tyni, budjettineuvos) 

Anna Kiiskinen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 

(Linda Lindholm, erityisasiantuntija) 

Tuula Manelius, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 

Lauri Mustonen, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö 

Tiina Tihlman, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö 

(Tapio Heikkilä, ympäristöneuvos) 

Sihteerit: 

Sami Tantarimäki, suunnittelija, maa- ja metsätalousministeriö 

Lasse Saarela, erityisasiantuntija, maa-ja metsätalousministeriö 

 

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila 

 

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 

  

Jakelu työryhmän jäsenet ja sihteerit 
 

  
         

 


	MMM; Saaristolain kehittämistarpeiden arviointi

