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HYVÄ MINISTERIN ERITYISAVUSTAJA ANTTI HEIKKINEN



Valtioneuvosto päätti 29.4.2021 perustaa Saaristomeriohjelman ja asettaa ohjelmalle ministeritason seurantaryhmän.

Erityisavustaja Antti Heikkisen kanssa perjantaina 27.8.2021 käymässämme hyvässä keskustelussa tuli esiin, että päätös seurantaryhmästä olisi lähiviikkojen asia.

Seurantaryhmän perustaminen on mielestämme Saaristomeren tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisen tärkeä asia.

Saaristomerialue on maailmanluokan luontokohde. Meren tilan turvaamisen ohella tulisi huomioida, että alue on biodiversiteetiltään Suomen monimuotoisin.

Alue omaa myös merkittävää tulevaisuuden potentiaalia, esimerkiksi globaalisti ainutlaatuisena luontoelämys/matkailukohteena.

Pidämme tärkeänä, että Saaristomeren tulevaisuutta tarkasteltaisiin kokonaisvaltaisesti samalla kun Saaristomerta uhkaavan rehevöitymisen kierre on saatava kestävästi ratkaistuksi. 

Uskomme, että ministeritason seurantaryhmän toiminnalle olisi hyödyllistä nimetä vahvan, korkeatasoisen poliittisen edustuksen avuksi yksi tai useampi laajan kokemuksen omaava asiantuntijajäsen.

ESITÄMME, ETTÄ VALTIONEUVOSTO KUTSUISI SAARISTOMERIOHJELMAN SEURANTARYHMÄN 
ASIANTUNTIJAJÄSENEKSI PROFESSORI KALERVO VÄÄNÄSEN.

Professori Kalervo Väänänen on perehtynyt Saaristomeren tilan juurisyihin ja tarvittavien ratkaisujen mittakaavaan. Hänen selvitystyönsä pääkohdat on esitelty Saaristomeren Sinisessä Kirjassa.

Ilmastonmuutos, maatalouden ja puhtaan suomalisen ruoan uudet ratkaisut sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Saaristomeriohjelmasta kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vihreän siirtymän kansainvälinen malliesimerkki. 

Orgaanisten lannoitteiden valmistukseen investoiminen sekä uusien teknologioiden synnyttäminen fosforin saamiseksi kiertoon.
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Luottamuksen syntyessä Saaristomeren meren tilan suunnasta kohti parempaa kroonisen huononemisen sijaan avaisi ovia luontoelämysmatkailun kehittämiseen, tuotekehitykseen,  
tuotteistukseen ja logistiikkaan. Jo melko lyhyelläkin aikavälillä olisi mahdollisuus synnyttää alueelle uusia työpaikkoja, palveluyrityksiä ja matkailutuloa.

Ehdotamme professori Kalervo Väänäsen valintaa juuri siksi, että kolmen ministeriön, MTK:n ja muiden avaintahojen kanssa toteutettavalle Saaristomeriohjelmalle  
tulisi alusta alkaen varmistaa kokonaisvaltainen sisältö, jossa tietysti keskiössä on meren tilan parantuminen valtioneuvoston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi:  

Saaristomeri pois Helcomin hot spot -listalta vuoteen 2027 mennessä.

Professori Kalervo Väänäsen asiantuntemuksen ohella haluamme painottaa, että hän on sitoutunut työhön Saaristomeren puhtaan tulevaisuuden puolesta.

Hän on myös vastannut meille 27.8. iltapäivällä esittämäämme kysymykseen myöntävästi:

”Olisitko valmis osallistumaan Saaristomeriohjelman seurantaryhmän työhön lähivuosina, jos sinut siihen kutsuttaisiin”.

Emeritus professori Kalervo Väänänen on toiminut Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren selvityshenkilönä 1.8.2019 alkaen.

Hän on aiemmin ollut mm. Itä-Suomen yliopiston akateemisena rehtorina 2010–2012,

Turun yliopiston rehtorina 2012–2019, Suomen yliopistojen UNIFI ry:n hallituksen puheenjohtajana 2014–2015 sekä Suomen Akatemian hallituksessa 2004 –2009.

Tällä hetkellä hän vaikuttaa Saaristomeri-asiantuntijuuden ohella Oulun yliopiston hallituksessa sekä Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisen selvityshenkilönä.
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