1

Jakelussa mainituille

6.4.2016

Asia:

VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN–SUOMENLAHDEN
VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.
PÖYTÄKIRJA

Aika:

Tiistai 5.4.2016 klo 13.00–15.00

Paikka:

Videoneuvottelu

Läsnä:

Satu Pääkkönen, pj.
Jouni Törrönen
Kari Lehtinen
Pekka Häkkinen
Pertti Manninen
Juho Kotanen
Aarne Wahlgren
Matti Sipponen
Jari Mutanen
Heini-Marja Hulkko
Mauri Karonen
Esko Nylander
Markku Marttinen
Antti Mäntykoski, siht.

Uudenmaan ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus

Poissa:

Tommi Muilu
Leena Gunnar
Jorma Tiitinen

Hämeen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus

1.

Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen
Johtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Antti Mäntykoski toimii kokouksen sihteerinä.

2.

Ohjausryhmien edellisen kokouksen pöytäkirjan 11.12.2015 hyväksyminen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3.

Ohjausryhmien asettaminen kolmannelle kaudelle
Ympäristöministeriö on pyytänyt yhteensovittavia ELY-keskuksia valmistelemaan ehdotukset Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden
ohjausryhmien puheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi sekä sihteereiksi toimikaudelle 2016–2022. MMM on pyytänyt erikseen ehdotukset kalataloushallinnon edustajiksi.
Todettiin yksimielisesti, että vesienhoidon tärkeyden huomioiden Y-vastuualueen johtajien on syytä edelleen olla ohjausryhmän jäseninä. Sovittiin seuraavista muutokset kokoonpanoihin:
POKELY: jäseneksi Ari Niiranen Aarne Wahlgrenin tilalle
UUDELY: jäseneksi Eeva-Riitta Puomio Eija Lehtosen tilalle
POSELY: varajäsen selvitetään vielä
Sovittiin, että loput muutokset kokoonpanoihin toimitetaan koordinoiviin ELYkeskuksiin perjantaihin 15.4.2016 mennessä.

4.

Vesienhoidon alueelliset yhteistyöryhmät, vesienhoitoalueiden ohjausryhmät ja muut ryhmät kolmannelle vesienhoitokaudelle
Ympäristöministeriö ohjeistaa ELY-keskuksia yhteistyöryhmien perustamisesta
huhtikuussa. Tämän jälkeen ELY-keskusten tulee perustaa vähintään yksi yhteistyöryhmä alueelleen. Yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu myös alueellinen
merenhoidon suunnittelu.
Samaan aikaan ELY-keskukset perustavat alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät, joihin tulee samoja tahoja kuin vesienhoidon yhteistyöryhmiin. Ryhmien tehtävät poikkeavat kuitenkin toisistaan ja ryhmät on siitä syystä pidettävä erillisinä. Todettiin, että kalakantojen hoidon ja vesienhoidon suunnittelun
tulee olla hyvässä yhteydessä keskenään. Todettiin myös, että kalatalousalueiden roolia vesienhoidossa tulisi lisätä nykyisestä.
Keskusteltiin yhteistyöryhmien tehtävistä kolmannella suunnittelukaudella. Yhteistyöryhmiä tulisi kehittää tukemaan nykyistä enemmän toimenpiteiden toteuttamista ja uutta kokoonpanoa tulisi miettiä tältä kannalta. Yhteistyöryhmän
toimintaa tulisi kehittää myös ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja (työtilat,
sähköiset työskentelymallit jne.).

5.

Vesien- ja merenhoidon kehittäminen ja toimintamalliryhmä
Pertti Manninen esitteli vesien-ja merenhoidon toimintamalliryhmän tilannetta.
Ryhmässä on tehty palvelukuvauksia mm. kuulemista, verkkosivuja ja sidosryhmäyhteistyötä koskien. Palveluja tuodaan vuoden aikana kansalliseen palveluväylään. Sidosryhmänäkökulmaa on kartoitettu kyselyllä ja jatketaan konsultin avustuksella.
Keskusteltiin toimintamalleista ja vesienhoidon asiakkuudesta. Asiakkaalta tulisi saada palautteen ja konsulttityön perusteella tiedoksi se, millaisia palveluja
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asiakas vesienhoitotyöltä tarvitsee ja miten erilaiset palvelut tulee olla saatavilla. Keskeisinä asiakkaina todettiin vesien omistajat, rantakiinteistöjen omistajat ja muut vesien käyttäjät.
Mauri Karonen esitteli vesien- ja merenhoidon kehittämistä varten pidetyn työpajan alustavia tuloksia. Tilaisuudessa käytiin läpi uuden suunnittelukauden
haasteita ja kehitettiin ratkaisumalleja muuttuvaan toimintaympäristöön. Seuraavaan suunnittelukierrokseen vaikuttavat mm. vähenevät resurssit, aluehallinnon järjestelyt ja vesipuitedirektiivin uudistus. Tilaisuudessa käytiin läpi mm.
uuden suunnittelukauden tehtäviä, aikatauluja ja organisointia sekä edellisen
kauden toimenpiteiden toteutusta.
Organisointia muutetaan siten, että valtakunnalliset vesien- ja merenhoidon
ohjausryhmät yhdistetään. Samoin perustetaan yhteinen vesien- ja merenhoidon toimenpideryhmä, jonka lisäksi tarvittaessa perustetaan ad hoc ryhmiä eri
tehtäväkokonaisuuksia varten.
Todettiin, että kalatalouden edustuksen saaminen kaikkiin tarvittaviin ryhmiin
tulee olemaan haastavaa.
Todettiin, että jatkossa pitää miettiä parannetaanko vesienhoitotyön vaikuttavuutta valvontaa tehostamalla vai avustusten kautta? (keppi vai porkkana)
Tilaisuuden muistio lähetetään ELY-keskuksille niiden valmistuttua.

6.

Vesien- ja merenhoidon raportoinnit 2016
Juho Kotanen selosti EU-raportointia koskevat vesienhoitoalueen ja ELY-keskusten asiat. Vesienhoitosuunnitelmien raportointi oli tarkoitus tehdä 22.3.2016
mennessä, mutta teknisten vaikeuksien takia raportointi on yhä kesken. Raportointi on pyritty tekemään mahdollisimman keskitetysti SYKEssä ja vesienhoitoalueilla. Joitakin tarkentavia tietoja on kysytty ELY-keskuksilta.
Todettiin, että vesienhoitosuunnitelmien raportointi on hyvin laaja ja EU vaatii
raportoinnissa tietoja jopa tarkemmin kuin kansallisesti on suunniteltu.

7.

Vesienhoitosuunnitelmien julkaisu
Vesienhoitosuunnitelmat on julkaistu ja tallennettu Doriaan. Sovittiin, että
suunnitelmista ei tehdä keskitettyä paperipainosta.

8.

Muut asiat
Markku Marttinen kertoi ajankohtaisesta kalatalouden alueellisten yhteistyöryhmien perustamisesta. Rannikko-Suomen alueella muodostetaan kolme yhteistyöryhmää. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä valmistelee uudet kalastusalueiden rajat, jotka ELY-keskukset vahvistavat. Tavoitteena vähentää nykyisten
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kalastusalueiden määrää noin sataan. Matti Sipponen kertoi, että Järvi-Suomessa ryhmien toiminta on jo käynnistetty. Todettiin, että päällekkäisyyttä vesienhoidon yhteistyöryhmän tehtäviin on vain vähän.
9.

Ohjausryhmän evästykset uudelle suunnittelukierrokselle
Ohjausryhmällä ei ollut lisäevästyksiä vesienhoitoalueille. Aluehallintouudistuksen osalta odotellaan vielä poliittisia linjauksia ennen käytännön toteutusta.

10.

Ohjausryhmien seuraavat kokoukset ja kokouksissa käsiteltävät asiat
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.9.2016 klo 9-12.
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JAKELU:
Pekka Häkkinen
Leena Gunnar
Aarne Wahlgren
Jari Mutanen
Jorma Tiitinen
Satu Pääkkönen
Tommi Muilu
Kari Lehtinen
Matti Sipponen
Eija Lehtonen

Etelä-Savon ELY
Kaakkois-Suomen ELY
Pohjois-Karjalan ELY
Pohjois-Savon ELY
Etelä-Savon ELY
Uudenmaan ELY
Hämeen ELY
Keski-Suomen ELY
Pohjois-Savon ELY
Uudenmaan ELY

Marjukka Kilpeläinen
Visa Niittyniemi
Paula Mononen
Veli-Matti Vallinkoski
Timo Turunen
Harri Mäkelä
Ansa Selänne
Markku Marttinen

Etelä-Savon ELY
Kaakkois-Suomen ELY
Pohjois-Karjalan ELY
Pohjois-Savon ELY
Pohjois-Savon ELY
Hämeen ELY
Keski-Suomen ELY
Uudenmaan ELY

Pertti Manninen
Juho Kotanen
Mauri Karonen
Antti Mäntykoski

Etelä-Savon ELY
Etelä-Savon ELY
Uudenmaan ELY
Uudenmaan ELY

TIEDOKSI:
Koordinointiryhmät

