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Johdanto
Vesistöjä on kunnostettu Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Järvien, jokien ja niitä
pienempien vesistöjen kunnostusten toteuttajiksi tarvitaan tulevaisuudessa yhä useammin
yksityisiä toimijoita, kuten yhdistyksiä, osakaskuntia tai maanomistajia. Tukea tarvitaan myös
kunnilta ja yrityksiltä, sillä valtion osallistuminen kunnostuksiin vähenee ja rahoitusta
suunnataan yksityisille toimijoille. Maa- ja
metsätalousministeriön vuonna 2011 laatiman
vesitalousstrategian
mukaan
vesistöjen
hoidossa ja kunnostamisessa sekä kuivatushankkeissa pyritään edistämään paikallisyhteisöjen vastuunottoon ja ostopalveluihin
perustuvia toimintamalleja (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Paikallisten toimijoiden merkitystä kunnostustoiminnassa tulevaisuudessa korostetaan myös vuonna 2013
valmistuneessa Vesien kunnostusstrategiassa
(Olin, 2013) sekä tämän raportin kirjoittamisen aikana lausuntokierroksella olevassa
Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiassa
(Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia,
luonnos 28.10.2014).
Vapaaehtoisen kunnostustoiminnan osuus siis
kasvaa tulevaisuudessa, sillä vesienhoidon
valtakunnallisena tavoitteena olevaa vesien
hyvää ekologista tilaa ei saavuteta pelkästään
lakisääteisiin ympäristölupiin ja velvoitteisiin
perustuvilla vesienhoito- ja vesiensuojelutoimilla. Erityisesti rannikkoseuduilla, kuten
Pohjanmaan maakunnissa tästä tavoitteesta
ollaan monin paikoin vielä kaukana. Ehdotuksissa
vesienhoitosuunnitelmiksi
vuosille
2016−2021 perä ä nkuulutetaankin uusien
resurssien ohella uusia aktiivisia toimijoita
sekä hallintojen ja toimialojen rajat ylittäviä
keinoja vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Vesistöjen kunnostajia kannustetaan
tarkastelemaan vesistöään kokonaisuutena,
jossa vesistö ja sen valuma-alue ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Vesienhoidon toimenpiteitä tehdään usein
erilaisina hankkeina, joita ovat toteuttaneet
monenlaiset tahot. Hanketyöt on monesti
koettu sirpaleisiksi, ja vaikka hankkeet ovat
usein lyhyitä, niiden hallinnointi vaatii
suhteellisen paljon työtä (Reunanen, 2007).
Lisäksi hankkeiden suunnittelu ja mahdollisten
lupien sekä rahoituksen hakeminen vaativat
pitkäjänteistä työtä. Organisoitumalla yhteistyötä voidaan tehostaa ja vastuunjakoa selkiyttää. Myös vesien kunnostusstrategiassa painotetaan vapaaehtoisten organisaatioiden ja
yhteistyöverkostojen merkitystä (Olin, 2013).
Järjestäytyminen ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus, eikä organisaation ylläpito saa
muodostua
hoitotoimintaa
suuremmaksi
työksi, vaan organisoitumisen tapa ja laajuus
on syytä valita toiminnan mukaan (Joensuu ym.
2013).
Organisoitumisen tavoitteena on tehostaa
konkreettisten toimenpiteiden toteutumista ja
saatavilla olevien rahoitusmahdollisuuksien –
kuten EU-rahoituksen – täysipainoista hyödyntämistä. Vesien kunnostusten ohjaaminen
vapaaehtoisen organisaation muodossa parantaa yksittäisen kunnostajan mahdollisuuksia
saada neuvontaa ja tukea hankkeen läpiviemiseen ja keventää esimerkiksi kuntien vesienhoidon ohjaukseen liittyvää työtä. ELYkeskuksissa työaikaa varsinaiseen neuvontaan
on nykyisin käytettävissä vähän, vaikka
asiantuntemusta ja ohjeita on edelleen jossain
määrin saatavissa.
Omaehtoinen paikallinen vesistöjen kunnostustoiminta tarvitsee koordinointia. Myös
vesienhoitoalueittain laadittujen vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tavoitteiden toteutumiseksi on kaivattu niin sanottua
välittäjäorganisaatiota. Välittäjäorganisaatioita
voi olla vesienhoitoalueella useita. Välittäjäorganisaatiolle ei ole tarkkaa määritelmää tai
toimintamallia, vaan se voidaan ymmärtää
tietyksi toimintatavaksi tai tehtäväksi.
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Välittäjäorganisaation toiminta voidaan järjestää eri tavoin eri alueilla. Sen toiminnan tulisi
kuitenkin sisältää seuraavia elementtejä tai
joitakin niistä.
Hankkeiden kokoaja. Välittäjäorganisaatio
kokoaa pienistä hankkeista laajempia kokonaisuuksia ja etsii niille rahoitusta. Välittäjäorganisaatio edesauttaa rahoittajan ja toteuttajan kohtaamista.
Asiantuntija. Toimii vesienhoidon ja paikallisten olosuhteiden asiantuntijana alueellaan.
Neuvoja. Neuvoo ja tukee paikallisia kunnostajia hankkeiden läpiviemisessä ja rahoituksen
hakemisessa.
Pitkäjänteinen
hankkeiden
vireillä pito ja ohjaus.
Tiedottaja. Tiedottaa ajankohtaisista ja
tärkeistä asioista ja aktivoi toimijoita. Tietoisuus lisää toimintaa.
Vaikuttaja. Osallistuu esimerkiksi vesienhoitoalueensa vesienhoitosuunnitelman kommentointiin. Pyrkii vaikuttamaan vesien- ja ympäristönhoitohankkeiden toteuttamisedellytysten

paranemiseen ja yhteistyön lisääntymiseen eri
tasoilla.
Edellisten lisäksi hankkeiden toimenpiteiden
suunnittelijan sekä toteuttajan roolit ovat
välittäjäorganisaatiolle mahdollisia. Toteuttajaa tarvitaan erityisesti hankkeisiin, joille ei
löydy muuta toteuttajaa (esim. harvaan
asutuilla alueilla).
Välittäjäorganisaatioselvitys
kattoi
koko
hankealueen.
Selvityksessä
tarkasteltiin
vesienhoidon koordinointia Pohjois-Pohjanmaalla, jossa ei ole tällä hetkellä toimivaa laajaalaista vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestäytynyttä yhteistyötä sekä Etelä- ja KeskiPohjanmaan maakunnissa, joissa järjestäytyneitä yhteistyörakenteita on jo syntynyt
alueellisella tasolla. Selvitys tehtiin erikseen
Pohjois-Pohjanmaalle (osa I) sekä Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan muodostamalle eteläiselle
hankealueelle (osa II). Tuloksina esitellään
vaihtoehtoja välittäjäorganisaatioiksi sekä
vaihtoehtoihin perustuvat suositukset välittäjäorganisaation toiminnaksi lähivuosina.
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1. PohjoisPohjois-Pohjanmaan erityiskysymykset
Vesien ekologinen tila on Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen luokituksen mukaan heikoin
jokivesissä ja rannikolla. Eniten ongelmia on
Oulujoen eteläpuolella. Vesien tilaa heikentävät
Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi rehevöityminen ja maaperän aiheuttama vesistöjen
happamoituminen. Myös vesirakentaminen ja
säännöstely ovat muuttaneet monia vesistöjä.
Sitä vastoin suuret järvet ja pääosa Koillismaan
vesistöistä ovat ekologiselta tilaltaan hyvässä
tai erinomaisessa luokassa. Kokemukset
vesistöjen käyttöarvoista eivät aina vastaa
ekologisen tilan luokitusta. Niin ekologiselta
tilaltaan kuin käyttöarvoiltaankin hyvän
vesistön tilan saavuttamiseksi tarvitaan uusia
toimijoita toteuttamaan kunnostushankkeita
vesistöissä ja niiden valuma-alueilla.
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu kuuluvat
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Alueen
vesienhoitosuunnitelman päivitys vuosille
2016–2021 alkoi vuonna 2012. Uudella vesienhoitokaudella tarkastelu ulotetaan entistä
pienempiin vesimuodostumiin (Laine, 2014).
Esimerkiksi pienten jokien, purojen ja muiden
vesimuodostumien merkitys niin luonnon
monimuotoisuudelle,
kalataloudelle
kuin
virkistyskäytöllekin nousee entistä voimakkaammin esiin. Ehdotuksessa Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi
korostetaan myös sitä, että alueen erityispiirteisiin kuuluu huomattava määrä vesistöjä,
jotka sijaitsevat asutuksesta syrjässä, ja joiden
virkistyskäyttö on vähäistä (Laine, 2014).
Näissä vesistöissä myös paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta syntyvät kunnostushankkeet ovat harvinaisia.
Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan
erityispiirteenä on maantieteellinen, asukastiheyden
ja elinkeinorakenteen suuri vaihtelu. Pintaalaltaan suurin kunta on Pudasjärvi (5867 km2)
ja pienin Kempele (110 km2) (Kuntaliitto,
2013). Asukasluvultaan suurin on Oulu
(190 800 asukasta), pienin Hailuoto (990

asukasta) ja mantereella pienin kunta on
Merijärvi (1580 asukasta) (Kuntaliitto, 2013).
Suurimmissa kunnissa maakunnan pohjoisosissa on useisiin vesistöalueisiin kuuluvia
vesimuodostumia ja toisaalta eteläosissa yhden
päävesistöalueen ympärillä on useita pienempiä kuntia. Vesistöaluekohtaisesti tarkasteltaessa erityisen haastavia ovat Oulu- ja Iijokien
suuret, maakuntien poikki ulottuvat valumaalueet (edellinen 22 900 km2, jälkimmäinen 14
190 km2).
Vesienhoidon yhteistyön olisi toimittava eri
tasoilla niin hallinnolliset kuin muutkin rajat
ylittäen. Kokemus tasapuolisuudesta ja oman
panostuksen näkymisestä omalla vesistöalueella tulee olla johtoajatuksena esimerkiksi
mahdollista uutta organisaatiota perustettaessa. Vapaaehtoinen järjestäytyminen voi
tarkoittaa esimerkiksi yhdistyksen, säätiön tai
neuvottelukunnan perustamista vesien tilan
paranemisen edistämiseksi. Pohjois-Pohjanmaa erottuu lähes kaikista muista Suomen
maakunnista siinä, että sen alueella ei ole tällä
hetkellä yhtään laaja-alaista yksityistä toimijaa,
jonka varsinaisena tehtävänä olisi vesienhoito,
vesiensuojelu tai vesistöjen tilan yleinen
parantaminen.
Hallinnolliset rajat eivät aina noudata valumaalueiden rajoja, vaikka jokilaaksot ja maaston
vedenjakajat ovat suunnanneet asutusta ja
muita ihmistoimintoja läpi historian. Vesienhoidon suunnittelu vesistöaluekokonaisuuksittain on keskeinen tavoite vesienhoidossa,
mutta vesistöalueiden rajat eivät täysin
noudata maakuntien tai ELY-keskusten toimialueiden rajoja. Vesistöalueiden ja hallinnollisten rajojen välinen ristiriita asettaa toiminnalle käytännön rajoitteita. Kuitenkin jo
nykyisin on sovittu esimerkiksi Oulujoen ja
Iijoen vesistöalueiden hoidon koordinoinnista
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, vaikka
ne ulottuvat Kainuun ja osin myös Lapin ELYkeskusten vastuualueille. Suomessa esimer9

kiksi toimialueeltaan eri maakuntiin ulottuvat
vesienhoitoyhdistykset joutuvat asioimaan
päällekkäin useamman ELY-keskuksen kanssa.
Käytännön työskentelyn kannalta tällainen
järjestely ei välttämättä ole tavoiteltava. Hallinnolliset rajat eivät saa kasvaa esteiksi eri
alueiden väliselle yhteistyölle, mutta ne on
otettava huomioon muodostettaessa toimivia
kokonaisuuksia vesienhoidon koordinoimiseksi.
Välittäjäorganisaatiosta on kirjoitettu muun
muassa näin: Toisaalta välittäjäorganisaatio voi
olla oma organisaationsa, mutta toisaalta
välittäjäorganisaatio voi kuvata myös minkä
tahansa organisaation (tai sen osan) roolia tai
toiminnan tavoitetta. (Smedlund ym. 2005).
Tässä työssä on pohdittu välittäjän toimintaa
erillisenä organisaationa, mutta erityisesti

keskitytty selvittämään välittäjän roolia ja
toiminnan tavoitteita paikallisen kunnostajan
näkökulmasta. Välittäjäorganisaatio toimii
sananmukaisesti välittäjänä ja yhteistyötahona
eri toimijoiden kuten viranomaisten, tutkijoiden, hankeammattilaisten, yritysten, rahoittajien ja paikallisten kunnostajien kesken (kuva
1).
Pohjois-Pohjanmaata koskeva välittäjäorganisaatioselvitys koostui vapaaehtoisen järjestäytymisen toimintamallien kartoittamisesta,
muualla Suomessa toimivien välittäjäorganisaatioiden haastatteluista, seminaarista ja
yleisistä keskustelutilaisuuksista sekä sidosryhmäkokouksista.

Kuva 1. Välittäjäorganisaation alustava sijoittuminen vesienhoidon toimijakenttään Pohjois-Pohjanmaalla.
Välittäjäorganisaatio tukee ja neuvoo paikallista toteuttajaa kunnostushankkeissa yhteistyössä ELY-keskuksen,
vesienhoidon asiantuntijaorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa. Välittäjäorganisaatio voi myös itse toteuttaa
hankkeita. Lisäksi ELY-keskus on myös tulevaisuudessa mukana joidenkin merkittävimpien hankkeiden
toteutuksessa. Vesistöaluekohtaisissa neuvottelukunnissa (tai vesienhoitoryhmissä) käydään keskustelua eri
sektoreiden poikki ja valuma-aluekokonaisuus huomioiden.
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2. Vapaaehtoisee
Vapaaehtoiseen järjestäytymise
järjestäytymiseen perustuvia toimintamalleja
toimintamalleja
Hankkeen aikana kartoitettiin Suomessa jo
toimivia järjestäytymisen muotoja vesiensuojelussa ja kunnostuksissa. Järjestäytymistä
on tapahtunut niin paikallisella tasolla, vesistöaluetasolla kuin maakunnallisella ja laajemmallakin alueella. Järjestäytymisen syyt ovat
vaihdelleet esimerkiksi säännöstelyn aiheuttamien ristiriitojen sovittelusta ja ehkäisystä
tarpeeseen ilmaista ja toteuttaa yhteistä
tahtotilaa vesistön tilan parantamiseksi.

2.1.

Yhdistys

Yhdistys on verrattain kevyt ja joustava
organisaatio. Yhdistyksen perustaminen lähtee
paikallisesta aktiivisuudesta. Vesistöjen kokonaisvaltaisen hoidon kannalta vesienhoitoyhdistyksen toiminta-alueen tulisi noudattaa
maantieteellisiä valuma-alueen rajoja, mutta
yhtä tärkeää on aito halu yhteistyöhön ja luonnollisten yhteistyökumppanien löytyminen.
Rekisteröity yhdistys on oikeudellinen yksilö,
jota velvoittavat yhdistyslaki sekä esimerkiksi
verotukseen liittyvät lait. Yhdistyksen on
sääntömääräisesti nimettävä hallitus ja pidettävä vuosikokoukset.
Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten verkosto
kattaa suuren osan Suomea. Vesiensuojeluyhdistysten käytännön toiminta kuitenkin
vaihtelee. Yhdistykset ovat vastanneet esimerkiksi teollisuusyritysjäsentensä velvoitetarkkailuista ja lupahakemuksista. Ne ovat usein
myös aloitteentekijöitä ja edistävät kunnostushankkeita. Tutkimustyö tehdään ja rahoitetaan
pääasiassa ulkopuolisin voimin (Reunanen,
2007). Puhtaasti aatteellisen toiminnan lisäksi
yhdistysten toimintaan voi sisältyä myös
muuta voittoa tavoittelematonta toimintaa,
kuten jäsenille suoritettavia toimeksiantoja
omakustannehintaan sekä hanketoimintaa.
Yhdistysten luonne on muuttunut ajan kuluessa. Usein vesiensuojeluyhdistys on perustettu jonkin yhteisen ongelman seurauksena

(kalojen makuhaitat, säännöstelyyn liittyvät
ristiriidat, velvoitetarkkailujen koordinoinnin
tarve), jolloin on syntynyt selkeä tarve
asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatiolle. Myöhemmin kehitys on johtanut eräissä tapauksissa kohti kaupallista laboratoriotoimintaa,
toisissa taas hanketoimintaa.
Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten perusperiaatteena on ollut, että niihin kuuluu eri
tahoja, sekä kuormittajia että suojelijoita.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen silloinen toiminnanjohtaja Harri
Westerling totesi Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistyksen perustavassa kokouksessa
vuonna 1980 pitämässään esitelmässä vesiensuojeluyhdistysten perustamisesta seuraavaa:
Yhteisenä päämääränä oli luoda yhteys vesiensuojelun virallisen portaan ja kentän välille. -Omatessaan vankan asiantuntemuksen ja
tietopohjan vesien kehityksestä ja tilasta sekä
niihin ja luottamukseen perustuvat yhteydet
vesiviranomaisiin yhdistykset ovat kykeneviä
sovittelemaan ja ehkäisemään ristiriitojen syntymistä toimialueidensa tiettyjen aluekokonaisuuksien vesiensuojelun ongelmia ratkottaessa.
Kaikkien vesiensuojeluyhdistysten toiminta ei
kuitenkaan välttämättä täytä tässä yhteydessä
tarkoitetun välittäjäorganisaation tunnusmerkkejä. Sirpaleisten hankkeiden kokoaminen yhteen hankekokonaisuuksiksi, hankkeistamiseen liittyvän yleisen neuvonnan ja
verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen paikallisille toteuttajille sekä hankkeiden ”vireillä
pito” eivät ole kuuluneet kaikkien vesiensuojeluyhdistysten toimintaan, kenties pois
lukien 2000-luvulla yleistynyt hanketoiminta,
joka on voinut sisältää myös suurelle yleisölle
suunnattua neuvontaa (esim. jätevesineuvonta) ja tiedotusta.
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Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaalla ei nykyisin ole alueellista
vesiensuojeluyhdistystoimintaa. Oulun vesiensuojeluyhdistys ry (sittemmin Oulun läänin
vesiensuojeluyhdistys ry) perustettiin vuonna
1970 ja toiminta jatkui aina vuoteen 2005.
Yhdistyksen toiminnan kuvaus perustuu yhdistyksen sääntöihin sekä entisten toiminnanjohtajien Mikko Pajusen ja Seppo Miettusen
henkilökohtaisiin tiedonantoihin.
Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksellä oli
laajimmallaan noin 150 jäsentä, ja sen toiminta
ulottui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin. Toiminta alkoi hiipua 1990-luvulla,
kun jäsenten määrä väheni säästöpyrkimysten
seurauksena, ja kuntien panostaminen hanketoimintaan lisääntyi. Lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten yleistyminen oli
vähentänyt yhdistyksestä koettua hyötyä ja
ELY-keskus alkoi panostaa voimakkaasti
hanketoimintaan myös vesienhoidossa. Vesiensuojeluyhdistyksen alueellisen laajenemisen
koettiin myös heikentävän vanhojen jäsenten
sitoutumista.
Yhdistyksen toiminta-alueen laajuus aiheutti
haasteita, sillä matkustamiseen kului paljon
aikaa ja rahaa. Hajautetumpi malli olisi voinut

myös edistää jäsenistön sitoutumista, ja
vähentää jäsenten välistä kilpailua. Toiminnassa korostui yhteistyö avainhenkilöiden
(kuntien ympäristösihteerit, kalastuskuntien
esimiehet, aktiivit yksityishenkilöt) sekä
Kalatalouskeskuksen kanssa. Neuvottelevuutta
ja puolueettomuutta pidettiin yhdistyksessä
tärkeinä arvoina. Nimessä sana ”suojelu”
karkotti joitakin osapuolia, ja muualla
Suomessa otettiinkin usein nimeksi ”Vesi ja
ympäristö ry”. Myös vesienhoito koetaan usein
aktiivisempaa toimintaa kuvaavaksi ja vesien
käyttöä puoltavammaksi termiksi kuin vesiensuojelu.
Yhdistyksen toiminta, tehtävät ja jäsenmaksuperusteet määritellään sen säännöissä. Oulun
läänin vesiensuojeluyhdistyksen säännöt vastasivat monilta osin muiden Suomen vesiensuojeluyhdistysten sääntöjä. Kuitenkin jäsenmaksuperusteissa kuntien jäsenmaksuille ei
ollut määritelty kattoa, jolloin Oulun kaupungin
osuus asukasluvultaan suurimpana nousi
huomattavan korkeaksi pienten kuntien osuuden jäädessä vastaavasti pieneksi. Oulun läänin
vesiensuojeluyhdistyksen yhteyteen ei perustettu esimerkiksi laboratoriota. Yhdistys palveli
kuitenkin monipuolista jäsenistöään suorittamalla erilaisia tutkimuksia ja selontekoja
sekä antamalla asiantuntijalausuntoja.

Kuva: Saara Pönkkö
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2.2.

Säätiö

Säätiö on perustettu säädekirjalla tietyn pääoman hallinnoimiseksi. Se eroaa yhdistyksestä
siinä, että säätiössä ei ole varsinaisesti jäseniä,
eikä siihen siten voi liittyä jälkikäteen. Perustajat eli säädekirjan allekirjoittajat lahjoittavat
säätiölle tietyn perustamispääoman. Säätiön
hallitus muodostetaan perustajien edustajista.
Hallitus vastaa säätiön tavoitteiden toteuttamisesta. Säätiö voi vastaanottaa rahallista
tukea ja lahjoituksia ulkopuolisilta. Lisäksi
säätiö voi moninkertaistaa tulonsa hanketoiminnalla ja muun toiminnan tuotoilla.
Säätiön oikeudellinen asema on vastaava kuin
rekisteröidyn yhdistyksen. Erityisesti toiminnallinen
säätiö
muistuttaa
muutoinkin
yhdistystä.
Tunnettuja vesienhoidon ja -suojelun sekä
kunnostusten edistämiseksi perustettuja säätiöitä ovat Vanajavesikeskuksen taustalla vaikuttava Vanajavesisäätiö, Vesijärvisäätiö, Aurajokisäätiö sekä Pyhäjärvi-instituuttisäätiö. Näistä
vanhin Pyhäjärvi-instituuttisäätiö perustettiin
1989 kolmen kunnan sekä kolmen yrityksen ja
Turun yliopiston allekirjoitettua säädekirjan.
Aluksi toiminta keskittyi elintarviketeollisuuden tukemiseen, sittemmin vuonna 1995
perustettu Pyhäjärven suojelurahasto yhdistettiin instituuttiin ja perustettiin vesistötoimiala. Myöhemmin toimintaan on tullut
mukaan myös kaksi muuta alueen kuntaa sekä
kaksi yritystä. Vesistötoimialan perusrahoitus
on noin 154 000 euroa vuodessa. Rahoitusta
lisätään
merkittävällä
hanketoiminnalla.
Pyhäjärvi-instituutti on määritellyt tehtäväkseen edistää ja kehittää elintarviketaloutta
ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta
ja muuta kehitystoimintaa. Vesistöjen tila,
vesiensuojelu ja -kunnostus on erityisosaamisalue, jonka puitteissa instituutti toteuttaa
hankkeita ja myy kunnostuksiin liittyviä
neuvonta- ja suunnittelupalveluita sekä edistää
vesiensuojeluun liittyvää tietoisuutta Pyhäjärvellä ja lähialueella.

Aurajokisäätiön perustivat vuonna 1993 jokivarren kuusi kuntaa ja kaupunkia sekä MTK
Varsinais-Suomi ja Lounais-Suomen Kalastusalue. Säätiön tavoitteena on paitsi Aurajoen
ekologisen tilan ja veden laadun kohentaminen,
myös maisema-arvojen ja virkistyskäytön
parantaminen. Säätiö ylläpitää myös Aurajoen
opastuskeskusta, jossa on muun muassa
kahvila- ja kanootinvuokraustoimintaa. Pääasiassa toiminnan rahoitus perustuu kuitenkin
säätiön perustajakuntien vuotuisiin toimintaavustuksiin sekä projektirahoitukseen. Aurajokisäätiö toteuttaa tavoitteitaan edistäviä hankkeita ja tekee tiedotus- ja valistustyötä.
Vesijärvisäätiö on vuonna 2008 perustettu
säätiö, jonka tarkoituksena on kerätä varoja
Puhdas Vesijärvi -ohjelmalle Vesijärven ja säätiön toiminta-alueen muiden pienten järvien
kunnossapitoon ja seurantaan (Joensuu ym.
2013). Säätiö toteuttaa hankkeita tai on niissä
osarahoittajana. Yritysyhteistyön ja tempausten avulla kartutetusta säätiön rahastosta
jaetaan avustuksia toimenpiteitä toteuttaville
toimijoille. Vesijärvisäätiön perustajina oli 3
kuntaa tai kaupunkia sekä 3 yksityistä yhteisöä. Esimerkiksi vuonna 2012 säätiöllä oli 16
yritystä päätukijoina, jotka olivat sitoutuneet
rahoittamaan toimintaa kolmivuotiskaudeksi
vähintään 10 000 eurolla vuodessa. Vesijärvisäätiön toteuttaman Vesijärviohjelman budjetti
oli vuonna 2012 miljoona euroa, josta säätiö
hallinnoi 670 000 euroa ja Lahden seudun
ympäristöpalvelut 330 000 euroa.
Vanajavesisäätiö perustettiin vuonna 2012
taustavoimaksi Vanajavesikeskukselle. Vanajavesikeskus perustettiin ja sen toimintaa kehitettiin hanketyönä Hämeen liiton alaisuudessa
muutamaa vuotta aikaisemmin (S. ManninenJohansen, 13.2. 2014). Säätiön perustajia oli
kahdeksan (4 kuntaa tai kaupunkia ja 4 yksityistä tahoa), mutta rahoitusta on saatu kaikilta
alueen 11 kunnalta sekä useilta yrityksiltä.
Hämeenlinnan kaupungin rahoitusosuus tavoitellusta 500 000 euron kokonaisvuosibudjetista on ollut ylivoimaisesti suurin.
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Vanajavesikeskuksen tavoitteena on edistää
viittä eri toimintalinjaa: 1. Vesiensuojelu, tutkimus, kunnostus ja hoito, 2. Elinkeinoelämä,
matkailu, virkistyspalvelut, 3. Kulttuurimaisemat ja luonnon monimuotoisuus, 4. Ilmastonmuutoksen hillintä, vaikutukset ja siihen
sopeutuminen, 5. Viestintä. Vanajavesikeskus
toteuttaa ja avustaa hankkeita. Vuonna 2014 se
jakaa pieniä kunnostusavustuksia myös paikallisille toimijoille.
Yhteistä näille säätiöille on toimiminen yhden
yhteisen vesistökokonaisuuden hyväksi. Usein
merkittävin panostus on tullut alueiden kunnilta, ja maakuntien liitot ovat olleet alusta asti
tiiviisti mukana yhteistyössä. Säätiö on koettu
vakaaksi malliksi sitoutumisen ja toiminnan
jatkuvuuden kannalta, ja sen tuovan myös
painoarvoa hankittaessa esimerkiksi teollisuuden rahoitusta, vaikka säätiön perustamista
sinänsä pidetään raskaana prosessina verrattuna kevyeen ja joustavaan yhdistykseen
(Joensuu ym. 2013).

2.3.

Maakunnallinen vesistöohjelma

Pro Saaristomeri -ohjelma perustuu VarsinaisSuomen ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen
liiton väliseen vesien ja merenhoidon toteuttamista koskevaan sopimukseen. Ne osallistuvat vesien- ja merenhoidon toteutukseen
järjestämällä ohjelman toiminnan ja ottamalla
sen muutoinkin huomioon omassa toiminnassaan. Ensimmäinen sopimus solmittiin
1999 ja kolmas sopimuskausi kattaa vuodet
2010–2015. Suuri osa toiminnasta tapahtuu
vesistöalueryhmissä. Ryhmät toimivat toimenpiteiden suunnittelussa, priorisoinnissa ja
hankkeistamisessa. Vesistöalueryhmät koostuvat valuma-alueella eri tavoin vaikuttavista
toimijoista. Lisäksi maakunnallisissa teemaryhmissä käsitellään vesienhoitoon liittyvää 1)
tutkimusta 2) ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta sekä 3) menetelmiä ja teknologioita.
Ensimmäiset 10 vuotta Varsinais-Suomen liitto
rahoitti
toimintaa
maakunnankehittämisvaroista.

Satavesi eli Satakunnan vesistöohjelma perustuu Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen sekä Satakunnan ELY-keskuksen
solmimaan, viisi vuotta kerrallaan voimassa
olevaan yhteistyösopimukseen. Ensimmäinen
sopimuskausi alkoi vuonna 2002 ja uusin on
voimassa vuodet 2010–2015. Ohjelman koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa VarsinaisSuomen ELY-keskus. Ohjelma toimii valumaaluekohtaisesti Satakunnassa sekä Selkämerellä. Ohjelma saa rahoitusta osin pysyvistä
resursseista ja osin hankerahoituksesta. Ohjelman puitteissa on muun muassa perustettu
vesistöalueryhmiä, joiden sihteereinä Satavesiohjelman henkilöstö toimii. Ryhmissä ovat
mukana kunkin alueen vesienhoidon kannalta
keskeisimmät toimijat, ja niiden tehtävinä on
osallistua vesien- ja merenhoidon toteuttamiseen Satakunnassa sekä pohtia keinoja
niiden edistämiseen ja hankkeistaa keskeisimmät ideat konkreettisiksi projekteiksi (Satakunnan vesistöohjelma Satavesi. Toimintasuunnitelma 2010–2015).
Vesienhoidon toimenpiteitä koordinoidaan
Satavesi- ja Pro Saaristomeri -ohjelmien kautta.
Molemmissa ohjelmissa jokaiselle vesistöalueelle on laadittu kehittämisohjelmat, joita
päivitetään toimenpiteiden toteutumisen edetessä. Ohjelmien tavoitteiksi on kirjattu muun
muassa tiedotus ja verkostoituminen, yhteistyön edistäminen, vesien tilaan, kunnostukseen
ja kunnostusmenetelmiin liittyvän tiedon
tarjoaminen sekä kansalaistoiminnan neuvonta
ja tukeminen. Kansalaistoimintaa on toteutettu
pääasiassa hankkeiden kautta (esim. VELHOhankkeessa Omat vedet paremmiksi -kampanja).
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2.4.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnat toimivat linkkinä toimijoiden välillä. Neuvottelukuntien jäsenillä on
yleensä asiantuntemusta ideoiden hankkeistamiseksi. Neuvottelukunta ei kuitenkaan itse voi
toteuttaa konkreettisia toimia. Esimerkiksi
Kalajoen vesienhoitoryhmä, Mynälahden neuvottelukunta, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle sekä
Pohjanmaalle sijoittuvat jokilaaksokohtaiset
neuvottelukunnat sekä Saarijärven reitin
neuvottelukunta kokoavat yhteen toimijoita eri
aloilta. Neuvottelukunta voi kokoontua säännöllisesti määräajoin tai tarpeen vaatiessa.
Sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan että Saarijärven reitin neuvottelukunnissa kokousten
sisällöistä vastaa ELY-keskus. Mynälahden
neuvottelukunnan kutsuu koolle joku jäsenistä
tarpeen mukaan (Joensuu ym. 2013). Kalajoen
vesienhoitoryhmä kokoontuu tällä hetkellä
kuntien johdolla.
Neuvottelukunta on organisaatiomallina kevyt.
Kustannukset koostuvat lähinnä sihteerintyöstä eli kokousten valmistelusta, koolle
kutsumisesta ja tiedottamisesta. Tähän tarvitaan kuitenkin työaikaa, ja toiminnan jatkuvuuden kannalta kynnyskysymykseksi voi
muodostua nimenomaan sihteerintyön järjestäminen (kokouksen koolle kutsuminen), jos
ELY-keskuksella ei ole siihen mahdollisuutta.
Lisäksi eri toimijoiden sitoutuminen neuvottelukuntatyöhön voi olla vaihtelevaa (Pihlaja,
2008), mikä heikentää neuvottelukunnan
uskottavuutta ja tuloksellisuutta. Parhaimmillaan neuvottelukunta on kuitenkin vaikuttava toimija, joka edistää tietoisuutta ja aitoa
vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Neuvottelukunnalla voidaan Joensuun ym. (2013)
mukaan joissakin tapatuksissa katsoa olevan
jopa enemmän poliittista vaikuttavuutta kuin
yhdistyksellä.

2.5.

Muut organisaatiot
organisaatiot

Osakaskunnat hallinnoivat yksityisiä vesialueita, jotka ovat usean kiinteistön yhteisesti

omistamia. Suomessa on yli 20 000 yhteistä
vesialuetta, joiden hoidosta vastaa osakaskunta. Osakaskunta muodostuu osakkaista,
joita ovat yhteisen alueen kiinteistöjen omistajat. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä
aluetta koskevista asioista samalla tavalla kuin
kiinteistön omistaja päättää omasta kiinteistöstään (Kalatalouden keskusliitto, 15.12. 2014).
Monet osakaskunnat ovat järjestäytymättömiä,
jolloin säännöllisiä kokouksia ei välttämättä
pidetä. Tavoitteena onkin järjestäytymisen
edistäminen.
Osakaskuntatoiminnasta
on
perustietoa nettisivuilla www.ahven.net.
Nykyisin osakaskuntia voi olla pienellä alueella
lukuisia ja omistussuhteet epäselviä. Osakaskuntien yhdistäminen laajemmiksi esimerkiksi
järvikohtaisiksi toimijoiksi voisi tuoda mukanaan monia hyötyjä. Vilskan (2013) mukaan
laajemmassa osakaskunnassa hallinto ja
päätöksenteko kevenevät ja kulut pienenevät.
Lisäksi vesialueiden kokonaisvaltainen hoito
hyötyisi laajemmista osakaskunnista, sillä niillä
olisi käytössään enemmän resursseja ja
paremmat mahdollisuudet toteuttaa tehokkaampia ja laaja-alaisempia toimenpiteitä.
Suuri aktiivinen osakaskunta on myös uskottavampi vaikuttaja alueellaan. Yhteistyötä
viranomaisten kanssa esimerkiksi kansallisten
rapu- ja kunnostusstrategioiden sekä ammattikalastuksen kehittämiseen liittyvän strategian
puitteissa voitaisiin tiivistää.
Laajempi osakaskunta voisi ottaa isomman
roolin vesien kunnostusten ja kalastonhoidon
koordinoinnissa esimerkiksi koko järven
alueella. Toisaalta isoissa osakaskunnissa
haasteeksi on koettu tasapuolisuuden täyttyminen: mihin käytettävissä olevat rahat
kulloinkin sijoitetaan, kun osakaskunnan omistuksessa on useita järviä? Osakaskuntien
yhdistymiseen vaikuttavat Vilskan (2013)
mukaan muun muassa toimijoiden aktiivisuus,
eri osapuolten välinen luottamus ja myös
toimituskustannukset. Osakaskuntien yhdistyminen edellyttää, että kukin yhdistyvä osakas-
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kunta päättää asiasta kokouksessaan yhteisaluelain mukaisesti.
Kalastusalueet ovat vesialueiden omistajien ja
kalastajien muodostamia yhteistoimintaelimiä,
joilla on useita kalastuslakiin liittyviä hallinnollisia tehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä.
Kalastusalueet muun muassa laativat alueensa
käyttö- ja hoitosuunnitelman. Ne päättävät
myös rauhoituspiireistä. Kalastusalueiden koko
vaihtelee, mutta niihin voi kuulua yhden tai
useamman kunnan alueella sijaitsevia vesiä,
jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen. Pohjois-Pohjanmaalla on
nykyisin 13 kalastusaluetta, joista kuusi on
Oulun Kalatalouskeskuksen jäseniä. Kalastusalueiden rahoitus perustuu kalastuslakiin.
Rahoitus koostuu osin kalastusviranomaisen
jakamista kalastuksenhoitomaksuvaroista ja
osin varainhankinnasta, kuten kalastuslupien
myynnistä. Kalastusalueet ovat toteuttaneet
joitain kunnostushankkeita, ja toimineet myös
luvanhakijoina (esim. Iijoen lohien ylisiirtoluvan haltijana Iijoen vesistön kalastusalue
siirrettäessä lohia jokisuulta voimalaitosten
ohi), mutta niitä on pidetty alihyödynnettynä
toimijana.

Kalatalouskeskukset ovat yhdistyksiä, joiden
tehtäviä ovat kalatalouteen liittyvä neuvontaja edunvalvonta sekä kalatalouden edistäminen. Myös vesialueilla toimivien osakaskuntien toiminnan edistäminen on kalatalouskeskusten keskeinen tehtävä. Kalatalouskeskukset toimivat pääosin maakunnallisesti.
Ne saavat rahoitusta osin valtiolta kalastuksenhoitomaksuvarojen kertymästä maa- ja metsätalousministeriön kautta ja osin oman toiminnan eli palveluiden tuoton tuloista. Kalatalouskeskusten jäseniä ovat muun muassa kalastusalueet ja osakaskunnat.
Pohjois-Pohjanmaalla Oulun kalatalouskeskus
toimii ProAgria Oulun yhteydessä. Valtakunnallisesti osa Kalatalouskeskuksista on järjestäytynyt ProAgria-keskusten yhteyteen, ja osa toi-

Kalatalousalueet ovat uuden valmisteilla
olevan kalastuslain mukainen nimitys nykyisille kalastusalueille. Uusi kalastuslaki tuo
todennäköisesti muutoksia kalastus-/kalatalousalueiden toimintaan ja yhteistyöhön. Kalatalousalueet voivat yhdistymisten ja uudelleen
jakojen kautta muodostaa laajempia kokonaisuuksia kuin nykyiset kalastusalueet. Valumaaluekohtainen
kokonaisuuden
tarkastelu
korostuu uudessa laissa, mikä lisää yhteistyötä
muun muassa jokialueiden ja rannikon kalastusalueiden kesken ja lisää käyttö- ja hoitosuunnitelmien painoarvoa. Tulevien kalatalousalueiden rajat pyritään sovittamaan
mahdollisimman hyvin yhteen vesienhoidon
aluejaon kanssa. Myös valuma-aluekunnostushankkeet nousevat tulevaisuudessa entistä
enemmän kalastonhoitohankkeiden rinnalle
kalatalousalueiden toiminnassa.
Kuva: Saara Pönkkö
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mii itsenäisinä yhdistyksinä. Kalatalouskeskus
tarjoaa neuvontaa esimerkiksi virtavesikunnostuksissa, ja yhteys ProAgriaan mahdollistaa monipuolisemman osaamisen hyödyntämisen myös valuma-alueella tapahtuvissa
toimenpiteissä.
Kalatalouden keskusliitto on valtakunnallinen
kalatalouden edistämis- ja kehittämisjärjestö.
Sen jäseniä ovat 28 maakunnallista kalatalouskeskusta tai kalastajaliittoa (Kalatalouden
keskusliitto, 15.12. 2014). Maakunnalliset jäsenet edustavat puolestaan yhteensä 3000
osakaskuntaa, 200 kalastusaluetta, 150 kalastajaseuraa ja 150 muuta kalastajayhteisöä.
Osuuskuntia on perustettu tai harkittu perustettaviksi lähinnä suurten yksittäisten hankkeiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi kalatiehankkeissa on harkittu muun muassa kuntien
muodostaman osuuskunnan perustamista kalatien hallinto-organisaatioksi (rakennuttaja,
ylläpitäjä ja luvanhakija). Toisaalta Reunasen
(2007) mukaan paikallisilla osuuskunnilla voisi
erityisesti maaseudulla olla merkittäviä mahdollisuuksia uusien palvelujen järjestäjänä tai
kunnostusorganisaationa. Osuuskunta voisi
hankkia kunnostusvaroja täydentämään ulkopuolista rahoitusta ja talkootyötä. Reunasen
(2007) mukaan paikallinen päätöksenteko ja
vastuunjako korostuisivat osuuskuntamallissa.
Myös osakeyhtiö on mahdollinen malli myydä
neuvontapalveluja, suunnittelua ja kunnostusten toteutustoimenpiteitä.
Leader-ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä,
jotka kannustavat maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan ja rahoittavat muun
muassa yleishyödyllisiä hankkeita maaseuturahaston varoista. Viisi Leader-ryhmää
toimii osittain tai kokonaan Pohjois-Pohjanmaan alueella (Rieska-Leader, KeskipisteLeader, Nouseva Rannikkoseutu ry, Oulun
seudun Leader ry ja Koillismaan Leader ry (ent.
Myötäle ry)). Leader-ryhmät ovat tärkeä linkki
verkostoyhteistyössä, kun halutaan tavoittaa
maaseudun paikalliset toimijat. Niillä voisi olla
merkittävä rooli myös pienimuotoisten vesistö-

kunnostusten rahoittamisessa. Leader-ryhmät
ovat itsenäisiä toimijoita. Niiden rahoituskohteiden painotukset vaihtelevat Suomessa eri
alueiden kesken ja myös Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan sisällä, sillä strategiat laaditaan
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Osa Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivista
Leader-ryhmistä on kirjannut pienimuotoisten
vesistökunnostusten rahoittamisen toimintaansa linjaaviin paikallisiin kehittämisstrategioihin ohjelmakaudelle 2014−2020.

2.6.

Yhteistyöverkostot

Yhteistyöverkostojen kautta voidaan lisätä tietoisuutta vesistökunnostusten tarpeellisuudesta ja tietoa mahdollisuuksista. Toimivassa
verkostoyhteistyössä verkoston jäsenet tuntevat toistensa vahvuudet ja osaamisen, joita
voidaan hyödyntää yhteistyössä puolin ja
toisin. Yhteistyöverkostot ovat edellytys myös
toimivalle tiedonkululle. Verkostot voivat olla
virallisia sopimuksiin pohjautuvia verkostoja
tai epävirallisia keskusteluryhmiä.
Kaupungeissa ja kunnissa on perustettu
erilaisia kylien ja kunnan yhteistyö- ja
tiedonvälityselimiä. Tällaisia toimii myös
Pohjois-Pohjanmaalla kuten Kyläasiain neuvottelukunta Kuusamossa, Iin kylien neuvottelukunta sekä Haapajärven, Pyhäjärven ja
Pudasjärven kyläneuvostot. Kylä- ja asukasyhdistysten maakunnallinen edunvalvontajärjestö Pohjois-Pohjanmaan kylät ry edistää
yhteistyötä kylien sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan
kylät ry on mahdollinen yhteistyökumppani
myös vesistökunnostusasioissa, sillä se tavoittaa suuren osan Pohjois-Pohjanmaan aktiivisista kylistä.
Valtakunnallinen
vesistökunnostusverkosto
kokoaa yhteen kaikki kunnostuksista kiinnostuneet toimijat sekä välittää tietoa ja kokemuksia järvien, virta- ja pienvesien sekä
merenlahtien kunnostuksesta. Verkosto muun
muassa julkaisee uutiskirjettä ja järjestää
vuosittaisia seminaareja. Vuonna 2011 perus17

tettua vesistökunnostusverkostoa koordinoi
Suomen ympäristökeskus.
Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi on epävirallinen työryhmä, joka
pyrkii parantamaan tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta kehittämishankkeiden, vesivoimayhtiöiden, tutkimuksen ja kalatalousviranomaisten välillä. Keskeistä vaelluskalafoorumin
toiminnassa on avoin keskustelu ja kansallisen
kalatiestrategian tavoitteiden toteutumisen
edistäminen.

2.7.

Muita yhteistyösopimuksia

• Yhteistarkkailuina toteutettavat jätevedenpuhdistamojen, teollisuuslaitosten ja säännöstelyluvanhaltijoiden velvoitetarkkailut
ovat tuottaneet yhteistyösopimuksia toimijoiden kesken eri vesistöissä ja vesistöalueilla.
• Puitesopimus Iijoen vesistön kunnostettujen jokien kalataloudellisten istutus- ja
seurantavelvoitteiden toteuttamisesta siirsi
velvoitteiden toteutusvastuun vuodesta
1986 lähtien Metsähallitukselle. Sopijoina
olivat Metsähallitus, Kalatalouden keskusliitto ja MTK. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa puitesopimuksessa Metsähallitus
sitoutui korvaamaan uittoväylillä aikoinaan
aiheutetut maa- ja vesialuevahingot sekä
tekemään kalaistutuksia Iijoen koskiin.
• Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja
moninaiskäytön puitesopimus solmittiin
1998, jolloin osapuolina olivat Fortum

Power and Heat Oy, Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun ELY-keskukset sekä Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan kunnat. Vuonna 2014
sopimuksen
päivittämisen
yhteydessä
puitesopimus laajeni kattamaan Paltamon,
Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat
ja siihen liittyi myös Oulun energia. Vapaaehtoisuuteen perustuvalla sopimuksella
pyritään vähentämään Oulujärven säännöstelystä ja Oulujoen vesivoiman tuotannosta koituvia haittoja ja parantamaan
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Sopimuksen vuotuinen rahoitus on yhteensä 356 000
euroa. Eri osapuolien osuudet yksittäisissä
hankkeissa vaihtelevat.
• Niin sanottu Vattenfall-puitesopimus solmittiin Vattenfall Oy:n, entisten Revon sähkön
omistajakuntien (nykyisin Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki,
Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken ja se päivitettiin vuonna
2013. Puitesopimuksessa sovitaan mukana
olevien kuntien alueella tehtävistä vesistöjen ympäristöolojen parantamishankkeista sekä niiden rahoittamisesta. Hankkeiden toteuttamisesta laaditaan erilliset
yhteistyösopimukset, mutta puitesopimuksessa on sitouduttu toteutukseen valittavien
yhteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin.
Vuonna 2013 rahoitusta eri hankkeille
myönnettiin yhteensä noin 130 000 euroa.
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3. Vapaaehtoisen järjestäytymisen kustannukset ja rahoitus
Välittäjäorganisaation
rahoituksen
tarve
nivoutuu kysymyksiin toiminnan sisällöstä ja
toiminta-alueen laajuudesta. Koko maakunnan
alueella toimivalle vesistökunnostusneuvojalle
kertyy huomattava määrä matkakustannuksia
vuosittain. Isolla alueella on myös syytä harkita
kahden henkilön palkkaamista, jotta alueiden
tuntemus ja kontaktit paikallisiin toimijoihin
syvenevät. Jos vielä ollaan toteuttamassa
keskimäärin yhtä hanketta vuodessa ja
järjestetään tilaisuuksia, tutustumisretkiä ja
koulutuksia, joista myös tiedotetaan näkyvästi,
voi 100 000 euron raja tulla pian vastaan.
Kymmenille jäsenille jaettuna summa voi
tällöinkin jäädä kohtuulliseksi. Vaihtoehtona
voidaan sopia työntekijän palkkaamisesta osaaikaisesti jäsenmaksuvaroin, ja velvoittaa
hänet hankkimaan ulkopuolista rahoitusta
(toimeksiannot, hankerahoitus, avustukset)
toiminnan volyymin kasvattamiseksi. Hankkeiden kautta saadaan monipuolisempaa
toimintaa ja työntekijöitä. Toisaalta esimerkiksi neuvottelukunnan kuluihin voi riittää
0,25−0,5 henkilö työ vuoden kustannus, jos
työnkuvaan kuuluu lähinnä kokousten sisällöistä ja järjestelyistä vastaaminen sekä tiedottaminen. Nimetty ja palkattu vastuuhenkilö tuo
joka tapauksessa jatkuvuutta ja luo uskottavuutta.
Monessa kunnassa yhdistystoimintaan kannustetaan esimerkiksi kyläneuvostojen kautta, sillä
kylien aktiivisuudesta koko kunnalle koituva
hyöty tiedostetaan. Seuraava askel voisi olla
kunnan osallistuminen alueelliseen vesienhoitoyhdistykseen, jos yhdistys kyetään rakentamaan niin, että kunnat näkevät panostuksella
saavutettavan hyödyn. Vastineeksi panostuksestaan kunnat voivat hyötyä esimerkiksi
tehtävien vähenemisestä, kun vesistökunnostuksiin ja ympäristönhoitoon liittyvät kyselyt
ohjautuvat yhdistykselle, hankkeiden käynnistämiseen liittyvä työ vähenee ja käytettävissä
on vesienhoidon asiantuntija sekä suunnitteluapua hankkeisiin. Hyötyä saavutetaan myös

sillä, että kunnostus-, ympäristönhoito- sekä
maisemanhoitohankkeita
toteutetaan
ja
virkistyskäyttöä edistetään kunnissa edelleen
ja entistä aktiivisemmin. Hyvin hoidettu ympäristö on viihtyisä ja voi houkutella kylille ja
kuntiin uusia asukkaita. Myös esimerkiksi EUrahoitusta saadaan tehokkaammin käyttöön
alueen hyödyksi.
Välittäjäorganisaation työrauhan turvaamiseksi rahoitus olisi sovittava pidemmäksi aikaa
kuin vuodeksi kerrallaan, tai jopa toistaiseksi
voimassa olevaksi. Keskeistä on alueellisen
tasa-arvon toteutuminen, mitä ei kuitenkaan
voida tarkastella vuosittain, vaan tarvitaan
esimerkiksi 5 vuoden aikajänne, jotta hyödyt
kussakin kunnassa voidaan osoittaa.

3.1.

Yhdistyksen tai säätiön
rahoittaminen

Yhdistyksessä rahoitusosuuksien jakautuminen kuntien ja toisaalta muiden jäsenten ja
yhteistyökumppaneiden (turvetuotantoyhtiöt,
vesiosuuskunnat, teollisuuslaitokset, voimayhtiöt, maa- ja metsätalouden toimijat, kalastusalueet, etujärjestöt) kesken voidaan
ratkaista monin eri tavoin. Lopulliseen jäsenmaksuosuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi
väkiluku, vesistöjen määrä, rantaviivan pituus
ja kunnan pinta-ala tai osuus tarkasteltavasta
valuma-alueesta. Teollisuuslaitosten ja muiden
yritysten maksuosuudet voidaan määritellä
esimerkiksi veden käytön, ympäristölle aiheutuvan haitan suuruuden tai henkilöstön
määrän mukaisesti. Viime kädessä kyse on
neuvottelukysymyksestä. Usein on kuitenkin
todettu, että jos alueella ei ole yksittäisiä suuria
toimijoita ja kuormitus on suurelta osin
hajakuormitusta, ollaan pääosin kuntien rahoituksen varassa (Joensuu ym. 2013). Yhdistyksessä kuntien tulisikin muodostaa toiminnan
selkäranka, jonka turvin voitaisiin etsiä muuta
rahoitusta. Esimerkiksi hankerahoituksesta
voidaan saada lisäresursseja. On kuitenkin
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huolehdittava siitä, että päätösvalta organisaatiossa säilyy kunnilla, jotta puolueettomuus ja
yleishyödyllisyys voidaan taata.
Valtion taholta vesienhoidon vapaaehtoisen
järjestäytymisen edistämiseen on mahdollista
saada tukea toiminnan käynnistymisvaiheessa.
Jatkuvuus on kuitenkin turvattava muilla kuin
valtionosuuksilla. Toisaalta yhdistyksen tai
säätiön jäsenistöön voivat kuulua esimerkiksi
muutaman tuhannen euron vuosittaisella
panostuksella tai vastaavasti konkreettisella
työpanoksella myös eri asiantuntija- ja neuvontaorganisaatiot.
Osallistuminen
tiivistäisi
omalta osaltaan yhteistyötä eri toimijoiden
kesken. Yritysten ja muiden yksityisten toimijoiden saaminen mukaan vesienhoitotalkoisiin
tuo toiminnalle lisäarvoa ja lisäresursseja.
Yritykset saavat puolestaan näkyvyyttä sekä
imagohyötyä.
Laajoissa vesiensuojeluyhdistyksissä rahoitusosuudet jakautuvat useimmiten kuntien
asukasluvun perusteella. Liitteen 1A taulukossa esitetyissä laskelmissa on käytetty
esimerkkinä Pohjanmaan vesi ja ympäristö
ry:n jäsenmaksuperusteita, sillä sen toimintaalue on nykyisin toimivista vesiensuojeluyhdistyksistä vertailukelpoisin Pohjois-Pohjan-

maahan maantieteen ja väestön sijoittumisen
suhteen. Suppeammalla alueella toimivan
vesienhoitoyhdistyksen kustannukset jakautuisivat pienemmän maksajajoukon kesken.
Pienemmällä alueella vaihtelu kuntien kesken
on vähäisempää, mutta erot voidaan ottaa
huomioon jäsenmaksuperusteissa esimerkiksi
huomioimalla laskennassa kunnan asukasluku,
vesistön pinta-ala, maapinta-ala ja jokiuomien
pituus. Eri tavoilla laskettuna osuudet
vaihtelevat hieman alueen laajuudesta,
laskutavasta ja tavoiteltavasta jäsenmaksukertymästä riippuen mutta keskiarvot vaihtelevat 2300 eurosta 4200 euroon kuntaa
kohden (ks. liite 1A ja 1B). Summien toteutuminen edellyttäisi kaikkien kuntien osallistumista, mutta niitä voidaan pitää kohtuullisina, jos saadaan vastaava hyöty esimerkiksi
työtaakan vähenemisen ja omakustannehintaisten toimeksiantojen myötä. Jokaisessa
rahoitusvaihtoehdossa kunnilta saatavaa rahoituskertymää tulee täydentää yritysyhteistyöllä
ja esimerkiksi mahdollisella valtion tuella.
Säätiön perustana on sen perustajien luovuttama alkupääoma, jota säätiö hallinnoi toteuttaen tiettyä hyödyllistä tarkoitusta. Alkupääoma on ollut vesienhoitoon liittyvissä sää-

Kuva: Laura Liuska
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tiöissä esimerkiksi 5000 tai 10 000 euroa
lahjoittajaa kohden. Säätiössä ei ole jäseniä tai
osakkaita, eikä siihen siten voi jälkikäteen
liittyä. Toiminnalliset säätiöt tarvitsevat
kuitenkin vuosittaisia lahjoituksia, yleensä
perustajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.
Lisäksi säätiö voi moninkertaistaa tulonsa
hanketoiminnalla ja muun toiminnan tuotoilla.
Yhdistykset ja säätiöt voivat rahoittaa
toimintaansa myymällä palveluita ulkopuolisille. Neuvonta, kohteiden suunnittelu sekä
asiantuntijaluennot ovat esimerkkejä myytävistä palveluista. Liiketoiminnaksi tulkittavan
toiminnan harjoittaminen on yleensä veronalaista taloudelliseksi voitoksi luettavan tulon
osalta.
Vesienhoidon edistämiseen liittyvää neuvontaa
ja koordinointia voidaan tehdä tulevaisuudessa
osana jo olemassa olevan yhdistyksen, järjestön tai muun organisaation nykyistä toimintaa.
Tällöinkin jatkuva rahoitus tulee varata, jotta
tarvittava tai suunniteltu työaika voidaan
käyttää vesistökunnostusten edistämiseen.
Rahoitusta perustoimintaan voidaan kerätä
erilaisilla yhteistyösopimuksilla tai jäsenmaksuilla. Kustannuksia voidaan kattaa myös
määrittelemällä neuvonnan tilaajille tietty
omavastuuosuus palvelun tuotannosta. Uutta
palvelua voitaisiin alkaa tarjota sen jälkeen
kun, sitä on tehty tutuksi ja kehitetty
hankkeiden avulla. Tarvittavan substanssiosaamisen saavuttaminen voi vaatia lisäpanostusta. Lisäksi tulee huomioida, että osa
asiantuntemusta omaavista järjestöistä on
myös edunvalvontajärjestöjä, mikä voi vaikuttaa yhteistyökumppaneiden valikoitumiseen ja
kokemukseen puolueettomuudesta.

3.2.

Vapaamuotoisten
yhteistyöryhmien resurssit

Erilaisten vapaamuotoisten ryhmien, kuten
neuvottelukuntien ja muiden yhteistyöryhmien
kustannukset koostuvat lähinnä valmistelevaan työhön käytetystä työajasta sekä
kokouskuluista ja matkakuluista. Lisäksi
mahdolliset tutustumisretket ja tiedotusmateriaalit voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä
kuluja. Paikallisten ja alueellisten yhteistyöryhmien lisääntyvä määrä aiheuttanee jonkin
verran uutta työtä myös viranomaisille ja
asiantuntijoille, sillä pyynnöt osallistua
kokouksiin edustajana tai asiantuntijana todennäköisesti lisääntyvät. Toisaalta erilaiset
yhteistyöryhmät tarjoavat viranomaisille tiedotuskanavia, joita voidaan hyödyntää ajankohtaisiin ja uusiin asioihin liittyvässä tiedottamisessa ja kuulemisessa.
Neuvottelukuntia, verkostoyhteistyötä ja muita
vapaamuotoisia
yhteistyöryhmiä
voidaan
rahoittaa erilaisten sopimusten kautta. Esimerkiksi kuntien kesken voidaan laatia sopimus,
jonka mukaisesti yksi työntekijä käyttää tietyn
osan työajastaan neuvottelukunnan asioiden
hoitamiseen, ja kukin kunta osallistuu kustannuksiin. Järjestelyt voidaan toteuttaa monin
tavoin, mutta toiminnan jatkuvuuden kannalta
on tärkeää, että vastuuhenkilö nimetään ja
tarvittavan työajan käyttö tehdään mahdolliseksi. Myös esimerkiksi kuntayhtymä voi
ottaa erityiseksi tehtäväkseen edistää vesienhoidon tavoitteita alueellaan ottamalla vastuulleen yhteistyön koordinoimisen. Kaiken kaikkiaan verkostomaisessa toimintatavassa kaikkien mukana olevien on tärkeää osallistua
verkoston toimintaan vähintään työpanoksella.
Silti tehokas verkoston johtaminen edellyttää
perusrahoitusta.
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4. Selvityksen toteutus
Vesienhoidon järjestäytymisen tarvetta selvitettiin Pohjois-Pohjanmaalla helmikuussa 2014
järjestämällä seminaari ja 3 yleisötilaisuutta.
Oulussa pidetyn seminaarin yhteydessä sekä
Ylivieskassa, Pudasjärvellä ja Kuusamossa
järjestetyissä yleisölle suunnatuissa keskustelutilaisuuksissa kysyttiin millaista tukea ja
apua paikalliset toimijat tarvitsevat käytännön
vesienhoitotyössä ja miten tuki voitaisiin
toteuttaa. Ideointi aiheesta oli vapaata, ja
lopuksi läsnäolijoiden kesken äänestettiin
parhaista ehdotuksista. Läsnäolijat saivat
kirjata aiheesta kaikki ajatuksensa, jotka kerättiin hyödynnettäväksi selvityksessä. Tilaisuuksissa ideointiin osallistui yhteensä 116
henkilöä, joista 72 Oulussa järjestettyyn seminaariin, 20 Pudasjärven, 17 Kuusamon ja 7
Ylivieskan yleisötilaisuuteen.
Hankkeen aikana kuultiin eri sidosryhmiä ja
pitkäaikaisia vesienhoidon toimijoita Oulussa
ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla. Kehitystyöhön osallistuivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ProAgria Oulu ry ja Oulun maa- ja
kotitalousnaiset
ProAgria Oulu ry:n kalatalouskeskus
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n
kalatalouskeskus
Suomen ympäristökeskus
Suomen Riistakeskus
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Leader-ryhmät (Oulun seudun leader ry,
Nouseva rannikkoseutu ry)
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry

Selvityksen aikana haastateltiin myös olemassa
olevia vesienhoidon välittäjäorganisaatioita.
Haastateltavien valintaa varten listattiin
Suomessa toimivat vesienhoitoon liittyvät

välittäjäorganisaatiot. Näiden organisaatioiden
joukosta valittiin haastateltavat (5 kpl) seuraavilla kriteereillä:
•
•
•

organisaatio toteuttaa alaan liittyviä
hankkeita
organisaation toiminta-alue on laajempi
kuin yksi järvi ja sisältää jokivesistöjä
organisaation rahoituksesta pääosa on
muuta kuin yrityspohjaista rahoitusta

Lisäksi haastateltavat valittiin tarkoituksella
siten, että ne erosivat toisistaan muun muassa
perustamisajankohdaltaan, sillä mukaan haluttiin saada sekä pidempään toimineita organisaatioita että 2010-luvulla perustettuja, nuoria
organisaatioita. Vesiensuojeluyhdistysten joukosta potentiaalisia haastateltavia olivat ne,
joiden toiminta ei sisältänyt laboratoriotoimintaa.
Haastateltaviksi valikoituivat edellä mainittujen kriteerien perusteella Vanajavesikeskus,
Pyhäjärvi-instituutti, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Paimionjokiyhdistys ry sekä Oulun
kalatalouskeskus.
Haastattelukysymykset jakautuivat neljään teemaan, jotka olivat organisaation perustiedot,
perusteet ja tarve organisaation toiminnalle,
organisaation ydintoiminnan kuvaus sekä
organisaation toiminnan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Haastattelurunko on esitetty
liitteessä 2.
Haastattelut toteutettiin toukokuun ja lokakuun 2014 välisenä aikana henkilökohtaisina
haastatteluina. Haastatteluajankohdat sovittiin
pääasiassa sähköpostilla ja haastattelupaikoiksi valittiin rauhalliset kokoustilat. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja
litteroitiin sanasta sanaan analysointia varten
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5. Selvityksen tulokset
5.1. Yleisötilaisuuksien
Yleisötilaisuuksien tulokset

yhteydessä voisi jonkun kanssa keskustella
mahdollisista ympäristöhaittojen ehkäisyistä.

Vapaan ideoinnin tuloksena saatiin 297
vastausta tai ideaa, jotka jakautuivat erilaisiin
teemoihin taulukon 1 mukaisesti. Suurin
luokka sisälsi 110 ideaa, jotka koskivat asiantuntija-avun sekä kunnostusmenetelmiin ja
kunnostushankkeen rahoittamiseen ja läpiviemiseen liittyvän tiedon tarvetta. Nämä teemat
siis korostuivat merkittävästi vastauksissa
kaikissa tilaisuuksissa.

Konkreettisia toimenpiteitä toivottiin edistettävän tarjoamalla suunnitteluapua, apua
toimenpiteiden toteuttamiseen (kosteikot,
hoitokalastus) yleisesti sekä viestintään ja
hankkeiden markkinointiin ulospäin. Myös
kunnostuksissa tarvittavaa välineistöä sekä
esimerkiksi maanomistajien yhteystietoja
tarvittiin käyttöön. Näihin teemoihin liittyi 36
vastausta.

kaikkea mahdollista; asiantuntemusta ylipäätään
vesistöjen ongelmien taustoista ja syistä, käsitystä
kunnostusmenetelmien vaikuttavuudesta

Välittäjäorganisaatio voisi tarjota em. palveluita
siis apua rahoituksen hakemiseen, suunnittelua ja
varsinaista työn teettämistä joko palkkatyövoiman
avulla tai yhteistyöverkoston avulla.

välittäjäorganisaatiossa tulee olla asiantuntevaa
henkilöstöä. Tieto/taito vesienhoitoon, lupiin ja
rahoitusmahdollisuuksiin liittyen.
Sähköiset neuvonta- ja tietopalvelut olisivat joka
tapauksessa käyttökelpoisia: esittelymateriaalit
vertaiskohteista mm.
Paikallinen toimija tarvitsisi eksaktia tietoa
viranomaisten toimialoista ja valtuuksista: Kuka
antaa luvan; mihin lupa perustuu, kuka valvoo.
Yleensä
viranomaisten
vastuusuhteet
ja
päätöksenteko on vaikea hahmottaa

Tiedon välitys ja neuvonta oli toiseksi suurin
luokka, sillä siihen kuuluvaksi luokiteltiin 44
vastausta. Yleisen tiedon välittämisen lisäksi
vastaukset koskivat neuvontaa, koulutusta
sekä tiedon saamista ja asioiden hoitamista
samassa paikassa ns. yhden luukun kautta.
Tietoiskuja tai koulutusta, miten tavallinen
maanomistaja osaisi ”lukea” lähivesistöjen tilaa →
jos puutteita tai parannustarvetta, keneen ottaa
yhteyttä? (monille varmasti epäselvää)
Neuvontapiste  ELY:t, Metsäkeskus, Metsähallitus,
SYKE, kunta, järjestöt, muut toimijat
Tulisi saada kaikki mahdolliset luvat yhdeltä
”luukulta” / avustukset
Esimerkiksi
kankeahko,

Elylle tehtävä ojitusilmoitus on
helpottaisi vesienhoitoa jos sen

Myös
”avaimet
käteen”
toteutuspalveluja
tarvittaisiin, mutta niiden hinnan tulisi olla
kohtuullinen.
Kosteikkojen rakentamisen edistämistä, eteenpäin
viemistä
Vähempiarvoisen kalan pyyntiin tukea

Yhteistyö eri muodoissaan sekä verkostoituminen mainittiin 27 vastauksessa. Olemassa
olevien toimijoiden verkostojen kehittämistä
ehdotettiin useassa vastauksessa. Yhteistyöelimiksi ehdotettiin viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioiden, järjestöjen, Leader-ryhmien
ja paikallisesti merkittävien toiminnanharjoittajien kokoonpanoja, ja toisaalta esimerkiksi
osakaskuntien, kyläyhdistysten ja maanomistajien verkostoja tai ”vertaisryhmiä”.
Yhteistyön ja rahoituksen suunnitteluun toimiva
yhteistyömalli – jonkinlainen ”säännöllinen foorumi”, joka kokoaisi ja järjestäisi alueellisella
tasolla resursseja ja kohteita vastaamaan toisiaan
käytännössä  pitäisi samalla varmistaa oikeat
toimenpiteet ja toiminnan riittävän pitkä jänne
Yhteydenpito eri intressiryhmien välillä
”Asiantuntija-apu”  verkoston koonti
yhteistyö ja osallistuminen vesienhoidon yhteistyöryhmiin ja suunnitteluun (alueen tahtotilan
välittäminen eteenpäin)
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Järjestäytymiseen otettiin tavalla tai toisella
kantaa 23 vastauksessa. Välittäjäorganisaatioksi soveltuvia toimijoita ehdotettiin eri
tasoilta, esimerkiksi ProAgriaa, kalastusaluetta
ja osakaskuntaa. Omaa vesienhoidon välittäjäorganisaatiota ehdotettiin Kuusamossa ja
erityisesti Pudasjärvellä. Toisaalta kolmessa
vastauksessa todettiin, että uutta organisaatiota ei tarvittaisi vaan tehtävän tulisi
hoitua sopimalla vastuista olemassa olevien
organisaatioiden kesken. Vesistökunnostuksia
edistävän organisaation toiminnan rahoittamiseksi esitettiin ojittajien vastuunottoa sekä
valtion ja kunnan osallistumista.
Varojen hankinta vesikunnostukseen tulisi kerätä
osittain ojitusalueiden puunkasvun lisäyksen ansiosta/vuoksi pienellä verolla ”saastuttajilta”.
Turveyhtiöt vastuuseen ja suunnitteluun lopetettaviin kohteisiin.
Ojat on kaivettu osin valtion kustannuksella, valtio
saa myös maksaa kunnostukset. Tulvien tarve ja
esiintyminen on välttämätöntä vesille.
Mielestäni mitään ns. uutta toimijaa ei tarvita, vaan
se tulisi löytää nykyisistä toimijoista joilla on jo
olemassa olevaa toimintaa, joka jo osittain sivuaa
tätä tehtävää.

Tarve yksittäisten hankkeiden kokoamiseksi
laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen edistäminen
mainittiin 15 vastauksessa.
Haapavedellä eri projektit saatava yhteen pöytään,
johon kaupunkikin liittyy; tarvitsee ulkopuolista
konsulttia

Rahoitusten hyödyntämisen koordinointi alueelle +
”ne rahat käyttöön mitä tarjolla”, esim. yhteiset EUhankkeet, joissa osatoteutus alueella ja maatalouden monivaikutteiset kosteikot + muut tukijärjestelmään liittyvät yhteisöille suunnatut tuet.

Välittäjäorganisaation toiminnalle esitettiin
toiveita 13 vastauksessa. Tärkeiksi arvoiksi
mainittiin puolueettomuus, kaikkien osapuolten huomioiminen, rohkeus ja pitkäjänteisyys. Toimenpiteitä ja tuloksia haluttaisiin
nopeammin. Myös paikallistuntemus ja työllistäminen mainittiin.
Organisaation pitäisi olla hyvin määrätietoinen,
asiantunteva (ei puhua isi-muodossa) ja pystyä
antamaan nopeita päätöksiä. Jos päätökset viipyvät
vuosikausia, on aktiivisuus jo loppunut.
organisaation, jossa pantaisiin konkreettisiin
toimiin vauhtia, eikä jatkuvasti siirrettäisi maalia
kauemmas

Eniten ääniä eri paikkakuntien tilaisuuksissa
saaneet ehdotukset on koottu liitteeseen 3.
Äänestystuloksissa toistuivat tiedon tarve
toimenpiteistä ja rahoitusmahdollisuuksista,
esimerkkikohteet sekä ”yhden luukun” kautta
saatava apu. Myös eri tahojen yhteistyöhön
tarjottiin työkaluja. Sidosryhmien kokouksissa
tärkeimpinä välittäjäorganisaation tehtävinä
pidettiin seuraavia: neuvontapalveluiden tuottaminen kunnostajille, osallistuminen joidenkin hankkeiden toteutukseen sekä hankehallintoon, rahoitukseen liittyvä osaaminen,
kontaktit ja verkostot, asukkaiden sekä maa- ja
vesialueiden omistajien aktivointi, eri tahojen
intressien yhdistäminen.
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Taulukko 1. Yleisötilaisuuksien vapaan ideoinnin tulokset luokiteltuna sisällön mukaan.
Vastausten sisältö luokittain

Asiantuntija-apu

Tiedon välitys ja neuvonta

Konkreettisia toimenpiteitä ja palveluita

Yhteistyö kaikilla tasoilla, verkostoituminen
ja olemassa olevien verkostojen
hyödyntäminen
Järjestäytyminen

Kokonaisuuksien koordinointi ja
rahoituksen hankkiminen

Organisaatiolta ja sen toiminnalta
toivottavia ominaisuuksia

Luokittelemattomat
Yhteensä

Vastauksia
luokassa yht.
(kpl)
110

44

36

27

23

15

13

29
297

Alaluokat johtoajatuksen mukaan

Asiantuntijatietoa/-apua
Tietoa/apua hankkeiden
rahoitukseen
Apua hankkeen läpiviemiseen ja
byrokratiaan
Tietoa lainsäädännöstä
Tietoa vesien tilasta
Sähköiset tietopalvelut,
tietojärjestelmät ja tilastot
Tietoa menetelmistä
Esimerkkien kokoaminen ja
esilletuominen
Tiedon välittäminen yleisesti
Paikallisten aktivointi ja yhteiset
tilaisuudet
Neuvonta
Yhden luukun -periaate
Koulutus
Suunnitteluapua sekä
toimenpiteisiin että alueellisella
tasolla
Apua/tukea
kunnostustoimenpiteisiin
Vesinäytteitä, tutkimuksia,
selvityksiä
Tukea hankkeen markkinointiin ja
viestintään
Palveluiden tarjoaja
Välineistöä
Yhteystietojen kokoaja
Yhteistyö
Verkostot
Yhteistyöfoorumi
Esityksiä rahoittajiksi
Ehdotuksia välittäjäorganisaatioksi /
toimijaksi
Oma välittäjäorganisaatio kunnassa
Ei lisäorganisaatiota
Rahoituksen koordinointi ja
hankkiminen toteuttajille
Yksittäisistä hankkeista
kokonaisuuksia
Puolueettomuus, arvovalta, rohkeus
ja pitkäjänteisyys
Nopea toiminta
Paikallistuntemus
Työllistäjä

Vastauksia
(kpl)
37
24
22
15
5
4
3
9
8
8
8
6
5
11

8
6
5
2
2
2
16
9
2
8
7
5
3
12
3
7
4
1
1
29
297
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5.2. Haastattelujen tulokset
Seuraavassa esitetään haastatteluista keskeisesti esille nousseet ja välittäjäorganisaatioselvityksen kannalta merkittävimmät asiat.
Haastatteluiden tarkempi analysointi raportoidaan VYYHTI-hankkeen jälkeen valmistuvassa opinnäytetyössä Toimiva vesienhoidon
välittäjäorganisaatio Pohjois-Pohjanmaan alueelle (R. Rahkila, valmisteilla).
Haastateltujen organisaatioiden perustiedoista
keskusteltaessa kävi ilmi, että neljässä organisaatiossa kuntien rahoitus oli keskeisessä
roolissa,
ainoastaan
kalatalouskeskuksen
rahoituksesta yli 50 % saatiin haastatteluhetkellä Maa- ja metsätalousministeriöstä. Lisäksi
perustoiminnan rahoitusta kertyi muissa paitsi
kalatalouskeskuksessa jossain määrin yrityksiltä joko jäsenmaksujen muodossa tai yritykset olivat mukana sopimuskumppaneina
organisaation toiminnassa. Kaikki organisaatiot hyödynsivät hankerahoitusta jollain
tavoin. Toisilla organisaatioilla hankerahoitus
oli toiminnassa keskeisessä roolissa, toisilla
itse toteutettu hanketoiminta oli pienimuotoisempaa esimerkiksi rajallisen kassan vuoksi,
jolloin hankkeiden hallinnoijia etsittiin yhteistyökumppaneiden joukosta.

Me koettiin nyt tän toimikauden vaihteessa, että me
halutaan vähän uudistaa sitä ja nyt se toimintamalli on semmonen että nyt meillä on ihan siinä
meijän perustyössä neljä työryhmää, meillä on
valuma-aluetyöryhmä, sitte kalastustyöryhmä,
asukastyöryhmä ja tutkimustyöryhmä - - . Asukastyöryhmä jota me sitten ihan lehti-ilmotuksilla ja
facebookin kautta kuulutettiin - - - miten tämä pitäis organisoida sitten tämmönen
pienten yhteisöjen mukaan pääsy ja siis mahdollistaa se että sieltä tulis niinku toimintaenergiaa
kenttään ja et tulis sitä innostusta sinne.

Keskusteltaessa organisaation ydintoiminnasta
ja/tai välittäjän rooleista kaikissa haastatteluissa korostui verkostoituminen:
me ollaan niinku alueella toimiva moottori, joka
yhdistää ja koordinoi alueen toimijoita.
hienoimmmillaan se mun mielestä menee niin että
luodaan ne semmoset verkostot, joissa sitten
aletaan vaihtaan sitä tietoa ja sitten syntyy jotain
uutta.
Ja siit synty ihan erilainen tilanne, lähtötilanne,
ihmiset ei oo omis poteroissaan vaan niinku se et
ollaan yhteisen pöydän ympärillä
eniten me ollaan tuommonen verkostojen kutoja.
kalastusaluepäivillä ja semmosilla käyään ja
pyritään sillä tavalla saamaan sitä verkostoitumista
ja ihmisiä tutuksi niin se on palijo helepompi sitten
niitä asioita hoitaa…

Kysyttäessä mihin tarpeeseen organisaatio on
perustettu, kaikissa vastauksissa viitattiin
perustamishetkellä esille tulleisiin paikallisten
tarpeisiin mutta organisaatioiden välillä oli
eroja siinä, millä tavoin paikallisten tarpeet oli
tuotu esiin.

Toisaalta näkyvien tulosten aikaan saaminen
lisää organisaation uskottavuutta. Alueen
tarpeista lähtevä vesiensuojelutoimenpiteiden
suunnittelu ja toteutus sekä ruohonjuuritasolle
pyrkiminen kaikissa hankkeissa mainittiin.

- - eli tavallaan se lähti sielt kansasta ja kunta tuli
siihen avuks ja käytti EU-rahaa et se meni niinku
kauheen mun mielestä hienosti.

tehdään ihan itse hankkeita ja toteutetaan -- se on
yllättävän tärkeetä ihmisille saada nähdä ja kuulla,
että kaivinkone pyörii jossakin.

- - sit ku tuli tätä kansalaiskysyntää ja maakuntaliiton innostusta niin sitten se siitä starttas.

Se on semmosta hyvin käytännönlähestä
asukkaitten kanssa yhteistyössä tehtävää vesistöjen
kunnostusta- -. Siitä tarpeesta lähtien suunnitellaan
ja toteutetaan niitä vesiensuojelutoimenpiteitä ja
myöskin seurataan niitten toimivuutta ja koitetaan
puuttua niihin syihin tietenkin että mistä se johtuu.

Pidempään toimineissa organisaatioissa paikallisia tahoja on viime vuosina otettu enemmän
mukaan toiminnan suunnitteluun tai on
suunnitelmissa huomioida paikallisia tahoja
aiempaa enemmän.

Organisaatioiden toiminnan vahvuuksiksi
nimettiin muun muassa jalkautuminen, vahva
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asiantuntemus sekä hyvä yhteistyön henki
alueellisesti. Myös pysyvyys ja kaikkien
tärkeimpien toimijoiden (mukaan lukien
kunnat) mukana olo todettiin vahvuuksiksi.
Ja sitten vahvuus on se semmonen jalkautuminen,
että ollaan --- siellä niitten ihmisten kanssa - - - vahvuus on tietenki tää alueen hyvä tuntemus ja
vesistöjen hyvä tuntemus - Tärkein vahvuus on se, että meidän alueella on hyvä
henki ja täs yhteistyöverkostossa vallitsee hyvä
henki - Se tietynlainen pysyvyys, et se ei oo hanke vaan se
on yhdistys joka on olemassa kunnes jäsenet
lopettaa siinä. Se on mun mielestä kaikkein
tärkeintä

Kehittämistarpeissa puolestaan korostui erityisesti tarve organisaation toiminnan pysyvän
rahoituksen kasvattamiseen hankerahoituksen
sijasta tai lisäksi.
- - se ois semmonen iso iso huojennus työn
suunnittelussa ja työn toteuttamisessa kun ei ois
aina se että pitää olla vaan sitä rahaa
ajattelemassa - Täytyis olla ilman muuta joku semmonen
rahotusväline tai perusrahotus joka käytettäs ihan
sitten siihen että voi valmistella hankkeita - meidän täytyy onnistua hankehauissa ja myöskin
varmistaa se sitten että kunnat haluu jatkossakin
rahottaa meitä - -

Kuva: Saara Pönkkö

Et kyl se raha varmaan jos sitä olis enemmän niin
mäkin ehtisin niinkun keskittymään enemmän vielä
siihen hankkeiden rahotuksen etsimiseen.

27

5.3. Johtopäätökset
Yleisötilaisuuksien sekä sidosryhmien kanssa
käytyjen keskustelujen perusteella voitiin
todeta, että välittäjäorganisaation toimintaan
kohdistuu runsaasti toiveita, jotka tulee ottaa
huomioon hankkeen suosituksissa. Kuvaan 2
on koostettu keskeisimpiä yleisötilaisuuksien
ja asiantuntijaryhmien keskusteluissa esiin
nousseita tarpeita ja tavoitteita välittäjäorganisaation toiminnalle. Siinä, miten näitä
tarpeita painotetaan välittäjäorganisaation
tulevassa toiminnassa, joudutaan jatkossa tekemään valintoja. Ristikkäisiä paineita voi aiheuttaa esimerkiksi organisaation mahdollinen
rooli rahoituksen koordinoijana kentälle ja
toisaalta rahoituksen hakijana hankkeiden
toteuttajan asemassa.
Hankkeessa tehdyn selvityksen aikana nousi
toistuvasti esiin kysymyksiä, jotka tulee
ratkaista, kun vesienhoidon vapaaehtoisessa

järjestäytymisessä
asioita olivat:
•
•
•

•

•

•

•

edetään.

Keskeisimpiä

Välittäjäorganisaation
toiminta-alueen
laajuus
Välittäjäorganisaation rahoituspohja
Jos halutaan yleishyödyllistä toimintaa ja
ilmaista neuvontaa, julkinen tuki on
todennäköisesti välttämätöntä
Olisiko neuvonnassa mahdollista ottaa
käyttöön omavastuu- tai omakustanneosuus?
Vesistöjen arvostuksen nostaminen on
edellytys aidolle huolelle vesien tilasta ja
kansalaistoiminnan aktivoitumiselle
On arvioitava, onko paikallisilla toimijoilla
oikeasti resursseja ja asiantuntemusta
toteuttaa toimenpiteitä
Millainen on Kalatalouskeskusten ja kalastusalueiden kehittyvä rooli uuden
kalastuslain ja muun muuttuvan lainsäädännön jälkeen?

Kuva 2. Mitä mallin valinnassa painotetaan? Välittäjäorganisaation toimintamallin valintaan liittyy tavoitteita ja tarpeita, jotka painottuvat eri tavoin eri malleissa, mutta jotka eivät ole toisensa pois sulkevia.
Niitä voidaan jakaa asiantuntijuuteen perustuvaan vaikuttamiseen ja hankkeiden toteuttamiseen (vaatii
kassavaroja) sekä toisaalta yleiseen hankeosaamiseen, rahoituksen koordinointiin sekä neuvonta- ja
muiden palveluiden tuottamiseen (myös suunnittelupalvelut). Esitetyistä tarpeista ja tavoitteista voidaan
erottaa erilaisia kokonaisuuksia, jotka voidaan sovittaa valittuun organisaatiomalliin tai käyttää pohjana
organisaatiomallin valinnassa.
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nostajasta. Vaikka perustettaisiin koko maakunnan laajuinen välittäjäorganisaatio, varsinainen toiminta tapahtuu kuitenkin pienalueilla. Uhkana on, että joka puolelle ei löydy
omaa paikallista yhdistystä tai muuta toimijaa.
Tällöin vesistöaluekohtainen tai laajempikin
organisaatio voisi paikata paikallisten toimijoiden verkostoa toteuttamalla hankkeita
tarvittaessa.

Välittäjäorganisaation toiminnan maantieteellinen laajuus vaikuttaa sen toimintaan
(taulukko 2). Välittäjäorganisaatio voi olla
maakunnallinen, vesistöaluekohtainen tai
kunnallinen. Paikallisesta aktiivisuudesta syntyvä järjestäytyminen, esimerkiksi vesistö- tai
vesistöaluekohtaisten vesienhoitoyhdistysten
toiminta on arvokasta, sillä kokemus ”omasta”
organisaatiosta oman vesistön alueella motivoi
sitoutumaan ja panostamaan toimintaan.
Paikalliset pienen järven tai kylän ympärillä
toimivat yhdistykset ovat elinehto monien
vesistökunnostusten toteutumisessa, mutta ne
eivät korvaa tässä tarkoitettua välittäjäorganisaatiota, joka koordinoi hankkeita laajemmalla
alueella.

Tasapaino mahdollisen maakunnan tasolla
toimivan välittäjän ja paikallisten verkostojen
välillä tulee löytää neuvottelujen kautta.
Esimerkiksi Kuusamossa sekä yleisötilaisuuksissa että eräiden asiantuntijoiden näkemyksissä parhaat edellytykset olisivat Koillismaan
alueen omalla yhteistyöelimellä, joka kokoaa
yhteen alueen resursseja, luo hankekokonaisuuksia ja edistää ulkopuolisten rahoituslähteiden tehokasta käyttöön ottoa alueella ilman
että perustetaan uutta organisaatiota raskaine
hallintorakenteineen. Toisaalla maakunnassa
uudelle oikeustoimikelpoiselle toimijalle olisi
selkeä tilaus, sillä sitoutuminen löyhiin yhteistyöesityksiin ei ole eri osapuolten kokemuksen
perusteella osoittautunut kestäväksi ratkaisuksi. Tällöin tarvitaan selkeä vastuutaho ja
resursseja tavoitteiden toteuttamiseksi.

Toimiakseen aitona välittäjänä ja vaikuttajana,
organisaatio ei saa olla liian pieni. Tällöin yksi
kuntakin jää helposti liian pieneksi toimintaalueeksi. Vaihtoehtona on koko maakunnan
laajuinen organisaatio, joka voi kokonaisuudessaan toimia tehokkaammin (suhteellisesti
pienemmät hallinnolliset kulut ym.) kuin suuri
määrä pieniä organisaatioita. Riskinä on laajan
organisaation ”kasvottomuus” ja ydintoiminnan karkaaminen liian kauas paikallisesta kun-

Taulukko 2. Vesistöaluekohtaisen ja maakunnallisen organisaation vertailua.

Vesistöaluekohtainen välittäjäorganisaatio
+
+
+
+
+
-

-

Lähellä kunnostajaa, paikallistason tuntemus
ja kontaktit.
Motivoi kuntia sitoutumaan rahoitukseen,
”panostus jää omalle alueelle”.
Vesistöaluekokonaisuus korostuu
Vaikuttaminen ja tietoisuuden lisääminen
paikallisella tasolla.
Täydentää tiedonvälitystä paikallisten
toimijoiden ja (kunnan) viranomaisten välillä.
Käytettävissä olevat resurssit
kokonaisuudessaan pienemmät kuin
maakunnallisessa organisaatiossa.
Vaikutusvalta rajoittuu paikalliselle tasolle.
Yhteydet aluehallinnon viranomaisiin ja
valtakunnallisiin asiantuntijaorganisaatioihin
eivät ole yhtä tiiviit kuin yhden organisaation
mallissa.

Maakunnallinen välittäjäorganisaatio
+
+
+
+

-

-

”Yhden luukun” -periaate koko maakunnassa.
Paikkaa paikallisten vesienhoidon toimijoiden
verkoston aukkoja.
Vaikuttamisen mahdollisuuksia alueelliseen ja
valtakunnalliseen päätöksentekoon.
Läheinen yhteistyö viranomais- ja
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Suuret etäisyydet, alueellinen tasa-arvo ei
välttämättä toteudu.
Paikallistuntemus ja paikalliset kontaktit
(sitoutuminen tietyn alueen kehittämiseen)
verrattain ohuita.
Suuret koko aluetta palvelevat hankkeet
vaativat ison kassan.
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Uusi organisaatio tai toimintatapa tulee
räätälöidä täyttämään tietyt toimintakentän
aukot ja tukemaan jo olemassa olevia
verkostoja. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman valtakunnallisen
vesistökunnostusverkoston kehittämisen suuntaamisella ja mahdollisuuksilla täyttää paikallisten kunnostusten toteuttajien neuvonnan,
tiedon ja verkostoitumisen tarpeita voi olla
vaikutusta siihen, mitkä tarpeet maakunnan
sisällä korostuvat.

yhteistä tahtotilaa ja osallisten sitoutumista.
Osalliset voivat olla jäseniä yhdistyksessä tai
verkostossa, rahoittajia, hankkeiden toteuttajia
tai yhteistyökumppaneita. Sitoutumisen edellytyksenä on yhteinen tavoite, jonka edistämiseksi toimitaan. Yhteisen tavoitteen syntyyn
vaikuttavat eri toimijoiden erilaiset tarpeet ja
voimavarat (kuva 3). Tarve tehdä yhteistyötä ja
toisaalta yhteistyöhön liittyvien vastuiden
jakaminen ovat kaikkia toimijoita koskevia
edellytyksiä järjestäytyneessä yhteistyössä.

Selvityksen perusteella uuden organisaation tai
toimintatavan perustaminen edellyttää laajaa

KONTAKTIT

UUDET
TOIMINTAMAHDOLLISUUDET

YHTEISTYÖN
TARVE

HILJAINEN TIETO

ERILAINEN
OSAAMINEN

HYVÄT
KÄYTÄNNÖT

YHTEINEN
TAVOITE

= VESISTÖT

YHTEISTYÖN
VASTUUNJAKO

KUNTOON

Kuva 3. Valitun tavoitteen edistäminen yhteistyön kautta. Yhteisen tavoitteen taustalla eri toimijoilla on
erilaisia tarpeita tai voimavaroja, jotka vaikuttavat yhteisen tavoitteen syntymiseen ja toteutumiseen, ja joita
voidaan saada tai tarjota yhteistyön kautta. Näitä ovat esimerkiksi erilainen osaaminen, hiljainen tieto,
kontaktit, uudet toiminnan mahdollisuudet ja hyvät käytännöt. Yhteisen tavoitteen toteuttaminen edellyttää
kaikilta toimijoilta yhteistyön tarpeen olemassa oloa ja yhteistyöhön liittyvien vastuiden jakamista.
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6. Vesienhoidon järjestäytyminen Pohjois
Pohjoisohjois-Pohjanmaalla
Vaihtoehdot vesienhoidon välittäjäorganisaatioiksi Pohjois-Pohjanmaalle luotiin pyrkimyksenä vastata niihin moniin erilaisiin tarpeisiin
ja tavoitteisiin, joita vesienhoidon edistämiseksi esitettiin jo hanketta suunniteltaessa
sekä selvityksen aikana erilaisissa tilaisuuksissa. Tarkoituksena on, että kukin jäljempänä
ehdotetuista malleista vesienhoidon järjestämiseksi vastaa esitettyihin toiveisiin ja tarpeisiin hieman erilaisella painotuksella.

lähteiden saamista käyttöön. Myös toiminnan
rahoittamisen tulee olla läpinäkyvää. Lisäksi
erilaisten jo olemassa olevien verkostojen
hyödyntämistä tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Esimerkiksi Leader-ryhmien ja
kalastusalueiden osallistuminen on tärkeää jo
pelkästään tehokkaan tiedonvälityksen vuoksi.
Toimimalla läheisessä yhteistyössä niiden
kanssa saavutetaan synergiaetuja ja tavoitetaan paikallisia toimijoita.

Toiminnan rahoitus on kerättävä eri lähteistä
mallista riippumatta. Mallista riippumatonta on
myös tiedottamisen sekä asukkaiden aktivoinnin tärkeys, vaikka keinot ovat hieman
erilaiset eri malleissa. Uuden toimijan rooli on
suunniteltava hyvin jo alkuvaiheessa. Samoin
toiminnanjohtajan tai mahdollisen muun työntekijän tehtäväkenttä on määriteltävä tarkoin,
jotta toivotut tulokset toteutuvat. Todennäköistä on, että uuden välittäjäorganisaation
tehtävät muuttuvat ajan myötä. Siksi myös
toiminnan
kehittymiselle
täytyy
luoda
edellytykset.

Vesistöaluetasolla yhteinen intressi motivoi
yhteistoimintaan: saman vesistön valumaalueella asuvilla ja toimivilla on sama pyrkimys
vesistönsä tilan parantamiseen. Yhteistyötä
syntyy luontevasti myös organisaatiotasolla,
kun päämäärät ovat yhteisiä. Laajemmassakin
organisaatiossa voidaan luoda vesistöaluekohtaisia toimintaohjelmia ja rahastoja, joissa
keskitytään paikallisiin kysymyksiin.

6.1. Vaihtoehtoja
välittäjäorganisaatioiksi
Vesistökunnostusten koordinoimiseksi ja hankkeiden läpiviemisessä auttamaan voidaan
perustaa kokonaan uusi organisaatio tai
rakentaa kunnostustöiden tukiverkosto olemassa olevien organisaatioiden pohjalle tai
yhteyteen. Uuden organisaation perustamista
voidaan perustella sillä, että tarvitaan puolueeton toimija tai toimijoita edistämään monipuolisia kunnostushankkeita ja eri rahoitus-

VYYHTI-hankkeen aikana selvitettiin viiden eri
mallin (A−E) tarjoamia vaihtoehtoja vä littä jä organisaationa Pohjois-Pohjanmaalla.
Maakunnallinen malli
A. Pohjois-Pohjanmaan
vesienhoitoyhdistys (+ vesistöaluekohtaiset toimielimet)
B. Välittäjäorganisaation tehtävät osana
olemassa olevaa organisaatiota
C. Verkosto
Vesistöaluejakoon perustuva malli
D. Alueelliset yhdistykset
E. Erilaisten alueellisten ja paikallisten
mallien yhdistelmä
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A. Pohjois-Pohjanmaan vesienhoitoyhdistys
Perustetaan Pohjois-Pohjanmaalle maakunnallinen vesienhoitoyhdistys hyödyntäen Oulun läänin
vesiensuojeluyhdistyksen perintöä ja kehittämällä toimintaa nykyisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaksi. Vesienhoitoyhdistys on puolueeton toimija. Se tarjoaa neuvontaa kunnostajille
koko maakunnassa ”yhden luukun” -periaatteella. Yhteistyö ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten sekä asiantuntijoiden kanssa on tiivistä. Yhdistys toimii jäsentensä asiantuntijana vesienhoitoasioissa. Laaja-alaisella yhdistyksellä on vaikutusmahdollisuuksia myös valtakunnallisesti.
Yhdistys luo tiiviit yhteistyöverkostot muun muassa kalatalousalueisiin, Leader-toimintaryhmiin,
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:hyn sekä alueen muihin avainhenkilöihin (esimerkiksi kuntien
ympäristösihteerit). Yhdistys on myös kunnostajien yhteistyökumppani ja -kanava maakunnassa.
Mahdolliset jokikohtaiset rahastot ja neuvottelukunnat luovat toimintaan paikallisen ulottuvuuden.
Yhdistyksen kustannukset katetaan pääasiassa kuntien maksamilla jäsenmaksuvaroilla. Kertymää
täydennetään yritysyhteistyöllä ja kannatusjäsenten panoksella.
Ehdotus: Perustetaan Pohjois-Pohjanmaan vesienhoitoyhdistys, jonka toiminta-alue kattaa
koko maakunnan. Rahoituksen perustan luovat kunnat (ks. liite 1A). Koko toiminta-alueella
on 29 kuntaa ja yli 400 000 asukasta. Rahoitusta täydennetään yritysten, järjestöjen, valtion
ja maakunnan liiton osuuksilla. Maakunnan tason koordinointi ja ohjaus sekä rahoitusmahdollisuuksien (erityisesti EU-rahoitus) saaminen mahdollisimman tehokkaaseen
käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla korostuvat. Yhdistys toimii vesienhoidon asiantuntijana,
neuvojana ja tietoisuuden edistäjänä koko maakunnan alueella.

B. Välittäjäorganisaation tehtävät osana olemassa olevaa organisaatiota
Välittäjäorganisaation tehtävät nivoutuvat osaksi yhtä jo olemassa olevista organisaatioista, joissa
on jo valmiina tarvittavaa asiantuntemusta. Näitä ovat esimerkiksi ProAgria Oulu ry ja sen
yhteydessä toimivat Oulun Kalatalouskeskus sekä Maa- ja kotitalousnaiset, kalastusalueet ja
osakaskunnat. Muita mahdollisia toimijoita ovat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan kylät ry ja
Leader-ryhmät. Välittäjäorganisaation toteuttaman hanketoiminnan laajuus riippuu isäntäorganisaation kassavaroista. Jatkuva neuvonta vaatii rahoitusta ulkopuolelta (ml. hankerahoitus),
mutta se on vakaata verrattuna epämuodollisiin yhteistyöverkostoihin. Neuvonta korostuu, ja sen
tuottamisessa voidaan hyödyntää tilaaja-palveluntarjoaja -mallia. Myös verkostoyhteistyötä
edistetään. Rooli puolueettomana vaikuttajana voi pienentyä.
Esimerkki: ProAgria Oulu ry:n/Oulun maa- ja kotitalousnaisten sekä Oulun kalatalouskeskuksen nykyistä toimintaa kehitetään. Perustetaan organisaation yhteyteen vesistökunnostusyksikkö tai -tiimi, jossa on osaamista koko vesistön ja sen valuma-alueen kunnostusten
suunnitteluun sekä maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijatehtäviin. Myös hanketoiminnan osaaminen on vahvaa. Toiminnassa hyödynnetään organisaation asiantuntijoita 13
alueellisessa toimistossa sekä verkostoja eri puolilla maakuntaa. Osakaskuntien lisäksi
aktivoidaan maanomistajia ja maankäyttäjiä valuma-alueella. ProAgria Oulun jäseninä on yli
300 kylillä toimivaa yhdistystä tai seuraa, 108 kalastus- ja osakaskuntaa sekä 15 muuta
kalatalouteen liittyvää yhteisöä. Asiantuntijuus sekä hanke- ja neuvontaosaaminen ovat organisaation valtteja. Rahoituksen koordinointia ja ohjausta tehostetaan maakunnan tasolla
ilman uuden organisaation perustamiseen liittyvää byrokratiaa. Hankkeiden valmistelussa ja
toteutuksessa toimitaan läheisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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C. Vesistökunnostajien verkosto
Eri tasojen ja sektoreiden toimijoista koostuva laajapohjainen verkosto, jonka toiminta perustuu
olemassa oleviin verkostoihin. Se tehostaa jo olemassa olevia verkostoja ja yhteistyön muotoja.
Verkoston jäsenillä on selkeitä yhteisiä tavoitteita. Verkostoituminen edistää kohtaamisia,
vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen leviämistä. Verkoston koordinaattori on yhteyshenkilö, joka
kokoaa verkoston kautta eri alojen asiantuntemusta paikallisten hankkeiden tueksi. Myös laajaalaisten hankkeiden toteuttajat löytyvät verkoston kautta. Uusia hallinto-organisaatioita tarvitse
perustaa, vaan koordinaattori sijoittuu joustavaan ja luotettuun taustaorganisaatioon. Verkostossa
edellytetään kaikilta jäseniltä sitoutumista organisaation tasolta verkoston rakenteisiin ja
toimintatapoihin. Verkoston osapuolten sitoutuminen verkoston toimintaan perustuu niiden
yhteiseen aktiivisuuteen ja verkostoitumisesta koituvaan hyötyyn.
Ehdotus: Pohjois-Pohjanmaalla perustetaan vesistökunnostajien verkosto, jossa ovat
edustettuina kaikki vesistökunnostusten kannalta keskeiset sidosryhmät, mukaan lukien
tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot, paikalliset kunnostajat sekä osakaskunnat.
Verkoston jäsenet rakentavat toimintojaan osittain toistensa varaan ja tieto kulkee jäsenten
välillä vastavuoroisesti. Koordinaattori kokoaa hankeaihioita yhteen laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Konkreettisista hyödyistä ja työpanoksista sovitaan neuvotteluissa, joiden
pohjalta eri osapuolten omiin toimintasuunnitelmiin kirjataan henkilöstön osallistuminen
verkoston toimintaan. Osallistuminen tarkoittaa muun muassa hankkeita, yhteisiä tilaisuuksia, oman osaamisen jakamista, uuden tiedon saamista ja tiedottamista. Verkostossa
tehostetaan sitä, mitä eri toimijat jo tekevät (mukaan lukien hankkeiden toteuttaminen).
Verkosto ei toimi toteuttajana laajemmissa hankkeissa, vaan etsii neuvottelemalla
hankeaihioille toteuttajia (kunnat, kalastusalueet, muut intressitahot). Verkosto kehittyy
yhteistyössä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa, ja se voi sisältää
aktiivisuudesta riippuen myös paikallisempia työryhmiä.

D. Alueelliset yhdistykset
Pohjois-Pohjanmaa jakautuu kahteen tai kolmeen alueeseen, joilla vesien- ja ympäristön hoidon
edistäminen on järjestetty yhdistysmuotoisena. Valuma-aluekohtaista tarkastelua korostetaan.
Yhdistykset ovat puolueettomia toimijoita, joilla on kuntien vankka tuki. Yhteistyö paikallisten
toimijoiden (esim. kuntien viranomaiset, osakaskunnat, kyläneuvostot) kanssa on tiivistä. Yhdistys
toimii kuntien ja kuntalaisten asiantuntijana vesienhoitoasioissa ja tiedon välittäjänä eri
osapuolten kesken. Yhdistyksen toiminnan osana voivat olla myös valuma-aluekohtaiset
neuvottelukunnat, joissa eri osapuolet ja intressiryhmät keskustelevat vapaasti vesienhoidon
kysymyksistä.
Ehdotus: Pohjois-Pohjanmaan alueella perustetaan 2−3 vesienhoitoyhdistystä, sillä yhden
yhdistyksen toimialueeksi etäisyydet ovat liian suuret. Paikallisen näkemyksen ja edun
huomioiminen korostuvat. Kuntien on helpompi sitoutua toimintaan, jossa päätöksenteko ja
toimenpiteet eivät karkaa liian kauas. Olemassa oleva seutukuntiin perustuva yhteistyö luo
pohjaa toiminnalle. Lisäksi yhdistysten toiminta-alueiden määrittelyssä huomioidaan
vesistöalueiden luonnolliset rajat. Esimerkkejä kuntien jäsenyyteen perustuvien yhdistysten
rahoituksesta on koottu liitteeseen 1B.
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E. Erilaisten alueellisten ja paikallisten mallien yhdistelmä
Tässä mallissa hyväksytään Pohjois-Pohjanmaan laajan alueen monimuotoisuus sekä paikallisten
toimintaympäristöjen erilaisuus. Koska paikallisten odotetaan sitoutuvan toimintaan ja osallistuvan kustannuksiin sekä olevan myös suurin hyötyjä välittäjäorganisaatiosta, se myös toteutetaan
paikallisilla ehdoilla. Välittäjäorganisaatiot koostuvat tällöin alueellisten yhdistysten, vesienhoidon
eri toimijoiden yhteenliittymien, järjestäytyneiden ja monin paikoin yhdistyneiden osakaskuntien,
erilaisten osuuskuntien ja vesistöaluekohtaisten neuvottelukuntien verkostosta. Näistä kukin
vastaa vesienhoidon koordinoinnista omalla alueellaan.
Aktiivisuus ja sitoutuminen toimintaan vaihtelevat alueittain. Yhteistyö on tiiveintä ja hankkeita
eniten tiheästi asutuilla alueilla. Paikalliset toimintatavat ja -kulttuurit sekä vesienhoidon perinteet
ja osaaminen korostuvat. Verkostoituminen koko maakunnan tasolla riippuu toiminnanjohtajien
aktiivisuudesta. Yhteistyö valtion viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa ei ole yhtä tiivistä kuin
yhden organisaation mallissa.
Vaara-Suomeen sijoittuva Koillismaa erottuu jokilaaksojen halkomasta lakeudesta omaksi
maantieteelliseksi alueekseen. Järviä on suhteellisesti enemmän kuin muilla alueilla, eivätkä
kaikki vedet lopulta virtaa Perämereen. Asukkaita on alueen laajuuteen nähden vähän. Kuntia
on kaksi (Kuusamo ja Taivalkoski), mutta ne ovat pinta-alaltaan suuria. Esimerkiksi
Kuusamossa sekä yleisötilaisuuksissa että eräiden asiantuntijoiden näkemyksissä parhaat
edellytykset olisivat Koillismaan alueen omalla yhteistyöelimellä, joka kokoaa yhteen alueen
resursseja, luo hankekokonaisuuksia ja edistää ulkopuolisten rahoituslähteiden – kuten EUrahoituksen – tehokasta käyttöön ottoa alueella.
Ehdotus: Koillismaalla perustetaan yhteistyöryhmä/neuvottelukunta, johon kutsutaan kaikki
tärkeimmät sidosryhmät. Yhteistyöryhmässä keskustellaan paikallisista kunnostustarpeista ja
edistetään hankkeiden syntymistä sekä läpivientiä. Koillismaan(/Kuusamon) vesistökunnostustyöryhmä kokoaa yhteen alueen resursseja, luo laajoja hankekokonaisuuksia ja edistää
ulkopuolisten rahoituslähteiden tehokasta käyttöön ottoa alueella. Hankkeiden toteuttajat
löytyvät neuvottelemalla. Työryhmän perustaminen nostaa vesistökunnostusten profiilia
alueella ja lisää tietoisuutta. Työryhmän koolle kutsumisesta vastaavat sopimallaan tavalla
Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta tai muut toimijat. Suora rahallinen panostus on
vähäistä, mutta osapuolet sitoutuvat käyttämään työaikaa yhteistyön ylläpitoon (yhteistyöryhmään osallistuminen kirjataan toimintasuunnitelmiin), jolloin uutta juridista organisaatiota ei tarvita.
Pohjois-Pohjanmaan eteläistä ja läntistä osaa luonnehtivat lakeudet ja jokiseudut. Järvet ovat
pääsääntöisesti verrattain pieniä. Joet kuljettavat valuma-alueidensa vedet Perämereen.
Tulvasuojelu on monissa kunnostuksissa merkittävä näkökulma. Oulu on väestömäärältään
ylivoimaisesti suurin kaupunki, mutta sen alueella vesistöjä on verrattain vähän.
Ehdotus: Mahdollisten vesienhoitoyhdistysten (ks. vaihtoehto B.) lisäksi alueen toimijat
perustavat vesistöaluekohtaisia neuvottelukuntia tai työryhmiä (esim. Kalajoen vesienhoitoryhmä, Iijoen neuvottelukunta), joihin kutsutaan kaikki kunkin alueen tärkeimmät
sidosryhmät edistämään hankkeiden syntymistä ja kokonaisuuksien hahmottamista sekä
ehkäisemään ristiriitoja. Lisäksi hyödynnetään eri alueilla jo olemassa olevia yhteistyömalleja
(esim. puitesopimukset, tulvaryhmät) sekä organisaatioita. Avoimuutta, tiedotusta ja eri
toimijoiden välistä vuorovaikutusta lisätään.
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6.2.

Suositukset

Mahdollisten organisaatiomallien selvityksen
jälkeen keskiöön nousee tapa, jolla organisaatio rakennetaan. Hankkeessa katsottiin, että
suositeltavan toimintamallin täytyy olla realistinen eikä järjestäytyminen saa nousta
itsetarkoitukseksi. Välittäjäorganisaation tärkeimmiksi tehtäviksi nousivat rahoituksen
koordinointi kentälle sekä matalan kynnyksen
ohjauksen ja neuvonnan tarjoaminen. Se ei
kuitenkaan voi toimia ilman asianosaisten ja
sidosryhmien sitoutumista. Esimerkiksi vesialueiden omistajien edustus tulee saada
mukaan, jotta kunnostushankkeissa voidaan
toimia alusta asti hyvässä yhteistyössä ja
yhteisymmärryksessä heidän kanssaan, ja jotta
osakaskunnat itse löytäisivät uusia mahdollisuuksia monipuoliseen kunnostustoimintaan.
Osakaskuntien aktivoitumisen ohella myös
muut paikalliset toimijat ja asukkaat olisi
saatava mukaan toimimaan ja vaikuttamaan.
Koko valuma-alueen tarkastelu ja eri toimijoiden osallistuminen yhteistyöhön on tärkeää.
Selvityksen aikana kävi ilmi, että kaikilla
Pohjois-Pohjanmaan kunnilla ei ole tällä
hetkellä halua sitoutua esimerkiksi uuden
yhdistyksen jäsenyyteen. Kattavaan yleishyödylliseen neuvontaan suunnattavaa jatkuvaa rahoitusta ei ole hankkeen tietojen mukaan
nykytilanteessa saatavilla muualtakaan julkiselta sektorilta. Lisäksi muutokset toimintaympäristössä ovat jatkuvia ja vaativat
joustavaa organisoitumista.
Hanke suosittelee lähitulevaisuudessa aktiivisen vesistökunnostajien verkoston rakentamista Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Verkoston tavoitteeksi tulee asettaa vesistökunnostusten toteutumisen edistäminen hyödyntämällä olemassa olevia organisaatioita, luomalla
uusia yhteyksiä nykyisten verkostojen välille ja
tehostamalla eri toimijoiden hanketoimintaa.
Vesistökunnostajien verkostossa tulee olla
edustettuina kunnostushankkeiden toteuttajien lisäksi alan tutkimus- ja asiantuntijaorga-

nisaatiot, oppilaitokset, rahoittajat sekä vesialueiden omistajat (kuva 4). Lisäksi sen tulee
tavoittaa muita intressitahoja ja mahdollisia
yhteistyökumppaneita. Verkoston yhteistyölle
luo edellytyksiä nimetty koordinaattori, joka
sijoittuu luotettuun ja uskottavaan organisaatioon. Maakunnallinen vesistökunnostajien
verkosto edistää paikallisten toimijoiden järjestäytymistä kunnostushankkeiden toteuttajiksi
sekä luo pohjaa tiiviimmälle järjestäytymiselle
myös alueellisella tasolla.
Verkostoitumista ja verkoston johtamista on
tutkittu paljon elinkeinoelämän näkökulmasta
sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan lähtökohdista (ks. esim. Järvensivu ym. 2010).
Samoja lainalaisuuksia voidaan soveltaa myös
yleishyödylliseen toimintaan. Esimerkiksi
tulostavoitteiden täyttymistä voidaan edistää
verkostoyhteistyön kautta myös voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa. Tähän selvitystyöhön käytettävissä olevan ajan rajallisuuden vuoksi ei voitu syventyä verkostotoiminnan periaatteisiin, mutta sen perusteista
löytyy kattavasti tietoa (esim. www.verkostojohtaminen.fi;
oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu).
Verkoston jäsenilleen tuottama lisäarvo syntyy
mahdollisuudesta hyödyntää kaikkien toimijoiden kautta saatavilla olevaa tietoa ja
toimintamalleja sekä hankkia ja tuottaa uutta
tietoa ja työkaluja (Leppänen & Torvinen,
2012). Yleisesti havaitut verkostotyön toimivuuden edellytykset nousivat esiin myös tässä
selvityksessä. Näitä edellytyksiä ovat muun
muassa hyvä tiedonkulku, vuoropuhelu, vastuunjako ja roolien selkeys, koordinointi
(ylläpito, aktivointi), fasilitointi eli miten auttaa
verkostoa tuottamaan haluttuja tuloksia sekä
vastavuoroisuus (Järvensivu ym. 2011). Verkostoon kuuluvien tulee voida käyttää työaikaa
verkostossa toimimiseen. Tästä on osoitettava
hyötyjä ja uusien toiminnan mahdollisuuksien
kautta jopa resurssien säästö.
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Kuva 4. Vesistökunnostajien verkosto koostuu eri tasojen ja sektoreiden toimijoista. Välittäjäorganisaatioon
liitetyt tehtävät jakautuvat verkoston jäsenten ja koordinaattorin kesken. Koordinaattori pitää toimintaa yllä ja
toimii välittäjänä eri toimijoiden kesken. Eri alojen asiantuntemusta ja kunnostushankkeiden toteuttajia
löydetään verkoston kautta.

Miksi verkostoitumista tarvitaan?
Hankkeessa tehdyn selvityksen perusteella
tällä hetkellä mikään yksittäinen organisaatio
ei pysty vastaamaan kaikkiin paikallisten
toimijoiden tarpeisiin kunnostushankkeiden
läpiviemisessä. Kunnostushankkeiden suunnittelu on verkoston kautta mahdollista laajemmassa yhteistyössä, jossa voidaan huomioida
eri intressejä ja priorisoida hankkeiden
tavoitteita. Muutokset yhteisessä toimintaympäristössä, kuten valtion vetäytyminen kunnostushankkeiden toteuttamisesta ja esimerkiksi
kalastuslainsäädännön muutokset, edellyttävät
eri toimijoiden sopeutumista ja kehittymistä.
Verkoston kautta ratkaistavia asioita ovat myös
muun muassa päällekkäisyyksien välttäminen,
eri organisaatioiden toimintojen yhteensovittaminen ja resurssien yhdistäminen suuremmiksi monitavoitteisiksi hankekokonaisuuksiksi.
Isompien hankekokonaisuuksien toteuttamiseen on saatava mukaan ja toteuttajiksi

myös niistä hyötyvät kunnat ja muut intressitahot. VYYHTI-hankkeen aikana kävi ilmi, että
yleisesti ottaen kunnat lähtevät mieluummin
toteuttajiksi tai rahoittajiksi hankkeisiin, kuin
sitoutuvat pitkäjänteisesti esimerkiksi yhdistyksen jäsenyyteen. Verkosto voisi osaltaan
koordinoida myös näiden hankkeiden valmistelua. Hankerahoituksen tarjoamista mahdollisuuksista ja eri rahoituslähteistä tarvitaan
edelleen lisää tietoa. Verkoston ja sen koordinaattorin myötävaikutuksella rahoituslähteitä
voidaan hyödyntää tehokkaammin erilaisissa
yhteistyöhankkeissa.
Vesienhoidossa on jo vuosien ajan tehty
yhteistyötä esimerkiksi hankkeiden puitteissa,
ja toimijat ovat monilta osin tuttuja toisilleen.
Verkostoja on siis jo olemassa, mutta niiden
näkyväksi tekemiseen ja syventämiseen tulee
panostaa. Erityisen tärkeää on, että verkostot
näyttäytyvät ja avautuvat paikallisille hankkeiden toteuttajille sekä vesialueiden omistajille, joita tarvitaan vesistöjen kunnostuksissa
yhä enemmän, ja joilla on selkeä intressi ja
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intoa kunnostusten toteuttamiseen. Uuden
tiedon välittämisen, hyvien käytäntöjen levittämisen sekä sähköisten tietolähteiden ja
tietopankkien kokoamisen tarve tulivat esille
selvityksen aikana. Sähköisiä tietolähteiden ja
karttapalvelujen kehittäminen palvelisi paikallisten tiedontarpeita, ja toimisi koko verkoston
ja sen koordinaattorin työkaluna.
Vesistökunnostajien verkosto tuo olemassa
oleviin verkostoihin uuden ulottuvuuden, jossa
paikallisten hankkeiden toteuttajien ja vesienhoitoa suunnittelevien viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden on mahdollista kohdata. Verkostossa toimijoiden kohtaamisia
tapahtuu eri tasoilla:
•

•
•

paikallinen-paikallinen, paikallinen-kunta,
paikallinen-alueellinen, paikallinenvaltakunnallinen,
kunta-alueellinen, kunta-valtakunnallinen
alueellinen-alueellinen, alueellinenvaltakunnallinen

Laajenevan verkostoitumisen kautta suunnittelu- ja kehittämishankkeissa on mahdollisuus
tiiviimpään yhteistyöhön vesialueiden omistajien kanssa. Toisaalta verkoston kautta osakaskunnat ja muut paikalliset toimijat saavat tukea
ja löytävät uusia yhteistyökumppaneita sekä
toiminnan mahdollisuuksia. Verkoston koordinaattori on yhteyshenkilö kaikille osapuolille.
Vesienhoitotyössä onnistuminen lisää virkistyskäyttömahdollisuuksia ja parantaa elinympäristön laatua sekä tuottaa hyötyä alueen
imagon paranemisen ja houkuttelevuuden
lisääntymisen myötä myös elinkeinoille ja

matkailulle. Näkyvän verkoston olemassaolo
parantaa vesistökunnostusten näkyvyyttä ja
asukkaiden sekä muiden toimijoiden tietoisuutta vesistä. Vesistökunnostajien verkosto
pyrkii edistämään vapaaehtoisuuteen perustuvaa kunnostustoimintaa. Siten verkosto tai
sen koordinaattori voi tuottaa aloitteita, mutta
kentältä saatava vastakaiku on edelleen
edellytys hankkeiden toteutumiselle.
Verkoston ja sen koordinaattorin keskeiset
tehtävät
•

•

•

•

Verkosto edistää vesienhoidon toimijoiden tiedonvälitystä, kohtaamista,
kontaktien syntymistä ja oppimista
toinen toiseltaan.
Koordinaattori mahdollistaa toimijoiden osallistumisen ja kohtaamisen
luomalla kohtaamisille käytännön
edellytyksiä esimerkiksi järjestämällä
vesistöaiheisia tilaisuuksia kylillä tai
säännöllisiä vesistötyöpajoja.
Koordinaattori neuvoo paikallisia
kunnostajia, ohjaa kunnostajia asiantuntijoiden ja soveltuvien rahoituslähteiden luo sekä toimii välittäjänä
hankeneuvotteluissa.
Koordinaattori
tukee
verkoston
toimintaa ja tiedottaa verkoston
sisällä sekä sen ulkopuolella vesien
kunnostushankkeista.

Seuraavissa tietolaatikoissa on kuvattu
kaavamaisesti vesistökunnostajien verkoston
toimintatapoja.
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Vesistökunnostajien verkoston toiminta, esimerkki 1.
Kyläyhdistys haluaa parantaa lähijärven tilaa. Järveltä on jo muun muassa niitetty vesikasvillisuutta
virkistyskäyttöarvojen parantamiseksi, mutta ulkoinen kuormitus maa- ja metsätalousvaltaiselta
valuma-alueelta on alkanut huolettaa. Kyläläiset ovat alkaneet etsiä mahdollisuuksia
kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen valuma-alueella. Yhdistyksen puheenjohtaja, joka on
itsekin metsänomistaja, ottaa yhteyttä vesistökunnostajien verkoston koordinaattoriin.
Koordinaattori selvittää millaisesta kohteesta on kyse ja kertoo vaihtoehdoista. Selviää, että ainakin
puheenjohtaja ja kaksi muuta maanomistajaa olisivat kiinnostuneita kosteikon tai muun
vesiensuojelurakenteen rakentamisesta mailleen joko omana tai kyläyhdistyksen toteuttamana
hankkeena. Koordinaattori ohjaa kyläyhdistyksen edustajat tarvittavan tiedon ja oikeiden tahojen
puoleen ja järjestää tarvittaessa yhteisen tapaamisen verkoston jäsenistä kootun asiantuntijatiimin
kanssa.
Paikallinen
toimija

Koordinaattori

Verkosto

Kunta
Leaderryhmä

Asiantuntijaorganisaatio X

Asiantuntijaorganisaatio Y

Vesistökunnostajien verkoston toiminta, esimerkki 2.
Tutkimusorganisaatio
suunnittelee
uutta
pilottihanketta.
Tutkija
ottaa
yhteyttä
vesistökunnostajien verkoston koordinaattoriin ja kuvailee mistä päin ja millaisia kohteita
toivottaisiin hankkeessa testattavan uuden menetelmän tutkimusalueiksi. Koordinaattori löytää
kunnostuskohteista koostetulta listaltaan heti yhden alustavasti sopivan kohteen, jonka
kunnostamisesta kiinnostunut osakaskunta oli ottanut koordinaattoriin yhteyttä muutama
kuukausi aikaisemmin. Verkoston tiedotuskanavien kautta kerrotaan uuden hankkeen tarjoamista
mahdollisuuksista muille jäsenille ja löydetään vielä kaksi muuta toteutukseen soveltuvaa
kohdetta.
Tutkimusorganisaation
pilottihanke

Koordinaattori

Verkosto
Kunta X

Osakaskunta X

Kyläyhdistys X
Osakaskunta Y
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Suositukset jatkotoimenpiteiksi
Verkoston kehittäminen vaatii aikaa. Erityisesti
verkoston perustamiseen alkuvaiheessa tulee
panostaa ja huolehtia myös verkoston vaiheittaisesta kehittymisestä. Leppästä ja Torvista
(2012) sekä Valkokaria (2011) mukaillen
verkoston perustamisessa olennaista on muun
muassa
•

•

•
•

yhteisen tahtotilan tunnistaminen ja
kaikkia jäseniä tyydyttävä tavoitteen
määritteleminen.
jokaisen toimijan kokemus verkoston
tuomasta hyödystä ja oma määritelmä
verkostoyhteistyön tuottamasta hyödystä
omalle toiminnalle.
verkoston arvon määritteleminen: mitä ei
synny ilman verkostoa?
yhteisistä pelisäännöistä sopiminen: eri
toimijoiden roolit ja vastuut yhteistyössä,
verkostotyön koordinointi ja resurssit,
verkoston toiminnan organisoituminen
(mukaan lukien kokoontumiset, käytännöt, tiedottaminen).

Eri toimijoiden osallistumisen tavat ja roolit
verkostossa tulee jatkossa siis selvittää ja
sopia. Mahdollisia verkoston jäseniä ja niiden
rooleja verkostossa on esitetty liitteen 3
taulukossa. Verkoston toimijat voidaan jakaa
aktiivisempaan ydinjoukkoon sekä niihin
toimijoihin, jotka pidetään toiminnasta tietoisina, mutta joiden aktiivisuus verkostossa
vaihtelee (kuva 5). Verkoston ydinjoukon
muodostavat soveltuvat tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot, neuvontajärjestöt ja ELYkeskus. Ne sitoutuvat verkoston toimintaan ja
varmistavat henkilöstönsä mahdollisuudet
käyttää työaikaa verkostossa ja verkoston
kautta toimimiseen. Tästä joukosta yksi ottaa
vastuulleen verkoston koordinaattorin palkkaamisen ja toimii hänen taustaorganisaationaan.
Verkoston toiminnasta tietoisena pidetään
esimerkiksi oppilaitokset, vesihuolto, teollisuus
ja muut toiminnanharjoittajat sekä maanomistajat ja asukkaat. Eri tahot osallistuvat
verkoston kautta syntyviin hankkeisiin ja
muuhun
yhteistyöhön
soveltuvin
osin
harkintansa mukaan.

Kuva 5. Verkostossa on ydinjoukko, joka jakaa vastuun verkoston pääasiallisesta toiminnasta sekä tietoiset,
jotka ovat verkoston tiedotuksen piirissä. Kunnat, osakaskunnat ja paikalliset yhdistykset/seurat sijoittuvat
kehien rajapintaan, sillä aktiivisuudestaan riippuen osa niistä kuuluu ydinjoukon piiriin ja osa pidetään
tietoisina.
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Kunnat, osakaskunnat ja paikalliset vesistökunnostuksia toteuttavat yhdistykset ja seurat
sijoittuvat näiden kahden rajalle, sillä niiden
suuren joukon aktiivisuus ja osallistuminen
vaihtelevat alueittain.
Verkosto edellyttää sitoutumista. Sitoutumisesta ja saatavista hyödyistä on neuvoteltava
jokaisen osallisen kanssa erikseen. Sitoutumisen ohella jatkuvuus on keskeinen kysymys.
Miten se taataan, jos verkoston koordinointi on
yhden henkilön vastuulla? Tulisiko koordinaattorin tehtävät hajauttaa useammalle
henkilölle
osa-aikaisesti
toteutettavaksi?
Mahdollista on myös hajauttaa koordinointia
useampaan organisaatioon, mutta tällöin
tavoiteltu paikalliselle toimijalle selkeä ”yksi
luukku” eli yksi yhteystaho ei välttämättä
toteudu. Olisi suositeltavaa, että työn ja
resurssien jaosta verkoston keskeisimpien
toimijoiden kesken solmittaisiin kirjallinen
sopimus.
Verkoston koordinaattorin on varattava
verkoston johtamiseen työaikaa (mieluiten yksi
henkilötyövuosi). Tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen tarvittava rahoitus on
löydettävä verkoston ydinjoukkoon kuuluvien
keskuudesta tai joko kokonaan tai osittain
julkishallinnosta. Myös maakuntaliiton osallistumisen kustannuksiin tulisi olla mahdollista.
VYYHTI-hankkeen selvityksen jälkeen tulee
aloittaa verkostoyhteistyön vahvistamisen
mahdollisuuksien syvällisempi tarkastelu ja
mahdollisten toimijoiden roolien tarkempi
määrittely (sisältäen rahoitusmahdollisuudet).

Hanke korostaa myös, että jatkossa
•

•

•

•

on avattava rakentava valtakunnallinen
keskustelu
julkishallinnon
osallistumisesta yleishyödyllisen vesienhoidon
neuvonnan rahoittamiseen.
hankerahoitusta tulee voida hyödyntää
nykyistä laajemmin osana osakaskuntien
harjoittamaa vesienhoitoa. Tätä edistäisi
mahdollisuus hankerahojen ennakkomaksuun. Kunnostusten rahoittamiseksi
hankevaroin paikallisten yhdistysten ja
osakaskuntien voimin tarvitaan jokin
pankki jälkikäteen tapahtuvan maksatuksen vuoksi. Myös maa-, metsä- ja kalatalouden toimijoiden yhteistyön edistämistä ja kokonaisuuksien käsittelemistä
tulisi viestittää osakaskuntiin, jotka ovat
keskeisiä vesienhoidon toimijoita.
toteutuneista ja suunnitteilla olevista
kunnostuskohteista tulee tuottaa helppokäyttöinen tietokanta ja karttasovellus tai
vähintään kohdelistaus, jota päivitetään
jatkuvasti ja joka on verkoston jäsenten
saatavilla.
alueiden ja eri toimijoiden välistä vuoropuhelua tulee tukea järjestäytymisen
aikana. Keskustelu vesienhoidon järjestäytymisestä on eri vaiheissa PohjoisPohjanmaan maakunnan eri osissa. Paikallisesta aktiivisuudesta syntyvät yhteistyön
muodot voivat suunnata koko maakunnan
tulevaa järjestäytymistä, kun alueet
toimivat esimerkkeinä toisilleen.
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Liitteet
Liite 1A. Rahoitusmallit ja -laskelmat (Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen
vesienhoitoyhdistys)
Taulukko 1. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n sääntöjä soveltaen jäsenmaksuosuudet Pohjois-Pohjanmaan
kunnissa, jos tavoitteena olisi 75 000 € tai 100 000 € vuosittainen jäsenmaksukertymä. Perusmaksuyksikköjen
(pmy) lukumäärä perustuu asukaslukuun (1-3000 asukasta  20 pmy, 3001–5000 35 pmy, 5001–10 000 
50 pmy, 10 001–15 000  60 pmy, 15 001–25 000  80 pmy, 25 001–40 000 100 pmy, 40 001–70 000  150
pmy, 70 001–100 000  200 pmy, 100 001<  250 pmy).
Kunta
Alavieska

asukasluku
(2012)
2 761

pmy

€/kunta

€/kunta

20

1006,7

1342,3

Haapajärvi

7 641

35

1761,7

2349,0

Haapavesi

7 283

50

2516,8

3355,7

Hailuoto

986

20

1006,7

1342,3

Ii

9512

50

2516,8

3355,7

Kalajoki

12 625

60

3020,1

4026,8

Kempele

16383

80

4026,8

5369,1

Kuusamo

16167

80

4026,8

5369,1

Kärsämäki

2 760

20

1006,7

1342,3

Liminka

9432

50

2516,8

3355,7

Lumijoki

2 059

20

1006,7

1342,3

Merijärvi

1 176

20

1006,7

1342,3

Muhos

9003

50

2516,8

3355,7

Nivala

10 985

60

3020,1

4026,8

Oulainen

7 847

50

2516,8

3355,7

190847

250

12583,9

16778,5

8627

50

2516,8

3355,7

Oulu
Pudasjärvi
Pyhäjoki

3 311

35

1761,7

2349,0

Pyhäjärvi

5 849

50

2516,8

3355,7

Pyhäntä
Raahe

1584
25 659

20
100

1006,7
5033,6

1342,3
6711,4

Reisjärvi

2 961

20

1006,7

1342,3

Sievi

5 241

35

1761,7

2349,0

Siikalatva

5983

50

2516,8

3355,7

Siikajoki

5638

50

2516,8

3355,7

Taivalkoski

4310

35

1761,7

2349,0

Tyrnävä

6614

50

2516,8

3355,7

Utajärvi

2957

20

1006,7

1342,3

Ylivieska

14 533

60

3020,1

4026,8

yhteensä

367 530

1305

75000,0

100000,0
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Liite 1B. Rahoitusmallit ja -laskelmat (useita vesienhoitoyhdistyksiä Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa)
Esimerkki: Kalajoen vesienhoitoryhmän perustalle rakennettu Kala- ja Pyhäjokilaaksojen vesienhoitoyhdistys toteuttaa vesienhoidon edistämistyötä 13 kuntajäsenen alueella (taulukko 2). Väestöpohjan
muodostaa noin 85 000 asukasta. Toinen, pohjoisen lakeuden alueella toimiva vesienhoitoyhdistys
liittää yhteen Siikajoen, Temmesjoen, Oulujoen, Kiiminkijoen ja Iijoen jokilaaksot (taulukko 3).
Alueella on 12 kuntaa ja väestöpohjan muodostaa noin 268 600 asukasta. Hailuoto liittyy pohjoisen
yhdistykseen erityisenä intressinään merialueen tila ja ympäristönhoitohankkeet. Raahe liittyy
harkintansa mukaan joko pohjoisen lakeuden yhdistykseen tai Kala- ja Pyhäjokilaaksojen yhteistyöhön.
Koillismaan kunnilla Kuusamolla ja Taivalkoskella on vesistöalueiden jatkumoon liittyvät perusteet
liittyä pohjoisen yhdistykseen. Vaihtoehtoisesti ne koordinoivat vesienhoitoa oman yhdistys- tai muun
muotoisen organisaation puitteissa. Samoin vesistöalueiden jatkumoon perustuen eräät Kainuun
kunnat voisivat liittyä pohjoisen yhdistyksen jäseniksi.
Taulukko 2. Esimerkkilaskelma Kala- ja Pyhäjokilaaksojen yhteisen vesienhoitoyhdistyksen jäsenmaksuosuuksista kunnittain, jos tavoitteena olisi kerätä 30 000 euroa kuntajäsenistöltä. (lähde: Kalajoen vesienhoitoryhmän työryhmä)
1

Kunta

kerroin

Vaihtoehto 1
€/kunta

Sievi

0,06

1847,0

Vaihtoehto 2
€/kunta (sis.
2
perusmaksu 600€ )
1966,8

Kalajoki

0,18

5487,1

4660,5

Alavieska

0,03

869,0

1243,1

Ylivieska

0,13

3965,5

3534,5

Nivala

0,10

3079,5

2878,8

Haapajärvi

0,08

2454,6

2416,4

Pyhäjärvi

0,08

2424,2

2393,9

Reisjärvi

0,04

1153,4

1453,5

Kärsämäki

0,04

1176,9

1470,9

Haapavesi

0,08

2515,6

2461,5

Oulainen

0,08

2355,5

2343,1

Merijärvi

0,02

495,3

966,5

Pyhäjoki

0,07

2176,3

2210,4

yhteensä

1

30000,0

30000,0

1kerroin=0,7

x osuus asukasluvusta + 0,1 x osuus vesialasta (sis. sisävedet ja merialueet) + 0,1 x osuus uomien
kokonaispituudesta + 0,1 x osuus maa-alasta
2osuuksien tasaamiseksi jokainen kunta maksaa perusmaksun 600€ ja sen lisäksi kertoimen perusteella
määräytyvän osuuden niin, että summaksi saadaan 30 000€.
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Taulukko 3. Esimerkkilaskelma Siika-, Temmes-, Oulu-, Kiiminki- ja Iijokien vesienhoitoyhdistykselle, jos
tavoitteena on koota kuntajäseniltä 50 000 € jäsenmaksuvaroja vuosittain (1-3000 asukasta  20 pmy, 3001–
5000 35 pmy, 5001–10 000  50 pmy, 10 001–15 000  60 pmy, 15 001–25 000  80 pmy, 25 001–40 000
100 pmy, 40 001–70 000  150 pmy, 70 001–100 000  200 pmy, 100 001<  250 pmy).
Kunta

pmy

€/kunta

Siikalatva

asukasluku
(2012)
5983

50

3378,4

Siikajoki

5638

50

3378,4

Pyhäntä

1584

20

1351,4

Lumijoki

2 059

20

1351,4

Liminka

9432

50

3378,4

Tyrnävä

6614

50

3378,4

Muhos

9003

50

3378,4

Kempele

16383

80

5405,4

Oulu

190847

250

16891,9

Utajärvi

2957

20

1351,4

Ii

9512

50

3378,4

Pudasjärvi

8627

50

3378,4

yhteensä

268639

740

50000,0
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Liite 2. Haastattelujen sisältö

HAASTATTELURUNKO
Organisaation perustiedot
- Organisaation nimi
- Haastateltavan työaika organisaatiossa (kokoaikainen / osa-aikainen, %)
- Organisaation toimintamalli (säätiö, instituutti, yhdistys)
- Mikä on organisaation päättävä elin ja keitä sen jäsenet ovat?
- Miten organisaation toimintaa suunnitellaan?
- Keitä toiminnan suunnitteluun osallistuu?
- Miten asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan?
- Mistä organisaation rahoitus koostuu?
- Kuvaile organisaation resurssien, sekä henkilö- että rahallisten resurssien, riittävyyttä
Perusteet ja tarve organisaation toiminnalle
- Milloin ja millaiseen tarpeeseen organisaatio on perustettu?
- Kuvaile alan tarpeissa tapahtuneita muutoksia
- Millaisia muutoksia toimintaympäristössä on tapahtunut organisaation toiminnan aikana?
- Ovatko em. muutokset vaikuttaneet organisaation toimintaan?
Organisaation ydintoiminnan kuvaus
- Kuvaile organisaation ydintoimintaa.
o Toteuttaako organisaatio itse hankkeita? (mahdollinen jatkokysymys: Jos ei toteuta niin
miksi ei?)
- Ketkä ovat keskeiset yhteistyötahot, joiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä?
- Millaisissa verkostoissa organisaatio on mukana?
- Ovatko paikalliset toimijat (esim. kyläyhdistykset, osakaskunnat, metsästysseurat) mukana
organisaation toiminnassa? (mahdollinen jatkokysymys: Jos ovat niin millä tavalla? / Jos eivät ole,
miksi eivät?)
- Eräiden lähteiden mukaan välittäjä voi toimia erilaisissa rooleissa:
o Tiedon välittäjä välittää tietoa muuttumattomassa muodossaan eteenpäin
o Verkostojen kutoja yhdistää muuten erillään olevia ihmisiä rakentaen verkostoja
o Tulkki ”kääntää” tietoa ymmärrettävään muotoon eri tieteenalojen välillä, auttaa
ymmärtämään toisten toiminta- ja ajattelutapoja
o Näkijä/synteesien tekijä osallistuu tiedon jalostamiseen yhdistellen erilaisia tietopohjia ja
luo näistä uusia synteesejä
- Toimiiko organisaatiosi jossain tai joissain em. välittäjän rooleissa?
Toiminnan vahvuudet ja kehittämistarpeet
- Kuvaile organisaation toiminnan vahvuuksia.
- Rajoittaako organisaation toimintamalli sen toimintaa? Jos rajoittaa niin millä tavoin?
- Millaisia kehittämistarpeita organisaation toiminnassa on lähitulevaisuudessa?
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Liite 3. Yleisötilaisuuksissa eniten ääniä saaneet välittäjäorganisaatioon liittyvät ideat
Taulukko 1. Oulun seminaarin yhteydessä pidetyissä työryhmissä esiin tulleet ehdotukset, jotka saivat neljä
ääntä tai enemmän.

Ryhmä
1

2

3

4

5

6

7

Ehdotus /annetut äänet
1. ”War room”, jossa edustettuina ELY, AVI, ympäristösihteerit, toteuttajat, muut? /6
2. Sähköiset neuvonta- ja tietopalvelut /5
- havainnolliset kohde-esimerkit
1. Välittäjäorganisaatiot perustamiseen tarvitaan asiantuntija- ja taloudellista tukea
valtiolta /5
2. Välittäjäorganisaatio kerää yksittäiset hankkeet yhteen ja voi hakea kokonaisuudelle
esim. EU- ja yksityistä rahoitusta. /5
3. Välittäjäorganisaatio on linkki paikallistason ja ELY:n, RKTL:n ja kuntien , yritysten ym.
suuntaan /5
4. Metsäkeskus mukaan, metsäväki /5
1. Tavoitteen tarkka määrittely /9
2. Vesiensuojelu & -hoito (maa)kuntastrategiaan poliittisten ryhmien kautta  (maa)kunta organisoi alueen yhdistykset käsikassaraksi (EU-raha!) /5
3. Osapuolten kokemuspankki /5
- kukin toimija () oman osaamisensa toisten käyttöön
- yliopiston diplomityöt ja harjoitustyöt AMK:n opinnäytetyöt
- ELY-keskus – laadunvarmistus
4. Taustat ja tiedonkeruu /4
- esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista hankkeista
- tieto oman vesistön tilasta tai tutkimustieto
- kokemustieto vs. tutkimustieto
1. Aidon yhteisen näkemyksen ja edun löytäminen eri intressiryhmien välillä /5
2. yhden tiskin järjestelmä /4
- kanavoi eri organisaatioiden asiantuntijoita
- ainut paikka minkä kanssa asioi
- helppo mennä ja kysyä
- alkuun pääseminen
- rahoituskanavien neuvonta ja apu
- mitä tarvii (luvat yms.)
1. Tietoa kulloiseenkin kohteeseen sopivista kunnostusmenetelmistä ja suunnitteluapua
/5
2. Rahoitustietämys eri vaihtoehdoista /4
3. Suunnittelijarekisteri asiantuntijoista ko. hankkeeseen  verkostot /4
4. Välittäjäorganisaatio oltava ”yhden luukun juttu” /4
- luvat, rahat asiantuntija-apu
1. rahoitusmahdollisuudet /6
2. Millaista tietoa/osaamista? /5
- selvitykset, hakemukset, suunnitelmat ja luvat  Kuka? Miten?
3. Välittäjäorganisaatio: Neuvonta ja koulutus /4
1. Avustukset ja luvat samalla /5
2. Välittäjäorganisaation toiminta, tehtävä /5
- rahoitusten tuloksellinen ohjaus ja koordinointi kentälle
- talkootyö tukee muita rahoituksia
- ”rahoituspaketti”  (EU-rahoitukset)+(muut)
3. Auttaa paikallisia toimijoita näkemään tauti oireilta. /5
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Taulukko 2. Kuusamon, Pudasjärven ja Ylivieskan keskustelutilaisuuksissa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Paikkakunta Ehdotus /annetut äänet
Kuusamo

1. Rahoitusanomusten tekeminen organisaatioiden puolesta /8
2. Kuusamon vesienhoidon työryhmä (Kunnan virkamies, ProAgria, Kalatalouskeskus,
Kalastusalue/KYVOK, Naturpolis, Kitkan Viisaat/Kalastusseurat, EVO,
MTK/Metsänhoitoyhdistys) /8
3. Tietoiskut ja koulutukset perusyksiköiden osakkaille ja omistajille /6
4. Paikallinen ohjelmarunko nettiin (netissä yksiselitteinen ohjeistus ja hakemuksen
teko-ohjeet (mitä vaatii, mitkä asiantuntijat)) /6

Pudasjärvi

1. Tarvitaan suunnitteluapua erilaisiin hankkeisiin /8
2. Byrokratia mahdollisimman vähiin ja valvonta tehdyistä töistä asialliseksi ja ei
pikkutarkkaa, vaan pitää toimijoiden ja avustusten antajien välille luoda aito
luottamus, koska luottamus vaan lisää luottamusta. Ja näin homma toimii ja voi
hyvin. /6
3. Pudasjärven toimistossa /6
• monitoimihenkilöt 1-2 henk.
• neuvonta hakemus- rahotus ym.
• yleisötilaisuuksia, koulutusta kyläyhdistyksille, yhteisöille yhteisiä
• kartotus vesistöt – järvet, joet, lammet erikseen
• yhteistyöllä kylältä kylälle tehdään työt
4. Koskiensuojelulaki on pysyvä! Voimatalous on vesien ja kalojen turma. /6
5. Asiantuntia avustusta lupa ja rahoitus hakemusta haettaessa. Vesistöjen kunnostus,
kosteikkojen rakennus /6
1. Koulutuksen/seminaarien järjestäminen /3
2. Pääongelmien priorisointi /3
3. Vesienhoidon eri mahdollisuudet  käytännön esimerkkejä /3

Ylivieska
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Liite 4. Luonnos Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajien verkoston jäsenistä ja heidän
mahdollisista rooleistaan verkostossa
Verkoston osa
ELY-keskus

Toimijan rooli
ohjaus, asiantuntijuus, rahoittaja

ProAgria

verkoston koordinointi?
asiantuntijuus, toteuttaja/osapuoli
hankkeissa
asiantuntemus, kontaktit,
toteuttaja/osapuoli hankkeissa
asiantuntijuus, osapuoli
kehittämishankkeissa,
luonnonhoitohankkeet
asiantuntijuus, toteuttaja/osapuoli
kehittämishankkeissa,
vesistökunnostusverkoston yhteistyö
tiedottamisessa jne.
asiantuntijuus, kohteiden tuntemus,
hankkeiden toteuttaja
toteuttaja/osapuoli
kehittämishankkeissa
toteuttaja/osapuoli
kehittämishankkeissa
kontaktit, toteuttaja/osapuoli
hankkeissa, paikallistuntemus
kontaktit, ohjaus, paikallistuntemus,
toteuttaja/osapuoli hankkeissa
paikallistuntemus, toteuttaja/osapuoli
hankkeissa
asiantuntemus, toteuttaja/osapuoli
hankkeissa, kontaktit
tieto-taito, yhteistyö hankkeissa,
talkoot ym.
kontaktit, yhteistyö tiedotuksessa,
yhteiset tilaisuudet
kontaktit, osapuoli hankkeissa,
paikallistuntemus
kontaktit, yhteistyö tiedotuksessa,
yhteistyökumppani ja osapuoli
maakunnan yhteisissä hankkeissa
asiantuntijuus, toteuttaja/osapuoli
hankkeissa
yhteistyö hankkeissa, hankkeiden
toteuttaja
yhteistyö hankkeissa, tieto-taito
yhteiset kurssit, harjoittelijat
yhteistyö tiedotuksessa
yhteistyö tiedotuksessa
yhteistyö tiedotuksessa, näkyvyyden
lisääminen

Kalatalouskeskus
Suomen metsäkeskus

Suomen ympäristökeskus

Metsähallitus
Oulun yliopisto
Oulun seudun AMK
kunnat
Kalastusalueet
osakaskunnat
Suomen riistakeskus
SLL
Leader-ryhmät
paikalliset
vesienhoitoyhdistykset
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Luonnonvarakeskus: MTT,
RKTL, Metla
MTK
Metsänhoitoyhdistys
Koulut ja oppilaitokset
Vesistökunnostusverkosto
Maaseutuverkosto
media

Kustannus
työaika, omarahoitus hankkeissa,
(muu tuki?)
työaika, omarahoitus hankkeissa

työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa

työaika, omarahoitus hankkeissa

työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
talkootyö tai omarahoitus
hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika
työaika
talkootyö tai omarahoitus
hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika, omarahoitus hankkeissa
työaika
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II. Vesienhoidon yhteistyön kehittäminen Etelä- ja
Keski-Pohjanmaalla
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1. EteläEtelä - ja KeskiKeski - Pohjanmaan erityiskysymykset
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan
maakunnissa vesien ekologinen tila on EteläPohjanmaan
ELY-keskuksen
luokituksen
mukaan heikompi kuin Suomessa keskimäärin.
Vesistöjen tilaan vaikuttavat erityisesti ravinnekuormitus ja happamien sulfaattimaiden
aiheuttamat ongelmat. Lisäksi vesistöihin liittyvä rakentaminen ja muuttaminen esimerkiksi
säännöstelyn ja tulvasuojelun tarpeisiin on
vähentänyt niiden luonnontilaisuutta. Jokivesistä yli kaksi kolmannesta on hyvää heikommassa tilassa. Hyvässä tilassa olevia jokia on
lähinnä vesistöalueiden latvoilla, missä ei
esiinny happamia sulfaattimaita. Yli 10 %
jokivesistä on huonossa tilassa. Järvet ovat
pääosin tyydyttävässä tilassa, mutta jokien
latvoilla ja pohjavesialueilla on myös hyvässä
tilassa olevia järviä. Rannikoilla sisäsaariston
matalat vedet ovat korkeintaan tyydyttävässä
tilassa, mutta ulkosaaristossa on hyvässä

tilassa olevia vesiä. Toimenpidetarpeet liittyvät
voimakkaimmin happamuuden sekä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen torjuntaan sekä
toisaalta tulvavahinkojen hillintään.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Alueen vesienhoitosuunnitelman päivittäminen vuosille 2016–
2021 alkoi vuonna 2012. Uudella vesienhoitokaudella tarkastelu ulotetaan entistä pienempiin vesimuodostumiin (Westberg ym. 2014).
Esimerkiksi pienten jokien, purojen ja muiden
vesimuodostumien merkitys niin luonnon
monimuotoisuudelle,
kalataloudelle
kuin
virkistyskäytöllekin nousee voimakkaammin
esiin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa
vesienhoidon toimenpideohjelmat vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi
laaditaan jokaiselle Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
sekä Pohjanmaan vesistöalueelle erikseen
monialaista yhteistyötä hyödyntäen.

Kuva: Laura Liuska
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Tässä raportissa aikaisemmin kuvatun välittäjäorganisaatioselvityksen näkökulmasta Eteläja Keski-Pohjanmaan tilanne eroaa PohjoisPohjanmaan tilanteesta merkittävästi, sillä
eteläisemmissä maakunnissa on jo toimivaa
vesienhoidon yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaata
monipuolisemmin.
Nykyisin Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä
Pohjanmaan maakunnissa toimiva vesiensuojeluyhdistys aloitti vuonna 1980. Alueella
toimii myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
koolle kutsumana vesistöaluekohtaisia neuvottelukuntia, joissa yhdistyvät paikallistuntemus,
tiedon välittyminen, verkostoituminen ja avoin
vuoropuhelu. Vesiensuojeluyhdistyksen alaisuudessa toimii rahastoja, jotka edistävät neuvottelukuntien tavoitteita tukemalla vesienhoitoon ja virkistyskäyttöön liittyviä hankkeita.
Maantieteellisesti hankealueen maakunnissa
on samankaltaisuutta, sillä keskimääräinen
asukastiheys on melko pieni, eikä suuria
kaupunkeja juuri ole. Väkiluvultaan ja pintaalaltaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan pienin
kunta on Karijoki (1514 asukasta, 187 km2) ja
suurin Seinäjoki (59 556 asukasta, 1469 km2)
(Kuntaliitto, 2013). Keski-Pohjanmaalla suurin
kunta on Kokkola (46 773 asukasta, 2731 km2),
asukasluvultaan pienin Lestijärvi (835 asukasta) ja pinta-alaltaan pienin Kaustinen (361
km2) (Kuntaliitto, 2013). Järvet ovat kaikissa

Pohjanmaan maakunnissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pieniä ja matalia ja
lakeudet jokilaaksojen halkomia. Myös tulviin
varautuminen on alueille yhteistä.
Vesienhoidon yhteistyön jatkuvien perinteiden
vuoksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella
selvityksellä ei ensisijaisesti tavoiteltu uusien
yhteistyömuotojen tai yhteistyöorganisaatioiden perustamista vaan olemassa olevien
kehittämistä ja tarkastelua uudesta, tässä
raportissa kuvaillun välittäjäorganisaation
näkökulmasta. Välittäjäorganisaation tehtävät
voisivat nivoutua osaksi nykyistä jokineuvottelukuntien, -rahastojen ja Pohjanmaan vesi ja
ympäristö ry:n muodostamaa kokonaisuutta.
Tavoitteena oli siis selvittää, miten nykyiset
yhteistyömuodot edistävät kunnostushankkeiden toteutumista käytännössä ja miten
toimintaa voitaisiin kehittää. Samalla tarkastelu edisti koko hankealueen välittäjäorganisaatioselvitystä, sillä sitä voitiin hyödyntää
esimerkkinä vesienhoidon yhteistyön jatkuvuudesta ja kehittämismahdollisuuksista tarpeiden muuttuessa.
Selvitys koostui kahdesta osasta, jotka olivat
(1) kysely jokineuvottelukuntien jäsenille sekä
(2) keskustelutilaisuus sidosryhmille. Selvitys
suosituksineen kattoi VYYHTI-hankkeen eteläisen osa-alueen eli Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.
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2. Järjestäytyminen EteläEtelä - ja KeskiKeski - Pohjanmaalla nykyisin
nyk yisin
2.1. J okineuvottelukunnat, rahastot ja Pohjanmaan
Pohjan maan vesi
ja ympäristö ry
Tarkasteltavalla alueella toimii kahdeksan
jokineuvottelukuntaa, jotka ulottuvat Keski- ja
Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntiin (kuva 1). Seitsemän Pohjanlahteen
laskevan joen neuvottelukunnan lisäksi
alueeseen kuuluu Ähtärin reitin neuvottelukunta. Närpiönjoen yhteistyöelin on nimeltään
toimintaryhmä. Neuvottelukunnat ovat toimineet vesienhoitoon liittyvän keskustelun foorumeina alueillaan jo vuosia. Niistä ensimmäisten
juuret ovat 1980-luvulla aloitetussa yhteistoiminnassa. Alun perin tavoitteena on ollut eri
toimijoiden välisten ristiriitojen ehkäisy vuorovaikutusta parantamalla. Jokineuvottelukunnat
ovat tehneet mahdolliseksi sektoreiden rajat
ylittävän valuma-aluekokonaisuuteen keskittyvän yhteistyön. Vesipuitedirektiivin edellyttämä vesienhoidon suunnittelu laaja-alaisena
yhteistyönä on ollut keskeisenä sisältönä myös
neuvottelukuntien kokouksissa.
Neuvottelukunnat ovat vesistöaluekohtaisia
yhteistyöelimiä. Esimerkiksi Lapuanjoen neuvottelukunnan säännöissä vuodelta 2000
neuvottelukunnan tavoitteiksi määritellään
vesistön eri käyttömuotojen edistäminen ja
niihin liittyen vesiensuojelun ja kalastuksen
sekä vesistöalueen virkistyskäytön ja matkailun edistäminen. Sääntöjen mukaan Lapuanjoen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu:
•

•

•

•

kartoittaa ja tuoda esiin vesistöön ja
muuhun ympäristöön kohdistuvia tarpeita, tavoitteita, mahdollisuuksia ja
epäkohtia
käynnistää, ohjata ja seurata tarkoitusta
palvelevia hankkeita, toimia keskustelufoorumina ja aloitteiden tekijänä
edistää uusia ympäristöön tukeutuvia
elinkeinoja perinteisiä elinkeinoja ja kulttuurimaisemaa arvostaen
tiedottaa vesistöalueen asioista

•

innostaa neuvottelukunnan
yhteistyöhön

osapuolia

Neuvottelukuntien toimintaan liittyvät myös
työryhmät, jotka valmistelevat neuvottelukuntien kokoukset. Työryhmissä voidaan myös
käsitellä samoja teemoja kuin neuvottelukunnassa, mutta tiiviimmän ryhmän kesken.
Työryhmät kokoontuvat yhden tai useamman
kerran neuvottelukuntien kokousten välissä.
Neuvottelukuntien ja työryhmien kokousten
koolle kutsujina ja sihteereinä toimivat ELYkeskuksesta nimetyt edustajat.
Neljän neuvottelukunnan toiminta-alueelle on
perustettu jokirahasto (kuva 1), josta myönnettävällä rahoituksella edistetään neuvottelukunnassa esitettyjä tavoitteita. Kyrönjoki-,
Lapuanjoki-, Ähtävänjoki- ja Perhonjokirahastot on sijoitettu Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n alaisuuteen. Pisimpään on toiminut
Ähtävänjokirahasto, joka on perustettu vuonna
1993. Uusin on vuonna 2008 käynnistetty
Perhonjokirahasto. Rahoitusta myönnetään
hakemuksen perusteella soveltuviin hankkeisiin. Rahoituksen myöntämisestä päättää
kunkin rahaston johtoryhmä. Johtoryhmässä
ovat edustettuina kaikki rahaston jäsenkunnat
sekä ELY-keskus. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja toimii johtoryhmien sihteerinä. Jokirahastoista on myönnetty rahoitusta muun muassa kunnostusten ja
viemäröintien suunnitteluun, virkistyskäytön
edistämiseen ja virkistysreittien toteuttamiseen, joen tunnettavuutta edistäviin projekteihin ja harjoittelijoiden palkkaamiseen. Lisäksi rahastot ovat osallistuneet moniin laajempiin
EU-rahoitteisiin hankkeisiin osarahoittajana.
Rahastojen vuosikertymät vaihtelevat 10 200
euron ja 25 200 euron välillä. Jokaisessa rahastossa ovat mukana kaikki kyseisen valumaalueen kunnat. Kuntien osuuksien määräytyminen on sovittu jokaisessa rahastossa erikseen. Maksuosuus on voitu määritellä kaikille
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Kuva 1. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminta-alue. Alueella toimii kahdeksan neuvottelukuntaa tai
toimintaryhmää. Lisäksi neljän neuvottelukunnan alueelle on perustettu rahasto, jota yhdistys hallinnoi. (Kuvan
lähde: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry)

samansuuruiseksi tai se voidaan koostaa
määrätystä perusosasta ja kunnan asukaslukuun pohjautuvasta osasta.
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (ent. Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys) toimii Pohjanmaan Pohjanlahteen laskevien jokien valumaalueilla eli käytännössä Etelä- ja KeskiPohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien
alueilla. Vesiensuojeluyhdistyksen jäseninä on
alueen kuntia, teollisuuslaitoksia ja muita
yhteisöjä. Yhdistys on asiantuntijaorganisaatio,
jolla on kattava toiminta-alueensa ja toimintaympäristönsä tuntemus. Varsinaiseen vesiensuojelun ja -hoidon edistämiseen tähtäävän
toiminnan (yhteistyö- ja asiantuntijatehtävät)
lisäksi yhdistys toteuttaa jäsenistönsä ja myös
muiden tilaamia toimeksiantoja kuten vesistöjen tarkkailuohjelmien koordinointia. Lisäksi
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on ollut
toteuttaja tai osatoteuttaja alueellisissa vesienhoitoon ja suojeluun liittyvissä hankkeissa.
Myös jokirahastojen hallinnointi kuuluu yhdistyksen tehtäviin.

2.2. LeaderLeader - ryhmät
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueilla toimii
kahdeksan Leader-ryhmää eli kehittämisyhdistystä (Kuusiokuntien kehittämisyhdistys
Kuudestaan ry, Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys LIIVERI ry, Suupohjan kehittämisyhdistys ry, AISAPARI – Härmänmaan ja
Järviseudun kehittämisyhdistys ry, Aktion
Pohjanmaa ry, YHYRES-kehittämisyhdistys ry,
Pirityiset ry). Pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla
toimiva Rieska-Leader ry kattaa Keski-Pohjanmaalta Kannuksen kunnan alueen. Leaderryhmät toteuttavat paikallistasolla Leaderohjelmaa, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Leader-rahoitusta
myönnetään hankkeille, jotka monipuolistavat
maaseudun elinkeinomahdollisuuksia ja vetovoimaa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kehittämisyhdistykset ovat rahoittaneet myös esimerkiksi kosteikkohankkeita ja vesistöjen virkistyskäytön edistämiseen liittyviä hankkeita.
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3. Selvityksen kulku
Hankkeen puitteissa selvitettiin Etelä- ja KeskiPohjanmaan alueella nykyisin aktiivisten
vesienhoidon vapaaehtoisten yhteistyömuotojen toimintaa. Osana selvitystä toteutettiin
kysely, ja sen jälkeen järjestettiin sidosryhmille
keskustelutilaisuus.

3.1. Kysely jokineuvottelukuntien
jokineuvottelu kuntien
jäsenille
Hankkeessa
toteutetun
kyselyn
avulla
kartoitettiin edustajien näkemyksiä neuvottelukunnasta vesienhoidon toimijana ja
pyydettiin ehdotuksia siitä, miten toimintaa
tulisi kehittää. Jokineuvottelukuntien edustajille lähetetyn kyselyn tarkoituksena oli tuottaa
tietoa jokineuvottelukuntien, -rahastojen ja
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n nykyisestä
toiminnasta sekä mahdollisuuksista suunnata
toimintaa voimakkaammin paikallisten toimijoiden eduksi. Lisäksi tavoitteena oli päivittää
tietoja neuvottelukunnan toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Pihlaja
(2008) tarkasteli jokineuvottelukuntaa vesienhoidon toimijana tehdessään pro gradu -työnään kysely- ja haastattelututkimuksen, jonka
kohderyhmänä
olivat
neuvottelukuntien
jäsenet. Uudella kyselyllä haluttiin tietoa
neuvottelukuntien toiminnan muutoksista
aikana, jolloin vesienhoidon yhteistyötä on
kehitetty, alueelliset ympäristökeskukset ovat
vaihtuneet ELY-keskuksiksi ja toimintaympäristössä on tapahtunut muitakin muutoksia.
Valtionhallinto on pääasiassa vetäytynyt
kunnostushankkeiden toteuttajan roolista ja
toimii yleensä yhteistyökumppanina. Vesien
kunnostuksia on kuitenkin viime vuosina
edistetty juuri erilaisten kehittämishankkeiden
kautta, ja niille tarvitaan nyt jatkoa. Kyselyssä
hyödynnettiin osia Pihlajan (2008) kyselystä, ja

sitä täydennettiin uusilla välittäjäorganisaation
näkökulmasta asetetuilla kysymyksillä sekä
jokirahastoja ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö
ry:tä koskevilla kysymyksillä. Tällä tavoin
pyrittiin selvittämään voitaisiinko neuvottelukuntia ja rahastoja sekä vesiensuojeluyhdistystä kehittää edelleen kohti välittäjäorganisaation tyyppistä toimintaa Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan alueilla.
Kysely toimitettiin kuudelle Pohjanlahteen
laskevan joen neuvottelukunnalle ja Närpiönjoen yhteistyöryhmälle sekä niiden työryhmille. Kysely (liite 1) toteutettiin pääasiassa
nettikyselynä, mutta toimitettiin tarpeen
mukaan myös kirjepostina niille neuvottelukuntien jäsenille, joilla ei ollut sähköpostiosoitetta tai se ei ollut tiedossa. Kysely sisälsi
33 väittämää tai avointa kysymystä. Kysely
toimitettiin neuvottelukuntien edustajille sen
jälkeen, kun selvitystä oli käyty esittelemässä
neuvottelukuntien tai työryhmien kokouksissa.
Närpiönjoen yhteistyöryhmän kokoukseen ei
osallistuttu, sillä se ei osunut selvityksen ajankohtaan.
Kyselyyn saatiin 51 vastausta. Vastaukset
jakautuivat siten, että kuntien edustajilta
saatiin eniten vastauksia ja toiseksi eniten
osakaskunnilta. Myös järjestöt, yritykset ja
valtio olivat edustettuina. Luokkaan muut
lukeutui yksi kalastusalueen ja yksi metsänhoitoyhdistyksen edustaja (kuva 3 vas.).
Kaikkia neuvottelukuntia koskevia vastauksia
saatiin (kuva 3 oik.). Eniten vastauksia tuli
pisimpään eli yli yhdeksän vuotta neuvottelukunnassa toimineilta edustajilta. Heitä oli 40 %
vastaajista. Vähiten vastaajia, eli 16 % kaikista
vastanneista, kuului alle kolme vuotta neuvottelukunnassa toimineiden ryhmään.
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Vastaajat taustaorganisaatioittain

Närpiönjoen
yhteistyöryhmä; 8

Muu; 2
Järjestö; 6
Kunta; 20
Osakaskunta; 11

Yritys; 6

Eri neuvottelukuntia koskevia vastauksia
(kpl)

Valtio; 3

Lestijoen
nk; 5
Ähtävän-,
Purmon-,
Kruunupyynja Kovjoen
nk; 8

IsojoenTeuvanjoen
nk; 8
Kyrönjoen
nk; 2

Lapuanjoen
nk; 9

Perhonjoen
nk; 8

Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden taustaorganisaatiot (vas.) sekä eri neuvottelukuntia (nk) koskevien vastausten
lukumäärät (oik.) Kunta-luokkaan sisältyvät kuntayhtymien edustajat.

3.1.1. Jokineuvottelukuntien toimintaa
koskevat vastaukset
Jokineuvottelukuntien jäsenet kokevat vastausten perusteella, että neuvottelukunta edistää
vesiensuojelua, vaikka viisi vastaajaa olikin
tästä jokseenkin eri mieltä (taulukko 1).
Neuvottelukuntien tavoite käsitellä vesistöaluetta kokonaisuutena näyttäisi vastaajien
kokemuksen perusteella toteutuneen hyvin.
Hyvin samanmielisiä oltiin myös siitä, että
vesienhoitosuunnitelmiin ja niihin sisältyviin
toimenpideohjelmiin liittyvä yhteistyö on yksi
merkittävimpiä kokonaisuuksia neuvottelukunnan työssä.
Kyselyyn vastanneet olivat hyvin sitoutuneita
neuvottelukunnan toimintaan, sillä noin 55 %
vastaajista oli väitteen kanssa jokseenkin tai
täysin samaa mieltä. Suurimman yksittäisen
ryhmän muodostivat kuitenkin ne, joilla ei ollut
asiasta mielipidettä. Niin ikään yli puolet koki
pystyvänsä itse vaikuttamaan neuvottelukunnan toimintaan, mutta vastakkaisiakin
mielipiteitä oli. Kysymys itseä kiinnostavan
tiedon kaipuusta tuotti selvästi eniten neutraaleja vastauksia (45 %). Lisää tietoa itseään
kiinnostavista aiheista kaipaavia oli hieman
enemmän kuin niitä, jotka eivät sitä kaivanneet.
Kyselyyn vastanneista noin 57 % koki että
neuvottelukuntien jäsenet ymmärtävät toistensa lähtökohtia, tavoitteita ja strategioita.

Niiden joukossa, joiden kokemus oli päinvastainen, oli niin valtion, kunnan, yrityksen
kuin osakaskunnankin edustajia. Viidennes
vastaajista piti neuvottelukunnan toimintaa
keinotekoisena. Neljänneksellä ei ollut mielipidettä suuntaan eikä toiseen, mutta suurin osa
oli väitteestä eri mieltä. Työryhmän toimintaa
piti keinotekoisena samansuuruinen osuus
niistä vastaajista, jotka osallistuivat työryhmiin. Avoimissa kommenteissa tuotiin esiin
muun muassa seuraavaa:
Eräät yhteistyötahot eivät sisäistä muiden
näkökantoja näin erityisesti kun puhutaan
kunnostuksesta vesialueilla niin pienvesistöissä
kuin suuremmissa kohteissa. Kysymys lienee
kuitenkin ihmisten hyvinvoinnista ja viihtymisestä. Eri tahojen lähentyminen näissä
asioissa olisi voitto kokonaisuuden kannalta.
Alla parten måste finnas, men idagens läge blir
allt för svårt även enkla saker. ’För mycket
gröna tankar’.
Osanottajat pääsääntöisesti vain ’viran
puolesta’, aidosti asiasta kiinnostuneita tulisi
olla mukana enemmän.

Yleisesti neuvottelukuntatoiminta nähtiin
tarpeellisena. Työryhmän neuvottelukuntien
toiminnalle tuomalle lisäarvolle annettiin
tunnustusta, sillä vain kolme vastaajaa oli sitä
mieltä, että työryhmä ei tuo merkittävää
lisäarvoa. Yli neljänneksellä vastaajista ei
kuitenkaan ollut tähän väittämään selkeää
näkemystä.
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Neuvottelukunnan käyttöön toivottaisiin lisää
resursseja. Yli 60 % vastaajista oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä resurssien vähäisyyttä koskevan väitteen kanssa. Vain neljä
vastaajaa oli jokseenkin eri mieltä. Sitä mistä
lisäresursseja saataisiin, ei tässä kyselyssä
suoraan kysytty, mutta käyttötarkoituksia
lisäresursseille ehdotettiin esimerkiksi kysyttäessä miten neuvottelukuntien tulisi tukea
paikallisia kunnostajia ja muita ehdotuksia
toiminnan kehittämiseksi.
Useampi kuin neljä viidestä vastaajasta koki,
että neuvottelukunnan muodostamaan verkostoon kuulumisesta on hyötyä vastaajan taustaorganisaatiolle. Yhteensä 12 vastaajaa suhtautui väittämään neutraalisti tai koki, että hyötyä
taustaorganisaatiolle ei ole ollut. Yli puolet
vastaajista ilmoitti, että oman alueen vesistöjen
tilaan voi vaikuttaa neuvottelukunnan kautta.
Reilulla kolmanneksella ei ollut asiaan mielipidettä tai he kokivat väitteen neutraaliksi, ja
seitsemän vastaajaa oli eri mieltä. Neuvottelukuntien jäsenistön vakiintuneisuus vaikuttaa kyselyn perusteella selvältä, sillä lähes 75
% vastaajista oli jäsenistön vakiintuneisuutta
koskevan väitteen kanssa täysin tai jokseenkin
samaa mieltä. Vakiintunut kokoonpano voi
kertoa siitä, että kaikki tärkeimmät tahot ovat
jo mukana. Pieni vaihtuvuus edistää toimijoiden tutustumista toisiinsa ja mahdollisuuksia yhteistyön tiivistymiselle ja välittömyydelle. Toisaalta tulos voi kertoa myös siitä,
että uusien toimijoiden kiinnostus neuvottelukuntaa kohtaan on vähäistä tai he eivät
tunne toimintaa.
Vajaa 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että
neuvottelukunta kokoontuu riittävän usein.
Vajaa neljännes koki asian kuitenkin päinvastoin. Avoimissa kysymyksissä mainittiinkin
kehittämisehdotuksena se, että neuvottelukunnan tulisi kokoontua hieman useammin.
Toisaalta ehdotettiin myös neuvottelukunnan

toiminnan lisäämistä muilla tavoin. Kokousten
lisäksi selvä enemmistö vastaajista toivoisi
järjestettävän enemmän seminaareja ja retkiä,
vaikka vajaa viidennes vastusti ajatusta. Tähän
työhön tarvittaisiin vastuullinen toimija ja
resursseja. Lisäksi 70 % vastaajista koki, että
neuvottelukunnan muodostamaa asiantuntijaverkostoa olisi mahdollista hyödyntää nykyistä
monipuolisemmin.
Neuvottelukunnan työ voisi saada lisäpontta
pitkin vuotta tapahtuvasta yhteydenpidosta.
Yhteydenpito ei tarvitse olla kokouksia, vaan se
voisi olla jonkun tahon (=ympäristöhallinto,
vesiensuojeluyhdistys?)
esim.
sähköpostitiedotusta tms.
Kun näkee omin silmin, oppi menee varmaan
kirjoitettua
tekstiä
paremmin
perille.
Tutustumiskohteisiin tietysti mukaan myös
paikallislehti.

Selvästi yli puolet vastanneista oli sitä mieltä,
että osallistuminen neuvottelukuntaan tai työryhmään on edistänyt eri tahojen yhteistyötä ja
resurssien keskittämistä yhteishankkeisiin
myös
kokousten
ulkopuolella.
Reilulla
neljänneksellä ei ollut asiasta mielipidettä ja
loput eivät kokeneet että yhteistyö tai
resurssien keskittäminen neuvottelukunnan
ulkopuolisessa toiminnassa olisi lisääntynyt
edustajien keskuudessa. Niillä alueilla, joilla on
käytössään rahasto, hankkeita voidaan edistää
niiden kautta, mutta erään vastaajan mukaan
eri rahoituslähteistä peräisin olevien virtojen
yhdistämistä hankkeiden toteuttamiseksi ei
kyetä nykymuotoisella toiminnalla tekemään.
Tästä huolimatta yli 60 % vastaajista oli sitä
mieltä, että neuvottelukunnan/työryhmän
ansiosta alueilla on toteutunut hankkeita, jotka
muutoin olisivat jääneet toteutumatta. Vielä
tätäkin vahvemmin koettiin, että neuvottelukunta on kohtauspaikka kunnostusten toteuttajille, rahoittajille ja asiantuntijoille. Kolmanneksella vastaajista ei kuitenkaan ollut asiasta
selkeää mielipidettä tai he olivat eri mieltä.
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Taulukko 1. Vastausten jakautuminen (kpl) jokineuvottelukuntien toimintaa koskeviin väittämiin asteikolla 1–5
(1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali/ei mielipidettä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin
samaa mieltä) sekä vastausten keskiarvo samalla asteikolla.
Jokineuvottelukuntia koskevat väittämät
Neuvottelukunnan työ edistää vesiensuojelua

1
0

2
5

3
6

4
25

5
15

ka
4,0

Olen sitoutunut neuvottelukunnan toimintaan

1

2

20

18

10

3,7

Pystyn vaikuttamaan neuvottelukunnan toimintaan

2

6

16

21

6

3,5

Kaipaan neuvottelukunnassa lisää tietoa itselleni tärkeistä asioista

2

6

23

11

9

3,4

Neuvottelukunnan jäsenet ymmärtävät toistensa lähtökohtia,
tavoitteita ja strategioita
Neuvottelukunnan toiminta on mielestäni keinotekoista

2

7

13

22

7

3,5

10

18

12

7

3

2,5

Työryhmän toiminta on mielestäni keinotekoista

9

7

4

4

2

2,3

Työryhmä tuo neuvottelukunnan toimintaan merkittävää lisäarvoa

1

2

11

18

9

3,8

Neuvottelukunnalla on käytössään liian vähän resursseja

0

4

15

16

16

3,9

Neuvottelukunnan muodostamaan verkostoon kuulumisesta on
hyötyä taustaorganisaatiolleni
Neuvottelukunnassa vesistöaluetta käsitellään kokonaisuutena

1

4

7

27

12

3,9

0

4

5

25

17

4,1

Vesienhoitosuunnitelmiin ja niihin sisältyviin toimenpideohjelmiin
liittyvä yhteistyö on yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia
neuvottelukunnan työskentelyssä
Koen, että neuvottelukunnan kautta pääsen vaikuttamaan oman
alueeni vesien tilan parantamiseen
Neuvottelukunnan jäsenistö on vakiintunut ryhmä, ja uusia
organisaatioita ilmoittautuu jäseniksi vain harvoin
Neuvottelukunta kokoontuu riittävän usein

1

0

8

25

16

4,1

3

4

17

18

8

3,5

0

3

10

26

12

3,9

6

6

9

22

7

3,4

Neuvottelukunnan kokousten lisäksi tulisi järjestää enemmän
vesistöaiheisia seminaareja ja retkiä
Neuvottelukunnan muodostamaa asiantuntijaverkostoa on
mahdollista hyödyntää nykyistä monipuolisemmin
Neuvottelukuntaan/työryhmään osallistuminen on edistänyt eri
tahojen yhteistyötä ja resurssien keskittämistä yhteishankkeisiin myös
kokousten ulkopuolella
Neuvottelukunnan/työryhmän ansiosta vesistöalueella on toteutunut
hankkeita tai toimenpiteitä, jotka muuten olisivat jääneet
toteutumatta
Neuvottelukunta on kunnostusten toteuttajien, rahoittajien ja
asiantuntijoiden kohtauspaikka

2

7

8

19

14

3,7

0

2

13

23

12

3,9

2

7

13

20

9

3,5

4

4

11

20

12

3,6

2

5

10

25

8

3,6

Neuvottelukuntien ja työryhmien edustajilta
kysyttiin kantaa väittämään, jonka mukaan
neuvottelukunnan tulee toiminnallaan edistää
vesien tilaa parantavien pienimuotoisten hankkeiden toteutumista tukemalla vapaaehtoisia
kunnostajia (esim. osakaskunnat, kyläyhdistykset, maanomistajat jne.). Vastaus oli lähes
yksimielisesti myönteinen. Nykytilanteessa
koettiin kuitenkin, että neuvottelukunta toimii
ennen muuta henkisenä tukena ja asiantunte-

muksellaan kannustaen. Lisäksi esitettiin, että
neuvottelukunnilla tulisi olla kanavia myös
mahdollisten kunnostushankkeiden rahoittamiseen, sillä pelkkä keskustelu harvoin johtaa
varsinaisiin toimenpiteisiin. Paikallisten tukemiseksi ehdotetut keinot voidaan jakaa (1)
toimiminen asiantuntijaverkostona, (2) tiedotus ja kouluttaminen 3) kannustaminen ja tukeminen.
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Kyselyyn vastanneiden esittämät keinot paikallisten kunnostajien tukemiseksi neuvottelukunnissa
1) Neuvottelukunnan muodostamassa asiantuntijaverkostossa on suoria mahdollisuuksia paikallisten tukemiseen.
- Konkreettinen asiantuntija- ja suunnitteluapu, rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen ja niistä tiedottaminen, koordinointi sekä lupaprosesseissa avustaminen
voisivat toteutua neuvottelukunnan verkoston kautta.
- Hankkeiden ideointi ja vetäjien löytäminen hankkeille.
- Neuvottelukunnan hyödyntäminen arvioitaessa eri hankkeiden hyötyjä ja haittoja.
Neuvottelukunnan kautta asiantuntijaverkko ja kontaktit helpompi löytää, neuvottelukunta osaa
kertoa myös mahdolliset rahoituslähteet ja yhteyshenkilöt.
Ottakaa mallia satakuntalaisesta Satavesi-toimintaryhmästä. Se on askeleen lähempänä käytännön
toimintaa. Hanke on päättynyt.

2) Neuvottelukunnilla tulee olla resursseja tehdä tiedotustyötä paikallisten toimijoiden lähestymiseksi.
- Lyhyet ja ytimekkäät eri toimenpiteisiin liittyvät ohjeet verkkoon täsmällisine
malleineen ja esimerkkeineen.
- Paikallisten lähestyminen ja kontaktien etsiminen.
Tiedottamalla ja opastamalla vapaaehtoisia toimijoita tehokkaaseen vesistöjen parantamiseen.
Seminaarit, alueelliset ongelmat esille selkeästi ja mahdollinen taloudellinen tuki

3) Neuvottelukunnan tulee kannustaa voimakkaammin pieniä toimijoita.
- Pienimuotoisten käytännön hankkeiden konkreettinen tukeminen.
- Kannustaminen toimimaan pienillä teoilla yhteiseksi hyväksi.
Yleensä hankkeet ovat liian isoja, eivätkä kannusta pieniä, mutta joskus aktiivisia maanomistajia
käytännön lähitoimintaan.
Maanomistajat pitää saada kiinnostumaan pienimuotoisista hankkeista, jotka he voivat itse toteuttaa
ilman massiivista julkishallinnon byrokratiaa.

Neuvottelukutien ongelmat ja haasteet
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ei ole
yllättävää, että yksi useimmin mainittuja
neuvottelukunnan ongelmia oli resurssien, niin
rahan kuin ajankin, puute. Tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole vastaajien mielestä saatavilla
riittävästi rahoitusta tai työaikaa käytettävissä
niiden valmisteluun. Lukumäärältään suurin
yksittäisten vastausten ryhmä koski kuitenkin
neuvottelukunnan toimintamalliin ja sen
toimintatapoihin liittyviä kehittämistarpeita ja
ongelmia. Neuvottelukunta on toimintamuotona vapaaehtoisuuteen perustuva keskustelu-

foorumi, minkä vuoksi sillä ei ole päätäntävaltaa eikä resursseja esimerkiksi neuvontatyöhön, vaikka tavoitteet on asetettu korkealle.
Varsinaista neuvontarooliakaan ei ole, jolloin
keskustelu jää yleiselle tasolle ja linkki idean ja
toteutuksen välille puuttumaan.
Tavoitteiden ja käytännön välillä nähdään
joissakin tapauksissa selvä kuilu, sillä tavoite
on asetettu korkealle, mutta todelliset keinot
tavoitteeseen pääsemiseksi ovat vähäisiä.
Lisäksi vesienhoidon tavoitteet eivät aina käy
yksiin paikallisten kokemusten kanssa. Neuvottelukunnassa käsitellään koko valuma-aluetta,
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mutta tällöinkään pieniä hankkeita ei vastaajien mukaan saisi unohtaa. Kokemus on, että
työ jää kesken, koska hankeaihiot jäävät liian
usein vaille toteuttajaa ja rahoitusta, tai koska
konkreettisia hankeideoita nousee esiin vain
harvoin tai niitä ei viedä eteenpäin.
Käytännön ehdotukset neuvottelukunnan
toimintatapojen kehittämiseksi sisälsivät muun
muassa ehdotuksen neuvottelukunnalle nimettävästä omasta työntekijästä tai vastuuhenkilöstä. Toisaalta neuvottelukuntaa itsessään
pidettiin liian raskaana toimijana, ja osakaskunnan edustaja ehdottikin perustettavaksi
paljon pienemmän operatiivisen toimielimen,
joka toimisi neuvottelukunnan strategioiden ja
päämäärien mukaisesti. Kuvaus vastaa lähinnä
jo nykyisin toimivia työryhmiä, joita kuitenkin
voitaisiin kehittää toiminnallisemmiksi ja aktiivisemmiksi toimijoiksi.
Eräs vastaaja oli huolissaan neuvottelukunnan
toiminnan tulevaisuudesta valtion säästöpaineiden kasvaessa, jolloin ELY-keskuksen rooli

neuvottelukuntien sihteerinä ja kokousten
järjestäjänä saatetaan kyseenalaistaa. Toinen
vastaaja puolestaan esitti neuvottelukunnan
haasteeksi juuri pääsemisen irti ”ELY:n
ohjauksesta”. Hän ei kuitenkaan eritellyt mitä
tämä tarkalleen tarkoittaisi käytännössä.
Neuvottelukunnan toimintamallissa nähtiin
parantamisen varaa, ja sen toimintaa tulisi
muuttaa aloitteellisemmaksi.
Muihin vastauksissa esiin tulleisiin haasteisiin
ja ongelmiin lukeutui näkyvien tulosten
aikaansaaminen samalla, kun eri intressejä
pyritään sovittamaan yhteen ja maaseutu
säilyttämään elinkelpoisena ja asuttavana.
Vastaajien mukaan on erittäin tärkeää saada
kaikki osapuolet osallistumaan yhteistyöhön,
vaikka toisaalta sidokset elinkeinoelämään
huolettavat joitakin edustajia. Paikallisten
tavoittaminen sekä innostaminen toimimaan ja
vaikuttamaan voidaan nähdä myös positiivisena haasteena neuvottelukunnalle. Läheisemmät kontaktit osakaskuntiin mainittiin
erityisenä tarpeena.

Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä neuvottelukuntien ongelmista ja haasteista
Hajanaisuus, kokouksia harvakseltaan, fokus, tavoitteet ja resurssit mahdollisen tavoitteen saavuttamiseksi
puuttuvat.
Suhteellisen heikko osanotto kokouksiin. Tärkeintä on joillekin olla nimettynä neuvottelukuntaan, vaikka ei
kokouksiin ehdi tai viitsi osallistua.
Det fungerar inte. Beskrivande är att det är bara ett möte per år och protokollet får man läsa på följande
möte om ett år. Det som sker däremellan vet man ingenting om.
Vattenvårdsåtgärder upplevs av befolkningen som 'käppar i hjulet'. Den alltför hårdförda (främst
fredningar) miljöpolitiken har verkat negativt på talkoandan.
Toimitaan liikaa virkamiesten suunnittelun ’ylätasolla’ hankalat ruohonjuurihankkeet/pienhankkeet liian
kevyesti sivuuttaen.

60

Neuvottelukunnan vahvuudet
Vuosien aikana vakiintuneilla neuvottelukunnilla on monia vahvuuksia. Suurimpana
vahvuutena vastauksissa nousi esiin neuvottelukunnan muodostama kattava asiantuntijaja yhteistyöverkosto, jossa erikseen mainittiin
kuntien edustuksen tärkeys. Myös osakaskunnan edustaja mainitsee suurimmaksi
hyödyksi kontaktit ELY-keskuksen ja kunnan
edustajiin. Eri näkökohdat ovat hyvin edustettuina neuvottelukunnassa ja asiantuntemus on
vankkaa. Lisäksi vuoropuhelu yli rajojen koettiin neuvottelukunnan vahvuutena. Neuvottelukunnalla on suuri merkitys myös työkaluna
vesienhoidon suunnittelussa.
Neuvottelukuntaa tarvitaan ja sen sisällä on
kiinnostusta ja kokemusta joen suojelemiseksi.
Muutamissa vastauksissa neuvottelukunta sai
kritiikkiä siitä, että kokouksissa edustamisen
lisäksi ei olla valmiita ottamaan vastuuta
toimenpiteiden toteuttamisesta. Lisäksi neuvottelukunnissa tulisi huomioida ympäristö
nykyistä kattavammin, sillä vesistöjen ekologiaan vaikuttaminen on yksittäisten vesimuodostumien hoitoa laajempi kokonaisuus.
Neuvottelukunnan tavoitteita edistämään
perustettuja jokirahastoja pidettiin tärkeänä
tukijana hankkeissa, ja taloudellisesti tilannetta
pidettiinkin kohtalaisena niin kauan kuin
kunnat ylläpitävät rahastoja.

Kuva: Saara Pönkkö

Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä neuvottelukuntien vahvuuksista
Neuvottelukunnassa on edustus lähes kaikista vesien käyttöön liittyvistä tahoista ja keskustelu on ollut avointa
ja rakentavaa.
Inom delegationen finns en MÄNGD olika mycket sakkunniga personer inom olika områden
Eri toimijoiden tavoitteista viestiminen voi edesauttaa yhteistyökuvioiden muodostumista, ihan hankkeiksi asti.
Ryhdistäytymällä pienimuotoisempaa käytännön toimintaa tukemaan voitaisiin saavuttaa merkittävää
kehitystä.
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3.1.2. Jokirahastoja koskevat vastaukset
Yhden tai useamman jokirahaston alueella
aktiivisesti toimivia vastaajia oli 32. Kooste
vastauksista on esitetty taulukossa 2. Kolme
neljästä jokirahastojen alueilla aktiivisesti
toimivasta vastaajasta oli sitä mieltä, että
jokirahastojen ansiosta alueilla on toteutunut
hankkeita, jotka muutoin olisivat jääneet
toteutumatta. Vain kaksi vastaajaa oli eri
mieltä. Sitä vastoin jokirahastojen tunnettavuus koettiin heikoksi, sillä vain neljä
vastaajaa oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä,
että jokirahasto tunnetaan hyvin kuntalaisten
ja muiden paikallisten toimijoiden keskuudessa. Eri mieltä olevia oli yli 70 %.
Rahastojen toiminnan kehittämisehdotukset
liittyivät suurelta osin juuri tiedottamiseen ja
rahastojen tunnettavuuteen paikallisten toimijoiden keskuudessa. Paikallislehdistä ja muista
medioista haluttiin tietoa sekä mahdollisuuksista hakea jokirahaston avustuksia että

alkavista, käynnissä olevista ja tehdyistä
hankkeista. Yksi vastaajista oli valmis näkyvyyden lisäämisen ohella viemään rahaston
osallistumista pidemmällekin ehdottaessaan,
että rahaston edustaja voisi toimia asiantuntija-apuna yhdistyksille, jotka ovat aikeissa
aloittaa hankkeita.
Toinen laajempi vastausten kokonaisuus koski
rahastojen resursseja ja niiden käyttöä. Todettiin, että varoja on nykyisellään vähän, ja
kehitysmahdollisuudet ovat siksi heikot.
Resurssien lisääminen ja oikeanlainen suuntaaminen toisaalta nimenomaan vesistökunnostuksiin ja toisaalta myös muuhun ympäristön
hoitoon ja suojeluun tuotiin vastauksissa esiin.
Rahastojen toiminnan kehittämiseksi voidaan
lukea myös toiveet uusien jokirahastojen
perustamisesta
niiden
neuvottelukuntien
alueille, joilla rahastoa ei vielä ole. Rahastoa
kaipasi yksi vastaaja niin Lestijoen, Närpiönjoen kuin Isojoen-Teuvanjoenkin alueilla.

Taulukko 2. Vastaukset (kpl) jokirahastojen ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintaa koskeviin väittämiin
asteikolla 1–5 (1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali/ei mielipidettä, 4=jokseenkin samaa
mieltä, 5=täysin samaa mieltä) sekä vastausten keskiarvo samalla asteikolla.
Jokirahastoja koskevat väittämät
Jokirahaston ansiosta alueella on toteutunut hankkeita, jotka muuten
olisivat jääneet toteutumatta
Jokirahasto tunnetaan hyvin kuntalaisten ja muiden paikallisten
toimijoiden keskuudessa

1
1

2
1

3
6

4
12

5
12

ka
4,0

7

16

5

3

1

2,2

Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä jokirahastojen kehittämistarpeista
Lisää esilläoloa ja tiedottamista omasta toiminnastaan.
Delta som experthjälp i möten med föreningar som skall starta upp projekt. För detta kanske behövs anställas
en projektdragare som kan hjälpa föreningar.
No jos kehittämisellä tarkoitetaan vesistökunnostusten yms lisäämistä niin resursseja lisäämällä ja toimintaa
oikein suuntaamalla.
turha byrokratia pois ja todelliset rahamäärät jakoon, noilla nykyään jaettavilla avustuksilla ei käytännössä
ole mitään merkitystä hankkeiden käynnistymiseen tai hankkeistamiseen.
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3.1.3. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:tä
koskevat vastaukset
Väittämä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n
näkyvyydestä toimialueellaan ja -kentällään
tuotti vastauksiin hieman muita enemmän
hajontaa (taulukko 3). Vastaajista yli 40 % oli
enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että
yhdistys on näkyvä toimija toimialueellaan ja kentällään. Vajaalla 30 prosentilla ei ollut
asiassa selkeää mielipidettä, mutta 30 %
vastaajista oli väittämän kanssa jokseenkin tai
täysin samaa mieltä.
Kysyttäessä vastaako yhdistyksen toiminta
nykyisiä tarpeita, eniten vastauksia (lähes 40
%) keräsi luokka 3 eli neutraali/ei mielipidettä.
Vastaajista 37 prosenttia kertoi olevansa
jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että
yhdistyksen toiminta vastaa nykyisiä tarpeita.
Vajaa neljännes kuitenkin koki, että toiminta ei
vastaa nykyisiä tarpeita.
Näkemyserot yhdistyksen näkyvyydessä selittyvät osin alueellisilla eroilla. Yhdistyksen
toiminta-alueen (Pohjanmaan jokilaaksot valuma-alueineen sekä niihin välittömästi kuuluvat
rannikkoalueet)
eteläiset
kunnat
eivät
pääsääntöisesti ole yhdistyksen jäseniä, jolloin
näkyvyyttä on vähemmän. Kehittämisehdotuksina mainittiin näkyvyyden ja tiedottamisen
lisääminen myös niillä alueilla, joilla yhdistys
toimii myös toimeksiantojen ja rahastojen
kautta. Yhdistyksen toivottiin olevan aloitteellisempi, ja keräävän yhteen tietoja
mahdollisista hankkeista ja vievän niitä
eteenpäin. Toiminnan haluttiin kehittyvän

aktiivisemmaksi, näkyvämmäksi ja käytännössä tehokkaammaksi. Seminaarien ja koulutuksien järjestämisen lisäksi yhdistykselle
oltiin kyselyn perusteella osoittamassa vesienhoidon neuvontaorganisaation tehtäviä myös
rahastojen kautta, sillä hankkeita toteuttaville
paikallisille yhdistyksille haluttaisiin tarjota
asiantuntija-apua niidenkin kautta.
Keinona toiminnan kehittämiseen todettiin
resurssien lisäys tärkeää työtä tehokkaasti
tekevälle yhdistykselle. Toisaalta vastaajat
ymmärsivät resurssien lisäämisen käytännössä
edellyttävän laajempaa jäsenpohjaa. Lisäksi
koettiin, että yhdistyksen rooli vesien kuormittajista muodostuneena vesien suojelijana on
ristiriitainen. Yhdistykseltä toivottiinkin konkreettisempia ja jäsenistöä enemmän sitovia
kannanottoja vesien tilan parantamiseen.
Lisäksi toivottiin ymmärrystä vesien eri
käyttömuotojen yhteensovittamiseksi sekä
toisaalta vaikuttamista rahoituksen suuntaamiseen ja lobbausta vesien kunnostuksen
edistämiseksi eri tasoilla.
Vastauksissa esitettiin niin valtion kuin
kunnankin taholta, että yhdistys voisi kehittää
toimintaansa kohti tässä yhteydessä tarkoitettua vesienhoidon välittäjäorganisaatiota.
Neuvottelukunta ei kaikkien mielestä toimi
parhaalla mahdollisella tavalla, ja yhtenä
vaihtoehtona mainittiin, että vesiensuojeluyhdistys voisi alkaa ajaa tiedotustoimintaa ja
vesistön tilaa parantavia hankkeita.

Taulukko 3. Vastaukset (kpl) jokirahastojen ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintaa koskeviin väittämiin
asteikolla 1–5 (1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali/ei mielipidettä, 4=jokseenkin samaa
mieltä, 5=täysin samaa mieltä) sekä vastausten keskiarvo samalla asteikolla.
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:tä koskevat väittämät
Yhdistys on näkyvä toimija toimialueellaan ja -kentällään

1
6

2
6

3
13

4
13

5
6

ka
3,1

Yhdistyksen toiminta vesistöjen hyväksi vastaa hyvin nykyisiä tarpeita

2

7

18

12

5

3,1
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Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n kehittämistarpeista
Esitellä toimintaa koko alueella.
Paikallistiedotusta voi aina lisätä, vaikkakin yhdistys tiedottaa varsin hyvin tekemisistään.
Eriasteisissa seminaareissa/koulutuksissa voisi jalkautua ruohonjuuritason tilaisuuksiin.
Yhdistys on enempi jäseniään palveleva tarkkailu- ja kuormituspohjaisia töitä tekevä taho kuin monipuolinen
vesiensuojeluyhdistys. Vrt. monia muita vsy:n yhdistyksiä joilla on paljon enemmän toimintaa.

3.2. Sidosryhmätilaisuuden
ryhmäkeskustelut
Sidosryhmätilaisuuden tavoitteena oli pohtia
edelleen, miten niin jokineuvottelukunnille
suunnatussa kyselyssä kuin Pohjois-Pohjanmaan selvityksessäkin esiin nousseisiin tarpeisiin voitaisiin vastata. Sidosryhmätilaisuuden
keskustelun pohjaksi koottiin seuraavat keskeiset tarpeet ja teemat:
•
•
•

•
•
•
•

•

Tietoisuuden
lisääminen
vesistöistä,
neuvonta
Puolueettomuus
Tarvitaan linkki yleisen suunnittelevan
tason ja toteuttavan paikallisen tason
välillä
Hankkeistaminen:
pienet
paikalliset
hankkeet vs. suuret kokonaisuudet
Verkostoyhteistyö: vähennetään päällekkäisyyttä, paikataan aukkoja
Eri toimijoiden roolien selkiyttäminen
paikalliselle kunnostajalle
Voidaan hyödyntää myös muita resursseja
kuin raha (esimerkiksi viestinnälliset
resurssit)
Välittäjäorganisaatio: yhdistys, säätiö vai
verkosto?

Sidosryhmätilaisuuden keskusteluun osallistui
edustajia neljästä Leader-toimintaryhmästä,
riistakeskuksesta, metsäkeskuksesta, Suomen
luonnonsuojeluliitosta, ELY-keskuksesta sekä
ProAgria Etelä-Pohjanmaasta, Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksesta, ProAgria Oulusta
ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Läsnäolijoille esitettiin kysymykset 1) Mitä oma
organisaatiosi voi tehdä kunnostusten edistämiseksi? 2) Miten kunnostusten edistäminen
tulisi järjestää yleisellä tasolla?
Keskustelun tulosten perusteella kukin taho
voi omassa toiminnassaan vaikuttaa kunnostusten edistämiseen joko hankkeiden toteuttajana tai rahoittajana, tai tiedottamalla, kouluttamalla ja omaa osaamistaan välittämällä. Toimiminen osana verkostoa tuottaa vastavuoroista
hyötyä. Yleisellä tasolla painotettiin välittäjäorganisaation laaja-alaisuuden tärkeyttä.
Taustavoimien tulisi kattaa koko toiminta-alue
ja rahoitusta tulisi järjestyä valtiolta ja/tai
maakuntaliitoilta. Toisaalta toimivalla verkostoyhteistyöllä voidaan saavuttaa tuloksia
tehokkaasti. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi tiedottamisessa ja järjestämällä yhteisiä
tilaisuuksia. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin on tiivistetty seuraaviin tietolaatikoihin.
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1) Oman organisaation osallistuminen kunnostusten edistämiseen
Leader-ryhmät
-

-

Rahoittamalla hankkeita. Myös virkistyskäytön ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen
tähtäävät hankkeet (tietoisuus lisää innostusta)
Toimitaan tiedonvälittäjänä paikallisten kunnostusta suunnittelevien toimijoiden ja ELYkeskuksen välillä, tarjotaan neuvontaa rahoituksesta ja tukea erityisesti hankkeen
käynnistämiseen. Ryhmien tiedotejakelu on kattava, ja sen kautta tieto saadaan kentälle.
Huomioidaan panostaminen vesienhoitosuunnitelman mukaisiin toimiin ja kunnostusten
jälkihoitoon sekä jatkuvuuteen.
Toimitaan joustavasti ruohonjuuritasolla ja ollaan linkkinä paikallisiin toimijoihin.
Omalla alueella järjestetään tilaisuuksia, jonne kutsutaan teemaan sopivia asiantuntijoita
esittelijöiksi. Lisänä yhteiset seminaarit, koulutukset.
Aktivoidaan yhdistyksiä, kyliä, osakaskuntia, kuntia.

Edistämis- ja asiantuntijaorganisaatiot
-

-

-

-

Neuvonta, ohjeistus
• Myös maastokäynnit ja pienessä mittakaavassa kohteiden suunnittelu.
• Tilakäyntien yhteydessä kunnostuksista kiinnostuneiden neuvonta eteenpäin.
• Tietouden lisääminen ja oman asiantuntijuuden antaminen käyttöön.
Tiedotuksen ja koulutuksen järjestäminen maanomistajille. Esimerkiksi koulutuspäivien
kautta uusi tieto siirtyy käytännön tasolle.
Tiedotuksen tehostaminen/kanavointi Leader-ryhmien kautta. Nettisivujen kehittäminen.
Jokirahastojen osarahoitus tukemaan rahoitusta.
Vaikuttaminen asennemuutokseen sekä kannustaminen oma-aloitteisuuteen ja vastuun
ottoon kunnostushankkeissa (ulkopuolisten ”niiden” hankkeista ”meidän” hommiksi).
Yhteistyö muiden toimijoiden (esimerkiksi välittäjäorganisaatio) kanssa sekä kohteiden
välittäminen myös muille toimijoille.
Hankkeiden toteuttaminen (neuvonta, tiedotus, kohteiden suunnittelu ja toteutus).
• Esimerkiksi
riistakosteikot,
metsätalouden
luonnonhoitohankkeet,
purokunnostukset
Toimintaympäristön (vesiensuojeluyhdistys) tarjoaminen kunnostuksia edistävän henkilön
työskentelylle edellyttäen, että sille löytyy rahoitusta (hankerahoitus / jäsenmaksut /
maakuntaliittojen rahoitus)
Vaikuttaminen luonnontilaisten soiden, vanhojen metsien ja perinnelaidunten sekä
niittyjen säilymiseksi (huuhtoumat vesistöön pienemmiksi).

ELY-keskus
-

Toivottavaa on, että ELY voisi osallistua välittäjäorganisaation tukemiseen ainakin
tarjoamalla työtilan ja verkostonsa vesienhoidon koordinaattorin käyttöön/tueksi.
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2) Kunnostusten edistäminen yleisellä tasolla:
-

Tarvitaan laaja-alainen toimija. Kattavuus on tärkeää, ja esimerkiksi rahoituksen osalta
maakuntien liitot kattaisivat kaikki kunnat.

-

Minimiorganisaatio olisi koko- tai osa-aikainen koordinaattori. Lisäresursseja palkattaisiin
hankerahoituksen osana/jokirahastojen kautta.
 Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry olisi hyvä, luonteva välittäjäorganisaatio, jos se
kattaisi kaikki kunnat ja rahoitus järjestyisi.

-

Jokineuvottelukunnat eivät sovi nykyisellään välittäjäorganisaatioksi, sillä ne toimivat
enemmän informaatiokanavina.

-

Kootaan tietyllä alueella tietyllä fokuksella väkeä, joille jaetaan tietoa (myös rahoituksesta).
Esimerkiksi jokiasiat, riista-asiat, kosteikkoasiat. Erillistä välittäjäorganisaatiota ei tarvita,
vaan parhaiten asiat toimivat, kun eri tahot tuntevat toisensa organisaatiot ja tieto-taidon,
jolloin aina löydetään ”tuttu” asiantuntija tarvittaessa.
 Parempi hyötysuhde saavutetaan lisäämällä tiedotusta ja yhteistyötä nykyisten
organisaatioiden välille (kolmikanta: kunnat – yhdistykset ja yritykset – asukkaat).

-

Vaikuttajayksilöiden tavoittaminen: kyläyhdistysten/kalastuskuntien/jakokuntien kautta
saadaan uusia tekijöitä.

-

Toimijasta riippumatta on tärkeää, että mennään maastoon. Pienetkin kohteet toteutuessaan
kannustavat uusia toimijoita lähiseudulla. Kohteita riittää, kunhan rohkaistaan toteuttamaan
hankkeita.

-

Kunnolliset nettisivut, joilla esitellään alueelliset välittäjäorganisaatiot, rahoituskanavat, tietoa
vesilaista ja vesiluvasta, konkreettinen ”tehtäväpuu”, joka lähtee kunnostustarpeesta ja etenee
mahdollisen ry:n perustamisesta kunnostettuun kohteeseen.

-

Y-ASPA:a (ympäristöhallinnon asiakaspalvelu) kehitetään tarpeen mukaan – sinne ja sen
sivuille voisivat pyynnöstä lisätä neuvonta-asiantuntemusta ja -asiaa.

-

Välittäjäorganisaatio voisi olla tarpeen ja ”helpoin” ratkaisu. Jos välittäjää ei ole, toimijoiden
välille ”kuuma linja”  keskeiset toimijat esim. sähköpostilistalla, josta löytyy eri tahojen
toimijat (tiedettäisiin mitä hankkeita menossa/tulossa). Rahoitustavoista tieto edelleen,
hankala löytää, vaatii asiantuntemusta. Asiantuntijoita on, mutta ei kentällä tunneta.

-

Valtion tuki tietyllä summalla vuodessa laajemmalla tai suppeammalla alueella toimiville
välittäjäorganisaatioille, jotka edistävät paikallisten hankkeiden toteutumista tai /ja lisätä
paikallisille myönnettäviä avustuksia (kevyt byrokratia).

-

Valtion ohjaus ja neuvonta sekä toiminen osarahoittajana. Paikallistoimijat sen sijaan tekisivät
tai teetättäisivät toimenpiteet.
 Näiden väliin jokin riippumaton yhteisö (esimerkiksi vesiensuojeluyhdistys), joka
nivoo yhteen toiveet ja todellisuuden.
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4.

Vaihtoehtoja välittäjäorganisaatioiksi
välittäjäorganisaati oiksi EteläEtelä - ja KeskiKeski - Pohjanmaalla

Yhteistyön kehittämiseksi ja toimenpiteiden
toteutumisen edistämiseksi tulisi vesienhoitoa
suunnittelevien tahojen sekä kunnostuksia
käytännössä toteuttavien toimijoiden kohdata
nykyistä paremmin. Tätä tarkoitusta varten
perustettavan välittäjäorganisaation toiminnassa myös paikallisilla toimijoilla (kuten
kunnat, osakaskunnat, kyläyhdistykset) tulee
olla vaikuttamisen mahdollisuuksia. Alueellinen vesienhoidon välittäjäorganisaatio voi
olla hyödyksi myös maakuntien imagolle.
Niukkojen resurssien kohdentamista tulee
miettiä entistä tarkemmin ja yhteistyössä eri
toimijoiden kesken. Vesienhoidon edistäminen
tarvitsee koordinointia, mutta hallinto on

pidettävä pienenä, jotta rahoja saataisiin
ohjattua käytännön toimintaan. Siten tässäkään
ei ole esitetty täysin uuden organisaation
(esimerkiksi yhdistyksen) perustamista, vaan
on pyritty hyödyntämään Etelä- ja KeskiPohjanmaalla olemassa olevia organisaatioita.
Tässä esitetyt vaihtoehdot välittäjäorganisaation toiminnan järjestämiseksi perustuvat
toteutettuun kyselyyn ja sidosryhmätilaisuuden keskusteluihin. Ne jakautuvat tehtävien
toteuttamiseen erillisen organisaation ja rahoituksen kautta (1 ja 2) tai verkostoyhteistyön
kehittämisen kautta (3).

Kuva: Laura Liuska

Kuva 3. Välittäjäorganisaation tehtäviin kuuluu muun muassa tutustumisretkien järjestäminen kunnostuskohteille. Kuvassa Kotiseutukosteikko-Life hankkeessa toteutettu Kurjennevan kosteikko Seinäjoella. Kohteella
vierailtiin VYYHTI-hankkeen järjestämällä retkellä.
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Hankkeen aikana Pohjanmaan vesi ja
ympäristö ry sai toistuvasti kannatusta välittäjäorganisaation tehtävien hoitajaksi eteläisellä
hankealueella. Joustavana toimintamuotona
yhdistystä olisi mahdollista nykyisen toiminnan lisäksi kehittää vastaamaan moniin välittäjäorganisaatiolle asetettuihin tavoitteisiin.
Toisessa vaihtoehdossa välittäjäorganisaatio
rakennetaan jokineuvottelukuntien ympärille
luomalla lisäresurssien turvin konkreettisempaa toimintaa. Kolmannessa vaihtoehdossa
keskitytään tulosten saavuttamiseen parantamalla verkostoyhteistyötä ja hyödyntämällä
kontakteja paikallisiin toimijoihin.

1. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toimii
välittäjäorganisaationa
Yhdistyksen toimintaa voidaan kehittää
laajentamalla toimintaa monipuolisemmaksi ja
lisäämällä näkyvyyttä koko toiminta-alueella.
Toiminta-alue on kattava, sillä se sisältää
esimerkiksi kolme maakuntaa, kaksi ELYkeskusta, kolme kalatalouskeskusta ja kolme
ProAgria Keskusta. Yhdistyksen toimintaa
voitaisiin kuitenkin suunnata lähemmäksi
ruohonjuuritasoa esimerkiksi säännöllisten
tapahtumien, koulutusten tai ”vesistöklinikoiden” muodossa. Tapahtumia järjestettäisiin
myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Palkkaamalla vastuuhenkilö vesienhoidon
koordinaattoriksi alueella voitaisiin tarjota
neuvontaa kunnostushankkeita suunnitteleville sekä panostaa tiedottamiseen ja vesienhoidon toimijoiden verkostoitumiseen ja
koulutukseen (Kuva 3.). Myös vesiensuojeluyhdistyksen
hallinnoimien
jokirahastojen
tunnettavuus lisääntyisi. Välittäjäorganisaationa vesiensuojeluyhdistys vakaana oikeustoimikelpoisena organisaationa kykenisi myös
toimimaan toteuttajana laajemmissa vesienhoitohankkeissa.
Tässä mallissa jokineuvottelukunnat tulee
säilyttää keskustelun ja vaikuttamisen kanavina. Neuvottelukunnat ovat toiminnallisesti
keskustelufoorumeita, eikä niillä ole esi-

merkiksi päätäntävaltaa. Tämä rajoittaa niiden
toimintaedellytyksiä, mutta toisaalta avoin
keskustelu riippumattomassa ympäristössä on
yksi neuvottelukunnan tärkeimpiä arvoja.
Avoin keskustelu on kenties mahdollista juuri
sen takia, että sitovia päätöksiä ei tehdä.
Lisäksi tiedon saaminen ja kokonaiskuvan
muodostaminen vesistöalueesta lienee monien
edustajien motivaationa neuvottelukuntaan
osallistumiselle.
Toiminnan monipuolistaminen edellyttäisi
käytännössä resurssien lisäystä. Rahoitusta
voitaisiin järjestää laajentamalla jäsenpohjaa,
hakemalla hankerahoitusta ja/tai yhteistyökumppaneita esimerkiksi maakuntien liitoista.
Rahoituksen perustan tulisi olla kattava.
Julkinen tuki lisäisi kokemusta toiminnan
puolueettomuudesta ja luotettavuudesta. Kaikki toiminta-alueen kunnat eivät nykyisin ole
yhdistyksen jäseniä. Mahdollisuudet yhdistyksen toiminnasta hyötymiseen ja sen kehittämiseen osallistuminen tapahtuvat kuitenkin
jäsenyyden kautta. Jäsenpohjan laajentamisen
ohella yhdistys voisi linjata tavoitteekseen
kunnostusten edistämiseen liittyvien neuvontahankkeiden toteuttamisen. Lyhytaikaisen
hankerahoituksen suosiminen pitkäjänteisen
sitoutumisen sijaan saattaa kuitenkin ennen
pitkää heikentää toimintaa. Vaikka hanke
onnistuisi hyvin, sen aikaansaama noste ei
välttämättä kanna pitkään jos perusrahoitusta
ei ole tarpeeksi. Vaihtoehtona on jatkuva tai
määräajoin
tarkistettavaan
sopimukseen
perustuva rahoitus esimerkiksi maakunnan
liitolta ja muilta tahoilta.
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n etuja välittäjäorganisaationa ovat:
•

•
•
•

Luonteva toiminta-alue (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen
aluetta, kokonaiset valuma-alueet)
Vahva asiantuntemus organisaatiossa
Valmiit kontaktit ja verkostot alueella
Jokirahastot, joista voidaan myöntää
kunnostushankkeisiin osarahoitusta
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Haasteita aiheuttavat:
•
•

Tarvitaan lisäresursseja  Rahoituksen
haasteet
Kaikki toiminta-alueen kunnat eivät ole
yhdistyksen jäseniä

2. Alueellinen vesistöohjelma yhdessä
jokineuvottelukuntien kanssa muodostaa
välittäjäorganisaation
Jokineuvottelukunnat ovat tärkeä tiedonvälitys- ja vuorovaikutuskanava eri toimijoille.
Nykyisin niillä on tärkeä rooli informaatiokanavana ja laaja-alaisen keskustelun foorumina. Toisaalta myös kunnostusten rahoittajat
ja toteuttajat kohtaavat neuvottelukunnassa
jossain määrin, mikä voi johtaa resurssien
keskittämiseen ja yhteisten hankkeiden toteutumiseen. Kyselyn vastausten perusteella on
ilmeistä, että hankeaihiot ja ideat johtavat
kuitenkin nykyisin liian harvoin konkreettisiin
toimenpiteisiin, sillä toteuttajia ei usein löydy.
Ideoiden työstäminen edelleen mahdollisten
toteuttajien kanssa toteutettaviksi kokonaisuuksiksi ei siis toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan kontakteja, aktiivisuutta, asian esillä pitämistä ja tiedottamista,
mikä edellyttää välittäjää eli vastuutahoa sitomaan langanpäitä yhteen. Neuvottelukuntien
valjastaminen välittäjäorganisaatioiksi edellyttäisi toiminnan kasvattamista ja lisäresursseja.
Neuvottelukunnista vetovastuussa olevalla
ELY-keskuksella ei kuitenkaan yksin ole osoittaa esimerkiksi lisää työaikaa neuvottelukuntatoimintaan.
Neuvottelukuntien monipuolisempi toiminta
edellyttää, että sen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa nimetty henkilö. Todennäköisesti
ELY-keskus voisi tarjota tilat ja taustayhteisön
tällaisen henkilön eli vesienhoidon koordinaattorin tueksi. Valitun henkilön tehtäviin
kuuluisi neuvottelukuntien toiminnan koordinointi ja tuominen lähemmäs konkreettista
toimintaa. Neuvottelukuntaan kaivattaisiin
enemmän toimintaa ja yhteydenpitoa, jotta
asiat kantaisivat paremmin kokouksesta

toiseen ja edistyisivät. Neuvottelukuntien
kokousten ohessa voitaisiinkin esimerkiksi
järjestää avoimia kunnostusteemapäiviä, retkiä
tai ”vesistöklinikoita”, joissa kaikilla kiinnostuneilla olisi mahdollisuus saada neuvontaa
vesistöhankkeisiin ja kohdata muita toimijoita.
Myös neuvottelukunnat hyötyisivät lisääntyvästä tiedottamisesta ja monipuolisemmasta
toiminnasta (esimerkiksi teema- ja toimintaryhmät, kunnostustyöryhmät, lisääntyvä tiedottaminen), joka tulisi koordinaattorin myötä
mahdolliseksi. Toiminta uudistuisi ja vetovastuu selkeytyisi.
Vapaaehtoisen vesienhoitotoiminnan laajentamiseksi ja lisäresurssien saamiseksi vesienhoidon koordinaattorin palkkaamiseksi tulisi
sopia yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.
Esimerkiksi maakuntien liitot voisivat olla
keskeinen kumppani. Mallina voitaisiin käyttää
satakuntalaista SATAVESI-ohjelmaa, mutta
rakentaa toiminta jo olemassa olevien neuvottelukuntien ehdoilla. Lisäksi tarpeen mukaan
voitaisiin hakea hanke- tai muuta rahoitusta.
Tarvittavan rahoituksen määrä riippuu muun
muassa siitä, ovatko palkattavan koordinaattorin tehtävät osa- vai kokoaikaisia sekä
muiden kulujen määrästä (esim. 0,5 htv +
matkakulut + tilat + muut kulut).
Alueellisen vesistöohjelman ja jokineuvottelukuntien etuja välittäjäorganisaationa ovat:
•
•
•
•

Asiantuntemus (myös neuvottelukuntien
monipuolisen osaamisen hyödyntäminen)
Kattavuus ja puolueettomuus
Neuvottelukuntien toiminta on vakiintunutta
Nimetty vastuuhenkilö selkeyttää nykyistä
toimintaa

Haasteita aiheuttavat:
•
•

Rahoituksen haasteet: ELY-keskuksen
lisäksi tarvitaan laajempaa osallistumista
Vaatii paljon selvitystyötä jatkossa, mm.
neuvottelut kolmen maakunnan kesken
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Neuvottelukuntien nykyisen vakiintuneen
roolin ja uusien toimintamuotojen yhdistäminen

keista, jolloin yhteisiä tavoitteita on helpompi
löytää ja toimia yhteistyössä niiden toteutumiseksi.

3. Välittäjäorganisaation tehtävät toteutuvat
verkostoyhteistyötä syventämällä

Konkreettiset ehdotukset pieniksi hankkeiksi
tulevat usein suoraan paikallisilta toimijoilta.
Siksi yhteyksien esimerkiksi osakaskuntiin ja
kyläyhdistyksiin tulee toimia. Osakaskunnat
ovat vesialueiden omistajina joka tapauksessa
avainasemassa kunnostuksissa. Leader-ryhmien rooli nousi selvityksessä esiin keskeisenä,
sillä ryhmien tiedotus tavoittaa hyvin
paikallisia toimijoita ja niiden rooliin sisältyy
paikallisten tahojen aktivoiminen pienimuotoisiin hankkeisiin. Selvitykseen osallistuneet Leader-ryhmät ovat myös linjanneet
myöntävänsä rahoitusta pienimuotoisiin kunnostushankkeisiin. Leader-ryhmien, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n ja muiden vesienja ympäristönhoidon toimijoiden läheisempi
yhteistyö olisi suositeltavaa. Lisäksi Leaderryhmien osallistuminen jokineuvottelukuntien
kokouksiin voisi tuottaa tuloksellista yhteistyötä.

•

Suuri osa välittäjäorganisaatiolle asetetuista
tavoitteista voitaisiin toteuttaa verkostoyhteistyötä kehittämällä ja eri toimijoiden väliseen
tiedotukseen panostamalla. Kuten eräässä
hankkeen keskustelutilaisuudessa todettiin,
paras hyötysuhde saatettaisiinkin saavuttaa
toimivalla verkostoyhteistyöllä, jossa osapuolet
tuntevat toistensa osaamisen ja tieto kulkee
sujuvasti. Tällöin olisi tärkeää saada kaikki
keskeiset sidosryhmät mukaan verkostoon.
Toimivan verkostoyhteistyön edellytyksenä on,
että verkostoon sitoudutaan, mikä puolestaan
edellyttää, että verkostoon kuulumisesta tai
sen toimintaan osallistumisesta seuraa hyötyä
käytännössä. Vapaaehtoisuuteen perustuvan
verkoston toiminta on luonnostaan vaihtelevaa. Pitkällä aikavälillä riskinä on kuitenkin
verkoston hajaantuminen tai toisaalta jämähtäminen paikoilleen yksittäisten henkilöiden
sisäpiiriksi
Verkostoyhteistyön etuna on, että uutta tai
erillistä välittäjäorganisaatiota ei tarvita. Siten
toiminnan kustannukset jakautuvat useiden
verkoston toimijoiden kesken. Usein suurin
haaste on tilaisuuksien ja tapahtumien valmisteluun käytettävän työajan löytyminen. Sitä
vastoin tilojen käyttöön saaminen, mahdolliset
kahvitarjoilut ja yhteistyö tiedottamisessa
järjestyvät verkostossa yleensä hyvin, jos päämäärä on yhteinen. Myös asiantuntijat pyrkivät
jakamaan osaamistaan osallistumalla puhujina
tilaisuuksiin. Olisi tärkeää, että verkoston
toimijat tuntevat toistensa osaamisen ja heillä
on tietoa esimerkiksi käynnissä olevista hank-

Verkostoyhteistyön kehittämisen etuja välittäjäorganisaationa ovat:
•
•
•

Ei tarvita erillistä välittäjäorganisaatiota
tai ulkopuolisia lisäresursseja
Kattavassa verkostossa laajasti asiantuntemusta
Leader-toimintaryhmien
hankkeistamiseen liittyvän neuvonnan osaaminen, joustavuus ja paikalliset tavoittava tiedotus

Haasteita aiheuttavat:
•
•

Verkostoyhteistyön jatkuvuuden epävarmuus, jos nimettyä vastuutahoa ei ole
Näkyvien tulosten aikaan saaminen ja
hyödyn määrittely
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5.

Suositukset

Ensisijaisesti tulee konkreettisesti selvittää
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n mahdollisuudet toimia välittäjäorganisaationa toimintaalueellaan. Yhdistyksen kattava toiminta-alue
ja mahdollisuus myöntää avustuksia pienimuotoisiin kunnostuksiin jokirahastoista tulee
hyödyntää. Myös yhdistykselle VYYHTI-hankkeen aikana kertynyt kokemus ja osaaminen
lisäävät sen edellytyksiä välittäjä- ja neuvontaorganisaationa toimimiseen. Lisäksi suositus
perustuu tavoitteeseen, että välittäjäorganisaatio ei tuo lisätaakkaa viranomaisille eikä jo
nykyisin monessa mukana oleville vapaaehtoisille aktiiveille.
Kuvassa 4 on esitetty hankkeen aikana tuotettu
näkemys Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n
roolista toimijakentässä. Välittäjäorganisaationa yhdistys toimii osana eri asiantuntija- ja

neuvontaorganisaatioiden, Leader-ryhmien ja
kuntien muodostamaa verkostoa, jonka kautta
toimitaan yhteistyössä ja löydetään uusia
kontakteja sekä yhteisiä tiedotuskanavia. Kalatalouskeskukset ja kalastusalueet ovat tärkeä
kanava osakaskuntien aktivoimiseksi, ja
Leader-ryhmien kautta tavoitetaan muita
paikallisia toimijoita. Lisäksi Pohjanmaan vesi
ja ympäristö ry jatkaa aktiivista osallistumistaan jokineuvottelukuntien toimintaan, ja
tuo hankeaihioita sekä toteutettuja hankkeita
neuvottelukuntien tietoon. Vastaavasti neuvottelukunnassa esiin nousevat aloitteet otetaan
välittäjäorganisaatiossa tarkasteluun ja etsitään yhteistyökumppaneita niiden eteenpäin
viemiseksi. Verkostoyhteistyötä kehitetään
myös muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia tarpeen mukaan.

Kuva 4. Välittäjäorganisaation rooli toimijakentässä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Välittäjäorganisaation
tehtävät nivoutuvat osaksi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n sekä sen hallinnoimien rahastojen toimintaa.
Yhdistys tukee ja neuvoo paikallista toteuttajaa kunnostushankkeissa yhteistyössä viranomaisten, vesienhoidon
asiantuntijoiden ja rahoittajien kanssa. Yhdistys voi myös itse toteuttaa hankkeita. Lisäksi valtio on myös
tulevaisuudessa vastuussa joidenkin merkittävimpien hankkeiden toteutuksesta. Jokineuvottelukunnissa
käydään keskustelua eri sektoreiden poikki ja valuma-aluekokonaisuudet huomioiden.
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Mahdollisen neuvonta- ja välitystehtävän toteuttamiseksi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
•
•

selvittää jäsenistönsä kannan toiminnan laajentamiseen ja kunnostustoiminnan edistämiseen
jatkuvaluonteisesti.
kartoittaa rahoitusvaihtoehdot uuden toiminnan järjestämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi
o

o

o
o

•

•

jäsenpohjan laajentaminen. Toiminnan monipuolistamiseen tähtääviä suunnitelmia
voidaan hyödyntää uusien jäsenten hankinnassa. Erityisesti kunnat hyötyisivät
uudenlaisesta neuvonnasta, kun kunnostuksiin liittyviä kyselyitä ohjautuisi yhdistykseen.
maakuntaliittojen rahoitus. Yhdistys tiedustelee maakuntien liittojen mahdollisuuksia ja
kiinnostusta osallistua toiminnan rahoittamiseen jatkuvaluonteisesti tai esimerkiksi
viiden vuoden määräajaksi. Myös ELY-keskuksen tulisi olla tukena neuvotteluissa.
valtion avustukset vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutusta edistäviin laajaalaisiin yhteistyöhankkeisiin.
hankerahoitus. Yhdistys selvittää mahdollisuuksia hakea uutta hanketta eri rahoituslähteistä sekä käynnistää uuden vapaaehtoisen kunnostustoiminnan edistämiseen
tähtäävän hankkeen suunnittelun. Yhteistyöstä hankkeen toteuttamisessa neuvotellaan
esimerkiksi maakunnallisten ProAgria-keskusten sekä Leader-toimintaryhmien kanssa.

laatii esityksen toiminnan sisällöksi sekä budjetin. Hakee rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi
hankkeessa, joka sisältää konkreettista toimintaa (esim. työpajat) ja välitavoitteita pysyvän
toiminnan kehittämiseksi.
myönteisen hankepäätöksen jälkeen tai jatkuvan rahoituksen järjestyttyä yhdistys palkkaa osatai kokoaikaisen vesienhoidon koordinaattorin, joka
o
o

o
o
o

toimii yhteyshenkilönä ja tiedonvälittäjänä vesistökunnostusasioissa
kehittää yhteistyötä ja edistää kokemusten sekä tiedon vaihtoa eri tasoilla: tutkimus- ja
asiantuntijaorganisaatiot - paikalliset toimijat (sis. kunnat, osakaskunnat ja muut
paikalliset toimijat sekä asukkaat)
aktivoi toimijoita ja neuvoo hankkeistamisessa
järjestää säännöllisesti vesistökunnostusaiheisia työpajoja ja retkiä, osallistuu tapahtumiin
osallistuu tiedottamiseen (verkkosivujen kehittäminen, rahastojen näkyvyys, toiminnan
tunnetuksi ja yleistajuiseksi tekeminen, alueellisissa ja paikallisissa medioissa
tiedottaminen)

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n yhteistyöverkosto vesistökunnostuksissa koostuu muun muassa
seuraavista toimijoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Suomen metsäkeskus
Suomen riistakeskus
ProAgria-keskukset
Maa- ja kotitalousnaiset
Kalatalouskeskukset
Suomen luonnonsuojeluliitto
Leader-ryhmät
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ja
muut alueelliset vesiensuojeluyhdistykset

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalastus- /kalatalousalueet
Osakaskunnat
Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajien
verkosto
Valtakunnallinen
vesistökunnostusverkosto
Maaseutuverkosto
Kunnat
Koulut ja oppilaitokset
Kyläyhdistykset, maamiesseurat,
riistanhoitopiirit, vesienhoitoyhdistykset
muut toimijat
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Liitteet
Liite 1. Jokineuvottelukunnille ja -työryhmille toimitettu kysely

Kysely vesistökunnostusten edistämisestä (VYYHTI-hanke)
Vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan merkitys korostuu vesienhoidossa. Tulevaisuudessa
vastuuta vesien tilan parantamisesta kunnostuksia toteuttamalla kantavat yhä useammin kunnat sekä
kyläyhdistykset, osakaskunnat, maanomistajat ja muut yksityiset toimijat. Pienimuotoisten vapaaehtoisten
ja paikallisista lähtökohdista syntyvien hankkeiden edistämiseksi tarvitaan kuitenkin koordinointia,
neuvontaa, aktivointia ja tiedottamista. Koska ympäristöhallinto ei voi enää useinkaan olla vetäjänä
yhteisissä hankkeissa, uhkana on myös, että isommille hankkeille ei löydy toteuttajaa.
VYYHTI (Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan) -hankkeessa pyritään löytämään paikallisten
toimijoiden tueksi pysyvä välittäjäorganisaatio, joka tekee mahdolliseksi pitkäjänteisen neuvontatyön ja
avun ideoiden hankkeistamisessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueilla hankkeen puitteissa selvitetään jo
olemassa olevien vesienhoidon yhteistyömuotojen mahdollisuuksia toimia välittäjäorganisaation tavoin.
Tarkasteluun otetaan tällöin jokineuvottelukunnat, -työryhmät ja -rahastot sekä Pohjanmaan vesi ja
ympäristö ry:n toiminta.
Tämä kysely on suunnattu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan jokineuvottelukuntien sekä Närpiönjoen
yhteistyöryhmän jäsenille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tarkasteltaessa neuvottelukuntien, rahastojen ja
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n nykyistä toimintaa ja tavoitteiden täyttymistä sekä muodostettaessa
suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Hyvin toimiva yhteistyö on korvaamatonta, mutta vesien hyvää tilaa
ja suurempaa arvostusta ei saavuteta ilman uusia tekoja ja tekijöitä.
Kyselyssä on yhteensä 33 väittämää tai kysymystä. Osa kysymyksistä on samoja kuin vuonna 2008
toteutetussa neuvottelukuntien toimintaa selvittäneessä kyselyssä (Pihlaja, S. 2008. Jokineuvottelukunta
vesienhoidon toimijana. Tarkastelun kohteina Lestijoen, Kyrönjoen ja Isojoen-Teuvanjoen
jokineuvottelukunnat. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto.110 s.).
Jokainen mielipide on tärkeä, kun yhteistoimintaa kehitetään vastaamaan uusiin haasteisiin.

Kiitos vastauksestanne!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laura Liuska
suunnittelija
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
laura.liuska@proagria.fi
puh. 044 7666 129
www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti
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A. Taustatiedot
1. Taustaorganisaationne
a. kunta
b. valtio
c. yritys
d. järjestö
e. osakaskunta
f. muu, mikä?

2. Mitä jokineuvottelukuntaa tai yhteistyöryhmää vastauksenne koskee? Jos kuulutte useampaan kuin
yhteen neuvottelukuntaan tai neuvottelukunnan työryhmään, valitkaa se, jonka toimintaan
osallistutte aktiivisimmin.
a. Lestijoen neuvottelukunta
b. Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta
c. Perhonjoen neuvottelukunta
d. Lapuanjoen neuvottelukunta
e. Kyrönjoen neuvottelukunta
f. Isojoen-Teuvanjoen neuvottelukunta
g. Närpiönjoen yhteistyöryhmä
3. Kuinka kauan olette ollut jokineuvottelukunnan/työryhmän jäsen?
a. 0−3 vuotta
b. 3−6 vuotta
c. 6−9 vuotta
d. yli 9 vuotta
4. Mihin neuvottelukunnan toimintamuotoihin olette osallistuneet?
a. Neuvottelukunta
b. Työryhmä (hankeryhmä)
c. Neuvottelukunta ja työryhmä (hankeryhmä)
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B. Jokineuvottelukuntien toiminta
Merkitkää mielestänne oikea vaihtoehto kunkin väittämän kohdalle (1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin
eri mieltä, 3=neutraali/ei mielipidettä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä)
5. Neuvottelukunnan työ edistää vesiensuojelua.

1 2 3 4 5

6. Olen sitoutunut neuvottelukunnan toimintaan.

1 2 3 4 5

7. Pystyn vaikuttamaan neuvottelukunnan toimintaan.

1 2 3 4 5

8. Kaipaan neuvottelukunnassa lisää tietoa itselleni tärkeistä asioista.

1 2 3 4 5

9. Neuvottelukunnan jäsenet ymmärtävät toistensa lähtökohtia, tavoitteita ja
strategioita.
10. Neuvottelukunnan toiminta on mielestäni keinotekoista.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

11. Työryhmän toiminta on mielestäni keinotekoista (vastatkaa vain, jos kuulutte
työryhmään).

1 2 3 4 5

12. Työryhmä tuo neuvottelukunnan toimintaan merkittävää lisäarvoa.

1 2 3 4 5

13. Neuvottelukunnalla on käytössään liian vähän resursseja.

1 2 3 4 5

14. Neuvottelukunnan muodostamaan verkostoon kuulumisesta on hyötyä
taustaorganisaatiolleni.
15. Neuvottelukunnassa vesistöaluetta käsitellään kokonaisuutena.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

16. Vesienhoitosuunnitelmiin ja niihin sisältyviin toimenpideohjelmiin liittyvä
yhteistyö on yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia neuvottelukunnan
työskentelyssä.

1 2 3 4 5

17. Koen, että neuvottelukunnassa pääsen vaikuttamaan oman alueeni vesien
tilan parantamiseen.

1 2 3 4 5

18. Neuvottelukunnan jäsenistö on vakiintunut ryhmä, ja uusia organisaatioita
ilmoittautuu jäseniksi vain harvoin.
19. Neuvottelukunta kokoontuu riittävän usein.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

20. Neuvottelukunnan kokousten lisäksi tulisi järjestää enemmän vesistöaiheisia
seminaareja ja retkiä.

1 2 3 4 5

21. Neuvottelukunnan muodostamaa asiantuntijaverkostoa on mahdollista hyödyntää
nykyistä monipuolisemmin.

1 2 3 4 5

22. Neuvottelukuntaan/työryhmään osallistuminen on edistänyt eri tahojen
yhteistyötä ja resurssien keskittämistä yhteishankkeisiin myös kokousten
ulkopuolella.

1 2 3 4 5

23. Neuvottelukunnan/työryhmän ansiosta vesistöalueella on toteutunut
hankkeita tai toimenpiteitä, jotka muuten olisivat jääneet toteutumatta.

1 2 3 4 5
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24. Neuvottelukunta on kunnostusten toteuttajien, rahoittajien ja asiantuntijoiden
kohtauspaikka.

1 2 3 4 5

25. Neuvottelukunnan tulee toiminnallaan edistää vesien tilaa parantavien pienimuotoisten
hankkeiden toteutumista tukemalla paikallisia vapaaehtoisia kunnostajia (esim. osakaskunnat,
kyläyhdistykset, maanomistajat jne.).
a. kyllä
b. ei
Jos vastasitte edelliseen kohtaan kyllä, miten neuvottelukunta voisi tukea paikallisia vapaaehtoisia
kunnostajia?

26. Mitkä ovat neuvottelukunnan suurimpia haasteita tai ongelmia?

Entä vahvuuksia?

C. Jokirahastojen toiminta
Jos edustamanne neuvottelukunnan alueella toimii jokirahasto, olkaa hyvä ja vastatkaa myös seuraaviin
väittämiin sekä kysymykseen. Merkitkää mielestänne oikea vaihtoehto kunkin väittämän kohdalle (1= täysin
eri mieltä 2= jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali/ei mielipidettä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa
mieltä).
27. Jokirahaston ansiosta alueella on toteutunut hankkeita, jotka muuten
olisivat jääneet toteutumatta.

1 2 3 4 5

28. Jokirahasto tunnetaan hyvin kuntalaisten ja muiden paikallisten toimijoiden
keskuudessa.

1 2 3 4 5

29. Miten rahastojen toimintaa tulisi kehittää?
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D. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n (Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry)
toiminta
Merkitkää mielestänne oikea vaihtoehto kunkin väittämän kohdalle (1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin eri
mieltä, 3=neutraali/ei mielipidettä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä).
30. Yhdistys on näkyvä toimija toimialueellaan ja -kentällään

1 2 3 4 5

31. Yhdistyksen toiminta vesistöjen hyväksi vastaa hyvin nykyisiä tarpeita

1 2 3 4 5

32. Miten yhdistyksen toimintaa tulisi kehittää?

E. Muut huomiot
33. Tässä voitte kertoa muita huomioitanne tai kehittämisehdotuksianne.
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Lopuksi
VYYHTI-hankkeen aikana selvitettiin vesistökunnostusten välittäjäorganisaation toiminnan
perusteita, vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.
Hankkeen tavoitteena ei ollut luoda ehdotusta
organisaatioksi, joka toteuttaisi toimenpiteet
muiden puolesta vaan malli, joka tarjoaa
kunnostajille tukea ja ohjausta sekä yhteistyökumppaneita kunnostushankkeen läpiviemiseen oli sitten kyseessä pieni osakaskunta
tai yksittäinen maanomistaja toteuttamassa
ensimmäistä hankettaan tai isompi ja hanketyössä rutinoituneempi organisaatio.
Vapaaehtoinen järjestäytyminen vesistökunnostusten tueksi alkaa erilaisista lähtökohdista
eri alueilla. Niillä alueilla, joilla yhteistyöorganisaatioita jo on, tulee selvittää, miten
näitä yhteistyön muotoja voitaisiin kehittää
vastaamaan esille nousseita tarpeita paikallisten kunnostushankkeiden aktivoimisesta ja
tehokkaammasta ohjauksesta. Vesienhoidon ja
kunnostustoiminnan edistämistä yhteistyötä
lisäämällä on tavoiteltu useissa strategioissa ja
selvityksissä jo ennen VYYHTI-hanketta. Pelkkä
asiantuntijoiden verkostoituminen ei kuitenkaan riitä, vaan onnistuneen lopputuloksen
syntymiseksi tulee toimenpiteisiin ottaa tasaarvoisina kumppaneina mukaan paikallisia
toimijoita. Tämä edellyttää myös paikallista
aktiivisuutta ja työpanosta. Konkreettiset toimenpiteet ja näkyvien tulosten aikaan
saaminen kuitenkin motivoivat ja sitouttavat
asukkaita huolehtimaan omista vesistöistään.
Hyvän ekologisen tilan ohella vesien käyttömahdollisuuksien huomioiminen lisää kiinnostusta ja sitoutumista vesistöjen hoitoon.
Mikään vesienhoidon välittäjäorganisaatiomalli
ei voi toteutua ilman aitoa yhteistä tahtoa.
Vastaavaa toimintaa kehiteltäessä muualla
Suomessa on havaittu, että usein tarvitaan
vaikutusvaltaisia taustavoimia vaadittavan
näkyvyyden ja uskottavuuden saavuttamiseksi.
Toisaalta paikallisella tasolla uudet toimintamuodot saattavat houkutella uusia aktiiveja

mukaan vesien kunnostuksiin sekä kalaston- ja
ympäristönhoitotyöhön.
Toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan varoja.
Pienetkin yksittäiset summat voivat olla merkittävä apu innokkaille paikallisille kunnostajille, jos talkoohenkeä löytyy. Aina ei tarvitse
perustaa satojen tuhansien eurojen hankkeita,
vaan esimerkiksi erilaisilla kunnan ja paikallisten toimijoiden yhteistoimintamalleilla sekä
huomioimalla vesiensuojelu kaikkien toimijoiden jokapäiväisissä päätöksissä voidaan
saada paljon aikaan.
Välittäjäorganisaatiota tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Valtakunnallisesti tarkasteltuna välittäjän roolissa toimivia organisaatioita on jo tällä hetkellä useita, mutta niiden resurssit ovat rajalliset tarpeeseen nähden.
Erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, joilla ei
ole merkittävää yritystoimintaa, riittävän paikallisen rahoituksen kerääminen välittäjän
perustoimintaa varten on erittäin vaikeaa.
Myös ELY-keskusten yhä niukkenevien resurssien suuntaaminen tulevaisuudessa vesistökunnostusten edistämiseen vaikuttaa epätodennäköiseltä.
Paikalliset kunnostajat tekevät pyyteetöntä ja
yleishyödyllistä työtä meidän kaikkien yhteisen
ympäristön hyväksi maksuttomina talkootöinä.
Tähän työhön paikallinen kunnostaja tarvitsee
tukea ja yleishyödyllistä neuvontaa hankkeen
alkumetreiltä sen päättämiseen saakka, unohtamatta hoitotoimenpiteitä ja seurantaa.
Kunnostajille tarjottavaan yleishyödylliseen
neuvontaan ja esimerkiksi tässä selvityksessä
esitellyn koordinaattorin toimintaan tulisi olla
haettavissa julkishallinnolta tukea. Tuki voitaisiin myöntää määräajaksi ja tarkastella
välittäjän toiminnan vaikuttavuutta ennen
jatkorahoituksen myöntämistä. Näin saataisiin
suhteellisen pienellä rahallisella panostuksella
aktivoitua paikalliset toimijat konkreettisiin
ympäristön- ja vesienhoitotöihin.
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