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Jakelussa mainituille

27.1.2017

Asia:

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

Aika:

Torstai 27.1.2017 klo 9.00–12.00

Paikka:

Videoneuvottelu

Läsnä:

Satu Pääkkönen, pj.
Visa Niittyniemi
Kari Lehtinen
Ansa Selänne
Timo Sokka
Pekka Häkkinen
Pertti Manninen
Juho Kotanen
Paula Mononen
Jari Mutanen
Tuulikki Miettinen
Eeva-Riitta Puomio
Mauri Karonen
Tero Taponen
Kari Rantakokko
Tommi Muilu
Timo Virola
Antti Mäntykoski, siht.

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

Poissa:

Leena Gunnar
Matti Sipponen

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

1.

Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen
Johtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Todettiin läsnäolijat. Antti Mäntykoski toimii kokouksen sihteerinä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtaja Janne Kärkkäinen
toimii jatkossa Vuoksen vesienhoitoalueen ohjausryhmän jäsenenä. Sovittiin,
että toimitetaan kokouksen pöytäkirja tiedoksi ympäristöministeriöön.
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Todettiin, että varajäsenenä toimineen Markku Marttisen seuraaja kalatalouden edustajana ryhmässä ei ole vielä selvillä.
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen koordinaattorina toimiva Mauri
Karonen jää keväällä eläkkeelle ja Antti Mäntykoski jatkaa vesienhoitoalueen
koordinaattorina. VHA-asiantuntijan paikka tulee hakuun kevään aikana.
2.

Ohjausryhmien edellisen kokouksen 28.9.2016 pöytäkirjan hyväksyminen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3.

Vesien- ja merenhoidon organisointi
Mauri Karonen kertoi vesien- ja merenhoidon valtakunnallisesta ja alueellisesta organisoinnista. Jatkossa vesienhoidon ja merenhoidon asioita käsitellään yhteisissä ryhmissä. Koordinaatioryhmään esitetään puheenjohtajaksi Olli
Madekiveä ja jäseniksi vesienhoitoalueiden koordinaattoreita. Seurantaryhmään toivotaan vesienhoitoalueiden ohjausryhmien puheenjohtajia.
Eeva-Riitta Puomio ja Visa Niittyniemi kertoivat vesipäällikköverkostosta, jonka
ensimmäisessä kokouksessa 20.1.2017 keskusteltiin erityisesti maakuntauudistuksesta.
Uusien perustettavien asiantuntijatiimien jäseniksi pyydetään ELY-keskusten
asiantuntijoita. Vesienhoitoalueet ovat lisäksi perustaneet omat valtakunnalliset pintavesi-, pohjavesi-, rannikko- ja tiedonhallinnan verkostot.
Keskitettyjä tehtäviä hoidetaan jatkossakin SYKEssä ja Lukessa. Uutena keskitettynä tehtävänä on alustava rannikon tila-arvio, joka julkaistaan ensimmäisessä merenhoidon kuulemisessa 2018.

4.

Vesien ja merenhoidon aikataulut
Mauri Karonen esitteli vesien- ja merenhoidon suunnittelukierroksen karkeaa
aikataulua. Parhaillaan tehdään vielä tarkempaa aikataulua, joka toimitetaan
kaikille ELY-keskuksille. Ympäristöministeriöstä on lisäksi keväällä tulossa linjauskirje vesien- ja merenhoidon tehtäviä koskeviin aikatauluihin ja tehtäviin.
Arvio vesien tilasta on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus tehdä valmiiksi vuonna 2018. Todettiin, että vesienhoitotyö jatkuu 2019 maakunnissa,
eikä tehtäviä tarvitse kiirehtiä maakuntauudistuksen takia.
Pohjavesialueiden rajausta ja luokittelua koskevat aikataulut tulisi esittää erillisinä pohjavesien tilanarviosta. Rajausta ja luokittelua koskevasta päätöksenteosta ja sen aikataulusta tulisi sopia. Mauri Karonen välittää ohjausryhmien toiveet ympäristöministeriöön.
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5.

Vesien- ja merenhoidon kehittäminen
Mauri Karonen ja Pertti Manninen selostivat vesien- ja merenhoidon ajankohtaisia tehtäviä sekä vesien- ja merenhoitosuunnitelmien laatimiseen liittyvää
kehitystyötä. Ympäristöministeriö on määrittänyt toimenpiteiden edistämisen
tämän vuoden vesien- ja merenhoitoa koskevaksi tärkeimmäksi tehtäväksi.
Toimeenpanon rahoituksesta ja asiantuntija-avusta järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia kevään aikana. Rahoituksen markkinointia varten
on kehitetty erilaista viestintämateriaalia, jota toimitetaan ELY-keskuksille.
Vesienhoitoalueiden koordinaattorit ovat aloittaneet vesienhoitosuunnitelmien
ja toimenpideohjelmien kehittämisen kolmannelle suunnittelukierrokselle. Tavoitteena on luoda suunnitelmia varten uudet sähköiset verkkoympäristöt.
Pertti Manninen esitteli EPOELYn toimenpideohjelmia koskevaa OHKE-kehittämishanketta. Hankkeessa on suunniteltu uutta sähköistä rakennetta toimenpideohjelmille. Koordinaattorien ideoimat esitykset periaatteista esitellään myöhemmin ympäristöministeriölle.
Todettiin, että maakuntauudistuksen myötä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja
mahdollisesti myös työkaluja voi löytyä, kun jatkossa tehdään yhteistyötä maakunnan liittojen suunnittelusta vastanneiden kanssa. Vesienhoidon asema voi
jatkossa vahvistua maakunnan suunnittelussa. Uusia työkaluja voi löytyä myös
hallinnon karttapalvelusta, jota kehitetään maanmittauslaitoksen vetämässä
hallituksen kärkihankkeessa.
Antti Mäntykoski selosti vesien-ja merenhoitoa koskevan tiedonhallinnan kehittämistilannetta. Uusi suunnittelukierros on käynnistynyt ilman toimivia tietojärjestelmiä. Ympäristöministeriö sekä maa-ja metsätalousministeriö ovat eri yhteyksissä korostaneet vesiä koskevan tiedonhallinnan pikaista kehittämistä ministeriöiden välisenä yhteistyönä. SYKEn rooli on tulevaisuudessa todennäköisesti ennemminkin järjestelmien tilaaja kuin tuottaja. Ohjausryhmät esittivät
huolestuneisuutensa tietojärjestelmien kehittämistilanteesta ja aikatauluista.

6.

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus vesienhoidon näkökulmasta
Puheenjohtaja esitteli tilannekatsauksen maakuntauudistuksesta ja vesitehtävien järjestämisestä uudistuksessa. Mauri Karonen kertoi vesien- ja merenhoidon valmisteilla olevasta käsikirjasta, jossa kuvataan prosessien tehtävät, vastuut ja aikataulut tarkemmin. MMM:n vesistötehtäviä on suunniteltu tehtävän
kolmella suuralueella, jotka muodostuvat vesienhoitoalueista.
Käytiin läpi ELY-keskuksittain vesiasioiden järjestämistä, yhteistyömuotoja ja
resurssiasioita. Vesiasioita käsitellään eri maakunnissa hieman erilaisissa valmistelutyöryhmissä ja aikataulussa. Todettiin, että yhteistyö suuralueilla ei ole
tavallista nykyisissä maakunnan liittojen tehtävissä. Valmistelussa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi yhteistyöhön vesienhoitoalueilla, yhteistyöhön valtion viranomaisten kanssa sekä SYKEn rooliin ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöön.
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Maakuntalaissa on esitetty eri yhteistyömuodot, joita ovat yhteinen toimielin,
yhteinen virka tai sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta. Vesienhoidon
osalta on vielä mietittävä, millä tavoilla vesienhoitoa ja sen osatehtäviä koskeva yhteistyö hoidetaan.
Maakuntien esivalmistelussa on kehitetty eri tehtäviä koskevia palvelukokonaisuuksia ja -malleja. Todettiin, että maakuntien välisten vesien- ja merenhoitoa
sekä vesivaratehtäviä koskevien yhteistyömallien kehittäminen on syytä aloittaa maakuntalaissa esitetyillä keinoilla. Vesitehtävissä yhteistyötä tulisi tehdä
vesienhoitoaluerajausten pohjalta ja tarvittavin osin myös suuralueittain. Osa
yhteistyöstä voitaisiin esittää myös lainsäädännössä, kuten nykyisin. Yhteistyösopimuksia voivat tehdä ainakin uudet maakuntavaltuustot, joille voidaan valmistella esityksiä ympäristötehtäviä koskevista yhteistyömalleista. Esityksissä
kuvataan valtakunnallisesti yhteiset vaihtoehtoiset mallit sekä niiden edut ja
haitat. Sovittiin, että Y-johtajat käynnistävät asiaa koskevan valmistelun ja antavat toimeksiannon asiasta valmistelutyöryhmälle. Asiasta jatketaan keskustelua Y-johtajien talvipäivillä maaliskuussa. ELY-keskuksilla on keskeinen rooli
yhteistyömuotojen edistämisessä. Maakuntien valmisteluryhmät pidetään ajan
tasalla ja niille järjestetään mahdollisesti yhteinen esittelytilaisuus yhteistyömalleista.
7.

Muut asiat
Ei muita asioita.

8.

Ohjausryhmän evästykset
Ei lisäevästyksiä.

9.

Ohjausryhmien seuraavat kokoukset ja kokouksissa käsiteltävät asiat
Seuraava kokous pidetään videoneuvotteluna 4.5.2017 klo 14 alkaen. VHA1
on puheenjohtajavuorossa, ja paikalle pääsevät ovat tervetulleita myös Mikkeliin.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.
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JAKELU:
Pekka Häkkinen
Leena Gunnar
Janne Kärkkäinen
Jari Mutanen
Satu Pääkkönen
Tommi Muilu
Kari Lehtinen
Matti Sipponen
Eeva-Riitta Puomio

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

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

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

Pertti Manninen
Juho Kotanen
Mauri Karonen
Antti Mäntykoski

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

Tiedoksi:
Koordinointiryhmät
ELY-keskusten vesivarayhdyshenkilöt ja -päälliköt

