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SUOMEN	  VESITIEYHDISTYS	  r.y.,	  VATTENVÄGFÖRENINGEN	  I	  FINLAND	  r.f.	  

TOIMINTASUUNNITELMA	  2017	  –	  luonnos	  	  

Hyväksytty	  Suomen	  Vesitieyhdistys	  r.y.:n	  vuosikokouksessa	  25.1.2017	  

1. YHDISTYKSEN	  STRATEGIAN	  MUKAISET	  TAVOITTEET	  VUONNA	  2017	  
	  

1.1. PÄÄTAVOITTEET	  JA	  VISIO	  2020	  

STATEMENT	  -‐	  VESITIE	  EI	  KULU	  
	  	  
MISSIO	  	  
Suomen	  Vesitieyhdistys	  r.y.:n	  toiminnan	  tavoitteena	  on	  edistää	  ja	  kehittää	  rannikon	  ja	  
sisävesien	  vesiliikennettä	  ja	  sen	  toimintaedellytyksiä	  osana	  koko	  liikenneverkostoa.	  

Lisäämällä	  tietoisuutta	  vesikuljetusten	  ympäristöystävällisyydestä,	  
liiketoimintamahdollisuuksista	  ja	  kustannustehokkuudesta	  pyrimme	  parantamaan	  
sidosryhmiemme	  kilpailukykyä	  ja	  vetovoimaisuutta.	  
	  
VISIO	  
Suomen	  Vesitieyhdistys	  r.y.:n	  visio	  on	  olla	  tunnettu	  ja	  arvostettu	  vesiliikenteen	  
edunvalvoja,	  edistäjä	  ja	  asiantuntija.	  Olemme	  mukana	  vaikuttamassa	  rahti-‐	  ja	  
matkustajaliikenteen	  toimintaedellytysten	  kehittämisessä	  sekä	  kansallisesti	  että	  
kansainvälisesti.	  	  
	  
	  

 
1.2. YLEISTAVOITTEET	  

Suomen	  Vesitieyhdistys	  r.y.	  haluaa	  edistää	  Suomen	  vesiväyläverkoston	  tilan,	  kaluston	  ja	  
välityskyvyn	  parantamista	  siten,	  että	  vesiliikenne	  säilyy	  kilpailukykyisenä	  ja	  
kiinnostavana	  myös	  tulevaisuudessa.	  
	  
Keräämme,	  jalostamme	  ja	  välitämme	  laadukasta	  tietoa	  jäsenistöllemme	  sekä	  
sidosryhmillemme.	  
	  
Ylläpidämme	  vuorovaikutusta	  päätöksentekijöiden	  kanssa	  vesiliikenteen	  edistämisen	  
toimenpiteistä	  Suomessa	  ja	  teemme	  yhteistyötä	  muiden	  edunvalvontaorganisaatioiden	  
kanssa.	  
	  
Verkostoitumalla	  kansainvälisesti	  pyrimme	  tuomaan	  ja	  viemään	  vesiliikenteen	  hyviä	  
käytäntöjä	  ja	  toimintamalleja.	  
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2. TOIMINTAVUODEN	  2017	  TAVOITTEET	  
	  

2.1. OSALLISTUMINEN	  JA	  VAIKUTTAMINEN	  

Suomessa	  

Vesitieyhdistys	  pyrkii	  edelleen	  aktiivisesti	  osallistumaan	  valtakunnallisiin	  
keskustelufoorumeihin	  koskien	  vesiliikenteen	  kehittämistä.	  Tavoitteena	  on	  nostaa	  
keskusteluissa	  esiin	  sisävesi-‐	  ja	  lähiliikenne	  (short	  sea	  shipping)	  sekä	  virkistys-‐	  ja	  
ympäristökysymykset.	  Yhdistys	  pyrkii	  toiminnallaan	  vaikuttamaan	  vesiliikennettä	  
koskevien	  säädösten	  kehitykseen.	  	  

Yhdistys	  pyrkii	  keskusteluissa	  ja	  toiminnassa	  painottamaan	  vesitiekuljetusten	  tärkeyttä	  
siten,	  että	  ne	  huomioitaisiin	  paremmin	  maakuntien	  edunajo-‐agendalla	  sekä	  
liikennejärjestelmien	  kehittämisessä	  ja	  kaavoituksessa.	  

Yhdistyksen	  toimintaa	  pyritään	  kehittämään	  edelleen	  konkreettisiin	  asioihin	  keskittyen	  
ja	  eri	  osapuolet	  huomioiden.	  Vesiliikenteestä	  puhuttaessa	  on	  muistettava	  teollisuuden	  
lisäksi	  myös	  matkailu,	  virkistys	  ja	  huviveneily,	  joiden	  merkitys	  on	  monille	  kunnille	  tärkeä.	  	  

Yhdistys	  järjestää/kutsuu	  tarpeen	  mukaan	  koolle	  keskustelu-‐	  ja	  asiantuntijaryhmiä,	  
joissa	  pohditaan	  yhteisvoimin	  jäsenten	  kanssa	  vesitieliikenteen	  mahdollisuuksia	  ja	  
haasteita.	  	  

Olennaista	  keskusteluissa	  on	  vuorovaikutus	  ja	  verkostoituminen	  päättäjien	  ja	  eri	  
toimijoiden	  kesken,	  jotta	  saadaan	  tuotua	  kehityskohdat	  esiin	  ja	  vietyä	  asioita	  eteenpäin,	  
kohdistaen	  resurssit	  alueita	  ja	  toimijoita	  hyödyttäviin	  konkreettisiin	  kehityskohteisiin.	  	  

EMMA-‐hanke	  

EMMA	  (Enhancing	  freight	  Mobility	  and	  logistics	  in	  the	  BSR	  by	  strengthening	  inland	  
waterway	  and	  river	  sea	  transport	  and	  proMoting	  new	  internAtional	  shipping	  services)	  –
hanke	  on	  EU:n	  Interreg	  BSR	  ohjelman	  3-‐vuotinen	  kehityshanke	  3/2016-‐2/2019.	  Koko	  
hankkeen	  budjetti	  on	  4,5	  MEUR.	  Hankkeessa	  on	  mukana	  21	  partneria	  5	  eri	  maasta	  
(Saksa,	  Puola,	  Liettua,	  Ruotsi	  ja	  Suomi)	  sekä	  48	  liitännäispartneria	  kahdeksasta	  eri	  
maasta.	  

Suomea	  hankkeessa	  edustavat	  Pohjois-‐Karjalan	  Maakuntaliitto,	  Lahden	  Seudun	  Kehitys	  
LADEC	  Oy	  ja	  Suomen	  Vesitieyhdistys	  r.y.	  	  

Tarkoitus	  on	  löytää	  markkinalähtöisiä	  käytännönratkaisuja,	  joilla	  edistää	  sisämaan	  sekä	  
joki-‐meri	  laivakuljetus	  yleisesti	  Itämeren	  alueella.	  Hankkeen	  puitteissa	  toteutetaan	  
pilotointeja,	  kootaan	  tietoa	  maakohtaisista	  caseista	  ja	  parhaista	  käytännöistä.	  	  

EMMA-‐hankkeen	  puitteissa	  järjestetään	  suomalaisten	  partnereiden	  kesken	  kokouksia.	  
Maaliskuussa	  2017	  järjestetään	  yhteistyössä	  muiden	  suomalaisten	  hankepartnereiden	  
kanssa	  kansainvälinen	  hankekokous	  Suomessa.	  Päävastuu	  järjestelyistä	  on	  yhdistyksellä.	  
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Vuoden	  2017	  aikana	  tullaan	  järjestämään	  poliittisille	  ja	  alueellisille	  vaikuttajille	  ja	  
päätöksentekijöille	  round	  table	  tilaisuuksia,	  joissa	  tuodaan	  esille	  vesitieliikenteen	  
kehityspotentiaalia	  ja	  –tarvetta.	  Näissä	  keskustelutilaisuuksissa	  tuodaan	  esiin	  hankkeen	  
puitteissa	  tehtyjen	  selvitysten	  tuloksia.	  	  

Tavoitteena	  on	  käynnistää	  sosio-‐ekonominen	  hiilijalanjälki	  -‐vertailu	  eri	  kuljetusmuotojen	  
välillä	  (ml.	  maantie,	  rautatie,	  vesitie).	  Selvitys	  kattaa	  hiilijalanjälkivertailun	  lisäksi,	  
rahtipotentiaalin,	  infrastruktuurin	  ja	  sen	  ylläpidon	  sekä	  onnettomuustilastot.	  Tässä	  
mallia	  haetaan	  Ruotsista,	  jossa	  on	  vahvaa	  osaamista	  ja	  kokemusta.	  Selvitys	  tulee	  
koskemaan	  lähinnä	  Saimaan	  alueetta.	  	  

EMMA-‐hankkeen	  tilaisuuksissa	  yhdistys	  viestii	  ja	  esittelee	  kansainvälisille	  
yhteistyökumppaneille	  sekä	  muille	  organisaatioille	  Suomen	  sisävesitieliikenteen	  
kehitystä,	  tarpeita	  ja	  innovaatioita.	  

	  

Kansainvälinen	  yhteistyö	  

Kansainvälisen	  yhteistyön	  merkitys	  on	  yhdistykselle	  tärkeää.	  	  

Yhdistyksen	  jo	  olemassa	  olevia	  kansainvälisiä	  yhteyksiä	  pyritään	  vahvistamaan	  edelleen	  
sekä	  entisestään	  kehittämään	  kansainvälisiä	  suhteita	  ja	  vaikuttamaan	  Suomen	  kannalta	  
tärkeisiin	  sisävesi-‐	  ja	  lähiliikennettä	  koskeviin	  asioihin.	  

Yhdistys	  viestii	  kansainvälisille	  yhteistyökumppaneilleen	  ja	  muille	  alan	  keskeisille	  
organisaatioille	  vesitieliikenteen	  kehityksestä,	  tarpeista	  ja	  innovaatioista	  Suomessa	  sekä	  
tarjoaa	  osaamistaan	  asiantuntijoina	  vesitieliikenteen	  saralla.	  	  

Euroopan	  ja	  muiden	  lähialueiden	  vesitieliikenne	  kehittyy	  ja	  hakee	  uusia	  suuntauksia	  
EU:n	  ja	  maiden	  alueellisten	  linjausten	  myötä.	  Yhdistys	  seuraa	  ja	  kerää	  tietoja	  näistä	  
muutoksista,	  uusista	  käytännöistä	  ja	  ratkaisuista	  ja	  saattaa	  ne	  tiedoksi	  jäsenkunnalleen.	  

EMMA	  –hanke	  sekä	  mahdollisesti	  CBC	  ENI-‐ohjelman	  puitteissa	  käynnistyvä	  
yhteistyöhanke	  Venäjän	  ja	  Suomen	  välillä	  tukevat	  kansainvälisten	  yhteyksien	  
vahvistamista	  erinomaisesti.	  	  

	  
	  

2.2. OPPIMINEN	  JA	  JAKAMINEN	  

Yhdistyksen	  tavoitteena	  on	  nostaa	  paremmin	  ja	  laajemmin	  esiin	  yhdistyksen	  
jäsenkunnan	  osaaminen	  ja	  asiantuntemus	  toimialalla.	  

	  

Asiantuntijafoorumitoiminta	  

Vuonna	  2017	  kutsutaan	  tarpeen	  mukaan	  koolle	  asiantuntijafoorumeita.	  
Asiantuntijafoorumeiden	  tarkoitus	  on	  nostaa	  keskusteluun	  vesitieliikenteen	  
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kehittämiseen	  liittyviä	  ajankohtaisia	  asioista	  sekä	  valmistella	  ja	  antaa	  lausuntoja	  
mahdollisiin	  Suomen	  Vesitieyhdistykselle	  osoitettuihin	  lausuntopyyntöihin.	  	  	  

Asiantuntijafoorumeiden	  aiheista	  päättää	  hallitus,	  joka	  kutsuu	  jäsenet	  ja	  mahdolliset	  
ulkopuoliset	  asiantuntijat.	  Asiantuntijafoorumit	  voivat	  toimia	  esimerkiksi	  alueellisesti	  tai	  
toimialakohtaisesti.	  Asiantuntijafoorumin	  työn	  tuloksena	  voi	  syntyä	  selvitys,	  
kannanotto,	  tiedote	  tai	  vaikka	  seminaaritilaisuus	  laajemmalle	  verkostolle.	  

	  

	   Seminaarit	  

Yhdistys	  järjestää	  tammikuussa	  2017	  Saimaan	  kanavan	  liikennekauden	  päättäjäisten	  
yhteydessä	  Lappeenrannassa	  seminaarin	  (25.1.),	  jonka	  teemana	  on	  Positiivista	  kehitystä	  
Saimaalla	  

EMMA-‐hankekokous	  yhteistyössä	  muiden	  suomalaisten	  hankepartnereiden	  kanssa	  
järjestetään	  maaliskuussa	  Helsingissä	  Suomessa.	  	  

Syksyllä	  järjestään	  Vesitieverkostopäivä	  yhteistyössä	  Liikenneviraston	  kanssa.	  Tilaisuus	  
järjestetään	  omakustannusperiaatteella	  ja	  on	  tarkoitettu	  sekä	  Suomen	  
Vesitieyhdistyksen	  jäsenille	  että	  muille	  keskeisille	  sidosryhmille.	  	  

Seminaaritapahtumien	  tavoitteena	  on	  tuoda	  esiin	  vesitieliikenteen	  kannalta	  oleellisia	  
asioita	  ja	  kysymyksiä,	  jakaa	  osaamista	  ja	  saattaa	  eri	  osapuolet	  ja	  toimijat	  yhteen	  
keskustelemaan	  ja	  verkostoitumaan.	  

Yhdistys	  pyrkii	  myös	  osallistumaan	  muiden	  sidosryhmien,	  esim.	  ELY-‐keskusten	  ja	  
Kauppakamareiden	  järjestämiin	  tilaisuuksiin,	  joissa	  käsitellään	  vesiteitä	  ja	  niiden	  
merkitystä	  

	  

Opintomatka	  

Syksyllä	  järjestetään	  opintomatka	  johonkin	  ajankohtaiseen	  kohteeseen.	  Kohteesta	  
päätetään	  myöhemmin.	  	  

	  

Yhteistyö	  alan	  oppilaitosten	  kanssa	  

Alan	  oppilaitosten	  kanssa	  pyritään	  vahvistamaan	  yhteistyöverkostoa	  ja	  osallistua	  
mahdollisiin	  alan	  kehityshankkeisiin	  esim.	  neuvonantajan	  roolissa.	  

Yhtenä	  yhteistyömuotona	  voisi	  olla	  oppilaitosten	  ja	  alalla	  toimivien	  tahojen	  
verkottaminen	  niin,	  että	  oppilaitokset	  voisivat	  tarjota	  yrityksille	  esim.	  selvityksiä,	  
kyselyitä	  tai	  analyysejä	  yritys-‐	  /	  toimialatarpeiden	  lähtökohdasta	  ja	  yritykset	  puolestaan	  
voisivat	  tarjota	  työharjoittelupaikkoja,	  mahdollisuuksia	  tutustua	  työelämään	  tai	  järjestää	  
yritysvierailuja	  tai	  -‐esittelyjä.	  	  
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2.3. VIESTINTÄ	  JA	  TIEDOTTAMINEN	  

Kotisivut	  

Yhdistyksen	  nettisivujen	  www.vesitiet.org	  toimialakohtaista	  tietopohjaa	  kehitetään	  
jatkuvasti.	  Kotisivujen	  käyttöä	  pyritään	  aktivoimaan	  edelleen	  jäsenten	  ja	  muiden	  
sidosryhmien	  keskuudessa.	  	  

Yhdistyksellä	  on	  valmiudet	  julkaista	  jäsenten	  ja	  muiden	  sisävesiliikenteen	  
asiantuntijoiden	  artikkeli-‐/blogikirjoituksia	  kotisivuillaan.	  Tämä	  on	  hyvä	  mahdollisuus	  
esim.	  jäsenille	  tuoda	  ajankohtaisia,	  kiinnostavia	  asioita	  esille	  sekä	  myös	  omaa	  
osaamistaan.	  

Jäsenyrityksille	  on	  korvausta	  vastaan	  mahdollisuus	  saada	  näkyvyyttä	  yhdistyksen	  
kotisivuille,	  esim.	  bänneri-‐	  tai	  logo	  näkyvyys.	  

	  

Sähköinen	  uutiskirje/tiedote	  

Tiedottamista	  jäsenille	  jatketaan	  tuottamalla	  sähköinen	  uutiskirje/tiedote	  1-‐2	  kertaa	  
vuodessa.	  	  
	  
Lisäksi	  jatketaan	  asiapitoisten,	  vesitieliikennettä	  ja	  –kehitystä	  koskevien	  tiedotteiden	  
lähettämistä	  kuukausittain	  ml.	  tietoa	  alan	  tapahtumista	  ja	  tiedottaa	  niistä	  jäsenkuntaa.	  	  

LinkedIn-‐keskusteluryhmään	  -‐	  Finnish	  Waterways	  -‐	  Inland	  and	  Coast	  -‐	  pyritään	  saamaan	  
lisää	  jäseniä	  ja	  saamaan	  aikaan	  keskustelua.	  	  

Mahdollisesti	  perustetaan	  myös	  Facebook-‐sivusto	  ja	  Twitter-‐tili	  –	  sisävesiliikenteestä	  
yleisesti	  keskusteleva	  avoin	  ryhmä.	  	  

	  

Sähköinen	  arkisto	  

Yhdistyksen	  toiminnasta	  on	  kertynyt	  aineistoa	  vuodesta	  1981	  alkaen.	  Aiemmin	  
julkaistun	  aineiston	  tallennusta	  sähköiseen	  muotoon	  jatketaan	  siltä	  osin,	  kun	  se	  on	  
järkevästi	  tehtävissä.	  	  

	  
	  

2.4. JÄSENET	  

Yhdistyksen	  tavoitteena	  on	  edelleen	  jäsenkunnan	  kartuttaminen.	  	  

Vuoden	  2016	  lopussa	  yhdistyksessä	  oli	  109	  jäsentä;	  yrityksiä,	  yhdistyksiä,	  
kuntia/kaupunkeja	  ja	  yksityisiä	  henkilöitä.	  
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Jäsentietokannan	  ylläpitoa	  jatketaan	  ja	  päivitetään	  tarpeen	  mukaan.	  Jäsenrekisteriin	  
on	  koottu	  seuraavat	  tiedot:	  nimi/yhteyshenkilö/-‐t,	  tehtävänimike,	  puhelinnumero,	  
sähköpostiosoite,	  yritys/organisaatio,	  posti-‐	  ja	  laskutusosoite.	  

Lisäksi	  yhdistys	  jatkaa	  verkostorekisterin	  (=	  jäsenrekisteri	  +	  yhdistyksen	  järjestämiin	  
tapahtumiin	  osallistuneet	  +	  keskeiset	  sidosryhmät	  ja	  viranomaistahot)	  ylläpitoa.	  	  

	  
	  

3. TALOUS	  
	  

Yhdistyksen	  talous	  on	  hyvällä	  pohjalla.	  	  

EU-‐rahoitteinen	  EMMA-‐hanke	  etenee	  ja	  talous	  on	  hoidettu	  hyvin.	  

	  

	  

	  

	  

	  


