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

TOIMINTASUUNNITELMA 2018  

Hyväksytty Suomen Vesitieyhdistys r.y.:n vuosikokouksessa 24.1.2018 

1. YHDISTYKSEN STRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET VUONNA 2018 
 

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 2018 TAVOITTEET 
 

2.1. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 

Suomessa 

Suomen Vesitieyhdistys lisää tunnettavuuttaan ja verkostoitumistaan, siten että se on 
yksi yhteistyökumppani vesiliikenteen kehittämistä koskevissa valtakunnallisissa 
tilaisuuksissa ja keskustelufoorumeissa.  

Tällaisia tapahtumia järjestävät mm. Liikenne- ja viestintäministeriö, 
Liikennevirasto, Trafi, maakuntaliitot, kauppakamarit, muut yhdistykset ja 
järjestöt. 

Yhdistys seuraa aktiivisesti maakuntauudistusta ja sen vaikutuksia vesiliikennettä 
koskeviin päätöksiin. 

Yhdistys järjestää ja kutsuu tarpeen mukaan koolle asiantuntijaryhmiä keskustelemaan 
uusista esille nousevista vesitieliikenteeseen mahdollisesti vaikuttavista asioista. 

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda keskusteluissa esiin sekä teollisuuden että matkailun 
tarpeet kehitettäessä sisävesi- ja lähiliikennettä, ympäristökysymyksiä unohtamatta. 

Yhdistys valmistelee mahdollista yhteistyötä Matkustajalaivayhdistyksen ja Lakeland 
Finlandin kanssa matkailuliikenteen edistämiseksi.   

Yhdistys pyrkii vahvistamaan tunnettavuuttaan rannikko- ja lähiliikenteessä. 

Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan vesiliikennettä koskevien säädösten kehittämiseen. 
Tavoitteena on saada vesiliikenne sekä rahti- että matkustajaliikenteen osalta paremmin 
huomioitua maakuntien edunajo-agendalla, liikennejärjestelmien kehittämisessä ja 
kaavoituksessa. 

Olennaista on verkostoituminen päättäjien ja eri toimijoiden kesken siten, että olemassa 
olevat resurssit voidaan kohdistaa alueita ja toimijoita hyödyttäviin konkreettisiin 
kehityskohteisiin.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

Kansainvälisen yhteistyön merkitys on yhdistykselle tärkeää. Kansainvälisiä suhteita ja 
yhteistyötä vahvistetaan ja kehitetään edelleen, osallistumalla mm. kansainvälisiin 
kehityshankkeisiin ja tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.  

Yhdistys seuraa ja kokoaa tietoa kansainvälisistä vesitieliikennettä koskevista 
muutoksista ja säädöksistä sekä uusista käytännöistä ja ratkaisuista. Yhdistys tiedottaa 
jäsenkuntaansa tarpeen mukaan Euroopan ja muiden lähialueiden linjauksista ja 
kehityksestä.  
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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.  

EMMA-hankkeessa on tarkoitus löytää markkinalähtöisiä käytännön ratkaisuja, joilla 
edistetään sisävesi- ja merikuljetuksia yleisesti Itämeren alueella.  

Hankkeessa kootaan tietoa partnerimaakohtaisista parhaista käytännöistä. Hankkeen 
puitteissa koostetut raportit julkaistaan ja toimitetaan jäsenille tiedoksi. 

Suomen Vesitieyhdistys osallistuu suomalaisten partnereiden hankekokouksiin sekä 
kansainvälisiin hankekokouksiin ohjelman mukaisesti.  

- Hankekokous huhti/toukokuussa 2018 Ruotsissa  
- 21.2.2018 EMMA vuosikonferenssi 2018 Ruotsin suurlähetystössä Berliinissä   
- 6.11.2018 EMMA-hankkeen päätöskonferenssi Brysselissä 
 
Vuoden 2018 aikana yhdistys järjestää yhdessä muiden hankepartnereiden kanssa 
tilaisuuksia poliittisille ja alueellisille vaikuttajille sekä päätöksentekijöille, joissa 
tiedotetaan EMMA-hankkeen tuloksista ja keskustellaan vesitieliikenteen 
tarkoituksenmukaisista käyttöä tukevista kehitystarpeista Suomessa: 
– kaksi round table-tilaisuutta sekä mahdollinen risteily Saimaalla loppu kesästä 
– kaksi aamiaistilaisuutta kansanedustajille  
– neljä elinkeinoelämän edustajille suunnattua sisävesiliikenteen tilaisuutta 

Yksi tärkeimmistä tuotoksista ja tiedotettavista asioista on yhdistyksen yhdessä 
Liikenneviraston kanssa tilaama Saimaan alueen sosioekonominen hiilijalanjälki-vertailu 
(Cost Benefit Analysis) eri kuljetusmuotojen välillä. 

Yhdistyksen tehtävänä on laatia lista vesiliikenteen hankkeista Saimaan alueella mukaan 
lukien Saimaan kanava sekä alueen satamat. 

Yhdistys laatii ”presentation of the concept to 10 lobby organisations in BSR”  

 

InFuture -hanke (ENI CBC) 

Hanke on hyväksytty Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelmaan (CBC Cross Border 
Cooperation), joka rahoitetaan Euroopan unionin nk. ENI -instrumentillä (European 
Neighbourhood Instrument). 

InFuture -hankkeen tavoitteena on löytää uusia houkuttelevia 
liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäen Saimaan ja Volga-Itämeri vesiväyliä. 
Hankkeessa pyritään kartoittamaan ja kehittämään uusia ympäristöystävällisiä, 
kustannustehokkaita ja kestävää kehitystä tukevia vesiliikenteen innovaatioita. 

Lisäksi tavoitteena on saada levitettyä tietoa vesiliikenteen mahdollisuuksista laajasti eri 
sidosryhmille, jotta mahdollisimman moni pk-yritys saadaan mukaan yhteistyöhön 
kehitettäessä Suomen ja Venäjän välistä vesiliikennettä. 
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Suomen Vesitieyhdistyksen rooli hankkeessa on toimia asiantuntijana sekä myös 
tärkeänä linkkinä suomalaisiin pk-yrityksiin, muihin sidosryhmiin, viranomaisiin ja 
päätöksentekijöihin. 

Hanke koostuu neljästä työpaketista, joilla kullakin on omat vastuulliset osapuolet sekä 
tehtävät. Yhdistys vastaa hankkeessa yhdessä Merikotkan (Suomen puolen pääpartneri) 
kanssa suomalaisten ja venäläisten sidosryhmien yhteistyöverkoston kehittämisestä, 
avoimen keskustelufoorumin luomisesta sekä tiedottamisesta ja tapahtumien sekä 
kahden seminaarin ("kick-off" ja loppuseminaari) järjestämisestä. 

 

2.2. OPPIMINEN JA JAKAMINEN 

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda paremmin esiin yhdistyksen jäsenkunnan 
toimialaosaaminen ja asiantuntemus (hankkeet, tilaisuudet, lausunnot).  

 

Asiantuntijafoorumitoiminta 

Tarpeen mukaan kutsutaan koolle asiantuntijafoorumeita.  

Asiantuntijafoorumien tarkoituksena on keskustella vesitieliikenteen kehittämiseen 
liittyvistä ajankohtaista asioista sekä valmistella mm. lausuntoja vesitieliikenteeseen 
liittyen.  

Asiantuntijafoorumien aiheista ja koolle kutsumisesta päättää hallitus.  

  

 Seminaarit 

Yhdistys järjestää 24.1.2018 Saimaan kanavan liikennekauden päättäjäisten yhteydessä 
Lappeenrannassa seminaarin, jonka teemana on Saimaa vuonna 2022. 

Kansainvälisten hankeohjelmien puitteissa järjestetään tilaisuuksia yhdessä muiden 
hankepartnereiden kanssa.  

Vuoden 2018 aikana järjestään tarpeen mukaan vesitiematkailuun keskittyvä tilaisuus. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään Vesitieverkostopäivä yhteistyössä 
Liikenneviraston kanssa syksyllä 2018.  

 

Opintomatka 

Syksyllä yhdistys järjestää opintomatkan johonkin ajankohtaiseen kohteeseen.  

Kohteesta päätetään myöhemmin.  
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Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa 

Yhdistykselle olisi tärkeää vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä toimia 
yhteistyön mahdollistajana jäsenten ja oppilaitosten välillä. 

- Oppilaitokset voisivat tarjota opinnäytetyönä selvityksiä jäsenyritysten ja  
toimialatarpeiden lähtökohdasta  

- Yritykset voisivat tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, mahdollisuuksia tutustua 
työelämään tai järjestää yritysvierailuja tai -esittelyjä.  

Oppilaitoksia tullaan tiedottamaan tilaisuuksista ja kutsumaan mukaan keskusteluun ja 
verkostoitumaan.   

 
 

2.3. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

Kotisivut 
Yhdistyksen nettisivujen www.vesitiet.org 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 esille ajankohtaisia ja kiinnostavia asioita sekä myös omaa 
osaamistaan. 

Jäsenyrityksille on korvausta vastaan mahdollisuus saada näkyvyyttä yhdistyksen 
kotisivuille, esim. bänneri- tai logonäkyvyys. 

 

Sosiaalinen Media 

LinkedIn ryhmä: Finnish Waterways - Inland and Cost  sekä Twitter-tili #FwaSvy ovat 
käytössä ja niiden käyttöä pyritään aktivoimaan ja synnyttämään keskustelua 
vesiliikennettä koskevista ajankohtaisista aiheista. 

 

Sähköinen uutiskirje/tiedote 

Tiedottamista jäsenille jatketaan tuottamalla sähköinen uutiskirje/tiedote yksi-kaksi 
kertaa vuodessa.  

Lisäksi jatketaan vesitieliikennettä ja -kehitystä koskevien kuukausittaisten koosteiden 
lähettämistä jäsenkunnalle, tietoa alan tapahtumista, innovaatioista, kehityksestä, 
säädöksistä jne.  

 

 

 

http://www.vesitiet.org/
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Sähköinen arkisto & kirjasto 

Yhdistyksen sähköisen arkiston sekä kirjaston ylläpitoa ja niiden kartuttamista jatketaan 
tarpeen mukaan. Yhdistyksen toimistosta löytyy vesitieliikennettä koskevaa aineistoa, 
raportteja, yhteenvetoja, kirjallisuutta jne. 

 
 

2.4. JÄSENET 

Yhdistyksen tavoitteena on jäsenkunnan kartuttaminen.  

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.  

Jäsentietoja sekä sidosryhmätietoja tullaan ylläpitämään  huomioiden EU:n tietosuoja-
asetukset. 

 
 
 

3. TALOUS 
 

Yhdistyksen talous pidetään edelleen hyvällä pohjalla.  

EU-rahoitteinen EMMA-hanke päättyy 2/2019. Vuoden 2018 aikana laaditaan  
talousraportointi jaksoista 3 ja 4, josta tilitykset yhdistykselle syksyllä 2018. 

ENI CBC hanke InFuture käynnistynee syksyllä 2018. Hankkeen raportointijakso on yksi 
vuosi, joten vuoden 2018 aikana maksatuksia ei esitetä. 

 

 

 

 

 


