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SUOMEN VESITIET ry., VATTENVÄGAR I FINLAND rf. 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 - luonnos 
Ehdotetaan hyväksyttäväksi Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 28.1.2021 

 

1. YHDISTYKSEN STRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET  
 
 

1.1. MISSIO 

Suomen Vesitiet ry:n toiminnan tavoitteena on edistää ja kehittää Suomen 
vesiliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä osana koko maan liikenneverkkoa. 
 

1.2. VISIO 

Suomen Vesitiet ry on Suomen arvostetuin rahti- ja matkustajaliikenteen edunvalvoja, 
edistäjä ja asiantuntija. 
 

 

1.3. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 

Edistämme vesiliikenteen kilpailuetuja, ympäristötietoisuutta ja 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Vaikutamme Suomen vesiväyläverkoston kunnon ja läpäisykyvyn sekä aluskaluston 
käytettävyyden parantamiseen. 

Tuotamme ja välitämme laadukasta tietoa jäsenillemme sekä sidosryhmillemme. 

Ylläpidämme vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti 
asiantuntijakumppanina. 

Teemme yhteistyötä muiden edunvalvontaorganisaatioiden kanssa edistääksemme 
yhdessä vesiliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Tuomme ja viemme vesiliikenteen parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja, mm. 
osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. 

 

1.4. MOTTO 
 
 VESITIE EI KULU 
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2. TOIMINTAVUODEN 2020 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 

2.1. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 
 

2.1.1. Suomessa 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi. COVID-19 pandemia muutti kaiken, ja toi 
haasteita myös Suomen Vesitiet ry:n toimintaan, emmekä voineet toteuttaa kaikkea 
suunnittelemaamme. 

Verkostoitumiseen ei voitu panostaa tänä vuonna suunnitellusti johtuen 
kokoontumisrajoituksista, jotka estivät tilaisuuksien järjestämisen. Fyysiset tapaamiset 
ja kokoukset loppuivat käytännössä kokonaan maaliskuussa 2020. Yhdistyksen 
sääntömääräinen vuosikokous ja Vesitiepäiväseminaari järjestettiin suunnitellusti 
Lappeenrannassa tammikuussa 2020.  

Tunnettavuutta on onnistuttu lisäämään kuluneen vuoden aikana mm. julkaisemalla 
artikkeleita ja jakamalla niitä sosiaalisessa mediassa, jossa seuraajat määrät ovat 
kasvaneet. INFUTURE hankkeeseen osallistuminen on myös tuonut yhdistykselle 
näkyvyyttä.   

Suomen Vesitiet ry on ollut yksi yhteistyökumppani vesiliikenteen kehittämistä 
koskevissa valtakunnallisissa ja alueellisissa tilaisuuksissa, ja meidän puoleemme on 
edelleen käännytty esimerkiksi lausuntopyynnöin. 

Yhdistys on seurannut 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämistä, ja 
vaikuttanut siihen, että vesiliikenteen suomat mahdollisuudet huomioidaan 
logistiikkavirtoja koskevien liikennejärjestelmien osalta. 

Yhdistys on toiminnallaan vaikuttanut siihen, että vesiliikenne nähtäisiin tasavertaisena 
ja merkityksellisenä liikennemuotona maantie- ja rautatieliikenteen rinnalla, tuoden 
esille vesiliikenteen käyttömahdollisuuksia. 

Voidaan todeta, että tänä vuonna saatiin jo pitkään asialistallemme ollut Saimaan 
sulkujen pidentäminen vihdoin konkreettisesti eteenpäin. Hankkeelle on myönnetty 
rahoitus ja toteutussuunnitelma laadittu.   

Lausunnot  

1/2020 Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten 
arviointiohjelmasta 

3/2020 E 61/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän 
kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019 

4/2020 Väylämaksujen poisto 

4/ VNS 1/2020 vp valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 
2021—2024  

12/2020 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, luonnos  
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Yhdistys on keskusteluissa tuonut esiin vesiliikenteen kehittämistarpeita sekä 
teollisuuden että matkailun näkökulmista, ympäristökysymyksiä ja turvallisuutta 
unohtamatta. Yhdistys on pyrkinyt myös siihen, että väyläverkoston kilpailukyky paranisi 
entisestään. Tänä vuonna on keskusteluissa ollut useita kanavahankkeita, kuten esim. 
Saimaan kuljetustehokkuuden lisääminen sulkujen pidennyksellä ja Kimolan kanavan 
avaaminen.  

Yhdistys on aloittanut yhteistyön kehittämisen matkailualan toimijoiden ja hankkeiden 
kanssa matkailuliikenteen edistämiseksi. Kesällä tuotettiin muutama artikkeli 
vesimatkailuun liittyen ja samalla esiteltiin vesiliikenteen matkailualan toimijoita. 

Näillä kaikilla toimenpiteillä yhdistys tähtää edelleen siihen, että Suomessa laadittaisiin 
Valtioneuvostotasoinen pitkän tähtäimen toimenpideohjelma vesiliikenteen 
edistämiseksi, jonka työstämisessä yhdistys olisi mukana asiantuntijana.  

 

Tapaamiset 

Tänä vuonna ei fyysisiä tapaamisia juurikaan järjestetty lukuun ottamatta vuosikokousta 
ja Vesitiepäivä seminaaria tammikuussa sekä naviSaimaa työpajaa helmikuussa.  

Suomen tieyhdistyksen kanssa pidettiin online kokous kesäkuussa 2020. Kokouksen 
tarkoituksena oli tutustua toistemme toimintaan ja pohtia yhteistyömahdollisuuksia. 

Yhdistys osallistui Suomen Varustamot ry:n johdolla koottuun Merenkulkualan 
työryhmään, jossa valmisteltiin osallistumista Suomi Areena tapahtumaan kesällä 2020. 
Tapahtuma peruttiin COVID-19 pandemiasta johtuen. 

 

Hallituksen kokoukset 

Hallitus on kuluneena kautena kokoontunut 7 kertaa (8.1.2020, 24.3.2020 Teams, 
11.5.2020 Teams, 5.6.2020 Teams, 26.8.2020 Teams, 6.10.2020 Teams ja 26.11.2020 
Teams). Osanotto kokouksissa on ollut todella hyvä.  

Kuluneena kautena hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja 
ovat kokoontuneet muutaman kerran valmistelemaan kokouksia ja lausuntoja.  

 

2.1.2. Kansainvälinen yhteistyö 

Kansainvälinen yhteistyö on yhdistykselle ollut tärkeää. Olemme tuoneet hyviä 
ratkaisuja ja käytäntöjä jäsenistömme tietoon ja hyödynnettäväksi.  

Kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä on vahvistettu esimerkiksi liittymällä Inland 
Waterways International yhdistyksen jäseneksi. Yhteyksiä on ylläpidetty myös CCNR, 
Central Commission for Navigation on Rhine sekä INE, Inland Navigation Europe, kanssa.  

Yhdistys on seurannut ja koonnut tietoa kansainvälisistä vesitieliikennettä koskevista 
muutoksista ja säädöksistä sekä uusista käytännöistä ja ratkaisuista, ja tiedottanut 
jäseniään linjauksista ja kehityksestä.  
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INFUTURE -hanke (ENI CBC) 1.11.2018 – 30.10.2021 

CBC 2014-2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelmaan hyväksytty ja Euroopan 
Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen valtion rahoittama hanke InFuture käynnistyi 
1.11.2018.   

Hankkeessa tavoitteena on löytää uusia kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia 
rahtiliikenteelle hyödyntäen Saimaan ja Volga-Itämeri vesiväyliä. Hankkeessa pyritään 
kartoittamaan ja kehittämään uusia ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja 
kestävää kehitystä tukevia vesiliikenteen innovaatioita, mm. väyläteknologiaa ja uusia 
alustyyppejä tälle väylälle. 

Lisäksi tavoitteena on saada levitettyä tietoa vesiliikenteen mahdollisuuksista laajasti eri 
sidosryhmille, jotta mahdollisimman moni yritys saadaan mukaan Suomen ja Venäjän 
välisen vesiliikenteen kehittämiseen. 

Suomen Vesitiet ry:n rooli hankkeessa on toimia asiantuntijana sekä myös tärkeänä 
linkkinä suomalaisiin yrityksiin sekä muihin sidosryhmiin, viranomaisiin ja 
päätöksentekijöihin (WP4) Activity Stakeholder Engagement and Wide Dissemination of 
Results). Lisäksi yhdistys on mukana kaikkien muiden työpakettien WP1) Transshipment 
Hub Development, WP2) Inland Waterways Fairway Technologies ja WP3) Inland 
Waterway Vessel Concept toiminnassa asiantuntijana ja osallistuu kokouksiin siltä osin 
kuin se nähdään tarpeelliseksi.  

Oleellista on tuoda oikeat asiantuntijat aina asiakokonaisuudesta riippuen saman 
pöydän ääreen, ja tässä yhdistyksellä on ollut keskeinen rooli. Yhdistyksen jäsenten 
osaamista on pyritty hyödyntämään hankkeen toteutuksessa. 

Yhdistys on vastannut yhdessä Suomen puolen pääpartnerin, Merikotkan kanssa 
tiedottamisesta sekä hankesuunnitelman mukaisten tapahtumien järjestämisestä.  

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Koskinen on toiminut hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtajana.  

Tänä vuonna oli tarkoitus järjestää muutamia tapahtumia ja round table tilaisuuksia, ja 
näin vahvistaa sidosryhmäverkostoa.  

Järjestimme loppu vuodesta round table sarjan, joka toteutettiin online: kolme round 
tablea suomalaisille ja kolme round tablea venäläisille. Tavoitteiden mukaisesti saimme 
aikaan avointa keskustelua vesitieliikenteen kehittämisestä Venäjän ja Suomen välillä ja 
koottua näkökulmia.  

Tapahtumiksi voidaan myös lukea hankkeen puitteissa käynnistetyt pilottihankkeet: 

• Meritaidon älypoijujen asennus Saimaalle Suomen puolella ja Nevalle ja 
Laatokalle Venäjän puolella sekä  

• Meriauran aluksella vierailu Venäjän sisävesillä. 

Yhdistyksellä on ollut tärkeä rooli hankkeen tapahtumien valmistelujen ja nimenomaan 
tiedottamisen osalta. 
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Toinen raportointikausi 1.11.2019-31.10.2020 

Yhdistys, pääasiallisina edustajinaan, toiminnanjohtaja Heli Koukkula-Teixeira ja 
varapuheenjohtaja Pekka Koskinen, on osallistunut aktiivisesti projektikokouksiin, joissa 
on keskusteltu hankkeen etenemisestä ja toteutuksesta.  

Kokoukset ja tapahtumat 

• 16.1.2020 Projektikokous – WP4 Dissemination ja RT valmistelut (Skype) 
• 28.1.2020 Round Table discussion ”Development of Inland Waterway 

Connections and Potential between Finland and Russia”, Lappeenranta 
• 17.3.2020 Projektikokous, Teams 
• 4.5.2020 Hankkeen arviointikokous rahoittajatahon kanssa, Teams 
• 7.5.2020 Projektikokous, Teams 
• 26.5.2020 Ohjausryhmän kokous, Teams 
• 16.6.2020 Ohjausryhmän kokous, Teams 
• 29.6.2020, 20.8.2020, 18.9.2020, 25.9.2020, 2.10.2020, 9.10.2020, 16.10.2020 

Projektikokous – WP4 Dissemination ja RT sarjan valmistelut 
• 7.8.2020 Projektikokous – RT valmistelut FIN-RUS 
• 16.9.2020 Ohjausryhmän kokous, Teams 
• 22.10.2020 RT RUS Potential Cargo Flows and Routing 
• 26.10.2020 RT FIN Potential Cargo Flows and Routing 
• 29.10.2020 RT RUS Smooth Inland Navigation with Advanced Fairway Technology 
• 3.11.2020 RT FIN Smooth Inland Navigation with Advanced Fairway Technology 
• 23.11.2020 First Level Control, toisen toteutusjakson tarkastus 
• 26.11.2020 RT FIN Future Inland Waterway Vessels 
• 1.12.2020 RT RUS Future Inland Waterway Vessels 
• 3.12.2020 Ohjausryhmän kokous, Teams 

 

Tarkoitus oli myös yhdessä Merikotkan ja XAMKin kanssa järjestää hanketapahtuma 
Kotkassa Meripäivien yhteydessä, mutta vallitsevasta tilanteesta johtuen Meripäiviä ei 
järjestetty ja tämä jäi toteuttamatta. 

Yhdistys on tiedottanut mm. kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa hankkeen 
etenemisestä artikkelein. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy INFUTURE –hankeosio. 

 

Matkailualan hankevalmistelut 

Matkailualan kehittämistarpeet ”vesiliikenneturismi” tuli edelleen esille useissa 
keskusteluissa.  

Yhdistys osallistui yhdessä Merikotkan ja Admiral Makarov State University on Maritime 
and Inland Shipping kanssa hankevalmisteluihin, jonka tavoitteena olisi ollut uuden 
matkailutuotteen ja –konseptin kehittäminen rajan ylittävälle vesitiematkailulle Suomen 
ja Venäjän välillä.  



 
 
 

6 
 

Hankkeelle haettiin rahoitusta CBC ENI 2014-2020 ohjelmasta. Harmiksemme tällä 
kertaa hankkeelle ei rahoitusta myönnetty.  

Keskustelua vesimatkailun kehittämismahdollisuuksia Venäjän ja Suomen välillä tullaan 
jatkamaan edelleen. 

 

2.2. JÄSENTOIMINTA   

Yhdistyksen tavoitteena on ollut jäsenkunnan laajentaminen ja tietoisuuden 
levittäminen. Jäsenmäärä on pysynyt tänä vuonna ennallaan.  

Jäsentietokantaa on ylläpidetty tarpeen mukaan ja EU:n GDPR tietosuojasäännöksiä 
noudattaen. Jäsenrekisterissä on seuraavat tiedot: nimi/yhteyshenkilö/-t, 
tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys/organisaatio, posti- ja 
laskutusosoite. 

Lisäksi yhdistyksellä on olemassa sidosryhmärekisteri (= jäsenrekisteri + yhdistyksen 
järjestämiin tapahtumiin osallistuneet + keskeiset sidosryhmät ja viranomaistahot). 
Tästä rekisteristä löytyy nimi/yhteyshenkilö/-t, tehtävänimike, sähköpostiosoite, 
yritys/organisaatio. 

Yhdistys on toiminnassaan pyrkinyt tuomaan esille jäsenten toimialaosaamista ja 
asiantuntemusta etenkin viranomaisyhteistyössä. 

Vuoden lopussa toteutettiin jäsenkysely, jonka tarkoituksena oli tarkistaa yhteystiedot 
sekä saada ajatuksia yhdistyksen toiminnan kehittämisen suhteen. Saimme 
jäsenkyselyyn runsaasti vastauksia.  

Jäsenkyselyä edelsi hallitusten jäsenten haastattelut, jotka hallituksen puheenjohtaja 
Matti Pajula ja hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Koskinen toteuttivat.  

 

 Seminaarit ja tilaisuudet 

Yhdistys järjesti 29.1.2020 Saimaan kanavan liikennekauden päättäjäisten yhteydessä 
Lappeenrannassa Vesitiepäivä 2020 -seminaarin, jonka teemana on ”Vesitiet ja kestävä 
kehitys”. Tilaisuus sai erinomaisen vastaanoton ja osallistujia paikalla oli yli 80. 

 

Tutustumis- ja verkostoitumismatka 

Tutustumis- ja verkostoitumismatkaa emme voineet tänä vuonna järjestää johtuen 
COVID-19 pandemiasta ja sen aiheuttamista matkustus- ja kokoontumisrajoituksista.  

 

Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa 

Yhteistyötä on jatkettu Aalto-yliopiston ja Admiral Makarov State University of Maritime 
and Inland Shipping (Pietari) kanssa.  
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3. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN  

 
3.1. Kotisivut 

 

Yhdistyksen nettisivuja www.vesitiet.org on päivitetty tarpeen mukaan.  

Kuluneen vuoden aikana yhdistyksen kotisivuilla on julkaistu 50 uutisointia/artikkelia tai 
jäsenyritysesittelyä. Kaikki nämä julkaisut on edelleen jaettu sosiaalisessa mediassa 
Twitterissä ja LinkedInissä. 

 

3.2. Sosiaalinen Media 

Yhdistyksellä on  

• Twitter-tili @FwaSvy (292 seuraajaa) 
• Instagram –tili, Finnish Waterway, suomen_vesitiet (220 seuraajaa) 
• LinkedIn -tili, Association of Finnish Waterways (102 seuraajaa)  

o Tili avattiin vasta marraskuun lopulla 

 

3.3. Vesiliikenteen kuukausikooste 

Vesitieliikennettä koskevista aiheista; tapahtumista, innovaatioista, kehityksestä, 
säädöksistä sekä kotimaasta että muualta on kuukausittain tuotettu kooste, joka on 
lähetetty jäsenille sähköpostitse.  

 
 

4. TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on kestävällä pohjalla ja yhdistyksen toiminta on vakavaraista. 

Yhdistyksen tulos oli tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 negatiivinen -4 062,88 €.  

31.12.2020 taseen loppusumma oli 43 713,99 €. 

ENI CBC hanke INFUTURE -hanke  

• Yhdistyksen hankebudjetti on kolmelle vuodelle 52 059,00 € 
• Hanke päättyy 31.10.2021 
• Toisen toteutusjakson osalta ennakkomaksuna yhdistykselle maksettiin 

budjetin mukaisesti 11 776 €.  
• Hankkeen omarahoitusosuus on 20%.  
• Yhdistys haki muutosta hankebudjettiin, ja se on hyväksytty rahoittajan taholta. 

Muutos koski matkakustannusten siirtoa asiantuntijapalveluihin.  


