
Suomen kansalliset kehityspolut vesitalouden hoidossa 
 

1: Valuma-aluekoordinaattori, jonka tehtäväkenttään kuuluu vesitalouden hoidon koordinointi valuma-aluetasolla sekä valuma-alueen eri 

maankäyttäjien ja hallinnollisten toimijoiden välinen yhteistyö 

 

Kehitypolkujen tavoitteet: 

Aims of the pathways: 

1: saattaa yhteen vesienhoidon suunnittelun sidosryhmät paikallistasolla ja varmistaa että kaikkien tarpeet otetaan huomioon. Tunnistaa kunkin 

valuma-alueen olennaiset vesienhallintatoimet ja lisätä tietoisuutta vesienhallinnan merkityksestä. 

 

Analyysin/kehityspolkujen rajaus: 

Scope of the pathways: 

Näiden kehityspolkujen varrella seuraavat asiat tulee selvittää. 

During the course of these pathways, the following issues should be addressed. 

1: Valuma-aluekoordinointi 

• Valuma-aluekoordinaattoritiimin toimenkuva 

o Mahdollisuus/tarve kerätä aluekohtaista tietoa paikallisilta organisaatioilta ja maankäyttäjiltä 

o Hoidon tarpeen tunnistaminen kaikkien maan- ja vesistöjenkäyttömuotojen tarpeet huomioon ottaen 

o Vesienhoidon ja -käytön suunnitelmien toimenpideohjelmien kohdentaminen vesialueen tarpeen mukaan  yhteistyössä ELY-

keskusten kanssa 



▪ ! MERENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMASSA MUKANA VALUMA-ALUEKOHTAINEN KOORDINAATIORYHMÄ JONKA 

TARKOITUKSENA PIENENTÄÄ TULVARISKIÄ LUONTOPOHJAISILLA VEDENHALLINNAN RATKAISUILLA (KS. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15123, sivu 176, 

LAUSUNTOAIKAA 14.5. KLO 16 SAAKKA, ) 

▪ em. toteutus: TPO2022-RISKI9Valuma-aluekohtai-set luontopohjaisten ratkaisujen käyt-töönotto tulvas-taaiheutuvien 

haitto-jen pienentämiseksi2022–2027, jatkuvaMMMjaYMOsallistujat: Luke, SYKE, rannikon ELY-kes-kukset, kunnat ja 

kaupungitEU-CAP,YM-Tehostamis-ohjelma 2020–2024,  

 

o Eri toiminnan tasojen välinen kommunikointi 

o Päätäntävalta (lupa-asioissa ym)/mandaatti?  

• Valuma-aluekoordinoinnin alueellinen rajaus 

o ELY-keskuksen suuruusluokka, noin 15 koordinaatiotiimiä? 

o (Projektin suuruusluokka) 

• Valuma-aluekoordinaattori ja työryhmä 

o Työryhmän koko ja kokoonpano 

• Rahoituksen lähde 

Pysyväluonteinen rahoitus 

•  Vastuuorganisaatio 

o  Voiko tästä aiheutua eturistiriitoja tai jääviyttä?  

o Tämä myös määrää valuma-aluekoordinaattorin pääsyn katsomaan ja muokkaamaan tietoaineistoja sekä suhteen lupiin ja tukiin 

ja niiden myöntäjiin. 

• Valuma-aluekoordinaattorin koulutuksen ala ja taso. 

o Tarvitaan ammattitaitoa maatalous-, metsä- ja vesialalta 

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15123


o Vahva GIS osaaminen on tärkeää 

o Vesialan täydennyskoulutus, kenties AMK-tason pohjakoulutuksen päälle 

o Vrt ojaisännöintikoulutus, mutta laajempi (HAMK) 

o Pitääkö olla mahdollisuus viralliseen pätevöitymiseen? 

▪ Ei tarpeellinen 

 

 

1:  Valuma-aluekoordinointi: SWOT-analyysi 

 

Vastataan laatikoissa oleviin kysymyksiin huomioiden yllä oleva kehityspolun rajaus. Lisäksi jos SWOTista puuttuu jotain oleellista niin saa 

täydentää! 

 Opportunities 

• Mahdollisuus antaa 

kokonaisvaltaista 

neuvontaa 

tuotantotalous ja 

ympäristö 

huomioiden 

• Mahdollisuus 

toimia linkkinä 

paikallistason ja 

hallinnon välillä 

• Mahdollisuus 

resursoida osaajia 

ja näkemystä 

monesta eri 

Threats 

• Toiminta on yhden 

henkilön varassa, jota 

ilman ei tapahdu 

mitään 

• Tehtäväkenttä on liian 

laaja 

• Paikallistason 

toimijoiden 

luottamusta ja aitoa 

dialogia ei saavuteta, 

jos valuma-

aluekoordinaattori 

toimii liian ”kaukana”. 



organisaatiosta ja 

verkostosta 

 

 

TÄYDENTÄKÄÄ NELJÄÄN 

LAATIKKOON: 

Kuinka vahvuuksia voi 

hyödyntää 

mahdollisuuksien 

saavuttamiseksi? 

 

Kuinka vahvuuksia voi hyödyntää 

uhkien torjumiseksi? 

Strengths 

• vesienhoitotoimet priorisoidaan, 

kohdennetaan ja toteutetaan 

tunnistettujen tarpeiden 

mukaisesti kuhunkin kohteeseen 

parhaiten sopivalla tavalla  

• Lisääntynyt kustannustehokkuus 

toimien kohdentamisen ja 

priorisoinnin myötä 

• resurssien käytön ja tulosten 

parempi seurattavuus 

• Toiminnan pitkäjänteisyys ja 

paikallisten toimijoiden 

luottamuksen saavuttaminen 

• Toimijan puolueettomuus 

 

Olemassa olevia 

verkostoja 

(Vesienhoitoverkostot, 

vesienkunnostusverkostot 

ym) hyödyntämällä 

mahdollisuus saada laaja 

näkyvyys ja tuki. 

Toimenpiteiden 

kohdentamisessa tukiryhmän 

rooli korostuu. Lisäksi valuma-

aluekoordinaattori tarvitsee 

"työrukkasen" tuekseen. 

 

Tukiryhmän tehtävä pilkkoa 

kokonaisuus osiin 

prioriteettijärjestykseen. 

 

Pitkäaikainen rahoitus tukee 

luottamuksen rakentamista 

pitkäjänteisesti. 

 Miten voidaan toimia, jotta 

hyödynnetään 

mahdollisuudet 

heikkouksien 

minimoimiseksi? 

Miten voidaan toimia, jotta 

minimoidaan heikkoudet ja 

vältetään uhat? 

Weaknesses Toiminnan hitautta voisi 

vähentää asettamalla 

Tukiryhmän avulla voidaan 

keskittyä pienempiin 



• Toiminnan hitaus kun toimijoita 

on paljon 

• Toimintakenttä voi olla liian laaja 

ellei sitä priorisoida 

• Jos rahoitus on 

projektipohjainen, se voi 

vaikeuttaa tehtävän 

pitkäjänteistä toteuttamista 
 

konkreettisia tavoitteita 

yhdessä tukiryhmän 

kanssa. 

 

Toiminnan rahoituksen on 

oltava pitkäjänteistä. 

Olisiko mahdollista 

täyttää vapautuva virka 

(eläköityminen) valuma-

aluekorrdinaattorin 

viralla. 

kokonaisuuksiin, joka helpottaa 

toteutumista.  

 

Valuma-alue koordinaattori voisi 

pitää yllä keskustelufoorumia 

paikallisten toimijoiden kanssa 

ja täten edistää toimijoiden 

osallistamista 

 


