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Valtakunnallinen kuntakysely

• Kunnat vesienhoidon verkostoissa -kysely lähetettiin keväällä 2021 kaikkiin 
Suomen kuntiin (293 kpl)

• Vastauksia saatiin 73 kunnasta -> 25% kunnista vastasi kyselyyn
• Eniten kuntia osallistui kyselyyn Etelä-Pohjanmaan (19 %), Pirkanmaan, 

Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen ja 
Uudenmaan alueilta

• Kyselystä laadittu raportti on tutustuttavissa täällä 
https://www.proagriaoulu.fi/fi/tietoa-verkostotoimijoilta/

https://www.proagriaoulu.fi/fi/tietoa-verkostotoimijoilta/
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Verkostotoiminnan hyödyt

• Yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista kertoi osallistuvansa vapaaehtoiseen, 
vapaamuotoiseen tai rahallista sitoutumista vaativaan, vesistöjen kunnostusta ja 
hoitoa tukevaan verkostoon, yhteistyösopimukseen tai neuvottelukuntaan. 

• 50 prosentissa kyselyn avoimista vastauksista tuotiin selkeästi esiin 
verkostotoiminnan tärkeys sekä verkostotoiminnan positiiviset kokemukset

• Yhteistyön suurimpina hyötyinä nähtiin 
– konkreettisten hankkeiden ja toimenpiteiden syntyminen
– vaikutusten näkyminen vesistön tilassa 
– toimiva hanketoiminta
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Verkostotoiminnan hyödyt

• Vastaajat korostivat erityisesti verkostojen merkittävää roolia
– tiedon välittäjänä sekä asiantuntija-avun antajana
– vesistöalueiden kokonaisvaltaisen kunnostamisen edistämisessä sekä tarvittavien 

yhteistyökumppaneiden löytämisessä
• Vastaajista useat kokivat, että kunnilla ei ole riittävästi tietotaitoa, resursseja eikä 

vaikuttavuutta edistää vesienhoitoa yksin, ilman yhteistyökumppaneita ja 
toimivia verkostoja 
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Esimerkkinä VYYHTI-verkosto

• Laajapohjainen vesienhoidon verkosto Pohjois-Pohjanmaalla, joka on 
avoin kaikille alan toimijoille

• Verkoston toiminnalla tuetaan paikallisia kunnostajia ja lisätään 
konkreettisten vesienhoitotoimenpiteiden määrää

• Tavoitteena lisätä 
– eri tasoisten toimijoiden (paikalliset kunnostajat, suunnittelijat, urakoitsijat, tutkijat, 

asiantuntijat, kunnat…) välistä yhteistyötä 
– sektorirajat ylittävää yhteistyötä 
– paikallisten kunnostajien välistä yhteistyötä 
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VYYHTI –verkoston 
toiminnalla tuloksia 

• VYYHTI-verkosto tarjoaa tukea ja neuvoja mm. tarvittavien toimenpiteiden 
hahmottamiseen, yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen sekä 
rahoituskanavien etsimiseen ja hankesuunnitelman laatimiseen
-> Kynnys rahoitusten hakemiseen on madaltunut ja uusia toimijoita saatu mukaan -> 
konkreettisten toimenpiteiden määrä on kasvanut
-> Keskeistä luotettava, asiantunteva taho, johon voi ottaa yhteyttä matalalla 
kynnyksellä

• Verkostotoiminnan tuloksena vuosina 2016-2020 arviolta 22 paikallista 
kunnostuskohdetta edennyt rahoitus/toteutusvaiheeseen
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VENE -hankkeen faktat
• Toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun kalatalouskeskus
• Hankeaika: 1.5.2021 – 31.12.2023
• Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
• Verkostotoimintaan ja hankkeen rahoitukseen osallistuvat kunnat (12 kpl): Taivalkoski, 

Pudasjärvi, Ii, Oulu, Tyrnävä, Liminka, Pyhäjoki, Haapavesi, Haapajärvi, Sievi, Reisjärvi, 
Ylivieska 

• Hanketta ja verkoston toimintaa rahoittaa myös Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Tutustu tarkemmin: https://www.proagriaoulu.fi/fi/vene/

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vene/
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