Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän ohjesääntö
1. Toimintaryhmän tarkoitus ja toiminta-alue
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä on Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014 - 2020 tarkoittama
paikallinen kalatalouden toimintaryhmä. Toimintaryhmän
tehtävänä
on
edistää elinkeinokalatalouden kehittämistä alueellaan kehittämisstrategian
mukaisesti.
Toimintaryhmän toiminta-alue kattaa ne Saaristomeren 14 kuntaa, joiden
alueella on meren rannikkoa. Kunnat ovat Kustavi, Taivassalo, Vehmaa,
Mynämäki, Masku, Naantali, Raisio, Turku, Kaarina, Paimio, Sauvo, Salo,
Parainen ja Kemiönsaari.

2. Toimintaryhmän ohjausryhmän jäsenet
Jäsenten valinta
Toimintaryhmän ohjausryhmässä on yhdeksän (9) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten,
että ryhmässä ovat edustettuina julkinen taho, yritykset ja yhteisöt sekä alueen
asukkaat.
Esityksen jäsenistä voi tehdä toimintaryhmän alueella toimiva henkilö, yritys tai
yhteisö, minkä lisäksi kunnat tekevät esityksen omista edustajistaan. Kunnat
jakavat kolme (3) ohjausryhmäpaikkaa seuraavasti:
-

läntinen saaristo (Kustavi, Taivassalo, Mynämäki, Vehmaa ja Masku) yksi
varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen varajäsen
sisäsaaristo (Naantali, Raisio, Turku ja Kaarina) yksi varsinainen jäsen ja
tämän henkilökohtainen varajäsen
eteläinen ja itäinen saaristo (Parainen, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari ja Salo)
yksi varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen varajäsen

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n syyskokous vahvistaa
ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet. Valinnoissa pyritään tasa-arvoon
sukupuolten välillä, alueelliseen tasapuolisuuteen sekä edustavuuteen
kalatalouden eri sektoreiden välillä.
Jäsenten toimikausi
Jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Poikkeuksena tästä ovat läntisen
saariston kunnat, jotka ovat itsenäisesti päättäneet lyhyemmästä kiertävästä
järjestelmästä alla olevan taulukon mukaisesti.
Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020

Varsinainen jäsen
Masku
Mynämäki
Taivassalo
Vehmaa
Kustavi

Varajäsen
Mynämäki
Taivassalo
Vehmaa
Kustavi
Masku

Lisäys 2.11.2020
Poikkeuksena on myös kahden ohjelmakauden väliin jäävä vuosi.
Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnassa ensimmäinen tällainen vuosi on
vuosi 2021. Ohjausryhmä jatkaa välivuoden aikana sitä edeltävän vuoden
kokoonpanolla, ja kaikkien jäsenten toimikausi pitenee vuodella.
Ensimmäisen kaksivuotiskauden lopussa neljä jäsentä arvotaan erovuoroisiksi,
ja loput neljä jatkavat vielä vuoden (läntisen saariston kuntaedustaja vaihtuu
automaattisesti joka vuosi). Erovuorossa tulee kuitenkin joka vuosi olla
vähintään yksi edustaja kolmikannan eri tahoista eli julkisen sektorin, järjestöjen
ja yksityisten henkilöiden piiristä. Sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti ryhmän
jäsenenä maksimissaan kaksi kaksivuotiskautta.

3. Toimintaryhmän ohjausryhmän kokouksiin liittyvät käytännöt
Järjestäytyminen
Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuodeksi kerrallaan. Ryhmän sihteerinä ja esittelijänä toimii aktivaattori.
Pöytäkirjantarkastajat valitaan jokaisessa kokouksessa erikseen.
Kokouksen koolle kutsuminen
Ohjausryhmä kokoontuu riittävän usein (4 – 8 kertaa vuodessa) ottaen
huomioon päätösvalmiiden hakemusten sujuva käsittely. Aktivaattori informoi
ryhmän puheenjohtajaa hakemustilanteesta, ja kokous kutsutaan koolle
puheenjohtajan aloitteesta.
Kokouksen asiakirjat lähetetään ohjausryhmän jäsenille ja varajäsenille
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse lähetettävällä
kokouskutsulla. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen,
hän ilmoittaa tästä sähköpostitse sekä omalle varajäsenelleen että
aktivaattorille. Varajäsenillä on oikeus osallistua omalla kustannuksellaan
toimintaryhmän kokouksiin huolimatta siitä, että varsinainen jäsen on paikalla.
Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiin eri alojen asiantuntijoita.
Päätösvaltaisuus
Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) sen jäsenistä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestyskäytäntö
Ohjausryhmän kokouksissa pyritään yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei
saavuteta, asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa arpa.
Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää ainoastaan hänen
henkilökohtainen varajäsenensä silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt
saapumasta kokoukseen. Ääntä ei voi siirtää kolmannelle taholle.
Pöytäkirjat
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi pöytäkirjantarkastajaa hyväksyy.
Pöytäkirjat ovat julkisia niiltä osin, joissa käsitellään julkista rahoitusta kuten

hankehakemuksia ja rahoitusperiaatteita. Pöytäkirjateksti kirjoitetaan siten, että
arkaluontoiset asiat eivät tule yleisön tietoon. Ohjausryhmä päättää, mitkä
pöytäkirjan liitteet eivät ole julkisia. Pöytäkirjojen julkiset osat luovutetaan
pyynnöstä. Yleisö saa tietoa hankepäätöksistä toimintaryhmän kotisivujen
hankelistojen ja lehdistötiedotteiden kautta.
Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat laaditaan aina sekä suomen- että
ruotsinkielellä. Muiden asiakirjojen kohdalla ohjausryhmä päättää erikseen
tarvittavista kieliversioista.
Valmiiksi kirjoitetut pöytäkirjat toimitetaan viipymättä allekirjoitusta
tarkistusta varten postitse. Molemmat kieliversiot allekirjoitetaan
palautetaan sihteerille mahdollisimman pian.

ja
ja

Lausunnot
Ohjausryhmä käsittelee Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmälle osoitetut
rahoitushakemukset ja antaa niiden rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan, joko puoltavan tai kielteisen lausunnon ELY
-keskukselle. Lausunnot annetaan I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n
hallitukselle tiedoksi. Hallitus ei itsenäisesti tee kalataloushankkeiden
tarkoituksenmukaisuusharkintaa, mutta se voi tarvittaessa jättää hakemuksen
pöydälle lisäselvityksiä varten, jolloin se palautuu kalatalousryhmän
seuraavaan kokoukseen uudelleen valmisteltavaksi. Käytäntö perustuu siihen,
että hallituksen tehtävänä on sääntöjen mukaisesti vastata yhdistyksen
taloudesta ja toiminnasta, mikä tarkoittaa, että hallitus on hallinnollisesti
vastuussa kalatalouden toimintaryhmän toiminnasta, joka on osa yhdistyksen
toimintaa.
Rahoitushakemusten käsittelyä varten laaditaan erillinen ohjeistus (hankkeiden
valintakriteerit ja rahoitusperiaatteet), ja lausuntojen kirjoittamista varten
laaditaan oma lomake. Toiminnanjohtaja ja aktivaattori allekirjoittavat
lausunnot.
Poikkeukselliset kokousjärjestelyt
Poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä ohjausryhmän jäsen voi
osallistua yksittäisen asian käsittelyyn puhelimitse niin, että hän pystyy
seuraamaan käsittelyä ja voi antaa näkemyksensä asian käsittelyn aikana.
Ohjausryhmän kokouksia voidaan pitää poikkeustapauksessa myös
videokokouksina / sähköpostikokouksina.
Kun aktivaattori ja I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n toiminnanjohtaja
sekä ohjausryhmän molemmat puheenjohtajat ovat estyneet osallistumasta
kokoukseen, vanhin läsnä oleva ohjausryhmän jäsen toimii puheenjohtajana,
esittelijänä sekä sihteerinä.
Salassapitovelvollisuus
Ohjausryhmän jäsenillä ja varajäsenillä on salassapitovelvollisuus, ja he
allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Esteellisyys
Ohjausryhmän toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota esteellisyysseikkoihin, ja esteellisyystapauksissa toimitaan hallintolain periaatteiden
mukaisesti.
Palkkiot ja korvaukset
Ohjausryhmän kokouksiin liittyvät matkakustannukset korvataan äänivaltaiselle
jäsenelle valtion matkustussäännön mukaisesti. Poikkeuksena ovat
virkamiehet, joiden voidaan katsoa harjoittavan virkatehtäviään.
Erillisiä matkalaskuja ei täytetä, vaan ohjausryhmän kokoukseen osallistuneet
äänivaltaiset jäsenet ilmoittavat aktivaattorille matkakulunsa kokouskohtaisesti,
minkä jälkeen aktivaattori kokoaa kaikkien tiedot samalle laskulle.
Vuoden 2017 alusta lähtien ohjausryhmän äänivaltaisille jäsenille maksetaan
kokouspalkkiota 50 € / kokous ja puheenjohtajalle 80 € / kokous.

