Vesihuoltouudistus

Keskustelutilaisuus Kaakkois-Suomi
14.1.2021

Kokouskäytännöistä

▪
▪
▪

Pyydä puheenvuoroa painamalla käden
kuvaa. Poista puheenvuoropyyntö painamalla
samaa uudestaan.
On kohteliasta pitää mikrofoni kiinni, silloin
kun itse ei puhu. Mikrofoni on suljettu, kun
kuvakkeen päällä on poikkiviiva.
Viestikentän saat avattua tästä.

Ohjelma 14.1.
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▪
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Keskustelun avaus:
vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta, maa- ja metsätalousministeriö
Toimenpideohjelman läpikäyntiä:
Johanna Kallio ja Juha Skippari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset
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Kallio Johanna

Osa A:
Toimiva lainsäädäntö ja valvonta
Toimiva lainsäädäntö ja valvonta 2030:
Suomen vesihuollosta huolehtivat toimintakykyiset vesihuoltolaitokset, joiden
pääomistus on kunnilla ja asiakkailla. Useimmat vesihuoltolaitokset ovat yhtiöitä,
liikelaitoksia tai osuuskuntia. Laitokset hyödyntävät monipuolisesti ulkopuolisia
palveluja, myös operoinnissa. Laitosten taloudenpitoa ja toiminnan laatua valvotaan
tehokkaasti.

▪

a) Vesihuoltolainsäädännön uudistus vaiheittain
Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteiden kannalta on tarpeellista selvittää mahdollisuudet ja vaikutukset seuraavien
kokonaisuuksien sisällyttämisestä lainsäädäntöön:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Kuntien tai asiakkaiden pääomistajuuden säilyttäminen vesihuoltolain tarkoittamissa vesihuoltolaitoksissa sekä
tukkuvesilaitoksissa
2. Laitosten talouden ja toiminnan laadun valvonnan vastuiden selventäminen
3. Juomavesidirektiivistä tulevat vaatimukset
4. Lakisääteinen hyvän vesihuollon kriteeristön käyttöönotto
5. Lakisääteiset pätevyysvaatimukset vesihuoltolaitosten henkilöstölle
6. Kehittämis- ja investointisuunnitteluvelvoite
7. Häiriötilannesuunnitelmien sisältövaatimusten tarkentaminen ja varautumista koskevien suunnitelmien yhteensovittaminen
8. Vesihuollon toiminta-aluemäärityksen ja liittämisvelvoitteen selkeyttäminen
9. Hulevesikysymykset

➢ Tavoitteena on, että maa- ja metsätalousministeriö asettaa vesihuoltolain tarkistamista valmistelevan työryhmän

loppuvuodesta 2020. Tavoitteena on, että hallituksen esitys asiasta voidaan antaa vuonna 2022, jolloin se voisi toteuttaa
osaltaan myös loppuvuodesta 2020 hyväksyttävän EU:n juomavesidirektiivin kansallisen implementoinnin tarpeita.
➢ Osa kokonaisuuksista, erityisesti mahdollinen valvontamalli vesihuoltolaitoksille ei ehtine samaan aikatauluun, vaan siitä
tultaisiin säätämään vasta vuosina 2023–2024.
❖ Vastuut: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö
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❖ Kustannukset:
Lainsäädäntötyö tarvittavine taustaselvityksineen maksaa valtiolle arviolta 200 000 €.

b) Hyvän vesihuollon kriteeristön käyttöönotto

➢ AFRY Finland Oy:n (2020) laatimat hyvän vesihuollon kriteerit (lisätietoja kohdassa 3.3) otetaan käyttöön
kaikilla vesihuoltolain tarkoittamilla vesihuoltolaitoksilla ja arvioinnista säädetään osana vesihuoltolain
tarkistamista.
➢ Kriteerityössä ehdotetulla tavalla otetaan vesihuoltolaitoksille käyttöön elintarvikealan yritysten käyttämän
Oiva-järjestelmän tyyppinen hymynaama-tarkastelu. Vesihuoltolaitokset arvioidaan ehdotetun kriteeristön
mukaisesti ja kokonaisarvosanan määrityksessä käytetään neljää kategoriaa: oivallinen, hyvä, korjattavaa,
huono.
➢ Kriteeristöä testataan ja tarvittaessa kehitetään yhdessä vesihuoltolaitosten ja kuntien kanssa.
➢ Hyvän vesihuollon kriteeristö voidaan viedä osaksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää vesihuollon
tietojärjestelmää (VEETI), jolloin vesihuoltolaitosten tilanne voidaan esittää osana valtakunnallista Vesi.fipalvelua.
❖ Vastuut: Vesilaitosyhdistys, Suomen ympäristökeskus, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry, maa- ja
metsätalousministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Valvira
❖ Kustannukset: Pilotointi ja kriteeristön kehitys n. 100 000 €
Järjestelmäkehitys n. 100 000 €
Käyttöönotto vesihuoltolaitoksilla n. 5 htp/v
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c) Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan laadun valvonnan tehostaminen
▪

➢
➢
➢
➢
❖
❖
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Vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten ja -kyvyn kannalta kestävä talous on keskeinen perusedellytys.
Lainsäädäntökin edellyttää, että vesihuoltolaitosten on pystyttävä kattamaan maksutuloillaan laitoksen käyttö- ja
kunnossapidon kustannukset sekä myös investointikustannukset pitkällä aikavälillä. Toisaalta maksujen on oltava
kohtuullisia ja tasapuolisia. Vesihuoltolaitoksen talouden on myös oltava läpinäkyvää ja eriytettynä kunnan
kirjanpidossa.
Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan laadun valvontaa tulee selventää.
Tavoitteena on, että valvontamalli olisi kevyt ja joustava, mutta sen piirissä olisi kuitenkin suurten lisäksi myös
keskisuuret vesihuoltolaitokset. Vähintäänkin Tanskan mallin mukaiset, 200 000 m3 vettä tuottavat vesihuoltolaitokset
olisi tärkeää saada valvonnan piiriin. Valvonta tulisi hoitaa valtakunnallisena tehtävänä ja se tulee toteuttaa
kustannustehokkaasti. Talouden valvonnan rinnalla tulee kulkea vahva toiminnan valvonta.
Kohtuullisen, vesihuoltolaitoksen omistajalle tuloutettavan tuoton enimmäistason määrittely
Vesihuollon investointeihin tulee varautua kaikilla vesihuoltolaitoksilla ja erityisesti vesihuollon alihinnoittelusta tulee
päästä eroon. Myös perusmaksun osuutta on tarpeen kasvattaa.
Vastuut: maa- ja metsätalousministeriö, Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto
Kustannukset: Suomen mallin tarkastelua varten tarvittavat selvitykset ml. kohtuullisen tuoton määrittely 200 000 €
Viestinnän lisääminen vesihuoltomaksujen rakenteen kehittämisestä: 50 000 €
Valvontamallin käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset selviävät työn edetessä.

Kallio Johanna

Osa B:
Toimivat vesihuoltolaitokset
Toimivat vesihuoltolaitokset 2030:
Jokainen Suomen vesihuoltolaitos on toimintakykyinen turvaamaan asiakkailleen
turvalliset ja laadukkaat vesihuoltopalvelut. Vesihuollon kehittämistä suunnitellaan
seudullisessa yhteistyössä. Laitokset hyödyntävät monipuolisesti ulkopuolisia
palveluja, myös operoinnissa. Vesihuoltolaitokset ja kunnat huolehtivat
omaisuudestaan pitkäjänteisesti.

d) Alueellisen yhteistyön kehittäminen

▪
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Yhteistyön tiivistäminen läheisten vesihuoltolaitosten kanssa voi olla keino resurssien vahvistamiseksi.
Operointiyhteistyö vesihuoltolaitosten kesken tai yksityisten operointipalveluja tarjoavien yritysten kanssa
on potentiaalinen ratkaisu heikosti resursoitujen laitosten toiminnan parantamiseksi.
▪ Alueellinen suunnittelu vahvistaa hyvin vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä sekä lisää myös ELYkeskuksen ja vesihuoltolaitosten välistä vuoropuhelua. Alueelliset suunnitelmat tuottavat tukea ja
konkretiaa yksittäisten kuntien ja vesihuoltolaitosten päätöksenteolle.
➢ Yhteishankintojen kautta on mahdollista edistää innovatiivisempia hankintoja.
➢ Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO ja sen toimintaa
ohjaa ja rahoittaa TEM. Osaamiskeskus kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia ja se
tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
➢ Kannusteet yhdistymistilanteisiin mm. digitaalisten järjestelmien yhteensovittamiseen
❖ Vastuut: ELY-keskukset, kunnat, vesihuoltolaitokset, Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto, ministeriöt, Suomen
vesihuolto-osuuskunnat ry
❖ Kustannukset: Alueellisen yhteistyön edistäminen ELY-keskusten toimesta, 100 000 €/v
Innovatiivisten yhteishankintojen vauhdittaminen valittavissa hankintateemoissa, KEINO, maa- ja
metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö, 200 000 €/v
Kannusteet yhdistymistilanteisiin mm. digitaalisten järjestelmien yhteensovittamiseen, 300 000 €/v
Operointiyhteistyön mallien kehittäminen, 50 000 €

e) Pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja vesihuollon kehittäminen

▪
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Vesihuollon kehittäminen, järjestäminen ja osaltaan myös valvonta ovat kunnan vastuulla, vesihuollon
toteuttaminen taas vesihuoltolaitoksen vastuulla.
▪ Säännökset kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta poistettiin vesihuoltolaista vuoden 2014
tarkistuksen yhteydessä. Muutoksella pyrittiin lisäämään kuntien valinnanvapautta siitä, miten se
täyttää velvollisuutensa vesihuollon yleiseen kehittämiseen.
➢ Osana vesihuoltolain tarkistamista selvitetään mahdollisuudet vesihuollon kehittämissuunnitelman
laatimisvelvoitteen palauttamiseen.
➢ Kehittämissuunnitelman lisäksi lainsäädäntötyössä tulisi tarkastella pitkän aikavälin
investointisuunnitelman säätämistä pakolliseksi.
➢ Kehittämissuunnitteluprosessia tulee kehittää niin, että prosessi palvelee kunnan maankäytön
suunnittelun ja vesihuollon yhteensovittamista sekä vesihuollon uudistumista. Vesihuollon
kehittämiseksi tarvitaan tietoa maankäytön suunnitelmista, jotta vesihuollon kehittämistoimenpiteet
voidaan kohdistaa oikein.
❖ Vastuut: Vesilaitosyhdistys, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry, maa- ja metsätalousministeriö,
Kuntaliitto
❖ Kustannukset: Investointisuunnittelun mallit ja ohjeet erityisesti pienemmille laitoksille: 200 000 €
Kehittämis- ja investointisuunnittelu kunnissa ja vesihuoltolaitoksissa jatkuvaa työtä.
Kallio Johanna

f) Kohdennettua neuvontaa apua tarvitseville vesihuoltolaitoksille ja kunnille
▪
▪
▪
▪
▪
❖
❖
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Osalla vesihuoltolaitoksista, erityisesti vesiosuuskunnista, talous ja toimintakyky ovat jo nyt niin heikkoja, että palvelujen
turvaamiseksi tulevaisuudessa vaaditaan erityisiä toimenpiteitä. Näiden vesihuoltolaitosten tiedostettuja ongelmia ovat
mm. työntekijöiden ikääntyminen, pienet henkilöstöresurssit ja osaamisen puute.
Monet vesihuoltolaitokset ja mahdollisesti myös niiden sijaintikunnat tarvitsevat kohdennettua, paikan päällä tarjottavaa
neuvontaa ja palveluja, tietynlaista vierihoitoa. Ulkopuolisen avun turvin vesihuoltolaitos ja kunta voisivat selvittää
tarvitsemansa ulkopuolisen palvelutarpeen ja vaihtoehdot sen järjestämiselle.
Neuvonnan tuloksena syntyisi konkreettinen ehdotus etenemisestä, jota erityisesti kunta voisi hyödyntää vesihuollon
järjestämistehtävässään.
Tavoitteena on, että apua tarvitsevat vesihuoltolaitokset kartoitettaisiin alueittain esimerkiksi ELY-keskuksen ja
terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä vesihuoltolaitosten auditointia ja hyvän vesihuollon kriteerejä hyväksi käyttäen.
Tarvittava apu olisi ainakin ensi vaiheessa vapaaehtoista, mutta sitä tuettaisiin valtion varoin. Tarvittava apu olisi
pääsääntöisesti kertaluonteista.
Neuvonta on tarpeen organisoida yhteistyössä vesihuollon valvonnan kanssa. Tämän vuoksi tarkoituksenmukaisin
vaihtoehto neuvonnan järjestämiselle ovat ELY-keskusten hankkimat ja ohjaamat neuvontapalvelut.
Vastuut: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ELY-keskukset, kunnan
terveydensuojeluviranomaiset, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys
Kustannukset: Toimintamallin suunnittelu ja ohjeiden kokoaminen, 100 000 €
Neuvontapalvelu n. 50 vesihuoltolaitokselle vuodessa, 200 000 €/v.
Laitosten välisen yhteistyön esteiden kartoittaminen, 50 000 €

Osa C:
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen 2030:
Vesihuoltopalveluja hoitavat henkilöt ovat päteviä ja kiinnostuneita osaamisensa
jatkuvaan kehittämiseen. Vesihuoltoalan imago on hyvä ja alalle hakeutuu riittävä
määrä uusia opiskelijoita ja alan vaihtajia. Vesihuoltoala pystyy tarjoamaan
työntekijöilleen kiinnostavia urapolkuja sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

g) Pätevyysvaatimukset vesihuoltoalalle

▪

Vesihuoltolaitosten henkilöstöltä edellytetään nykyisin vesityökorttia, jolla tarkoitetaan henkilöstön
talousvesihygieenistä osaamistestausta. Aiemmin voimassa ollut vaatimus vesihuoltolaitosten vastaavien
hoitajien pätevyydestä poistettiin 1990-luvulla.
▪ Vesihuoltolaitoksille asetetut vaatimukset ja odotukset kasvavat jatkuvasti. Laajempia
pätevyysvaatimuksia sekä vesihuoltolaitoksen johdolle, että suorittavalle henkilöstölle on toivottu jo
pitkään vesihuoltolaitostoiminnan tason ja osaamisen turvaamiseksi.
▪ Energia-alan henkilöstölle on jo nyt lakisääteiset pätevyysvaatimukset.
▪ Yksiselitteisten pätevyysvaatimuksien määrittäminen vesihuoltoalalle on vaativa tehtävä. Eri kokoisilta
vesihuoltolaitoksilta vaaditaan erilaista osaamista. Velvoittavien pätevyysvaatimusten kohdalla on
runsaasti ratkaistavia käytännön kysymyksiä. Velvoittavien pätevyysvaatimusten tulee perustua
lainsäädäntöön ja niiden saavuttamiseen tulee antaa riittävä siirtymäaika.
➢ Vesihuoltoalalle määritetään lakisääteiset pätevyysvaatimukset osana vesihuoltolain uudistusta.
➢ Pätevyysvaatimusten osalta tulee määrittää, ketä ne koskevat ja mikä tulee olemaan vaatimusten sisältö
eri kokoisille laitoksille.
❖ Vastuut: Vesihuoltolaitokset/Vesilaitosyhdistys, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry, oppilaitokset
❖ Kustannukset: Pätevyysvaatimusten laadinta alan toimijoiden ja oppilaitosten yhteistyönä, 200 000 €
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h) Vesihuollon urapolkujen kehittäminen

▪
▪
➢
➢
➢
➢
❖

❖
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Osaamisen varmistaminen ja ylläpito vesihuoltoalalla ovat suuria haasteita nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Iso osa
vesihuoltoalan ammattilaisia on eläköitymässä lähivuosina.
Salmisen ym. (2015) tekemän selvityksen mukaan vesihuoltoalalla työskentelee Suomessa arviolta noin 5700–6000
henkilöä. AMK- ja diplomi-insinöörejä alalla työskentelee noin 1100–1200, määrä meillä on suhteessa pienempi kuin
muissa Pohjoismaissa. Uusia korkeakoulutettuja henkilöitä ennakoitiin tarvittavan 165–220 viiden vuoden aikana
korvaamaan alalta eläköityvät/eläköityneet henkilöt.
Vesihuoltoalan koulutusta sekä ammatillisessa koulutuksessa että ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tulee kehittää
yhdessä vesihuoltoalan kanssa. On tärkeää, että keskeinen perusteiden osaaminen saadaan osaksi koulutusohjelmia.
Perusopintoihin voidaan muun muassa kehittää yhteisiä opintomateriaaleja.
Vesihuoltoalan kiinnostavuutta tulee parantaa, jotta alalle hakeutuu jatkossakin riittävästi pätevää henkilöstöä.
Vesihuollon urapolkuja tulee kehittää pitkäjänteisesti. Tarvetta on kiinnittää huomiota alan peruskoulutukseen kaikilla
tasoilla asentajien koulutuksesta yliopistoihin.
Osana Kansallista vesihuoltouudistusta panostetaan pätevyysvaatimusten tarvitsemaan pätevöittämiskoulutuksen
suunnitteluun.
Vastuut: Opetushallitus, oppilaitokset, vesihuoltolaitokset/Vesilaitosyhdistys, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry,
yritykset
Kustannukset: Pätevöittämiskoulutuksen suunnittelu ja käynnistäminen, 300 000 €
Koulutuksen kehittäminen, yhteistyö oppilaitosten kanssa
Kallio Johanna

Osa D:
Resurssiviisaus ja digitalisaatio
Uudistuva vesihuolto 2030:
Vesihuoltoala on laajalti siirtynyt lineaaritaloudesta kiertotalouteen. Suomi on ollut
mukana vaikuttamassa siihen, että jätevesilietteiden ravinteiden kierrätys toimii.
Vesi- ja resurssiviisas sekä älykäs vesihuolto toimii osana eri alojen yhteistyössä.
Vesihuoltolaitokset toimivat energiatehokkaasti ja ovat varautuneita muuttuvan
ilmaston haasteisiin. Vesihuoltoalan toimijat tuottavat ratkaisuja sekä kotimaahan
että maailman vesiongelmiin.

i) Alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien yhteistyön edistäminen

▪

Monissa maakunnissa on syntynyt kiertotalouden tai vesiosaamisen ympärille
osaamiskeskittymiä, ekosysteemejä ja myös löyhempiä verkostoja, joissa ovat mukana alueen
kunnat, vesi-, energia- ja jätealan toimijat, muut yritykset ja oppilaitokset.
▪ Koko vesihuoltoalan kehittymiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta monien eri
tahojen kanssa. Toisaalta tulee parantaa vesihuollon toimijoiden yhteistyötä muiden alojen, kuten
energia- ja jätesektorin kanssa, toisaalta tulee edistää yhteistyötä toiminnanharjoittajien, julkisen
sektorin ja tutkimuksen kanssa. Erityisesti kiertotalouden, energiatehokkuuden ja digitalisaation
edistämisessä vesihuoltoalalla tarvitaan yhteistyötä ja keskinäistä oppimista alan sisällä sekä
myös muiden toimialojen kanssa.
➢ Alueellisten ja maakunnallisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien välistä yhteistyötä tulee
vahvistaa. Suomen kokoisessa maassa alueiden ja maakuntien ei tulisi olla kilpailuasetelmassa
keskenään, vaan tehdä yhteistyötä ja edistää asioita valtakunnallisesti.
❖ Vastuut: Alueelliset toimijat laajasti
❖ Kustannukset: Yhteistyöverkostojen edistäminen, ELY-keskukset ja maakunnat, 100 000 €/v.
Demonstraatio- ja kokeiluhankkeiden edistäminen
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▪

j) Vesihuoltolaitosten digitalisaatiovalmiuksien ja tiedonhallinnan
kehittäminen

Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia sekä tiedon että prosessien hallintaan ja asiakaspalveluiden
kehittämiseen. Suurimmalla osalla maamme vesihuoltolaitoksia digitalisaation hyödyntämisen ja tiedolla
johtamisen taso on toistaiseksi vielä varsin matala.
➢ Verkkotietojärjestelmät tulisi saada käyttöön koko laitoskentässä
➢ Hankkeita:
– Laitosten keskeisten tietojärjestelmien (välisten) rajapintaratkaisujen edistäminen ja toteuttaminen.
Järjestelmärajapintojen laajempaan toteuttamiseen tulisi suunnata myös julkista rahoitusta esim. KuntaGML –hankkeen tapaan.
– Vesihuollon tietomallinnuksen edistäminen. Tietomallien ja niihin liittyvien rajapintaratkaisujen avulla
mm. vesihuoltoverkostojen elinkaaren hallintaan saataisiin merkittävää parannusta.
– Vesihuollon omaisuudenhallinnan digitaalisten ratkaisujen kehittäminen. Suurimmilla laitoksilla on jo
varsin yleisesti käytössä tietojärjestelmäpohjaisia omaisuudenhallinnan työkaluja. Yhteisesti kehitetty
digitaalinen omaisuudenhallinnan työkalupakki auttaisi erityisesti keskisuuria ja pienempiä laitoksia
ottamaan tarvittavia kehitysloikkia systemaattisessa omaisuudenhallinnassa.
❖ Vastuu: yritykset, vesihuoltolaitokset, kunnat
❖ Kustannukset: >3 000 000 €
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