Vesilaitosyhdistys kouluttaa

SYKSY 2017

Vesityökortti

Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella
työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden
laatuun. Vesityökortin saa suoritettuaan hyväksytysti
talousvesihygieenisen osaamistestin. Koulutuksessa
valmistaudutaan testiin Vesilaitostekniikka ja hygienia –oppaan
avulla. Testi suoritetaan koulutuksen jälkeen.
Yleiset Vesityökorttikoulutukset syksyllä 2017:

4.10.2017
5.10.2017
14.11.2017

Seinäjoki
Helsinki
Vuokatti

Tilaa oma vesityökorttikoulutus. Ota yhteyttä, niin teemme
tarjouksen!
Sähköposti koulutus@vvy.fi tai puhelin 09 8689 0118
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Yhteystiedot

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Finlands Vattenverksförening rf
Finnish Water Utilities Association
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki
Puh. 09 868 9010
vvy@vvy.fi
www.vvy.fi

Vesi- ja viemärilaitosten yhteistyötä
vuodesta 1956 alkaen
Maaliskuussa 2017 Vesilaitosyhdistyksellä oli 293 jäsenlaitosta. Ne kattavat
noin 90 % Suomen vesihuollosta. Yhteistoimintajäseninä huhtikuussa 2017 oli
160 alalla toimivaa yritystä ja muuta alan
yhteisöä.
Edunvalvonta
-

EU-direktiivit ja normit
Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
Vesihuoltopooli
Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Kehittämis- ja julkaisutoiminta
-
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Ohjeita ja suosituksia
Teknisiä ja hallinnollisia julkaisuja
Tilastoja
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Jäsenpalvelu
- Asiantuntijalausuntoja
- Neuvontaa
- Tunnuslukujärjestelmä
Tiedottaminen ja viestintä
-

Jäsentiedotteet ja uutiskirjeet
Tiedotusaineistot
Yhteydet mediaan
www.vvy.fi ja Jäsensivut

Koulutus ja näyttelyt
- Koulutustilaisuudet
- Vesityökorttikoulutukset / Talousvesi
hygieeniset osaamistestaukset
- Vesihuoltopäivät
- Tilauskoulutukset
- Yhdyskuntatekniikka-näyttely
Huomionosoitukset
- Ansiomerkit
- Stipendit

Yleistä koulutuksesta

Tilaisuuksien yksityiskohtaiset ohjelmat
julkaistaan Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla
osoitteessa www.vvy.fi noin kuusi viikkoa
ennen tilaisuutta.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Vesilaitosyhdistyksen
kotisivujen kautta osoitteessa www.vvy.fi
> Koulutus ja vesihuoltopäivät. Voit myös
lähettää sähköpostia osoitteeseen
koulutus@vvy.fi tai soittaa 09 8689 0118
tai 09 8689 0112.

Peruminen
Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta
ohjelmassa kerrottuun päivään asti. Sen
jälkeen laskutetaan 50 % osallistumis
maksusta. Mikäli osallistumista ei peruta
lainkaan ja osallistujaksi ilmoitettu jää
pois tilaisuudesta, veloitetaan koko
osallistumismaksu.
Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, Vesilaitosyhdistys voi
perua koulutustilaisuuden.
Lisätietoja koulutuksista:
Anna-Maija Hallikas, puh. 09 8689 0118
Minna Laurila, puh. 09 8689 0112
sähköposti: koulutus@vvy.fi
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Osallistumismaksut

Koulutustilaisuuksien osallistumismaksut ovat seuraavat:
Tilaisuus
1-päiväinen koulutustilaisuus
2-päiväinen koulutustilaisuus
3-päiväinen koulutustilaisuus
Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus

Jäsenet

Muut

250 € + alv
535 € + alv
850 € + alv
180 € + alv

330 € + alv
705 € + alv
1.120 € + alv
250 € + alv

Kun samasta organisaatiosta osallistuu koulutukseen useampia osallistujia, myönnetään toiselle
15 %, kolmannelle 20 % ja neljännelle ja siitä eteenpäin 25 % alennus osallistumismaksusta.
Koulutustilaisuuksien ja vesihuoltopäivien osallistumismaksuihin lisätään arvonlisävero.
Vesityökorttikoulutusten alennukset ilmoitetaan koulutusohjelmissa.
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Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta omalle laitoksellesi!

Voimme räätälöidä koulutuksen sisällön ja
keston täysin laitoksenne tarpeiden mukaan.
Valikoimissamme on vesityökorttikoulutusten
lisäksi mm. asiakaspalveluun, desinfiointiin
sekä hallintoon ja lainsäädäntöön liittyviä koulutuksia.
Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla
Koulutuspäivän aikana käydään läpi asiakaspalvelun ominaispiirteitä ja vuorovaikutusta
asiakaspalvelutilanteissa. Lähtökohtina ovat
asiakas ja asiakaskohtaamisten kulku. Koulutus toteutetaan runsaiden esimerkkitilanteiden
ja –harjoitusten avulla. Koulutus on suunnattu
kaikille vesihuoltolaitoksilla työskenteleville,
jotka kohtaavat asiakkaita työtehtävissään.

ovat luottamushenkilöiden roolit ja vastuut?
Mitä on omistajaohjaus? Mikä muuttuu, jos
siirrytään liikelaitoksesta osakeyhtiöksi? Muun
muassa edellä mainittuja asioita voidaan käsitellä koulutuksen yhteydessä. Koulutus voidaan
toteuttaa joko puolipäivää tai koko päivän kestävänä. Koulutuksen yhteydessä osallistujille
jaetaan Hyvä Hallinto Kuntasektorilla –kirja.
Desinfiointipäivä
Liikkeelle lähdetään desinfiointiin ja varautumiseen liittyvästä lainsäädännöstä, tutustutaan
eri desinfioimismenetelmiin, pohditaan laitoksella ja verkostossa tapahtuvan desinfioinnin
ominaispiirteitä ja harjoitellaan kloorimäärän
laskemista, annostelua ja mittaamista.

Hallinto- ja lainsäädäntökoulutus

Lisätietoa tilauskoulutuksista antaa:

Kuinka vesihuoltolainsäädäntöä toteutetaan
käytännössä? Millaisia sopimuksia vesihuoltolaitosten ja asiakkaiden välillä voi olla? Mitkä

Anna-Maija Hallikas, puh. 09 8689 0118
anna-maija.hallikas@vvy.fi
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SYKSY 2017 /

Vesihuoltopäivä syksyllä 2017

Alueellinen vesihuoltopäivä
Aika

Paikka

15.11.2017

Vuokatti

Osallistumismaksut

Jäsenet

Muut

Vesihuoltopäivät, 1-päiväiset
Vesihuoltopäivät, 2-päiväiset

165 € + alv
290 € + alv

215 € + alv
380 € + alv

Kun samasta organisaatiosta osallistuu vesihuoltopäiville useampia osallistujia, myönnetään toiselle 15 %, kolmannelle 20 % ja neljännelle ja siitä eteenpäin 25 % alennus
osallistumismaksusta. Koulutustilaisuuksien ja vesihuoltopäivien osallistumismaksuihin lisätään arvonlisävero.
Lisätietoja vesihuoltopäivistä antavat:
Mika Rontu, puh. (09) 8689 0114, mika.rontu@vvy.fi
Heli Tappola, puh. (09) 8689 0110, heli.tappola@vvy.fi
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Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus
Aika

Paikka

4.10.2017
5.10.2017
14.11.2017

Seinäjoki
Helsinki
Vuokatti

Koulutuksen kuvaus
Koulutuksen yhteydessä valmistaudutaan talousvesihygieeniseen osaamistestiin ja suoritetaan
se koulutuksen päätteeksi. Testin hyväksytysti suorittaneet saavat vesityökortin, joka tulee olla
kaikilla, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Kortti on voimassa viisi vuotta.
Päivän ohjelma		
- “Vesilaitostekniikka ja hygienia”-oppaan läpikäynti
- talousvesihygieeninen osaamistesti
- oikeat vastaukset
Osallistumismaksu
Jäsenet 180 € + alv, muut 250 € + alv
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, “Vesilaitostekniikka ja hygienia” -julkaisun, testaus- ja
todistusmaksut sekä ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan.
Pelkkä testaus ilman koulutusta: 75 € + alv, sisältäen testaus- ja todistusmaksut.
Mahdollisuus tehdä sekä vesilaitos- että vesijohtoverkostotesti, lisäveloitus toisesta testistä
25 €/hlö + alv.
9

Vesihuoltolaitosten luottamushenkilökoulutus
Aika
30.8.2017
31.8.2017
19.9.2017
21.9.2017

Paikka
Tampere
Jyväskylä
Oulu
Helsinki

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Jätelaitosyhdistyksen kanssa. Aamupäivän koko koulutusryhmä on yhdessä, iltapäivällä vesihuollolle ja jätehuollolle on oma ohjelmansa.
Yhteinen osuus:
-

toiminta kuntaympäristössä
vesihuollon ja jätehuollon toimintaympäristö ja ominaispiirteet
hankinnat, hankintamenettelyt
luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut

Vesihuollon osuus:
- pikakurssi vesihuoltoon: vesihuoltolaitoksen tehtävät ja vastuut
- vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö
- vesihuoltolaitoksen asiakkaat; sopimuksista
Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvit.
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Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät

Aika
6.–7.9.2017

Paikka
Tampere

Koulutuksen kuvaus
Kokemusten vaihtoa ja tiukkaa asiaa – yhdessäoloa unohtamatta. Vesihuoltolaitosten asiakaspalvelua ja hallintoa pyörittävä joukko päivittää tilanteen.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
-

ajankohtaisia lainsäädännön muutoksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä
poikkeustilanteista tiedottaminen ja toiminta poikkeustilanteissa
kokemuksia hulevesien laskutuksesta
asiakaspalvelun haasteet
perussopimusjuridiikkaa: sopimukset erityisasiakkaiden kanssa, sprinklerisopimukset

Osallistumismaksu
Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.
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Sähkö- ja automaatiopäivät

Aika
13.–14.9.2017

Paikka
Jyväskylä

Koulutuksen kuvaus
Sähkö- ja automaatioasioihin keskittyvä koulutus, jonka yhteydessä kyseisten asioiden
parissa työskentelevät voivat vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia.
Osallistumismaksu
Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit, tutustumiskäynnin sekä ohjelmaan
merkityt ateriat ja kahvit.
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Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät

Aika
26.−28.9.2017

Paikka
Koli

Koulutuksen kuvaus
Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari – tällä kertaa kansallismaisemissa.
Matkan voi taittaa junalla Johdonpäivien omassa vaunuosastossa.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
-

EU:n yleinen tietosuoja-asetus: puheista tekoihin
lietteen hyötykäyttömahdollisuuksien kaventuminen, lietestrategian valmistelu ja sen käsittely
talousvesiä Kolilla
terveydenhoitolain muuttuneet talousvesipykälät
tyky-osuus
mahdollisuus suorittaa vesityökortti

Osallistumismaksu
Koko aika: jäsenet 850 € + alv, muut 1120 € + alv
Kaksi päivää: jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää luennot ja koulutusmateriaalit, ohjelmaan merkityt tarjoilut ja tyky-osuuden.
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Varautumiskoulutus
Aika
Paikka
3.10.2017		Seinäjoki
Koulutuksen kuvaus
Varautumiseen liittyviin työkaluihin, yhteistyötahoihin ja uusimpaan tietoon tutustumista.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
- ajankohtaista varautumisessa
- vesihuoltolaitoksen maineriski
- harjoitusosuus
Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvit.
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Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus
Aika
31.10.–2.11.2017

Paikka
Lahti

Koulutuksen kuvaus
Oma päivänsä suunnittelu-, rakentamis- ja saneerausasioihin. Voit osallistua joko yhteen,
kahteen tai kolmeen päivään.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
- hyvän suunnitelman tunnusmerkkejä; suunnitelmien havainnollisuus ja keskeinen sisältö;
geosuunnittelu
- yleis- ja toteutussuunnittelu
- suunnittelijan vastuu
- kaivannot: kaivantosuunnitelmat, työskentely kaivannoissa
- maa- ja vesihuoltorakentamisen urakka-asiakirjoista
- aluesaneeraus ja asiakirjamallit
- saneerauksen suunnittelu, menetelmien valinnassa huomioitavaa
- työturvallisuus suunnittelu- ja toteutusvaiheessa; asenteet
- turvallisuuskoordinaattorin ja työmaavalvojan tehtävät
Osallistumismaksu
Yksi päivä:
jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Kaksi päivää: jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Kolme päivää: jäsenet 790 € + alv, muut 1.035 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.
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Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät

Aika
8.–9.11.2017

Paikka
Jyväskylä

Koulutuksen kuvaus
Näillä päivillä puhdistetaan jätevesiä myös luentojen välillä! Uutta tietoa ja uusia näkökulmia tuttuun
asiaan, kokemusten vaihtoa ja tutustumiskäynti.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
-

Jyväskylän seudun puhdistamon puhdistamohankkeeseen tutustuminen
puhdistamojen biologiset haittatekijät
ohitusvesien käsittelyn kiekkosuodatus-pilot Porvoossa
lietteenkäsittelystä
tarkkailutietojen hyödyntäminen prosessin ajossa

Osallistumismaksu
Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.
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Taloushallinnon ajankohtaispäivä

Aika
14.11.2017

Paikka
Kokkola

Koulutuksen kuvaus
Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivän nimi on nyt Taloushallinnon ajankohtaispäivä.
Tavoitteena on edelleen luoda katsaus tuoreimpiin taloushallinnon muutoksiin ja tärkeimpiin vesihuoltokentän tapahtumiin – taloushallinnon näkökulmasta.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
-

hulevesimaksut
muutokset verotuksessa ja kirjanpidossa
tilinpäätöksen ja rahoituslaskelmien laatiminen ja tulkitseminen
maksujen määräytymisen periaatteita mm. aluekohtaiset liittymismaksut
maksujen perinnässä huomioitavia seikkoja

Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvit.

17

Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä

Aika
21.11.2017

Paikka
Helsinki

Koulutuksen kuvaus
Syksyn katsaus tuoreimpiin vesihuoltolaitosten toimintaan liittyviin lainsäädännön
muutoksiin, ohjeistuksiin ja suosituksiin.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
-

ajankohtaisia ja tuoreita ohjeita
keskeiset lainsäädännön muutokset
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
työturvallisuuteen liittyvää asiaa, lainsäädäntöä

Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja
kahvit.
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KEVÄT 2018

Keväällä 2018 järjestetään ainakin seuraavat koulutukset
-

InfraRisteily 2018 yhteistyössä INFRA ry:n ja Onnisen kanssa
Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät
Jätevesipäivä
Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät
Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari
Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät
Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä

Vesihuolto 2018
23.–24.5.2018 Lappeenranta
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