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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

Edunvalvonta

Tiedottaminen ja viestintä

-

-

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

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

Kehittämis- ja julkaisutoiminta

Koulutus ja näyttelyt

-

- Koulutustilaisuudet
- Vesityökorttikoulutukset /
Talousvesihygieeniset
osaamistestaukset
- Vesihuoltopäivät
- Tilauskoulutukset
- Yhdyskuntatekniikka-näyttely

Ohjeita ja suosituksia
Teknisiä ja hallinnollisia julkaisuja
Tilastoja
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Jäsenpalvelu
- Asiantuntijalausuntoja
- Neuvontaa
- Tunnuslukujärjestelmä

Huomionosoitukset
- Ansiomerkit
- Stipendit
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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.
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen
koulutus@vvy.fi tai soittaa (09) 8689 0118.

Peruminen
Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta
ohjelmassa kerrottuun päivään asti. Sen
jälkeen laskutetaan 50 % osallistumismaksusta. 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
sähköposti: koulutus@vvy.fi
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Osallistumismaksut
Koulutustilaisuuksien osallistumismaksut ovat seuraavat:
Tilaisuus							Jäsenet		Muut
1-päiväinen koulutustilaisuus					
2-päiväinen koulutustilaisuus					
3-päiväinen koulutustilaisuus					
Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus

250
535
850
180

€
€
€
€

+
+
+
+

alv
alv
alv
alv

330 €
705 €
1.120
250 €

+
+
€
+

alv
alv
+ alv
alv

Alennukset osallistumismaksuista
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.
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Hallinto- ja lainsäädäntökoulutus
Kuinka vesihuoltolainsäädännön muutokset
laitetaan käytännössä voimaan? Millaisia
sopimuksia vesihuoltolaitosten ja asiakkaiden
välillä voi olla? Mitkä ovat luottamushenkilöiden
roolit ja vastuut? Mitä on omistajaohjaus? Mikä
muuttuu, jos siirrytään liikelaitoksesta osakeyhtiöksi? Muun muassa edellä mainittuja asioita
käsitellään koulutuksen yhteydessä. Koulutus
voidaan toteuttaa joko puolipäivää tai koko
päivän kestävänä.
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.

KEVÄT 2018 /
Aika

Paikka

23.–24.5.2018

Lappeenranta

Vesihuoltopäivä keväällä 2018

Osallistumismaksut

Jäsenet

Muut

Vesihuoltopäivät, 2-päiväiset

290 € + 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

Osallistumismaksu

1.2.2018
22.2.2018
16.5.2018
22.5.2018

Ylivieska
Jyväskylä
Helsinki
Lappeenranta/Saimaan kylpylä

Jäsenet 180 € + alv, muut 250 € + alv
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, “Vesilaitostekniikka ja hygienia” -julkaisun, testausja todistusmaksut sekä ohjelmaan merkityt
kahvit ja lounaan.

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
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Pelkkä testaus ilman koulutusta: 75 € + alv,
sisältäen testaus- ja todistusmaksut.
Mahdollisuus tehdä sekä vesilaitos- että vesijohtoverkostotesti, lisäveloitus toisesta testistä
25 €/hlö + alv.

InfraRisteily 2018 (Verkostomestaripäivät)
Aika
8.–10.2.2018

Paikka
m/s Gabriella, Helsinki – Tukholma – Helsinki -risteily

Koulutuksen kuvaus
Risteily järjesteään Vesilaitosyhdistyksen, INFRA ry:n ja Onnisen yhteistyönä. Ohjelmassa on
luentoja, mukana olevien yhteistyökumppanien näyttely sekä Vesilaitosyhdistyksen omaa ohjelmaa perjantaina aamupäivällä.
Osallistumismaksu
Tarkista hinta risteilyn ohjelmasta.
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Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät
Aika
13.–14.3.2018

Paikka
Hämeenlinna

Koulutuksen kuvaus
Vesilaitoshoitajien ja talousveden laadusta vastaavien vuotuinen tapahtuma, johon on yhdistetty
aiemmin erikseen järjestetyt Vastaavien vesilaitoshoitajien koulutuspäivät ja Vesilaitoshoitajien
koulutuspäivä.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
• Vesilaitokselle kriittisten laboratoriopalvelujen ja kriittisten kemikaalien saatavuuden
varmistaminen.
• Laboratoriopalvelujen valinta- ja kilpailutuskriteerit.
• Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen muutoksien täytäntöönpano.
• Vedenkäsittelykemikaaleihin liittyvän lainsäädännön muutokset
Osallistumismaksu
Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.
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Jätevesipäivä
Aika
20.3.2018

Paikka
Helsinki

Koulutuksen kuvaus
Jätevedet poikkeavat toisistaan. Päivän kuluessa paneudutaan haasteellisempiin, asumisjätevesistä poikkeaviin jätevesiin eri toimijoiden näkökulmasta sekä haasteiden ratkaisuihin käytännön
esimerkkien kautta.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
• jätevesihuollon ajankohtaiset asiat
• ympäristöluvanvaraisuuden muutokset ja vaikutukset vesihuoltolaitoksille
• elintarviketeollisuuden ja vesihuoltolaitosten väliset sopimukset
Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvit.

11

Kehittämispäivä – verkon kautta toteutettava koulutus
Aika
27.3.2018

Paikka
Verkon kautta toteutettava koulutus

Koulutuksen kuvaus
Kaikille vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille avoin puolen
päivän verkkokoulutus.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
Päivän aikana käsitellään Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamia ja muita
ajankohtaisia hankkeita.
Osallistumismaksu
Koulutus on maksuton.
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Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät
Aika
11.–12.4.2018

Paikka
Tampere

Koulutuksen kuvaus
Jätevesiammattilaisten vuotuinen tapaaminen, jossa jaetaan tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia
sekä tavataan kollegoja.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•

ajankohtaisia jätevesi- ja lieteasioita
rakenteilla olevien puhdistamohankkeiden kuulumisia
esimerkkejä ohitusvesien ja tertiäärikäsittelyistä
YSL:n mukaan ilmoituksenvaraisten toimintojen jätevesien laatu ja tarvittavat sopimukset
laitoksilla tapahtunutta
jätevesihuollon energiatehokkuus
jätevedenpuhdistamojen toiminnassa syntyvien jätejakeiden käsittely ja sijoitus

Osallistumismaksu
Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.
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Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari
Aika
18.–19.4.2018

Paikka
Helsinki

Koulutuksen kuvaus
Vesihuoltolaitosten johdon ja kehittämisestä vastaavien vuosittainen tapaaminen, jossa käsitellään
tuoreimpia hallinnon ja talouden kuulumisia – unohtamatta rakentavaa ajatustenvaihtoa hyvässä
seurassa.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•

katsaus ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin
digitalisaatio ja kyberturvallisuus vesihuoltolaitoksilla
tietosuoja-asiat – missä mennään?
asiakastietojärjestelmistä
kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraukset
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamien hankkeiden esittelyä

Osallistumismaksu
Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.
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Muoviputkikoulutus
Aika
24.4.2018

Paikka
Tampere

Koulutuksen kuvaus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja Kuntien Putkimestarit ry:n
kanssa.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

muoviputken asennustyön tarkastuslista
muoviputkimateriaalit ja -tyypit sekä niiden vaikutus asentamiseen
muoviputkien käsittely (mm. kiepitys, siirrot ja varastointi)
muoviputkikaivannot ja uusiotäyttömateriaalit
muoviputkien hitsaus ja hitsaustöihin liittyvät ohjeet

Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.
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Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivä
Aika
25.4.2018

Paikka
Tampere

Koulutuksen kuvaus
Ajankohtaisia asioita ja kollegoiden tapaamista.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
• automaatio- ja tietoturva-asioita
• dokumentointi- ja toiminnanohjausjärjestelmiä
• laitoksilla tapahtunutta
Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvit.
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Suunnittelun ja rakentamisen hankinta
Aika
8.5.2018

Paikka
Lahti

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita
•
•
•
•

erityisalojen hankintojen ominaispiirteitä
hankintamenettelyjä
suunnittelun ja rakentamisen hankinnoissa huomioitavia asioita
hankintapalveluiden käyttöä

Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvit.
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Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä
Aika
5.6.2018

Paikka
Oulu

Koulutuksen kuvaus
Katsaus tuoreimpiin vesihuoltolaitosten toimintaan liittyviin lainsäädännön
muutoksiin, ohjeistuksiin ja suosituksiin.
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:
• ajankohtaisia ja tuoreita ohjeita
• keskeisiä lainsäädännön muutoksia
Osallistumismaksu
Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityn lounaan
ja kahvit.
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SYKSY 2018
Syksyllä 2018 järjestetään ainakin seuraavat koulutukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus
Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät
Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät
Sähkö- ja automaatiopäivät
Varautumiskoulutus
Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus
Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät
Taloushallinnon ajankohtaispäivä
Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä

19

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 keväällä 2018:
1.2.2018
Ylivieska
22.2.2018
Jyväskylä
16.5.2018
Helsinki
22.5.2018
Lappeenranta

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

