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VESILAITOSYHDISTYKSEN YHTEISTOIMINTAJÄSENYYS 
 

Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jolla on tällä hetkellä noin 290 

varsinaista jäsentä. Sääntöjen mukaan yhdistykseen voi kuulua sekä varsinaisia jäseniä että yhteistoiminta-

jäseniä. Yhteistoimintajäseniä on noin 180. Yhteistoimintajäseneksi VVY:n hallitus voi hakemuksesta hy-

väksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka harjoittaa liiketoimintaa vesi- ja viemärilaitosalalla tai joka toi-

minnallaan pyrkii viemään alan kehitystä eteenpäin tai vesi- ja viemärilaitosalalla toimivan valtion viran-

omaisen tai alan opetusta antavan korkeakoulun, yliopiston tai muun oppilaitoksen. 

 

VVY:n toiminnot ja tavoitteet 

 

VVY:n keskeiset ydintoiminnot, joilla se ensisijaisesti pyrkii edistämään vesihuoltolaitosten toimintaedelly-

tyksiä, ovat edunvalvonta, kehittäminen, koulutus, jäsenpalvelut ja viestintä. Ydintoimintojen tavoitteista ja 

sisällöstä kerrotaan tarkemmin mm. VVY:n kotisivuilla  

https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vesilaitosyhdistys/ 

 

Vaikka VVY:n toiminnan päätarkoituksena on nimenomaan varsinaisina jäseninä olevien vesihuoltolaitosten 

tukeminen ja niiden toimintaedellytysten edistäminen, myös yhteistoimintajäsenet voivat monella tavoin 

hyödyntää VVY:n jäsenyyttä. 

 

Jäsenyysedut yhteistoimintajäsenille 

 

Yhteistoimintajäseniä koskevat samat jäsenhinnat kuin varsinaisia jäseniä esimerkiksi VVY:n koulutustilai-

suuksiin osallistumisesta ja julkaisujen ostamisesta. Jäsenhinnat ovat yleisesti 10-50 % edullisempia kuin 

ei-jäsenhinnat. 

 

Yhteistoimintajäsenet voivat esitellä toimintaansa ja palvelujaan vesihuoltolaitoksille mm. valtakunnallisten 

ja Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestettävissä näyttelyissä.  

Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestettävissä näyttelyissä näyttelypaikka ja yksi edustaja/yritys on maksu-

ton. Seuraavilta edustajilta osallistumismaksu on normaali jäsenhinta. 

 

Viiden eri järjestön parittomina vuosina toteuttaman Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn osastot ovat kuitenkin 

kaikille normaalihintaisia. Lisätietoja www.yhdyskuntatekniikka.fi 

  

Vesilaitosyhdistys hyödyntää yhteistoimintajäsenten asiantuntemusta järjestämissään koulutuksissa. Yritys-

ten varsinainen markkinointi koulutusten yhteydessä ei kuitenkaan ole suotavaa. Osassa koulutuksia sen 

sijaan ohjelmaan sisällytetään uutuustuotepuheenvuoroja.  

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon VVY:n vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja 

puheoikeus. 
 

VVY:n yhteistoimintajäsenjaosto aloitti toimintansa 2019. Lisätietoja https://bit.ly/2t6RAiu 

 

Yhteistoimintajäsenyyden hakeminen 

 

Yhteistoimintajäsenen jäsenmaksu perustuu yrityksen vesihuoltoalan kotimaiseen liikevaihtoon. Vuotuinen 

jäsenmaksu on tällä hetkellä liikevaihdosta riippuen 650 - 1740 euroa, paitsi oppilaitoksilta 390 euroa. Yh-

teistoimintajäseneksi voi hakea täyttämällä VVY:n kotisivuilla olevan lomakkeen ja palauttamalla sen osoit-

teeseen: vvy@vvy.fi. Ennen jäsenyyden hakemista pyydämme tutustumaan VVY:n sääntöihin: 

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1502/vvy_saannot_prh_hyvaksytty_20200827.pdf  
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