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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 yhteis-
työtä vuodesta 1956 alkaen

Lokakuussa 2018 Vesilaitos-
yhdistyksellä oli 294 jäsenlaitosta 
ja 166 yhteistoimintajäsentä. 
Jäsenlaitokset huolehtivat noin 
90 % Suomen vesihuollosta. 
Yhteistoimintajäsenet ovat alalla 
toimivia yrityksiä ja muita alan 
yhteisöjä. 

Edunvalvonta

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

Kehittämis- ja julkaisutoiminta

- 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

Yhteystiedot

Koulutus ja näyttelyt

- Koulutustilaisuudet
- Vesityökorttikoulutukset/ 
 Talousvesihygieeniset 

osaamistestaukset 
- Vesihuoltopäivät
- Tilauskoulutukset
- Yhdyskuntatekniikka-näyttely

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 
> Koulutukset ja tapahtumat > Koulutus-
kalenteri. Voit myös lähettää sähköpostia 
osoitteeseen koulutus@vvy.fi tai soittaa 
(09) 8689 0124.

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: 
Koulutuspäällikkö Katri Henttonen
puh. (09) 8689 0124
sähköposti: koulutus@vvy.fi

4



5

Osallistumismaksut

Koulutustilaisuuksien osallistumismaksut ovat seuraavat:

Tilaisuus       Jäsenet  Muut

1-päiväinen koulutustilaisuus     250 € + alv   330 € + alv  
2-päiväinen koulutustilaisuus     535 € + alv  705 € + alv 
3-päiväinen koulutustilaisuus     850 € + alv 1.120 € + alv
Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus 180 € + alv 250 € + alv

Alennukset osallistumismaksuista

Kun samasta organisaatiosta osallistuu koulutukseen useampia osallistujia, myönnetään toiselle 
15 %, kolmannelle 20 % ja neljännelle ja siitä eteenpäin 25 % alennus osallistumismaksusta. 
Koulutus tilaisuuksien osallistumismaksuihin lisätään arvonlisävero. 

Vesityökorttikoulutuksien osallistumismaksuihin ei myönnetä paljousalennuksia.
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Aika Paikka 

15.–16.5.2019 Jyväskylä

Osallistumismaksut  Jäsenet Muut 

Vesihuoltopäivät, 2-päiväiset  290 € + alv 380 € + alv
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuvat 390 € + alv 480 € + alv

Kun samasta organisaatiosta osallistuu vesihuoltopäiville useampia osallistujia, 
myönnetään toiselle 15 %, kolmannelle 20 % ja neljännelle ja siitä eteenpäin 25 % alennus 
osallistumismaksusta. Vesihuoltopäivien osallistumismaksuihin lisätään arvonlisävero. 

Lisätietoja vesihuoltopäivistä antavat:

Mika Rontu, puh. (09) 8689 0114, mika.rontu@vvy.fi
Heli Ala-Pohja, puh. (09) 8689 0110, heli.ala-pohja@vvy.fi

Vesihuoltopäivät keväällä 2019
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Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus

Aika Paikka 

27.3.2019 Helsinki
28.3.2019  Oulu
9.4.2019 Tampere

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. 



88

Aika Paikka
31.1.2019 Jyväskylä

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- erityisalojen hankintojen ominaispiirteitä ja oikeuskäytäntöä
- erilaisia hankintamenettelyjä
- ison vesihuoltohankkeen kilpailutus

Osallistumismaksu

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

Hankintakoulutus
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Aika Paikka
13.–14.2.2019 Vantaa

Koulutuksen kuvaus

Vesihuoltoverkostojen ammattilaisten perinteikäs koulutustapahtuma. 
Ajankohtaista asiaa mm. verkostojen rakentamisesta, kunnossapidosta ja 
saneerauksesta – unohtamatta verkostoitumista.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- vedenjakeluverkoston mallinnuksien hyödyntäminen
- viemäriverkoston kuntotutkimusopas
- PE-putkien ominaisuudet suhteessa kaivamattomiin menetelmiin
- hulevesiasiat ja MRL (maankäyttö- ja rakennuslaki) 
- yhteisrakentaminen
- ison vesihuoltohankkeen kilpailutus

Osallistumismaksu

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

Verkostomestaripäivät



10

Aika Paikka
20.–21.3.2019 Oulu

Koulutuksen kuvaus

Vesilaitoshoitajien ja talousveden laadusta vastaavien vuotuinen koulutustapahtuma.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- uuden talousvesiasetuksen toimeenpano käytännössä
- WSP uudistamistyö
- raakaveden saatavuus; sen riittävyys ja laatu muuttuvissa sääolosuhteissa
- EU:n biosidiasetuksen velvoitteet ja talousveden desinfiointi
- mikromuovit ja talousvesi  

Osallistumismaksu

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

Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät
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Aika Paikka
26.3.2019 Helsinki

Koulutuksen kuvaus

Jätevesien laadun tarkkailua suorittaville ja laboratoriohenkilöstölle suunnattu koulutus, jossa 
käsitellään myös haasteellisempiin jätevesiin liittyviä asioita.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- jätevesihuollon ajankohtaiset asiat
- yllättävä päästö verkostoon ja sen vaikutukset puhdistamon toimintaan
- huoltoasemien hulevedet

Osallistumismaksu

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

Jätevesipäivä
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Aika Paikka
3.–4.4.2019 Seinäjoki

Koulutuksen kuvaus

Jätevesiammattilaisten vuotuinen tapaaminen, jossa jaetaan 
tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia sekä tavataan kollegoja. 

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- jätevesihuollon ajankohtaiset asiat
- tilannekatsaus jätevesilietteiden 

hyödyntämismahdollisuuksiin
- säätiedot apuna jätevedenkäsittelyprosessissa
- rakenteilla olevien puhdistamohankkeiden kuulumiset
- biologinen fosforin poisto

Osallistumismaksu

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

Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät
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Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari 

Aika Paikka
10.–11.4.2019 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
- vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamien hankkeiden esittelyä
- kestävän kehityksen tavoitteet vesihuollossa
- ilmastomuutoksen vaikutukset vesihuoltolaitoksiin

Osallistumismaksu

Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt 
ateriat ja kahvit.
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Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät 

Aika Paikka
14.–15.5.2019 Jyväskylä 

Koulutuksen kuvaus

Ajankohtaisia asioita ja kollegoiden tapaamista. 
 
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- ajankohtaisia säädösmuutoksia ja ohjeistuksia
- puheenvuoroja vesihuoltolaitoksilta
- vierailu Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyyn

Osallistumismaksu

Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä 
ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.
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Aika Paikka
4.6.2019 Tampere 

Koulutuksen kuvaus

Katsaus tuoreimpiin, voimaantulleisiin 
lainsäädännön muutoksiin, ohjeistuksiin ja 
suosituksiin.

Osallistumismaksu

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

Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä
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Kaikille avoimen koulutuksen lisäksi VVY tarjoaa tilauskoulutuksia, 
joissa koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään vesihuoltolaitoksen 
toiveiden mukaan. Tilauskoulutuksina on toteutettu erityisesti 
vesityökorttikoulutuksia sekä hallintoon, lainsäädäntöön ja 
asiakaspalveluun liittyviä koulutuksia. 

Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta omalle laitoksellesi! Voimme 
räätälöidä koulutuksen sisällön ja keston täysin laitoksenne 
tarpeiden mukaan. 

Lisätietoja koulutuksista:

Koulutuspäällikkö Katri Henttonen 
puh. (09) 8689 0124 
sähköposti: koulutus@vvy.fi

Tilauskoulutukset
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Syksyllä 2019 järjestetään ainakin seuraavat koulutukset

- Vesityökorttikoulutuksia / Talousvesihygieenisiä osaamistestauksia
- Vesihuollon johdon neuvottelupäivät
- Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden neuvottelupäivät
- Sähkö- ja automaatiopäivät
- Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus -päivät
- Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä

SYKSY 2019
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VVY:n avulla seuraat kätevästi alan ajankohtaisia aiheita.

Tilaa VVY:n uutiskirje sähköpostiisi 
Maksuttoman uutiskirjeen voi tilata linkistä, joka on kotisivumme 
www.vvvy.fi jokaisen sivun alatunnisteessa.

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta
VVY twitter   @suomenvesi
VVY facebook   jokapaivaonvesipaiva

Ajankohtaiset aiheet 






