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Uutiskirje

Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahaston
toimikunta
rahoituspäätökset
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston
toimikunta myönsi rahoitusta kolmelle
yleisen haun hankkeelle ja kolmelle
laitoslähtöiselle hankkeelle.Rahoitusta sai
mm. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston
toiminnan evaluointi sekä
vesihuoltolaitosten digistrategia.
Lue lisää

Ilmoittaudu Nordiwa2019
konferenssiin
Nordiwa2019, Pohjoismainen
jätevesikonferenssi järjestetään
Helsingissä 23. – 25.9.2019. Konferenssin
esitelmien aiheita ovat muun muassa
jätevesien käsittely, haitta-aineet, hulevesien
hallinnan menetelmät, viemäriverkostojen
hallinta ja haasteet, ravinteiden kierrätys ja
talteenotto sekä yhteistyö Itämeren alueella.
Lue lisää
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Sosiaalinen media
vesihuoltolaitoksen arjessa
Some vesihuoltolaitoksen arjessa – hanke
on saatu päätökseen ja koko ala sai
Twitterin käyttöönottoon ohjeet, joissa on
muun muassa ohjeellinen Twittertiedotuksen vuosikello. Twitterissä
vesihuoltolaitosten on helppo kertoa lyhyillä
viesteillä aiempaa enemmän mm. laitoksen
arjesta, uusista hankkeista ja vesihuollon
merkityksestä.
Lue lisää

VVY:n vuosikokous on 11.4.2019
Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten varsinaisten jäsenten toimitusjohtajat eivät
tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. Tapahtumapaikkana Helsinki
Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki. Myös VVY:n
yhteistoimintajäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen. Yhteistoimintajäsenellä on oikeus
osallistua yhdistyksen kokouksissa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Tervetuloa!
Lue lisää

Venlassa uusi Vesihuoltomaksut -raportti
Venlaan 9.4.2019 lisätty uusi Vesihuoltomaksut -erillisraportti sisältää vastaavat tiedot kuin
vuosien 1994-2017 julkaistut Vesihuoltomaksut -julkaisun raportin perässä sivulta 14
alkaneen taulukot ”Vesilaitosmaksut”, ”Viemärilaitosmaksut” ja ”Vv-laitosmaksut”.
Lue lisää
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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan
1.4.2019
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja tuli voimaan 1.4.2019 (HE 60/2018
vp). Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja esittää
käytännönläheisesti, mitä digitaalisten palvelujen tarjoamiselta edellytetään jatkossa.
Lisäksi lakiin sisältyy myös digitaalisia viranomaispalveluita koskevia säännöksiä.
Lue lisää

Uutena pelillinen esimiesvalmennus 12.6.2019
Oletko hiljattain aloittanut esimiestyössä? Tai haluatko uusia ideoita ja varmuutta
valmentavaan esimiestyöhön tai muutoksen johtamiseen? Pelaamalla eväitä
esimiestyöhön arkeen - tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu 23.5.mennessä.
Lue lisää

Työturvallisuuskortti
16.4.2019 Helsingissä
Työturvallisuuskorttikoulutus
vesihuoltolaitoksille.
Lue lisää

Vesihuoltolaitosten
lainsäädäntöpäivä
4.6.2019 Tampereella
Lue lisää

Asentajien ja
työjohtajien
koulutuspäivät
14.-15.5.2019 Jyväskylä
Lue lisää

Turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon
Vesihuollon digitaalisista ratkaisut ja kyberturvallisuus esillä Kauppalehden
liitteessä. Mediaplanetin toteuttamassa Kehittyvät kaupungit-liitteessä on haastateltu muun
muassa Vesilaitosyhdistyksen Riina Liikasta.
Lue lisää
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VVY:n antamia lausuntoja
Voit tutustua VVY:n antamiin lausuntoihin kotisivuiltamme kohdasta Ajankohtaista >
Lausunnot
Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio
28.02.2019.
Vesilaitosyhdistys toteaa, että vedenoton pysyvyyssuojan heikentäminen vesilaitosten
vedenoton osalta ei olisi kalatalousvelvoitteiden kannalta perusteltua. Vedenotolla on
harvoin, jos koskaan, vaikutusta kalastoon. Lue lisää.
Lausunto uusista pohjaveden ympäristönlaatunormeista
7.2.2019
Vesilaitosyhdistys pitää yleisesti hyvänä ja perusteltuna käyttää ympäristönlaatunormien
määrittämisen kriteeriarvona aineen terveysperusteista raja-arvoa talousvedessä. Ympäristönlaatunormin asettaminen 0,5 kertaiseksi kyseisestä kriteeriarvosta turvaa pohjaveden
käyttöä raakavesilähteenä siten, että vedenkäsittely voidaan pitää mahdollisimman
vähäisenä, edullisena ja vähän ympäristöä kuormittavana. Lue lisää.
Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi
29.1.2019
Vesilaitosyhdistys ei vastusta ehdotusta valtakunnallisesti määritellystä suunnitelmalliseen
valvontaan kuuluvilta toimijoilta suoriteperusteisten maksujen lisäksi perittävästä vuosittaisesta 150 euron perusmaksusta. Lue lisää.
Lue lisää

Pohjoismainen muoviputkiyhteistyö jatkuu ja tiivistyy
Pohjoismainen yhteistyö vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen jatkuu Nordic
Poly Mark (NPM) laatumerkin puitteissa. Putkien käyttäjäorganisaatioiden ja valmistajien
yhteinen elin NPM Board kokoontui Kööpenhaminassa maaliskuussa. NPM Board edistää
osaltaan muoviputkijärjestelmien korkean pohjoismaisen laadun säilymistä ja kehittymistä.
Lue lisää

Kuntaliiton koordinoima Maaseudun INFRA-verkosto
hanke
Maaseudun INFRA-verkosto selvittää infraisännöinnin ja operointipalvelujen kehittämistä.
Lue lisää

Vesihuoltopäiville ilmoittautuneita ennätysmäärä
Jos et ole vielä ilmoittautunut, kannattaa tehdä se heti!
Lue lisää
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Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä 15.-16.5.2019
Tervetuloa Suomen suurimpaan infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtumaan Jyväskylän
Paviljonkiin. Samaan aikaan näyttelyn kanssa järjestetään mm. Vesihuolto 2019 -päivät.
Lue lisää

Pytty-kampanjan videoiden oikeudet voimassa 2021
Vesihuoltolaitosten ”Viemäri ei pidä salaisuuksia” yhteiskampanjassa tuotettiin kolme vuotta
sitten neljä videota. Oikeudet esittää näitä mainosvideoita ostettiin viideksi vuodeksi eli
marraskuuhun 2021. Nyt kannattaakin suunnitella ja toteuttaa toistokampanja pytty-teemalla
ja hyödyntää jo olemassa olevaa videoaineistoa laitoksen viestinnässä.
Lue lisää

Vaarallinen jäte kampanjamateriaalit jäsenilaitoksille
Kampanjassa tuotettu mm. neljä kampanjavideota ja flixeliä vaarallisesta jätteestä.
Runsaasti sosiaaliseen mediaan sopivaa aineistoa. Katso mainio Vaarallisen jätteen
piruhahmo. Koko aineisto on käytettävissä 15.4. alkaen.
Lue lisää

Avoimet työpaikat
Katso VVY:n jäsenten ja yhteistoimintajäsenten ilmoittamia avoimia työpaikkoja.
Avoimet työpaikat
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Vesilaitosyhdistys
Yhteystiedot
Vesilaitosyhdistys © 2017
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