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Uutiskirje

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirjeet ja GDPR
Vesilaitosyhdistys (VVY) haluaa hyvän henkilötietojen käsittelytapansa mukaisesti kertoa,
että tilaamalla uutiskirjeen tulet kirjatuksi Vesilaitosyhdistyksen tiedotusrekisteri-nimiseen
henkilörekisteriin. Tässä rekisterissä henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden ja muun
markkinointimateriaalin ynnä vastaavan toimittamiseksi.
Suostumuksen käsittelyyn annat tilaamalla uutiskirjeen. Vesilaitosyhdistyksen
tiedotusrekisteriin on 12/2017 asti tallennettu vain sähköpostiosoite. 1/2018 alkaen on voinut
halutessaan ilmoittaa myös organisaation ja postinumeron. Lisätietoja.
Saat tämän viestin, sillä olet tiedotusrekisterissämme jo. Jos haluat edelleen vastaanottaa
uutiskirjeemme, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Rekisteriä käyttävät ne VVY:n työntekijät, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteriä
käsitellään kuten henkilörekistereitä yleensä – huolellisesti ja soveltuvalla tavalla
luottamuksellisesti. Tiedot poistetaan rekisteröidyn niin halutessa. Jos haluat peruuttaa
tilauksen tai poistaa tietosi uutiskirjejärjestelmästä, voit tehdä sen täältä. Myös jokaisen
lähettämämme uutiskirjeen alaosasta löytyy tämä sama toiminto.
Vesilaitosyhdistyksestä vvy@vvy.fi saat tarvittaessa lisätietoja oikeuksistasi ja niiden
toteuttamisesta.

Tiivistelmä EU:n tietosuojaasetuksen soveltamisesta
vesihuoltolaitoksilla
Uuden diasarjan tarkoituksena on
havainnollistaa EU:n tietosuoja-asetusta.
Vesihuoltolaitokset joutuvat ottamaan sen
huomioon aina, kun käsittelevät
henkilötietoja.

Lue lisää
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Talousvesiasetuksen
päivitetty soveltamisohje
on julkaistu
Valviran julkaisemassa päivitetyssä
talousvesiasetuksen soveltamiohjeessa on
otettu huomioon talousvesiasetukseen
lokakuussa 2017 tulleet muutokset.

Kuva: Vastavalo.fi
Lue lisää

Vesihuoltolaitosten on ilmoitettava jatkossa kaikista vesihuollon
merkittävistä häiriöistä ELY-keskukselle
Vesihuoltolakiin EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) täytäntöönpanon vuoksi
tehdyt lakimuutokset tulivat voimaan 9.5.2018. Verkko- ja tietoturvadirektiivin tavoitteena on
edistää yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluntarjoajien tietoturvallisuuteen
liittyvää riskienhallintaa ja raportointia häiriötilanteista. Vesihuoltolakiin tehdyissä
muutoksissa suurimmat vesihuoltolaitokset määriteltiin keskeisiksi palveluntarjoajiksi ja
niiden pitää jatkossa ilmoittaa kaikista merkittävistä vesihuollon häiriöistä ELY-keskukselle.
Tietoturvallisuuden riskienhallinta sisältyy vesihuoltolain 15 a §:n velvoitteeseen
vesihuoltopalveluiden turvaamisesta häiriötilanteissa.

Lue lisää

Vesihuoltolaitosten
lainsäädäntöpäivä 5.6.
Oulu.

Vesihuoltolaitosten II
digipäivä kesäkuun
alussa Helsingissä.

Lisätietoja

Lisätietoja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen
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Tutustu syksyn 2018
koulutusohjelmaan
Pdf-versio
koulutusohjelmasta.

Syyskuun koulutuksien ohjelmia valmistellaan
Syyskuussa järjestettävien koulutuspäivien ohjelmia valmistellaan parhaillaan.
Vh-laitosten johdon neuvottelupäivät, 11.-13.9.2018 Kalajoki, (ilm. viim. 28.8.2018)
Vh-laitoksien työturvallisuuspäivä, 12.9.2018 Tampere, (ilm. viim. 29.8.2018)
Vh-laitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät, 19.-20.9.2018 Jyväskylä, (ilm. viim.
30.8.2018)
Jos mielessäsi on aihe, jota haluaisit em. koulutuksissa käsiteltävän, ota yhteyttä VVY:n
koulutukseen vvy@vvy.fi.
Lue lisää

Aurinko helli Vesihuoltopäiviä – ennätysmäärä osallistujia
Saimaan kylpylässä, Lappeenrannan Rauhassa pidetyille Vesihuoltopäiville osallistui
kaikkiaan 882 henkilöä. Katso kuvia ja tunnelmia tapahtumasta!
Lue lisää

VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit
Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia
ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon
kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.
Lue lisää

Porvoon veden laitospäällikkö Elina Antila palkittiin
vesilaitosten toiminnan kehittämisestä
Vuoden 2018 Kemira-palkinto on myönnetty Porvoon veden laitospäällikkö Elina Antilalle
vesilaitosten toiminnan kehittämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Palkintoraati piti
esimerkillisenä Antilan aktiivista osallistumista alan oppaiden laatimiseen ja vesilaitosten
kouluttamiseen.
Lue lisää

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi Aalto-yliopiston ammattiainekerho
AKVAlle
Lue lisää
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Tapaa Pohjoismaiden juomavesialan ammattilaiset Oslossa
Osallistu pohjoismaiseen juomavettä käsittelevään konferenssiin Oslossa 11.13.6.2018. Konferenssin rekisteröinnin dedline on 1.6. klo 15.00.
Lue lisää

VVY Golf 2018
VVY Golf 2018 pelataan
Virpiniemi Golfin kentällä
Oulussa 2.8.2018.
Edellisenä päivänä ke
1.8.2018 on mahdollisuus
osallistua
harjoituskierroksena
toimivaan scramble-kisaan.

Betoniviemäritkäsikirja
Julkaisu on myös vapaasti
ladattavissa pdf-muodossa
www.betoni.com -sivustolla.

Lue lisää

Kestävät
vesihuoltopalvelut
vuosiseminaari
Vesihuollon ikääntyvää
infrastruktuuria ja sen
resilienssiä käsittelevä
seminaari 8.6.2018
Tampereen teknillisessä
yliopistossa.
Lue lisää

Lue lisää

Kartoitus vesihuollon
energian ja
ravinnekierron
mahdollisuuksista
Kartoitukseen voi osallistua
vastaamalla kyselyyn, jolla
kartoitetaan erilaisten
kiertotalouden menetelmien
käyttöönoton haasteita
vesihuollossa.
Lue lisää

Valtakunnallinen
kuluttajaneuvonta
Valtakunnallinen
kuluttajaneuvonta on
tarkoitettu myös
vesihuoltolaitosten kuluttajaasiakkaille. Tavoitat
kuluttajaneuvojan
nopeimmin puhelimitse
soittamalla numeroon 029
553 6901 (arkisin 9–15).
Lue lisää

Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje
03/2018 on julkaistu
Aiheina mm. Tampereen
Veden kokemuksia
yhteisrakentamisesta,
Viestintäviraston roolista
yhteisrakentamisen
edistämisessä sekä
ensimmäisestä
tuomioistuimen ratkaisusta,
jossa on linjattu
yhteisrakentamislain
soveltamisalan laajuutta.
Lue lisää

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

VVY Twitter @suomenvesi
VVY Facebook
jokapaivaonvesipaiva

Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n asiakasrekisteri. Rekisteriseloste.
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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