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Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

• Vuonna 2003 perustettu vesihuoltolaitosten yhteinen 
panostus alan kehittymiselle.

• Tarkoituksena rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa 
edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä.

• Rahoituksen tulee edistää mahdollisimman laajasti 
erilaisten vesihuoltolaitosten kehittymistä.

• Rahastoon kuuluvat kaikki VVY:n varsinaiset jäsenet.
• Rahaston varat muodostuvat yhdistyksen varsinaisten 

jäsenten vuosittain maksamista 
kehittämisrahastomaksuista.

• Rahaston hallinnosta huolehtii Vesilaitosyhdistys. 



Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

• Rahaston jäsenten kehittämisrahastomaksun 
suuruudesta päättää VVY:n vuosikokous
– Rahaston jäsenmaksu on tällä hetkellä

0,1 senttiä / myyty vesikuutio.
– Laitosten jäsenmaksut < 10 € - 40 000 €
– vain vesi- tai viemärilaitoksen jäsenmaksu puolet 

täydestä maksusta
– tukkulaitoksen jäsenmaksu neljäsosa täydestä maksusta 
– korkeintaan VVY:n jäsenmaksu

• Vuonna 2021 jäsenmaksutulot noin 323 600 €
• Rahaston varat käytetään lyhentämättöminä 

kehittämishankkeisiin. Rahaston hallinnon 
kulut katetaan VVY:n varoista.



Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston 
toimikunta
• Päättää avustusten 

jakamisesta ja ohjaa 
rahaston toimintaa 

• VVY:n hallitus nimeää
• Yhdeksän rahaston 

jäsenlaitosten edustajaa, 
joista neljä kustakin 
asiantuntijaryhmästä
– vesilaitosryhmä
– viemärilaitosryhmä 
– hallinto- ja talousryhmä
– koulutustyöryhmä

• toimikunnan sihteeri VVY:n
toimistosta
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Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminta

Laitoslähtöiset hankkeet 
(≈ 60 % rahoituksesta)

• VVY:n asiantuntijaryhmät priorisoivat ja 
laativat ehdotuksia oman toimialansa 
kehittämishankkeiksi.

• Hankkeita käynnistetään 
vesihuoltolaitosten tarpeista lähtien, 
mahdollisimman laajaa laitoskenttää 
hyödyttämään. 

• Kehittämisrahaston rahoitusosuus voi olla 
100 %.  

• Asiantuntijaryhmät usein hankkeiden 
ohjausryhmässä

• VVY koordinoi usein näitä hankkeita

Yleinen haku 
(≈ 40 % rahoituksesta)

• Hakuun märitellään vuosittain 
painopistealueet, joista hankkeita 
erityisesti toivotaan. Yksittäinen 
painopistealue on voimassa 
vähintään kaksi vuotta.

• Haku on avoinna kaksi kertaa 
vuodessa. 

• Kehittämisrahaston rahoitusosuus 
enintään 50 %.  

• Asiantuntijaryhmät seuraavat 
hankkeita. 

Vuosittain korkeintaan 1/3 jaettavasta rahoituksesta voi mennä muiden 
kuin konkreettisen hanketoiminnan hankkeiden rahoitusosuuksiin.



Yleisen haun painopistealueet 2021-2022
• Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. 

Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja 
kustannustehokkuuden kehittäminen.

• Kestävä, turvallinen ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja 
laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun 
hallinta.

• Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Lietteen hyötykäytön 
edistäminen ja ravinteiden kierrätys.

• Asiakaskeskeinen, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. 
Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet.

• Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon 
toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus.

• Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltoalan toimintamalleja, 
rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.
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Yleisen haun hankkeiden arviointiperusteita
• vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää
• ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston 

jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat olleet 
aktiivisia 

• hyöty tasapuolisesti ja laajasti erikokoisille 
laitoksille vesihuollon eri osa-alueilla 

• pyritään huomioimaan vaikutus päärahoittajan 
päätöksiin 

• tulokset julkisia
• varoilla ei tueta yritystoimintaa 

• myönnön yhteydessä sidotaan varat koko 
hankkeen keston ajaksi



Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston 
rahoitushakemuksen sisältö

• Hankkeen nimi
• Hakijan tiedot

• hakijan nimi ja yhteyshenkilö
• osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite
• Muut hankkeen toteuttajat sekä 

muut yhteistyötahot
• Hankkeen tutkimussuunnitelma

• tausta
• tavoite, erityisesti hyöty 

vesihuoltolaitoksille
• tutkimusmenetelmät
• hankkeen toteuttajat ja 

työnjako
• aikataulu
• tulosten julkaisu ja 

hyödyntäminen
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• Hankkeen kustannusarvio yhteensä sekä 
eriteltynä soveltuvin osin 

• Palkat, matkakulut, ostopalvelut, 
laitteet ja tarvikkeet, 
julkaisukustannukset, 
yleiskustannukset, muu 
kustannukset, alv

• kustannukset yhteensä
• kustannusten jakautuminen eri vuosille
• Hankkeen rahoitussuunnitelma, 

varmistunut ja varmistumaton rahoitus
• oma rahoitus
• muut rahoittajatahot
• Kehittämisrahaston osuus
• rahoitustarve yhteensä

• rahoituksen jakautuminen eri vuosille



Arvonlisävero hankkeissa
• Haettavassa summassa pitää ottaa tarvittaessa 

huomioon arvonlisäveron osuus. Vesihuoltolaitosten 
kehittämisrahaston rahoitusosuus sisältää 
rahoitusosuuden laskutuksen yhteydessä laskutettavan 
arvonlisäveron. 

• Jos hakijataho ei ole arvonlisäverovelvollinen ja voi 
laskuttaa kehittämisrahaston rahoitusosuuden ilman 
ALV:ia, se pyydetään ilmoittamaan hakemuslomakkeella.

• Hankkeesta rahoituksen saajalle aiheutuneisiin 
kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan sisällyttää 
hankkeen budjettiin ainoastaan siltä osin, kun 
toteuttajalla ei ole vähennysoikeutta veroon.
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Rahoituspäätöksen ehtoja
• Kehittämisrahaston rahoituspäätös on voimassa, mikäli 

hanke toteutuu sisällöltään hakemuksessa esitetyn 
mukaisesti ja esitetyssä laajuudessa.

• Rahoitusta saavan tulee ilmoittaa VVY:n
hankevastaavalle, mikäli hanke peruuntuu tai sen 
toteutus muuttuu hakemuksessa esitetystä.

• Rahoituspäätös raukeaa, mikäli hanke ei ole 
käynnistynyt tai sen etenemisestä ei ole raportoitu 
kahden vuoden aikana.

• Kehittämisrahaston rahoitusosuus maksetaan 
pääsääntöisesti, kun hankelomakkeen lopulliset tiedot ja 
hankkeen loppuraportti on hyväksytty. 
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Aikataulu

• Rahoituksen haku 
syyskuun ja helmikuun 
loppuun mennessä

• Aikataulu saattaa 
jatkossa muuttua, kun 
prosessiin otetaan 
mukaan hakemusten 
ennakkokäsittely
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Kehittämisrahaston toiminnan arviointi 2019
• VVY teetti vuonna 2019 vesihuoltorahaston toiminnan arvioinnin, 

jonka toteutti Gaia Consulting
• Toimenpide-ehdotuksia selvityksessä:

– Tulosten viestinnän edellyttäminen hanketoteuttajilta; 
hybridihankkeet joissa osana hanketta on erillinen 
viestintä/käytäntöönvientiosio

– valmisteluun ja ohjaukseen panostaminen
– Viestintäresurssin voimakas kehittäminen
– Rahaston asiamiesresurssi: kentän seuranta, yhteydenpito, 

uudet avaukset, hankesaalistus
• Toimenpide-ehdotuksia VVY:n luottamuselimissä:

– Viestintää tarvitaan lisää erityisesti hankkeiden 
valmisteluvaiheessa. 
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Hankehakemusten ennakkokäsittely
• Vesihuollon kehittämisrahaston rahoittamille hankkeille toteutetaan 

jatkossa ennakkokäsittely ennen varsinaista rahoituspäätöstä
• VVY:n asiantuntijaryhmien jäsenet antavat kommentteja ja 

kehitysehdotuksia hankesuunnitelmiin. Organisaatioita voidaan 
kehottaa myös yhteistyöhön. 

• Ennakkokäsittely toteutetaan syksyllä 2021 pilottina
• Hakemukset tulee jättää 15.9. mennessä
• Kehittämisehdotukset hakijoille viimeistään syyskuun loppuun 

mennessä. Niiden huomioon ottamista kommentoidaan hakemuksissa. 
• Ennakkokäsittelyssä mukana olleet lopulliset hakemukset tulee 

toimittaa 13.10. mennessä. 
• Muut hakemukset 30.9. mennessä. 
• Ennakkokäsittelyn kokemuksista toteutetaan kysely hakijoille
• Kevään 2022 haussa ennakkokäsittely toteutetaan kaikille yleisen haun 

hankkeille
• Vaikutuksista kevään haun aikatauluun tiedotetaan vuoden 2021 

loppupuolella. 
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Vaikutusten arvioinnin kehittäminen
• VVY suunnittelee vaikutusten arvioinnin 

toimintamallia kehittämisrahaston rahoittamille 
hankkeille

• Mahdollisia suosituksia jatkossa: 
– hankkeissa on suositeltavaa esittää ennakkoarvio 

hankkeen vaikutuksista (ja suunnitelma hankkeen 
vaikuttavuuden arvioinnista.)

– hankkeissa on suositeltavaa esittää niiden vaikutus 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen.
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Hankkeista tiedotus

• Rahoituspäätöksen saaneista hankkeista on kuvaus 
Kehittämisrahaston verkkosivuilla hankerekisterissä 
(www.vvy.fi/kehittamisrahasto).

• Hankkeita pyydetään päivittämään tietoja jo hankkeen 
aikana

• Valmistuneista hankkeista tiedotetaan
– VVY:n uutiskirjeessä, 
– VVY:n verkkosivuilla
– VVY:n koulutuksissa

• Hankkeita kannustetaan aktiiviseen tiedottamiseen:
– Vesihuoltopäivät, webinaarit, lehtiartikkelit jne.

• Kehittämisrahasto näkyy mm. logona esityksissä



Hankkeista viestimisen kehittäminen
• Jatkossa mahdollisesti vaatimukseksi: 

1) Hankkeesta on laadittava tiedotussuunnitelma, joka 
sisältää yksilöitynä konkreettiset 
tiedottamistoimenpiteet.
- Viestinnän kanavat ja laajuus on syytä harkita kunkin 
hankkeen lähtökohdat huomioon ottaen. 

2) Tiedote hankkeen valmistuttua VVY:n kotisivuille /    
uutiskirjeeseen 
3) Suomenkieliset kalvot hankkeen sisällöstä ja tuloksista 
hankerekisteriin

• VVY:ltä ohje tiedottamiseen
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Lisätietoja:
Ratamestarinkatu 7 B
00520 HELSINKI

Puhelin 09 868 9010
Sähköposti vvy@vvy.fi
kehittamisrahasto@vvy.fi
https://www.vvy.fi/kehittaminen-ja-
tutkimus/kehittamisrahasto/


