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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

Maaliskuun lopulla 2018 Vesilaitos-
yhdistyksellä oli 293 jäsenlaitosta 
ja 167 yhteistoimintajäsentä. 
Jäsen laitokset 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 /

Talous vesihygieeniset 
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 0118.

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 osallistu-
mismaksu.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittä-
västi osallistujia, Vesilaitosyhdistys voi 
perua koulutustilaisuuden.

Lisätietoja koulutuksista: 
Anna-Maija Hallikas, puh. (09) 8689 0118
sähköposti: koulutus@vvy.fi
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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
Jätevedenpuhdsitamonhoitajien koulutuspäivät   440 € + alv 580 € + 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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Hallinto- ja lainsäädäntökoulutus

Mitä ovat vesihuoltolaitoksen vastuut ja teh-
tävät? Millaisia sopimuksia vesihuoltolaitos-
ten ja asiakkaiden välillä voi olla? Mitkä ovat 
luottamushenkilöiden roolit ja vastuut? Mitä on 
omistajaohjaus? Mitä eroa on liikelaitoksella ja 
osakeyhtiöllä? Muun muassa edellä mainittuja 
asioita voidaan käsitellä koulutuksen yhtey-
dessä. Koulutus voidaan toteuttaa joko puoli-
päivää tai koko päivän kestävänä. 

Desinfiointipäivä

Liikkeelle lähdetään desinfiointiin ja varautumi-
seen liittyvästä lainsäädännöstä, tutustutaan 
eri desinfioimismenetelmiin, pohditaan laitok-
sella ja verkostossa tapahtuvan desinfioinnin 
ominaispiirteitä ja harjoitellaan kloorimäärän 
laskemista, annostelua ja mittaamista. 

Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta omalle laitoksellesi!

Voimme räätälöidä koulutuksen sisällön ja 
keston täysin laitoksenne tarpeiden mukaan. 
Valikoimissamme on vesityökorttikoulutusten 
lisäksi mm. asiakaspalveluun, desinfiointiin 
sekä hallintoon ja lainsäädäntöön liittyviä kou-
lutuksia. 

Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla

Koulutuspäivän aikana käydään läpi asiakas-
palvelun ominaispiirteitä ja vuorovaikutusta 
asiakaspalvelutilanteissa. Lähtökohtina ovat 
asiakas ja asiakaskohtaamisten kulku. Koulu-
tus toteutetaan runsaiden esimerkkitilanteiden 
ja –harjoitusten avulla. Koulutus on suunnattu 
kaikille vesihuoltolaitoksilla työskenteleville, 
jotka kohtaavat asiakkaita työtehtävissään. 



7

Aika Paikka 

14.–15.11.2018 Kuusamo

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 osallistumis-
maksusta. Vesihuoltopäivien osallistumismaksuihin lisätään arvonlisävero. 

Lisätietoja vesihuoltopäivistä antavat:

Mika Rontu, puh. (09) 8689 0114, mika.rontu@vvy.fi
Heli Tappola, puh. (09) 8689 0110, heli.tappola@vvy.fi

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät syksyllä 2018
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Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus

Aika Paikka 

6.11.2018 Tampere
13.11.2018  Kuusamo
27.11.2018 Helsinki 

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 voi-
massa viisi vuotta.

Päivän ohjelma  

- “Vesilaitostekniikka ja hygienia” –oppaan 
läpikäynti

- talousvesihygieeninen osaamistesti
- oikeat vastaukset

Osallistumismaksu 

Jäsenet 180 € + alv, muut 250 € + alv
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, “Vesi-
laitostekniikka 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 vesi-
johtoverkostotesti, lisäveloitus toisesta testistä 
25 €/hlö + alv. 
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Aika Paikka
11.–13.9.2018 Kalajoki

Koulutuksen kuvaus

Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari.

Osallistumismaksu

Koko aika:  jäsenet 850 € + alv, muut 1.120 € + alv
Kaksi päivää: jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv

Osallistumismaksu sisältää luennot ja koulutusmateriaalit, 
ohjelmaan merkityt tarjoilut ja tyky-osuuden.

Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät
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Aika Paikka
12.9.2018 Tampere

Koulutuksen kuvaus

Uusi koulutus, joka on suunnattu vesihuoltolaitosten työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille, muille 
työsuojeluasioista vastaaville sekä työnjohdolle. Koulutusta on mahdollisuus jatkaa seuraavana päi-
vänä vierailulla Eurosafety -näyttelyssä Tampereen Messukeskuksessa.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- ohje asbestisementtiputkien vuotokorjaukseen
- työsuojeluvastuut vesihuoltolaitoksilla
- Vesihuoltolaitosten työturvallisuussivusto
- laitosten hyviä työsuojelukäytäntöjä 

Osallistumismaksu

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

Vesihuoltolaitoksien työturvallisuuspäivä
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Aika Paikka
19.–20.9.2018 Jyväskylä

Koulutuksen kuvaus

Vesihuoltolaitosten asiakaspalvelua ja hallintoa pyörittävä joukko kokkontuu vuosittaiseen tapah-
tumaansa päivittämään tilanteen. Ohjelmassa luentoja, kokemusten vaihtoa ja yhdessäoloa.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- perussopimusjuridiikan kertaaminen, sopimukset erityisasiakkaiden kanssa (mm. 
elintarviketeollisuuden sopimukset) ja sprinklerisopimukset

- ajankohtaiset muutokset ohjeistuksissa
- tilannekatsaus tietosuojadirektiivin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen
- asiakaspalvelujärjestelmien uusimisen tilanne 
- tapoja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen 

Osallistumismaksu

Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit, ohjelman mukaiset aktiviteetit sekä ohjelmaan 
merkityt tarjoilut ja kahvit.

Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät
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Aika Paikka
3.–4.10.2018 Helsinki

Koulutuksen kuvaus

Sähkö- ja automaatioasioihin keskittyvä koulutus, jonka 
yhteydessä kyseisten asioiden parissa työskentelevät 
voivat vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia 
asioita:

- Blominmäen puhdistamon SIA-asiat
- kameravalvonta vesihuoltolaitoksilla
- veden mittaukseen liittyviä asioita, esim. etäluenta, 

lora-verkot
- muita edellisvuonna osallistuneiden ehdottamia aiheita

Osallistumismaksu

Jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, 
koulutusmateriaalin, tutustumiskäynnin sekä ohjelman 
merkityt ateriat ja kahvitukset.

Sähkö- ja automaatiopäivät
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Varautumiskoulutus

Aika Paikka
10.10.2018 Kuopio

Koulutuksen kuvaus

Koko päivä vesihuoltolaitosten varautumiseen liittyvää asiaa.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Mitä vesihuoltolaitoksen varautuminen on ja pitää sisällään? Miten se tehdään? Miten varautua 
turvaamaan vesihuoltopalvelut kaikissa tilanteissa? Miten parantaa vesihuoltopalveluiden 
toimintavarmuutta?

- kokemuksia Kuopion vedenlaatuhäiriöiden hoidosta ja tiedottamisesta
- vierailu Kuopion turvapuistoon

Osallistumismaksu

Jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Osallistumismaksu sisältää päivän ohjelman, koulutusmateriaalit, vierailun sekä ohjelmaan merkityn 
lounaan ja kahvit.
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Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus

Aika Paikka
30.10.–1.11.2018 Lahti

Koulutuksen kuvaus

Oma päivänsä suunnittelu-, rakentamis- ja saneerausasioihin. Voit osallistua joko yhteen, kahteen tai 
kolmeen päivään.
 
Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- yhtenä päivänä teemana on yhteinen työmaa
- suunnitteluvaiheen lupa-asiat, mm. maanomistajien luvat, hankkeiden edellyttämät luvat, kaavojen 

vaikutus ja huomioon ottaminen
- yksityisten maille sijoitetut johdot: sopimukset, omistajan vaihdokset, sopimusten uusiminen, 

sopimukset laitosten yhdistyessä
- ohje asbestisaneeraustöiden vuotokorjauksiin
- mallinnuksen hyödyntäminen saneeraussuunnittelussa; virtaus- ja painetietojen saatavuus ja 

hyödyntäminen
- verkostojen monitorointi 

Osallistumismaksu

Yksi päivä: jäsenet 250 € + alv, muut 330 € + alv
Kaksi päivää: jäsenet 535 € + alv, muut 705 € + alv
Kolme päivää: jäsenet 790 € + alv, muut 1.035 € + alv
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.
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Aika Paikka
14.–15.11.2018 Oulu – Pudasjärvi – Kuusamo/Ruka – Oulu

Koulutuksen kuvaus

Vielä kerran pojat: tutustumiskäyntejä, kokemusten vaihtoa, asiaan liittyviä puheenvuoroja ja 
uutuuksia.

Koulutuksen yhteydessä tapahtuu:

- Oulun Veden isännöimä osuus
- Vierailu Pudasjärvellä ja Rukalla 
- valvojien puheenvuorot
- Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivien ohjelmaan osallistuminen

Osallistumismaksu

Jäsenet: 440 € + alv, 580 € + alv
Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset kuljetukset ja vierailut, opetuksen ja koulu-
tusmateriaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat ja kahvit.

Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät
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Aika Paikka
21.11.2018 Kokkola 

Koulutuksen kuvaus

Katsaus tuoreimpiin taloushallinnon muutoksiin ja tärkeimpiin vesihuoltokentän tapahtumiin – talous-
hallinnon näkökulmasta.

Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita:

- ajankohtaisia ohjeita ja hankkeita
- lainsäädännön muutoksia
- toimitusehtojen tulkintaa

Osallistumismaksu

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

Taloushallinnon ajankohtaispäivä
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Aika Paikka
29.11.2018 Helsinki

Koulutuksen kuvaus

Katsaus tuoreimpiin, syyspuolella 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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Keväällä 2019 järjestetään ainakin seuraavat koulutukset

- Vesityökorttikoulutuksia / Talousvesihygieenisiä osaamistestauksia 
- Verkostomestaripäivät
- Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät
- Jätevesipäivä
- Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät
- Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari
- Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät
- Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä

KEVÄT 2019 

Yhdyskuntatekniikka 2019
Näyttely ja seminaareja
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Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, 
joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityö kortin 
saa suoritettuaan hyväksytysti talousvesihygieenisen osaamistestin. 
Koulutuksessa valmistaudutaan testiin Vesilaitostekniikka ja hygienia 
–oppaan avulla. Testi suoritetaan koulutuksen jälkeen.

Yleiset Vesityökorttikoulutukset syksyllä 2018:
6.11.2018 Tampere
13.11.2018 Kuusamo
27.11.2018 Helsinki

Tilaa oma vesityökorttikoulutus. Ota yhteyttä, niin teemme tarjouksen!

Sähköposti koulutus@vvy.fi tai p. 09 8689 0118.

Vesityökortti


