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Vesihuoltopäivien avaus

63. Vesihuoltopäivät 15.-16.5.2019

Jyrki Kaija

Arvoisat Vesihuoltopäivien osallistujat!
Vesihuoltopäivät nyt 63. kerran!

• Pitkä perinne

• Vakaa asema alan vuotuisena päätapahtumana

• Hyvä ohjelma

• Hieno näyttely

• Hienot järjestelyt

• Mukavia ihmisiä

• Vesihuolto toimii ja vettä on turvallista juoda
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MUUTAMA AJANKOHTAINEN JUTTU
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Vesihuollon rakenneuudistus etenee

• Viime vuonna tähän aikaan Valtioneuvoston kanslian selvitys 
”Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus ja 
järjestäminen” oli työn alla

– Syyskuussa selvitys tuli julki.

• Selvitykseen ottivat julkisesti kantaa mm. VVY:n hallitus ja Suomen 
suurimpien vesihuoltolaitosten johto

– Mitä on tulevaisuuden hyvä ja kestävä vesihuolto?

• Selvitykset ja keskustelu vesihuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 
jatkuu

• Maakuntauudistus?
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Muita juttuja viime Vesihuoltopäivien jälkeen…

• VVY:n yhteistoimintajäsenjaosto perustettiin ja toiminta on alkanut

• Moni yhdessä tärkeäksi todettu teema etenee ja on esillä näilläkin 
Vesihuoltopäivillä: mikromuovit, lääkeaineet, kansainvälisyys, 
digitalisaatio, asiakaspalvelu, alan julkisuuskuva ja tiedottaminen,…

• Viime kesä oli lämmin ja kuiva  raakavedestä niukkaa paikka paikoin

– Oppia ilmastonmuutoksesta

– Pohjavesi- ja tekopohjavesihankkeiden vieminen ideasta käyttökuntoon 
voi viedä kymmeniä vuosia – onko tämä kaikkien etu?

– Vesihuoltolaitosten sopeutuminen / koko alan sopeutuminen
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ROTI 2019 toteaa, että
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• Yhteistyö laitosten välillä
• Yhteistyö sidosryhmien kanssa
• Varautuminen
• Hankintaketjujen hallinta
• Kyberturvallisuus
• Jatkuvuuden hallinta
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…ja ROTI 2019 jatkaa…
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STRATEGIALLA KOHTI TULEVAISUUDEN 
HYVÄÄ JA KESTÄVÄÄ VESIHUOLTOA
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Uudistamme VVY:n strategian…

• Päivitystyö alkoi kyselyllä

– Kiitos kyselyyn vastanneille ja siten vaikuttaneille

– Kysely lähetettiin maaliskuun 2019 aikana lähes 469 VVY:n jäsenelle, 
yhteistoimintajäsenelle sekä sidosryhmän edustajalle Howspace-verkkopalvelun 
avulla.

– Kyselyyn saatiin yhteensä 113 vastausta, eli kyselyn vastausprosentiksi tuli 
24%, joka jakaantui vastaajaryhmittäin seuraavasti:

• Jäsenet: 27% (77/282)

• Yhteistoimintajäsenet: 16% (25/159)

• Sidosryhmät: 39% (11/28)

• Kaikki: 24% (113/469)
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…ja nyt on aika vaikuttaa

• Tänään on mahdollisuus vaikuttaa lisää  strategiaklinikat

• Keskustelu jatkuu:

– Sidosryhmiä kuullaan

– VVY:n toimiston, hallituksen jäsenten ja varajäsenten strategiapäivä 
kesäkuussa

– Johdon päivillä syksyllä

– Koko ajan otetaan palautetta ja ajatuksia vastaan

VVY:n strategia näyttää suuntaa koko alalle
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Katse tulevaisuuteen

• Vesihuollon tulevaisuuden haasteet havaittu ja kirjattu moneen raporttiin

• Millainen osa yhteiskuntaa haluamme olla?

• Kuka ohjaa muutosta kohti tulevaisuuden hyvää vesihuoltoa?

– Valtiovalta?

– Omistajat?

– Asiakkaat?

– Laitokset?

– Me kaikki yhdessä?

Muutos on mahdollisuus!
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Tuotamme lisäarvoa

• Vesihuolto on olemassa tuottaakseen lisäarvoa
– Asiakkaillemme

– Omistajillemme

– Koko yhteiskunnalle

– Koko maapallolle

Nykyisellä toimintamallilla olemme tuottaneet lisäarvoa ja auttaneet 
suomalaista yhteiskuntaa kehittymään tähän.

Tulevaisuudessa voimme tehdä enemmän!
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Hyvät kuulijat!

63. Vesihuoltopäivät on näin avattu

Loistavia Vesihuoltopäiviä Meille kaikille!
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