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Infraisännöinnin ja 
operointipalvelujen 
kehittäminen
Kuntaliiton koordinoiman Maaseudun INFRA -verkoston 

selvitys

Erityisasiantuntija Tuulia Innala
@twittertili

15.5.2019

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) 
ja verkostot 2017-2019

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) ja verkostot:

1. Harvaan asutut alueet - HAMA

2. Osaaminen ja työllisyys - OTE

3. Kansalaistoiminta ja hyvinvointi - Kahvee

4. Elinvoimainen toimintaympäristö - Maaseudun INFRA

5. Ruotsinkielinen toiminta – IDNET

Verkostot toteuttavat: 

 Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 ja 

 Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista

 Rahoitus MMM/maaseudun kehittämisen määrärahasta

Lisätietoa Maaseutupolitiikka.fi 

215.5.2019 #Vesihuolto2019
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Maaseudun 
INFRA-

verkosto

Maaseudun 
elinvoimaisen 

toiminta-
ympäristön 
perustana 
on toimiva 

INFRA

Tiestö ja 
liikenneverkot

Tietoliikenne Vesi- ja 
jätehuolto

Energia ja 
sähköverkot

Maankäyttö ja 
kaavoitus
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LAJITTELUKESKU
S

Toimiva infra ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Toimiva infra ja arjen turvallisuus

15.5.2019 #Vesihuolto2019

Maaseudun 
INFRA 

-verkoston 
tavoitteet

Osana kehittämis-
ja vaikuttamistyötä:

- tiedon hankinta ja 
kehittämiskohteiden 

selvitys

-ajankohtaisten keskusteltavien 
aiheiden esille tuonti

4

Tuoda yhteen maaseudun infrastruktuuria 
edistäviä tahoja

Luoda tila tahojen väliselle keskustelulle, 
ideoinnille ja kehitystyölle

Edistää organisaatioiden välistä 
tiedonkulkua ja aktiivista osallistumista

Tehdä aktiivista vaikuttamistyötä

Osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun

15.5.2019 #Vesihuolto2019
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Maaseudun INFRA -verkoston kokoonpano

Kuntaliitto koordinoi:

 Taina Väre, verkoston puheenjohtaja 

taina.vare@kuntaliitto.fi

 Emilia Osmonen, suunnittelija 

emilia.osmonen@kuntaliitto.fi

 Useita Kuntaliiton asiantuntijoita mukana

Maaseudun INFRA-verkosto 2017-2019, kokonaisuus 

310 000 e 

 Ostopalveluina toteutetaan mm. verkoston tehtäviin 

liittyviä selvityksiä.

 Vuonna 2019 toteutetaan 2-3 selvitystä, joihin 

kuhunkin varattu max 20 000 euroa

 Infraisännöinnin  ja operointipalvelujen kehittäminen

– Kilpailutettu

 Selvitys valokuitu-/laajakaistainvestointien kehittämisestä 

lähdössä tarjouskilpailuun

Verkoston jäsenorganisaatiot:
Maa-ja metsätalousministeriö
Liikenne-ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto
Väylävirasto
Maataloustuottajain Keskusliitto ry (MTK)
Suomen Kiertovoima ry (KIVO)
Suomen kylät ry
Suomen Metsäkeskus
Suomen Pelastusalan Keskusliitto ry (SPEK)
Suomen Tieyhdistys ry
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)
Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
Elenia Oy
Pohjois-Karjalan liitto

Kuhmon kaupunki

Mikkelin kaupunki

Petäjäveden kunta

Rääkkylän kunta

Virtain kaupunki
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Tule mukaan 
verkoston tapahtumiin

ja kerro
kehittämisideasi!

15.5.2019 #Vesihuolto2019

Infraisännöintiselvityksen tausta

 Yksityistiet: TIKO–tieisännöitsijä on 

yksityisteiden tiekunnille vaihtoehto 

talkootyötyyppiseen tieasioiden 

hoitamiseen. 

 Tieisännöitsijä on asiantuntija: pää- tai 

sivutoiminen ammatinharjoittaja. 

 Tieisännöitsijöitä on tähän mennessä 

koulutettu koko maahan yhteensä vajaat 

300 

 Suomen Tieyhdistys ry järjestää koulutusta 

ja ylläpitää isännöitsijärekisteriä

 Pienet vesihuoltolaitokset, etenkin 

osuuskunnat: 

 Vesihuoltoisännöintiin ei ole aktiivisesti 

järjestetty koulutusta 

tieisännöintikoulutuksen laajentaminen 

vesihuoltoisännöintiin?

 Selvitetään vesihuoltoisännöinnin tarvetta ja 

kysyntää yleisesti sekä sitä, millaista 

isännöintikoulutusta vesihuollossa tarvitaan

 Myös vesihuollon operointipalvelujen 

ostaminen saattaisi tulla kyseeseen. 

615.5.2019 #Vesihuolto2019
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Infraisännöinnin ja operointipalvelujen 
selvittäminen

 Dilemma: Jotta alalle saataisiin vesihuoltoisännöitsijöitä tai operoijia, 

tulisi heitä kouluttaa, mutta samalla tulisi myös luoda palvelumarkkinoita, 

jotta koulutetuille osaajille olisi kysyntää. 

 Kysynnän ja tarpeen selvittämistä (markkinakartoitus)

 Palvelukonseptin kehittämistä

 Olemassa olevat koulutukset, niiden hyödyntämis- tai kehittämismahdollisuus

 Modulointi, rahoitus jne.

 Selvitetään olemassa olevien tie- ja ojitusisännöinnin koulutusten kysyntää ja 

kehittämistarpeita sekä synergioita vesihuoltoisännöinnin kanssa. 

715.5.2019 #Vesihuolto2019

Selvityksen tilanne

Nina Pimiä

Toiminnanjohtaja SVOSK ry

7

8



9.5.2019

5

Toteuttajat

• Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK ry)

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Suomen Yksityistiepalvelu Oy

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019

Tavoite

• Selvittää kunkin kohderyhmän näkemyksiä ja 
kokemuksia isännöinti- ja operointipalveluiden 
tarpeesta, saatavuudesta, kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamisesta sekä palveluiden käytöstä nyt ja 
tulevaisuudessa

• Palveluiden tuottajien osalta selvitetään myös heille 
suunnatun koulutuksen tarvetta, sisältöjä, laajuutta 
ja hintaa

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019
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Kyselyt kohderyhmille
• Tietoa kyselyistä lähetettiin mm. SVOSK ry:n, 

JAMK:n vesihuoltohankkeen ja tieyhdistyksen 
kautta

• Vastausten määrä 6.5. mennessä

– Vesiosuuskunnat 124 kpl

– Tiekunnat 236 kpl 

– Isännöinti- ja operointipalveluiden tuottajat 39 kpl
• Tätä otantaa laajennetaan vesiosuuskuntien ja tiekuntien 

vastausten perusteella 

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019

Alustavat tulokset

• Ostopalveluita käytetään vähemmän kuin 
voitaisiin käyttää

– Kyse on osittain puuttuvasta palvelusta ja osittain 
siitä, ettei palvelutarve ole juuri nyt välttämätön

– Tiekunnat vaikuttavat käyttävän palveluja enemmän 
kuin vesiosuuskunnat ja ojitusyhteisöt

• Palveluiden hinnoitteluun liittyy jossain määrin 
epäilyksiä

– Jos on talkoilla tehty, tuntuu mikä tahansa hinta 
kalliilta

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019
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Alustavat tulokset

• Palveluiden tuottajista 84% ilmoitti 
pääasialliseksi toimialakseen tie-isännöinnin, 
8% vesihuollon 

– Vastaajista suurin osa pitää periaatteessa 
mahdollisena laajentaa palvelutarjontaansa

• Edellyttää koulutuksen hankkimista

• Vesihuollon osalta isännöitsijäkoulutukselle 
vaikuttaisi olevan tarvetta

• Tieisännöitsijäkoulutusta voisi kehittää

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019

Mitä vielä tehdään?
• Tarkemmat analyysit vastauksista

• Arvioidaan infraisännöinnin toimintamahdollisuuksia ja 
tosiasiallista tarvetta
– Kohderyhmien maksuhalukkuus ja –mahdollisuudet huomioiden

• Kartoitetaan ja hahmotellaan mahdollisuuksia 
infraisännöintikoulutusten sisällölle
– Olemassa olevien osalta keskitytään kehitystarpeisiin

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019
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Mitä vielä tehdään?
• Selvitetään koulutusten rahoitusmahdollisuuksia

• Selvitetään koulutusten ja palveluiden 
mahdollisia markkinointikeinoja

• Laaditaan raportti tuloksista

• Selvitys valmistuu kesäkuun 2019 loppuun 
mennessä

Kiitos mielenkiinnosta!

#Vesihuolto201915.5.2019 #vesihuolto2019

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos ja hyvää kesää 
kaikille!

Tuulia Innala

040 572 2120

tuulia.innala@kuntaliitto.fi
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