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VESIHUOLTOLAITOKSEN 
OMAISUUDENHALLINNAN 

KÄSIKIRJA
Jyrki Paavilainen ǀ Urban Assets Oy

VESIHUOLTO 2019 –PÄIVÄT, JYVÄSKYLÄ 16.5.2019

Ovatko omaisuustietosi hallussa?

KYLLÄEI

Ymmärtääkö poliitikkosi mitään?

KYLLÄEI

Teetkö pitkän aikavälin suunnittelua?

KYLLÄEHKÄ
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”Ruusu tuoksuu ruusulta, millä 
nimellä sitä kutsuukaan… ”

Romeo & Julia, William Shakespeare
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”Kaikilla vesihuoltolaitosten omistajakunnilla ei ole selkeää
näkemystä omistajaohjauksesta, mikä heikentää laitoksen
johtamista. Pahimmillaan kunnalla ja laitoksella ei ole
minkäänlaista kehittämisstrategiaa, mikä johtaa
lyhytjänteiseen toimintaan ja siihen, että laitoksella ei osata
varautua tulevaisuuden muutoksiin ja kehittämistarpeisiin.”

Vesihuollon suuntaviivat vuoteen 2020, VVY vuonna 2017 
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Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirjan tavoitteena on auttaa 
vesihuoltolaitoksia parempien omaisuudenhallinnan menettelyjen käyttöönotossa ja 
kehittämisessä. 

Käsikirja on laadittu yhteistyössä jäsenlaitoksista muodostuneen hankeryhmän 
kanssa, jonka työskentelyyn ovat aktiivisesti osallistuneet Haminan vesi, HSY, 
Hämeenlinnan seudun Vesi Oy, Kangasalan vesi, Kannuksen Vesiosuuskunta, 
Kauhavan Vesi Oy, Kempeleen Vesihuolto Oy, Kuopion Vesi, Nivos Vesi Oy, Riihimäen 
Vesi ja Turun Vesihuolto Oy.

Hankkeen on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. 

KÄSIKIRJASTA…

1) Omaisuuden kuvaus

2) Omaisuuden elinkaari omaisuusryhmittäin

3) Omaisuustiedon hallinnan tavoitteet

4) Omaisuuden suorituskyvyn ja kunnon hallinnan tavoitteet ja toimintamalli

5) Omaisuuden toteuttamisen tavoitteet ja toimintamalli

6) Omaisuuden kunnossapidon tavoitteet ja toimintamalli

7) Käytön tavoitteet ja toimintamalli

8) Lainsäädäntöä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat ohjeet

9) Riskienhallinnan toimintamalli

10) Tekniset vaatimukset ja laadunvarmistuksen toimintamalli

11) Omaisuuden ja siihen liittyvien palveluiden hankintamalli

12) Hankkeiden ja projektien toimintamalli

13) Jatkuvuuden hallinnan toimintamalli

14) Omaisuudenhallinnan seuraaminen ja kehittäminen

Pähkinänkuoressa?
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Käytännössä:

TIETOISUUS = Omaisuudenhallinnan roolit ja vastuut sekä näihin liittyvät 
tavoitteet sekä riskit ovat selvillä ja dokumentoitu.

TAVOITTEET = Vesilaitoksella on hallinnollisessa johdossa hyväksytty 
omaisuudenhallinnan politiikka, jossa on kuvattu 
omaisuudelle asetetut strategiset tavoitteet.

Kaikille omaisuusryhmille (esimerkiksi laitokset, 
vesijohtoverkostot ja viemäriverkostot) on määritelty 
dokumentoitu omaisuudenhallinnan ohjelma ja näillä 
olemassa selkeä yhteys organisaation kokonaistavoitteisiin 
ja strategiaan.

Käytännössä:

OMAISUUSTIETO = Omaisuuserien hierarkia, omaisuuserien tunnistaminen ja 
ominaisuustiedon hallinta on dokumentoitu.

Vesihuoltolaitoksella on omaisuustietojärjestelmä, jossa on 
perustieto omaisuuseristä (tyyppi, sijainti, ominaisuus, ikä, 
määrät ja kustannukset).

Riittävä tieto omaisuuden arvon määrittämiseksi on 
dokumentoitu. Tiedetään myös omaisuuserien 
korvaamisen kustannukset.
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Käytännössä:

PALVELUTASOT = Palvelutasot on määritelty ja niihin liittyvät tunnusluvut 
käytössä. 

Asiakasryhmät on määritelty ja niiden vaatimukset 
ymmärretään. 

Palvelutasot, niihin liittyvät tavoitteet ja mahdolliset 
muutosten vaikutukset tarkastellaan systemaattisesti 
vuosittain.

Käytännössä:

KYSYNTÄ = Kysyntätekijät on ymmärretty ja dokumentoitu. 

Kysynnän ennustaminen perustuu toimintaympäristön muutoksiin 
liittyviin tunnuslukuihin ja niiden historiatietoon. 

Kysynnän muutosta ja sen vaikutuksia käydään systemaattisesti 
läpi merkittävimpien sidosryhmien kanssa. 
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Käytännössä:

KUNTOTIETO & Vesihuoltolaitoksella on suunnitelma kuntotiedon hallintaan, 
SUORITUSKYKY = joka kattaa suurimman osan omaisuuseristä ja sitä päivitetään 

vuosittain. 

Kerätty kuntotieto tukee omaisuuserien elinkaaren hallintaa.

Vesihuoltolaitoksella on kaikkien omaisuusryhmien 
dokumentoidut suorituskykymittarit ja niiden 
arviointiperusteet.

Käytännössä:

PÄÄTÖKSENTEKO = Vesihuoltolaitos käyttää systemaattisia päätöksenteko-
tekniikoita vähintäänkin isoimmissa hankkeissaan. 

Päätöksenteon perusteet on dokumentoitu.

RISKIENHALLINTA = Vesihuoltolaitoksella on riskienhallintasuunnitelma.

Kriittiset omaisuuserät on tunnistettu. 

Riskienhallintastrategia kriittisten ja korkean riskin 
omaavien omaisuuserien kohdalta on dokumentoitu.
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Käytännössä:
SUUNNITELMAT = Vesihuoltolaitoksen omaisuusryhmittäin laadittu omaisuuden-

hallintasuunnitelma sisältää kuvauksen palvelutasoista, 
kysyntäennusteen, perustiedot omaisuudesta sisältäen kriittiset 
omaisuuserät sekä; 

> esityksen suunnitelluista toimenpiteistä, 

> talousennusteen yli 10 vuodelle ja 
> omaisuudenhallinnan menettelyjen kehittämistoimenpiteet.

Vesihuoltolaitoksella on kunnossapitosuunnitelma, jossa on 
tarkasteltu ja vertailtu keskenään sekä ennakoivaa että suorittavaa 
kunnossapitoa. 

Keskeiset kunnossapitotavoitteet ja ohjeet on määritetty ja 
dokumentoitu sekä niitä mitataan ja niistä raportoidaan.

Käytännössä:

SUUNNITELMAT = Investointiohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa ja perustuu sekä vesihuoltolaitoksen että 
toimintaympäristön kehitystarpeisiin.

Omaisuuteen liittyvät talousennusteet pohjautuvat 
omaisuudenhallinnan suunnitelmiin ja niihin liittyvät arviot ovat 
perusteltuja.
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Käytännössä:

JOHTAMINEN = Hallinnollinen johto seuraa omaisuudenhallintajärjestelmän tehok-
kuutta ja ohjaa toimintaa tämän perusteella. 

Johto on sitoutunut omaisuudenhallinnan kehittämiseen ja 
omaisuudenhallinnan tavoitteet ohjaavat myös johtamista. 

Vastuut ja roolit on esitetty.

Käytännössä:

RESURSSIT & Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan menettelyjä 
OSAAMINEN = koordinoidaan esimerkiksi johtoryhmässä. 

Omaisuudenhallintaan liittyvät tehtävänkuvaukset ja tavoitteet on 
dokumentoitu. 

Omaisuudenhallinnan pätevyysvaatimukset on määritetty ja 
osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.
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Käytännössä:

TIETOJÄRJESTELMÄT = Omaisuudenhallinnan tietojärjestelmät mahdollistavat 
systemaattisen raportoinnin yksittäisestä omaisuuserästä 
koko omaisuuteen. 

Järjestelmässä on mahdollista hallita myös asiakkaiden ja 
sidosryhmien tuottamaa tietoa ja sitä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi kunnossapitotoimenpiteiden ja peruskorjausten 
suunnittelussa.

Käytännössä:

TUNNUSLUVUT = Käytä VENLAA!

Verkostojen suorituskyky 

Vesijohtoverkosto 

Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä 

Laskuttamattoman veden määrä 

Putkirikot 

Vesijohtoverkon uusiutumisaika 
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• Määrittelee, mitä palveluita tuotetaan ja millä omaisuudella, liittäen tämän 
palvelukokonaisuuteen.

• Ennustaa tulevaisuuden palvelukysynnän sekä tähän liittyvän omaisuuden saatavuuden 
ja suorituskyvyn niin lyhyen, keskipitkän kuin pitkän aikavälin osalta.

• Esittää pitkän tähtäimen taloussuunnitelman, joka perustuu päätettyihin 
palvelutasoihin, mahdollisuuksiin ja riskeihin.

• Määrittää kriittisen ja keskeisen omaisuuden sekä näihin liittyvän 
riskienhallintastrategian.

• Määrittää keskeiset omaisuudenhallinnan kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat 
resurssit.

• Määrittää järjestelmän omaisuuden ja omaisuudenhallinnan suorituskyvyn 
mittaamiselle.

• On havainnollinen, ymmärrettävä ja helposti lähestyttävissä oleva esitys.

Omaisuudenhallinnan ohjelma

#1 Keskustele muiden laitosten kanssa.

#2 Vesihuoltolaitosten hallinnollinen johto tietoiseksi 
kestävästä omaisuudenhallinnasta.

#3 Omaisuustieto haltuun.

#4 Tee suunnitelmat.

Miten pääsen alkuun?
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Tee kypsyysanalyysi!

KIITOS!

Jyrki  Paavilainen
0400 719 017

jyrki@urbanassets.f i  
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