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Vesihuoltolaitos ja kansainvälisyys
HSY ja Nepal PIF
Jyrki Kaija

Vesihuoltopäivät 15.5.2019

HSY on aktiivinen kansainvälisesti

• Mukana pohjoismaisessa yhteistyössä
– Nordic Water Cities (Turku ja HSY Suomesta)

– Pohjoismaiset isot puhdistamot
– Nordiwa syksyllä Suomessa!

– …

• EurEau
– Kolme komiteaa, joissa kaikissa toinen edustaja vesihuoltolaitokselta: HSY perinteisesti mukana yhdessä 

komiteassa

• EBC (European Benchmarking Co-operation)
– HSY ja Turku mukana tässä porukassa Suomesta

• TAG (Technology Approval Group) – vesihuollon innovaatioalusta
• IWA
• Muistoissa: Pietarin twinning

…ja muutakin vastaavaa yhteistyötä järjestöissä ja laitosten välillä mutta tällä hetkellä ei juurikaan 
kansainvälistä projektitoimintaa eikä pitkäaikaista työntekijävaihtoa toisen maan laitoksen kanssa tai 
vastaavaa. Lisäksi nykyinen kansainvälinen toiminta koskettaa vain melko pientä osaa HSY:n
henkilökunnasta.

1

2



9.5.2019

2

Miksi HSY on mukana PIF-hankkeen kehittelyssä?

• …no kun pyysivät…ja sattui HSY:n omien pohdintojen kannalta hyvään kohtaan…

• Maa = Nepal: Nepal on pitkään ollut eräs Suomen kehitysavun keskeisiä yhteistyömaita 
kohdemaana helppo hyväksyä (arvot)

– Löytyy suomalaisia, jotka tuntevat maan ja alueen

• Motivaatio: pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme mahdollisuuksia tehtäväkiertoon 
toimintamme puitteissa

– Kansainvälisyys projektien kautta

• Pohdittavaa

– Kustannusten kattaminen

– Resurssien saaminen kansainvälisiin tehtäviin; HSY:n työntekijöiden halukkuus ja mahdollisuudet 
lähteä kansainväliseen projektiin

• Mahdollisuudet ”siviilielämästä”

• Mahdollisuudet työn puolesta

• Kansainvälinen osaaminen

• Kompensaatio ja kannustimet työntekijälle

• Halukkuutta on!

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

• PIF vaatii näköjään kärsivällisyyttä eli kehittelyvaihe pitkä ja sisältää epävarmuutta

– Pelisääntöjen selkeyttäminen ja prosessin nopeuttaminen

• Jos Nepalin PIF ei toteudu sillä tavalla, että HSY voi siinä olla mukana niin etsimme uuden 
tavan toteuttaa kansainvälistä toimintaa
– SPR, WaterFinns,…

• Kun sopiva yhteistyömuoto löytyy niin selvitämme tarkemmin, millaisilla ehdoilla 
työntekijämme olisivat valmiita lähtemään projektitehtäviin ulkomaille

• Mitä voisi olla jatkossa?
– Laitosten välinen yhteistyö kolmannessa maassa eli yhdessä esimerkiksi tanskalaisen laitoksen 

kanssa vaikkapa jossain Afrikassa – vain ajatus, ei ole selvitetty
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Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!
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