
Vesihuoltolain uudistus 
käynnistyy
Tavoitteita ja esiselvitysten yhteenvetoa

KEHTO-foorumi, Oulu, 3.11.2022

Paavo Taipale, Kuntaliitto



Kansallinen vesihuoltouudistus
• Ohjelma julkaistu 20.4.2021 mmm.fi/vesihuoltouudistus

• Verkkosivulla runsaasti valmistelun aikaisia selvitysraportteja

• Valmisteltu laajassa yhteistyössä toimialan kanssa

• Tarkempi toimeenpanosuunnitelma ohjaa toimeenpanoa

• Ohjelman toimeenpano koko vesihuoltosektorin tehtävä

• Johtoryhmä: maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, 
Pirkanmaan ELY-keskus, Suomen Kuntaliitto, 
Huoltovarmuuskeskus, Vesilaitosyhdistys

• Visioryhmä: maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, ympäristöministeriö, Hämeen ELY-keskus, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valvira, Mikkelin kaupunki, Kemin 
Energia ja Vesi Oy, Porvoon vesi, Suomen Kuntaliitto, 
Vesilaitosyhdistys, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry
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https://mmm.fi/vesihuoltouudistus


Kansallisen 
vesihuoltouudistuksen 
toimenpiteet
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Vesihuoltolain uudistuksen esivalmistelu

Esivalmisteluvaiheen selvityksiä: mmm.fi/vesihuoltouudistus
• Vesihuoltolain toimivuuden arviointi (Risto Saarinen)

• Vesihuollon regulaatio Euroopassa (Paul Silfverberg)

• Osakeyhtiömuotoisten vesihuoltolaitosten omistajuus (SYKE)

• Vesihuoltolain uudistuksen esivalmisteluvaiheen tulokset ja suositukset (Jukka 
Pekka Tolvanen)

• Ehdotukset vesihuoltolain talouden valvonnan tehostamiseksi 
(Vesihuoltouudistuksen visioryhmä ja Sweco)

• Oikeudellinen asiantuntijaselvitys Vesi on meidän –lainsäädäntötyön valmisteluun 
(Itä-Suomen yliopisto)
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Vesihuoltolain uudistuksen eteneminen
• Juomavesidirektiivin edellyttämät muutokset vesihuoltolakiin

• HE eduskunnassa 9/2022, voimaan 1/2023
• Lähinnä tiedotus- ja raportointivelvollisuuksia, vesihuoltolaitosten eräät em. velvoitteet 

koskemaan kaikkia talousvettä toimittavia laitoksia 

• Vesihuoltolain uudistamistyöryhmä asetetaan ajalle 11/2022-6/2024

• 1. vaiheen keskeiset asiakokonaisuudet:
• Vesihuoltolaitoksen yksityisomistuksen rajoittaminen (pl. asiakkaiden omistus) 

Vesihuoltolaitoksen määritelmän muuttaminen
• Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnan tehostaminen (mm. tuotot ja maksut)
• Suunnittelujärjestelmän muodostaminen ja vahvistaminen
• Vesihuollon valvontaviranomaisten toimivallanjaon selkeyttäminen
• Alueellisen yhteistyön (vesihuoltolaitosten rakennemuutoksen) kannusteet
• Toiminta-alueita ja liittämisvelvollisuutta koskevan sääntelyn selkeyttäminen

• 2. vaihe 2025->, mm. henkilöstön pätevyysvaatimukset ja hulevesikysymykset
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Eduskunnan päätös kansalaisaloitteesta
• 31.1.2020: Kansalaisaloite (KAA 2/2020 vp) vesihuollon yksityistämisen estämiseksi 

• 10.6.2021: Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi asiasta mietintönsä (MmVM 11/2021 
vp), jossa esitetään, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin kansalaisaloitteen 
edellyttämien lainsäädäntömuutosten tekemiseksi

• 8.9.2021: Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen 
yksimielisesti maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisena (EK 26/2021 vp)

• Eduskunta edellyttää, että valmisteltaessa kansalaisaloitteessa tarkoitettua 
sääntelyä osana vesihuoltolainsäädännön uudistusta hallitus selvittää laajasti eri 
sääntelyvaihtoehtoja ja kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn suhteeseen 
kunnalliseen itsehallintoon sekä perus- ja ihmisoikeuksista seuraaviin vaatimuksiin 
ja antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen vesihuoltolainsäädännön 
uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä

• Eduskunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy 
mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, 
jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien 
julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja 
määräysvallassa
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Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan 
valvonta
• Vesihuoltouudistuksen visioryhmän toteuttama 

erillisselvitys 1.2.-30.6.2022 osana vesihuoltolain 
uudistuksen valmistelua

• Selvityksen suosituksia/johtopäätöksiä
• Säädetään laitoksille laadittavaksi omaisuudenhallinta-

suunnitelma, porrastus laitoskoon mukaan
• Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollon 

perusmaksua (maksutasoon ei kantaa)
• Tuottoa rajattaisiin nykyistä tarkemmin
• Vesihuollon julkisuusvalvonnan tehostamisessa tulee 

panostaa vesihuoltolaitostiedon julkaisemisen 
kattavuuteen ja valvontaan, sekä tiedon 
julkaisukanavien kehittämiseen
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Vesihuoltolakityöryhmän toimeksianto (1)

• Työryhmä työn tavoitteena on laatia luonnos hallituksen esitykseksi, joka sisältää 
sääntelyä seuraavista asiakokonaisuuksista:

• Varmistetaan vesihuoltolaissa kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien 
julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja 
määräysvallassa

• Vesihuoltolaitoksen määritelmää muutetaan niin, että se on yhdenmukaisempi 
terveydensuojelulainsäädännön kanssa

• Vesihuollon alueellista yhteistyötä ja rakennemuutosta edistetään edellyttämällä, että 
kunta osoittaa riittävät resurssit vesihuoltolain mukaisten tehtäviensä hoitamiseen 
(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa)

• Vesihuollon suunnittelujärjestelmän täsmentäminen (alueellinen yleissuunnittelu, 
kunnan vesihuoltosuunnitelma, vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintasuunnitelma ja 
suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta)
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Vesihuoltolakityöryhmän toimeksianto (2)

• Työryhmä työn tavoitteena on laatia luonnos hallituksen esitykseksi, joka sisältää 
sääntelyä seuraavista asiakokonaisuuksista:

• Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelmaa ja sen valvontaa koskevat 
säännökset (perusmaksu, säännöksiä omistajatuloutuksesta)

• Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluemääritystä ja liittämisvelvollisuutta selkeytetään 
(mm. toiminta-alue pääsäännöksi, liittämisvelvollisuus kaikilla toiminta-alueilla pl. 
kuivakäymäläkiinteistöt taajamien ulkopuolella)

• Selkeät ja helposti todennettavat perusteet liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle 
ottaen huomioon liittämisvelvollisuuden laajeneminen taajamien ulkopuolella ja tästä 
aiheutuva tarve kohtuullistaa sääntelyä

• Varmistetaan vesihuoltolaitoksen edellytykset huolehtia vesihuollosta toiminta-
alueellaan (talous, asiantuntemus)
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Vesihuoltolakityöryhmän toimeksianto (3)

• Työryhmä työn tavoitteena on laatia luonnos hallituksen esitykseksi, joka sisältää 
sääntelyä seuraavista asiakokonaisuuksista:

• Säännöksiä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivittämisestä määräajoin sekä 
toiminta-alueen supistamisen ja rauettamisen edellytyksistä

• Valvontaviranomaisten toimivallan selkeyttäminen määrittelemällä kunkin 
viranomaisen valvontatoimivaltaan kuuluvat vesihuoltolain pykälät

• Tarkempaa sääntelyä julkisuusvalvonnan keinoista vesihuollon talouden 
läpinäkyvyyden parantamiseksi
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Paavo Taipale

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

