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Tiivistelmä 
Tutkimusklusterin kolmannen  vuoden tavoitteena oli tutkia vesihuollon näkyvyyttä ja 

asiakaslähtöisten vesihuoltopalveluiden problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituksia asian 

hallitsemiseksi. Tutkimuksen aikana kartoitettiin vesihuollon näkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä case-

kaupungeissa ja luotiin katsaus koko Suomen tilanteeseen ja verrattiin niiden soveltuvuutta ja 

toimivuutta menneisyydessä, nykyhaasteissa ja tulevaisuudessa. Olennaista on,  että paikalliset 

olosuhteet vaihtelevat todella paljon alkaen vesivaroista, maaperästä, väestön määrästä ja 

asukastiheydestä päätyen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei ole yhtä 

ainoaa oikeaa ratkaisua. 

 

 

Case kaupungit: VEPATUKI-klusterissa mukana olevat vesihuoltolaitokset (kahdeksan kappaletta).  

Haastattelut toteutettiin helmi-joulukuussa 2020.  Jokaista laitoksesta haastateltiin yksi henkilö. 

Koronaepidemian takia laajempi kyselytutkimus toteutettiin webropol-kyselyllä. Osa haastatteluista 

siirtyi koronan takia heinäkuulle ja osa syksyyn. 



  

Kansainvälisesti verrattuna Suomen vesihuolto on aivan huipputasoa, vaikka julkisuudessa 

esiintyneistä uutisista olisi helposti pääteltävissä, että vesihuolto on hirveässä vaarassa ja putket 

vuotavat kaikkialla. Lukuisissa eri vertailuissa Suomi sijoittuu kolmen kärkeen.  Digitalisaatio haastaa 

nykyisiä toimintatapoja ja luomaan uusia ja sujuvampia käytäntöjä.  Asiakaskokemusta voidaan 

parantaa sopivien digitaalisten palveluiden avulla.  Suuri osa asiakkaista on tottunut käyttämään 

sähköisiä palveluita ja he odottavat sähköisiltä palveluilta entistä enemmän toimivuutta, sujuvuutta 

ja varmuutta sekä vähemmän byrokratiaa.    

Digitaalisten palvelujen käyttö ja taso on vaihtelevaa: vesihuoltoalalta puuttuu toimialakohtaisten 

digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen malli.  Koko kenttää tarkasteltaessa huomataan, että 

vesilaitoksia on yhdistetty monien kuntaliitosten yhteydessä, mutta myös vapaaehtoisina 

ylikunnallisina hankkeina.  Yleinen suuntaus viime vuosina on ollut kohti suurempia laitoksia. 

Laitosten yhdistämisessä haasteet ovat molemmissa tapauksissa varsin samankaltaisia. Jos 

yhdistymisessä on kyse  monialayhtiöhankkeesta, joissa yhdistyvät energia- ja vesihuoltolaitoslaitos , 

toisin sanoen  kaksi eri toimialan organisaatiota, on kyseessä jo haasteellisempi hanke. Hallinnollisen 

yhdistymisen lisäksi laitosten yhdistyminen vaatii lisäksi asiakkaiden ottamista huomioon entistäkin 

paremmin tiedotuksen ja digitaalisten palveluiden avulla sekä myös operatiivisten toimintojen 

yhdistämistä: esimerkiksi mm. vesihuoltomaksujen, verkkotieto- ja automaatiojärjestelmien, 

investointiohjelmien tai sopimusten yhtenäistämistä.  Tavallisesti laitostoimintojen yhdistämisen 

aikana usein esiin nousee lukuisia asioita, joita ei alkuvaiheessa ole osattu vielä huomioida.  

Yhdistymisessä tärkein voimavara on siirtyvä henkilöstö.1 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että asiakas tietää itse omat tarpeensa parhaiten. 

Vesihuoltolaitosten olisi pystyttävä tuottamaan, levittämään ja hyödyntämään asiakkaita koskevaa 

informaatiota kaikkialla organisaatiossaan.  Vesihuoltolaitoksella on asiakkaan näkökulman lisäksi 

paljon muitakin näkökulmia ja tietoa, jota toimiva vesihuolto tarvitsee.  Esimerkiksi asiakas saattaa 

kertoa haluavansa ympäristöasiat huomioivaa palvelua ja kestävän kehityksen mukaisesti toimitettu 

raikasta vettä. Tarkempi tieto miten vesi toimitetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen 

löytyy vesihuoltolaitokselta. Samoin vesihuoltolaitoksen toimittava vesi on raikkaan lisäksi aina 

turvallista.    

Vesihuolto on sikäli erilaisessa roolissa asiakkaiden näkökulmasta, että asiakas ei voi valita ryhtyykö 

vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi vai ei. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen, myös 

vesiosuuskunnan, vahvistetulla toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon 

ja jätevesiviemäriin. Toiminta-alueen sisällä olevalla kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus, josta voi 

kuitenkin tietyin edellytyksin hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai 

 
1 Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen 2018. 



määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta, mutta ennen vapautuksen 

myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla 

kuulluiksi.  

Nämä asiat huomioiden vesihuolto on pitkälti monopolitoimintaa. Toisaalta myöskään 

vesihuoltolaitos ei voi valita asiakkaitaan eikä suosia jotain asiakasryhmää muiden kustannuksella. 

Myös hinnoittelun tulee olla tasapuolista: ”Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee 

olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja 

kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. (22.8.2014/681) 

Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve 

säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai 

määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä 

ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. 

Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon 

kustannuksia 1 momentin mukaisesti katettaessa. Vesihuollon tukemisesta on lisäksi voimassa, mitä 

siitä erikseen säädetään. 

Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön 

käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Vesihuoltolaitos voi 

periä käyttömaksua myös huleveden viemäröinnistä. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja 

perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat eri alueilla 

erisuuruisia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen 

toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa 

huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.”2 

Haja-asutusalueilla toiminnan taloudellinen kannattavuus on usein uhattuna:  

”Vesihuoltolaitokseksi laissa määritellään sellainen toimija, jolla on kunnan hyväksymä toiminta-

alue. Sen rajaaminen aiheuttaa runsaasti erilaisia tulkintoja ja kiistoja. Toiminta-alueen rajaamisella 

on vaikutusta siihen, kenellä on velvollisuus liittyä keskitetyn vesihuollon piiriin. Toiminta-alueen 

ulkopuolella ovat voimassa ympäristönsuojelulainsäädännön säännökset siitä, miten kiinteistön 

jätevedet on käsiteltävä. Sama koskee toiminta-alueella taajama-alueen ulkopuolella olevia 

kiinteistöjä. Kun näihin haja-asutusalueen talousjätevesiä koskeviin velvoitteisiin on monessa 

vaiheessa tullut rajauksia ja aikataulun pidennyksiä, laajalla joukolla kiinteistöjä toimenpidevelvoite 

on poistunut kokonaan tai ainakin hyvin pitkäksi ajaksi. Tämä on edelleen johtanut siihen, että 

verkostojaan taajamien ulkopuolella laajentaneiden vesihuoltolaitosten potentiaalinen asiakaskunta 

on supistunut sellaisella tasolle, jolla viemäröinnin hoitaminen taloudellisesti asianmukaisesti on 

käynyt mahdottomaksi.”3  

 
2 18 § Maksujen yleiset perusteet ja 19 § Maksut, saatavissa 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119#L4P18. 

3 Saarinen 2020. 



 

SUOSITUKSET 
Valtakunnan tasolla vesihuollon haasteet eri puolilla maata ovat hyvin erilaisia, vaikka joitain 

yhteneväisyyksiä onkin. Järjestetyn vesihuollon imago koko maassa tarvitsee edelleen vahvistamista, 

sillä siinä on suuria haasteita, mm. alan sirpaleisuus ja jatkuvasti esille nouseva saneerausvelka. 

Koulutetun henkilökunnan saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota koko maan tasolla. Esimerkiksi yli 

tuhannesta vesilaitoksesta puhuminenkin tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa, sillä niistä erittäin 

suuri osa on pieniä yhtymiä, osuuskuntia tai vastaavia, joita ei tule sekoittaa kokonaisten kaupunkien 

ja kuntien vesihuollosta vastaaviin toimijoihin. Vesiosuuskuntia on yhteensä peräti noin 1500 ja niistä 

noin 1100 luokitellaan vesihuoltolaitoksiksi. Kuitenkin ne vastaavat vain noin 10 %:sta Suomessa 

myydystä talousvedestä ja ne palvelevat 13 % väestöstä (696 000).   

Puheena tämän tutkimusvuoden aikana on ollut erityisesti vesihuollon yksityistäminen ja 

koronaepidemian aikaansaama erityisolosuhteissa toimiminen. Yksityistämiseen liittyen eri tahot ovat 

aktivoituneet ja myös toimittajien mielenkiinto kasvanut entiseen verrattuna vesihuollon suhteen. 

Tätä on hyvä hyödyntää jatkossakin. Positiivisessa mielessä vesihuolto on ollut esillä epidemian 

aikana, sillä suomalainen vesihuolto on luotettavaa, turvallista ja varmaa myös epidemian aikana.  

Suositus 

Asiakaslähtöisyydellä saatavat hyödyt ovat merkittävästi suuremmat kuin mitä ilman niihin käytettyjä 

resursseja voitaisiin saavuttaa. Asiakkaiden tai toisin sanoen kansalaisten mukaan ottaminen 

kannattaa jo vesihuoltoprojektien kehitysvaiheessa, sillä näin väärät luulot poistuvat ja useimmissa 

tapauksissa nähdään projektin mielekkyys.  

Siksi suosittelemme asiakkaiden mukaan ottamista kaikkiin suurimpiin projekteihin mahdollisimman 

alkuvaiheessa. Asiakkaat kannattaa myös pitää mukana kommentoimassa peruspalveluita niiden 

jatkuvan kehittämisen nimissä. Erityisesti suurissa hankkeissa asiakkaita on suositeltavaa kannustaa 

yhdessä luomaan tavoiteltavaa lopputulosta. 

Vesihuollosta kannattaa myös tiedottaa mahdollisimman kattavasti asiakkaiden käyttämissä 

kanavissa. Vesihuolto on useimmille asiakkaille asia, jota ei juurikaan ajatella ja jonka odotetaan 

olevan kunnossa. Asiakkaat eivät näe palvelua, sillä se tapahtuu kaukana kuluttajasta. Tästäkin syystä 

asiakkaille tulee kertoa myös normaaleista toiminnoista ja niiden taustoista eikä vain kriiseistä ja 

ongelmien syistä.  

 

 


