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Vesihuoltolain tulevat muutokset..

 Toiminta-alueilla esitettävä taajamat

(tilastollinen taajama, 250 x 250 metrin
ruudukossa vähintään 200 asukasta)
 Toiminta-alueen supistaminen
 Tarkennukset liittämisvelvoitteeseen ja
vapauttamisperiaatteisiin
 Liittämiskohdat
 Laitoksen selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuudet
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Vesihuoltolain tulevat muutokset..

 Varautuminen erityistilanteisiin
 Toimintakertomukseen, tilinpäätöstietoihin,
toimitusehtoihin ja tunnuslukuihin liittyvät
asiat
 Vesihuollon tietojärjestelmä
 Virhe ja hinnanalennus sekä vakiohyvitys
 Voimaan 2014 alusta
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Tarkennukset liittämisvelvoitteeseen ja
vapauttamisperiaatteisiin



Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei
tarvitse liittää laitoksen verkostoihin, jos
-kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
laitoksen toiminta-alueen hyväksymistä
-kiinteistöllä on asianmukainen vesihuolto
(riittävästi talousvettä + jätevesiasetuksen mukainen
jätevesijärjestelmä)
Lisäksi taajaman ulkopuolista vapaa-ajanasuntoa ei
tarvitse liittää jätevesiviemäriin jos vesikäymälää ei
ole
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Tarkennukset liittämisvelvoitteeseen ja
vapauttamisperiaatteisiin






Vapauttamisen voi myöntää toistaiseksi
voimassa olevana tai määräaikaisena
Vapauttamisperiaatteet ennallaan
ELY-keskusta ei tarvitse kuulla
Hyväksyttyjen toiminta-alueiden
liittymisvelvollisuus määräytyy vanhan lain
mukaan vuoden 2018 loppuun saakka
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Varautuminen erityistilanteisiin



Laitoksen laadittava ja pidettävä ajantasalla
suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta
1) toimintaan liittyvät riskit
2) toimenpiteet haittojen ja vahinkojen
ehkäisemiseksi
3) erityistilanteissa toteutettavat toimenpiteet
Yhteistyössä samaan verkostoon liitettyjen
laitosten, kunnan, pelastusviranomaisen,
sopimuskumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.
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Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus



Laitoksen on laadittava toimintakertomus
soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisesti
-tulee esittää ymmärrettävässä muodossa
tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon
hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta
kuvaavista tunnusluvuista.
-säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella
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Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen,
toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkaiseminen





Laitoksen tulee julkistaa tilinpäätöstiedot sekä
toimintakertomus
Lisäksi tulee julkistaa toimitusehdot,
hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintatasoa,
tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat
tunnusluvut
Em. asiat oltava kaikkien saatavilla tietoverkossa
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Vesihuollon tietojärjestelmä




SYKE pitää yllä, maksullinen
Laitos toimittaa voimassa olevat:
-vesihuoltopalveluiden hinnat +
määräytymisperusteet
-tiedot, joita tarvitaan vesihuollon tehokkuutta,
laatua ja kannattavuutta kuvaavien
tunnuslukujen laskemiseksi
-verkoston paikkatiedot (sähköinen)
Säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella
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Virhe ja hinnanalennus sekä vakiohyvitys






vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai
toimitustapa tai laitoksen palvelu ei vastaa sitä,
mitä sopimuksen tai säädösten perusteella
voidaan edellyttää
asiakkaalla oikeus virhettä vastaavaan
hinnanalennukseen
jos virhe perustuu vesihuollon keskeytykseen,
hinnanalennuksen määrä on vähintään kaksi
prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja
käyttömaksusta
vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä
laitokselle kohtuullisessa ajassa
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Vakiohyvitys






Vesihuollon keskeytys yhtäjaksoisesti väh.12
tuntia, asiakkaalla oikeus vakiohyvitykseen, jollei
ole kysymys laitoksen vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella olevasta esteestä
Asiakas oikeutettu joko vakiohyvitykseen tai
hinnanalennukseen sen mukaan, kumpi näistä
on määrältään suurempi
Laitos voi ennalta päättää, ettei se maksa
vakiohyvitystä sellaisille asiakkaille, jotka ovat
laitoksen omistajia
Ei edellytä asiakkaan vaatimusta vaan laitos
suorittaa hyvityksen oma-aloitteisesti
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Vakiohyvityksen määrä


Määrä on asiakkaan vesihuollon vuotuisesta perus- ja
käyttömaksusta
4%
8%
10 %

kun keskeytysaika väh. 12 – 48 h
kun keskeytysaika 48 h – yksi viikko
vähintään viikko + tämän jälkeen 2
prosenttiyksikköä alkavaa viikkoa
kohden
Enimmäismäärä on 1000 euroa asiakasta kohden tai
yhteensä laskettuna 10 % laitoksen vuosittaisesta
liikevaihdosta
Asiakas oikeutettu joko vakiohyvitykseen tai
hinnanalennukseen sen mukaan, kumpi on määrältään
suurempi.
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