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Vesihuoltotehtävien 
keskittäminen
• ELY-keskusten vesihuoltolain mukaiset 

tehtävät keskitettiin Etelä-Savon ELY-
keskukseen 1.1.2022 lähtien

• Tavoitteena 
• vahvistaa vesihuoltotehtävien yhtenäistä 

johtamista 
• vahvistaa yhtenäisiä toimintatapoja 
• turvata alueiden tasapuolinen palvelu

• Toteuttaa kansallista vesihuoltouudistusta
• etsii ratkaisuja vesihuollon uudistamiseen 

ja toimintaympäristön muutosten 
ennakointiin 
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Vesihuoltopalvelut -yksikkö
• Valtakunnallinen ja monipaikkainen
• Paikallinen asiantuntemus varmistettu
• Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien ja paikallisten ELY-keskusten kanssa
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• Henkilöstöresurssit n. 20 htv
• Vesihuoltopäällikkö Jyrki Lammila
• Johtavia vesitalousasiantuntijoita
• Johtava vesihuoltolakimies
• Johtava vesihuollon 

talousasiantuntija
• Vesitalousasiantuntijoita
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Työnjako vesihuoltopalvelut -yksikön ja 
paikallisten ELY-keskusten kesken
• Vesihuoltopalvelut -yksikkö, 

Etelä-Savon ELY-keskus
• Vesihuoltolain valvonta
• Vesihuollon edistäminen ja 

kehittäminen
‒ Vesihuollon alueelliset 

kehittämissuunnitelmat

‒ Kehittämishankkeet 

• Paikalliset ELY-keskukset
• Vesienhoito

‒ Pohjavesialueiden rajaukset
‒ Vedenlaadun seuranta

• Pohjaveden suojelu 
(ympäristönsuojelulaki)

• Vedenoton valvonta 
(vesilaki)

• Jätevedenpuhdistamoiden 
valvonta
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• Terveydensuojelulain mukaiset tehtävät
• Haja-asutuksen vesihuolto
• Hulevesiasiat5.10.2022   |   Jyrki Lammila



Yksikön järjestäytyminen:
Aluetiimit
• Vastaavat vesihuoltolain mukaisista 

tehtävistä tiimialueilla
• Aluetiimien vetäjät toimivat ratkaisijoina
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• Kai Voutilainen
Aluetiimi 1

• Riitta Syvälä
Aluetiimi 2

• Jyrki Lammila
Aluetiimi 3

• Timo Virola
Aluetiimi 4

• Ilkka Juva
Aluetiimi 5
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Yksikön kehittäminen
• Tavoitteena

• Yksikön toiminnan tehostaminen
• Toimintatapojen yhtenäistäminen valtakunnallisesti
• Toimintamallien luominen
• Hyvien käytänteiden jalkauttaminen ja käyttöönotto

• Kehittämisryhmät

Edistäminen Valvonta Varautuminen Viestintä Toiminnan 
kehittäminen
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Kansallisen
vesihuolto-
uudistuksen
toimenpiteet
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Kansallinen vesihuoltouudistus

Toimikausi 
alkaa 16.1.2020

Kansallisen 
vesihuoltouudistuksen visio ja 

toimeenpano-ohjelma 
lausunnoilla 

(7.12.2020-8.2.2021)

Kansallisen 
vesihuoltouudistusohjelman 

julkaisu (20.4.2021)
• Kahdeksan 

toimenpidekokonaisuutta

Toimikausi päättyy 
31.12.2022

Vesi on meidän -
kansalaisaloite eduskuntaan 

(23.3.2020)

Juomavesidirektiivin 
täytäntöönpano lausunnoilla 

(28.2-8.4.2022)

Toimeenpanosuunnitelman 
kommentointiaika 31.3.2022

1. vaiheen lainsäädäntö 
toimenpiteiden 

perusvalmisteluvaihe -
raportointi eduskunnalle 
vuoden 2022 loppuun 

mennessä
(Tulos HE luonnos vuonna 

2024)

Toimeenpanosuunnitelma
valmis kesällä 2022
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Lähde: Vesihuoltouudistuksen toimenpidesuunnitelma, päivittyvä dokumentti versio 22.2.2022
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ALUEELLISET VESIHUOLTOSTRATEGIAT
• Sekä itäisen ja eteläisen että Läntinen Suomen 

vesihuoltostrategia 2050 laadittiin vuosien 2020 ja 2021 
aikana ja kummatkin strategiat valmistuivat vuoden 
2022 loppuun mennessä.

• Itä-etelä kattaa kahdeksan maakunnan alueen ja 
Läntinen seitsemän (kartta).

• Toimenpideohjelma itä-etelä 2022-2025 ja Läntinen 
2022-2030

• Parhaillaan on menossa seurantamittareiden ja yhteisen 
toteutuksen suunnittelu. Mukaan myös Pohjois-Suomi.

• Toteutuksen organisointi (?):
• Ohjaus tehdään eri toimijatahojen edustajista koostuvassa 

ohjausryhmässä

• Vastuullinen ”työrukkanen” on Vesihuoltopalvelut yksikön 
edustajista koostuva työryhmä
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LÄNTINEN ITÄ-ETELÄ

Lähde:wikipedia





Visio 2050
Läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat ensiluokkaisia 

ja ennakoivat toimintaympäristön muutoksia.

Tavoitetilat:
• Vesihuollon arvo yhteiskunnan elintärkeänä toimintona tunnistetaan ja vastuu koetaan yhteiseksi
• Kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille varmistetaan turvallinen ja laadukas vesihuolto
• Vesihuolto mahdollistaa monipuolisen elinkeinotoiminnan ja sen kehittymisen alueella
• Alue on monipuolisen vesiosaamisen ja kestävän vesihuoltotoiminnan edelläkävijä

RESURSSIT OSAAMINEN ENERGIA-
VIISAS JA 
RESURSSI-
TEHOKAS 

VESIHUOLTO

VESI-
HUOLTO-

OMAISUUS

TOIMINTA-
VARMUUS

TERVEYS JA
YMPÄRISTÖN-

SUOJELU

Painotukset:

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050; https://www.ely-keskus.fi/web/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050/etusivu

https://www.ely-keskus.fi/web/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050/etusivu


LÄNTISEN SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMAN 2022-2030 
PÄÄTEEMAT

• Arvostuksen lisääminen ja vastuiden ymmärtäminen
• Yhteistyön lisääminen
• Vesihuolto-osaamisen lisääminen
• Laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen 
• Kestävien ja muuntautumiskykyisten vesihuoltopalveluiden tuottaminen
• Laitosten talouden vahvistaminen
• Lainsäädännön ja valvonnan kehittäminen
• Digitalisaation ja ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen
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• Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 
- Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa -

• https://www.ely-keskus.fi/web/itaisen-ja-etelaisen-suomen-
vesihuoltostrategia-2050/etusivu

• Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050
- Päätöksiä kestävän vesihuollon puolesta -

• https://www.ely-keskus.fi/web/lantisen-suomen-
vesihuoltostrategia-2050/etusivu

• Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=qul9aDrhe88

• https://maailma2030.fi/

• Piirroskuvat: Tussitaikurit Oy
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LINKIT AINEISTOON

https://www.ely-keskus.fi/web/itaisen-ja-etelaisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050/etusivu
https://www.ely-keskus.fi/web/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050/etusivu
https://www.youtube.com/watch?v=qul9aDrhe88
https://maailma2030.fi/


KIITOS!
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