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Jakelun mukaan 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ KANSALLISEN VESIHUOLTOUUDISTUKSEN VISIOSTA JA SEN 
TOIMEENPANO-OHJELMAN LUONNOKSESTA 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1.2020 hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen 
toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen 
ja toimintavarma vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on edistää mm. toimialan 
energiatehokkuutta, uuden teknologian käyttöönottoa ja toimialan digitalisoitumista sekä 
pitkäjänteistä tietopohjaista toiminnan suunnittelua. Hanke tuo yhteen alan toimijat eri 
hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.  

Hankkeen visioryhmä on valmistellut vesihuoltouudistuksen vision ja sitä tukevan toimeenpano-
ohjelman luonnoksen uudistuksen toteuttamiseksi. Ohjelmaluonnoksessa, johon maa- ja 
metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne, on etsitty keinoja vesihuollon toimintavarmuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi sekä toimialan uudistamiseksi. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.2.2021 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antaa: 
Neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen, p. 029 516 2241 
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Katri Saukkonen 

 

Liitteet Luonnos kansallisen vesihuoltouudistuksen visioksi ja toimeenpano-ohjelmaksi 
 

Jakelu Valtiovarainministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Ympäristöministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 

 
Opetushallitus 

 
Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
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Aluehallintovirastot 
Kunnat (ml. terveydensuojeluviranomaiset ja ympäristönsuojeluviranomaiset) 
Maakuntien liitot 

 
Huoltovarmuuskeskus 
Suomen kuntaliitto ry 
Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) varsinaiset jäsenet ja yhteistoimintajäsenet 
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) 

 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

 
Aalto-yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Oulun Yliopisto 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) 
Suomen ympäristöopisto (Sykli) 
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 
Turun ammattikorkeakoulu 
Vaasan ammattikorkeakoulu 
LAB-ammattikorkeakoulu 
Savonia AMK 
Satakunnan AMK 
Tampereen AMK 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK 

 
Elinkeinoelämän keskusliitto 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset (Skol ry) 

 
FISTT – Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry 
Finnish water forum 
Suomen kiertovoima ry 
Suomen biokierto ja biokaasu ry 
Ympäristöterveyden asiantuntijat ry 
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry 
 

Tiedoksi  
         

 


	LAUSUNTOPYYNTÖ KANSALLISEN VESIHUOLTOUUDISTUKSEN VISIOSTA JA SEN TOIMEENPANO-OHJELMAN LUONNOKSESTA

