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EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VESIHUOLTOLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta. Hyvin ja kattavasti laaditusta ehdotuksessa on paneuduttu vesihuoltolain säätämisen jälkeen ilmenneisiin tarpeisiin ja ehdotuksessa
esitettyjä uudistuksia pidetään monilta osin hyvinä ja tervetulleina. Kansalliset vesivarat tulee
nähdä myös elintarvikesektorin kasvun mahdollistajana. Säädösympäristön tulee tukea vesihuoltopalvelujen tarjontaa elintarvikeyrityksille ja elintarvikkeita valmistavat yritykset tulee huomioida tärkeänä asiakasryhmänä.
Elintarviketurvallisuus on Suomessa erittäin hyvällä tasolla. Elintarviketurvallisuus on kaikkein
keskeisin asia elintarvikeketjun toiminnassa. Vesihuolto- ja elintarvikesektoreiden yhteistyö on
viime vuosina parantunut, mutta veden laatuun ja erityisesti häiriötilanneviestintään liittyvää tiedotuksen puuttumista pidetään edelleen ongelmana. Muutettu 15 § ja uusi 15 a § pykälä ovat
tervetulleita uudistuksia, mutta ne eivät edelleenkään velvoita vesihuoltolaitoksia suoraan tiedottamiseen merkittäville elintarvikkeita valmistaville asiakkaille.
Vesihuollon hallinnon jakaantuminen usean eri ministeriön alueelle on luonut harmaan alueen
talousveden elintarvikekäytöstä, mikä jää juomaveden ja pullotetun veden väliin. Talousvesi on
kiistatta merkittävä elintarvikeraaka-aine ja vesi voi häiriötilanteessa saastuttaa sekä juomaveden että elintarvikkeita. Harmaan alueen olomassaoloa kuvaa MMM:n 2013 julkaisema zoonoosistrategia, jossa on erikseen käsitelty elintarvikevälitteiset ja talousvesivälitteiset zoonoosit.
Sektoreiden välillä ei todeta olevan yhteyttä eikä vesivälitteisten zoonoosien siirtymisen mahdollisuutta elintarvikeketjuun mainita selvästi. Tätä pidämme zoonoosistrategiassa yhtenä puutteena. Kapea-alaisen juomavesitermin käyttöä tulisikin aktiivisesti välttää. Ihmisten ruoka- ja elintarvikekäyttöön tarkoitettu talousvesi tulee huomioida nykyistä selkeämmin ohjeistuksessa ja
säädöksissä.
Ovatko olemassa olevat hallintorakenteet tärkeämpiä kuin miltä asioiden hoitaminen käytännön
kannalta edellyttää? Vesihuollon ja elintarvikesektorin hallinnon keskittäminen ympäristöministeriöön ja maa- ja metsätalousministeriöön näkemyksemme mukaan poistaisi tarpeettomia rajaaitoja sekä toisi mahdollisesti myös kustannussäätöjä hallinnossa. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla oleva talousveden hallinto keskittyy asutukseen ja juomaveteen eikä elinkeinotoiminnan vedenkäyttöä ei tietääksemme huomioida kehityssuunnitelmissa.

Vesihuollon maksujen kohdentaminen vesihuoltoon
Ehdotuksen osiossa kansainvälinen oikeus (sivu 15) todetaan Ruotsin vesipalvelulain määräävän, että vesihuollon maksut eivät saa ylittää sitä määrää, joka tarvitaan kattamaan laitostoiminnan välttämättömät järjestämis- ja ylläpitokustannukset. Suomessa vesihuoltoverkostoa on
kunnissa päästetty rapautumaan ja vesihuoltomaksujen tuottoja on allokoitu kunnissa merkittävästi kunnan muihin menoihin, mikä on vesihuollon kehittämisen kannalta erittäin valitettavaa.
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Esitettyä 10 - 15 % tuottoa voidaan pitää näinä aikoina hyvänä ja suurten vesihuoltolaitosten
omistajakunnalle maksettavaa merkittävää kassavirtaa voidaan pitää kuntien piiloverotuksen
muotona.
Samat mikrobiologiset riskit, jotka uhkaavat asutuksen talous- ja juomaveden puhtautta vaikuttavat myös elintarviketuotantoon. Osa vesihuollon häiriöistä on äkillisiä putkirikkoja tai sähkökatkoja eikä niihin välttämättä liity mikrobiologisia riskejä, mutta osa mm. mikrobiologiset häiriöt
kehittyvät hitaasti kuten mm. biofilmit, vuodot tai valumat. Vesihuoltoverkoston huono tekninen
kunto, häiriöherkkyys ja kasvavat mikrobiologiset riskit yhdessä ilmaston ääriolosuhteiden lisääntymisen kanssa muodostavat kasvavan riskin myös elintarviketurvallisuudelle. Mielestämme vesihuollon asiakaskunta ja talousveden turvallisuus tulee nähdä kokonaisuutena. Elintarviketeollisuudelle nykyiset talousveden laatuvaatimukset ovat riittäviä eikä turvallisuusvaatimuksia tule kohdentaa nykyistä enempää vesihuollon asiakkaille.
ETL esittää, että vesihuollon maksuilla tulee ensisijaisesti kattaa vesihuoltolaitostoiminnan järjestämis- ja ylläpitokustannukset sekä aktiivisesti vähentää verkoston saneerausvelkaa. Uudessa lakiehdotuksessa tätä maksujen allokointiin liittyvää epäkohtaa on pyritty korjaamaan, mutta
ovatko keinot riittäviä ja riittävän nopeavaikutteisia? Tulisiko vesihuoltoa kehittää nimenomaan
kunnallisena peruspalveluna Ruotsin mallin mukaan?
Yritysasiakkailta perittävien maksujen tulee olla suhteessa aiheutettuihin kuluihin. Kun mainitaan maksujen korotustarve, niin nykytilanteessa jää epäselväksi mihin kerättyjä maksuja käytetään: vesihuollon ylläpitoon ja korjauksiin vai kunnan muihin kuluihin? Tähän tulisi saada selkeys ennen kuin maksuja korotetaan.
Vesihuoltopalvelujen turvaaminen elinkeinolle tärkeää
Elintarviketeollisuus toimii globaaleilla markkinoilla ja vesi- ja jätevesihuolto on yksi niitä peruspalveluja, jotka pitää jatkossakin turvata elintarvikeyrityksille. Yritykset myös työllistävät runsaasti suomalaisia ja osalla on myös tuotantoa Suomessa. Kansainväliset yritykset käyttävät
laajasti suomalaista alkuperää olevia raaka-aineita ja työllistävät näin myös suomalaista alkutuotantoa. Myös suomalaiset yritykset toimivat itse yhä laajemmilla kansainvälisillä markkinoilla.
Suomalaisen elintarviketeollisuuden kasvu on viime vuosina tullut ulkomaantoiminnoista ja edullisemmat työvoimakustannukset ja peruspalvelut vesihuolto mukaan lukien houkuttelevat yrityksiä siirtymään halvempien tuotantokustannusten maihin. Globaalit yritykset myös siirtävät aktiivisesti toimintojaan pois maista, joissa verotuksen ja palvelujen kulujen kustannusten epäillään
nousevan tai peruspalvelujen saanti on epävarmaa.
Onko mahdollista että uusi lakiehdotus heikentää elintarvikeyritysten mahdollisuuksia päästä
vesihuollon asiakkaiksi? Voidaanko vesihuoltolain ulkopuolelle jäämisen ja toimialueen supistamisella perustella olemassa olevien sopimusten purkamista? ETL tähdentää, että tällaista kehityssuuntaa ei tule lainsäädännöllä edesauttaa. Kunnallinen vesihuolto on monessa kunnassa
käytännössä ainoa mahdollinen ja kustannustehokas vesihuollon järjestämistapa, sillä uuden
vesilain myötä kunnallinen vesihuolto on etusijajärjestyksessä ensisijainen paikkakunnalla.
Esim. rannikkoseudulla pohjavesivarojen niukkuus voi olla esteenä yritysten oman vesihuollon
järjestämiselle.
Elintarvikeyritykset ovat parhaimmillaan hyviä yhteistyökumppaneita vesihuoltolaitokselle. Molempien päämääränä on kuluttajien turvallisuus ja väestön hyvinvointi. Vesihuollon kehittämis-
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toimet, jotka toteutetaan elintarviketurvallisuuden parantamiseksi pääsääntöisesti parantavat
myös kuluttaja-asiakkaiden turvallisuutta vesihuollon asiakkaina.
Elintarvikeyritysten suhde vesihuoltolakiin on epäselvä
Elintarviketeollisuusliitto korostaa, että vaikka elintarviketeollisuuden asema on nykyisessä vesihuoltolaissa epäselvä, yhteistyö vesilaitosten ja teollisuusyritysten välillä on yleensä toiminut
hyvin. Lakiehdotuksessa esitetään nyt tarkennusta, jossa asutuksesta poikkeava jätevesi rajaa
tietyt yritykset vesihuoltolain soveltamisalan ulkopuolelle. Lain tarkennus herättää epävarmuutta
yhdessä toimialueen supistamismahdollisuuden kanssa. Myös linjanveto tullee olemaan tapausja kuntakohtaista.
Pykälän 8 a perusteluissa mainitaan, että vesihuollon turvaaminen on edellytyksenä sille, että
toiminta-alueen supistamista voitaisiin tehdä. Koskeeko tämä myös soveltamisalueen ulkopuolella olevia yritysasiakkaita?
Onko jatkossa jäteveden laatu ja määrä aikaisempaa merkittävämmässä asemassa päätettäessä vesihuoltopalvelujen tarjoamisesta yrityksille? Huomioidaanko näissä päätöksissä myös
kunnan elinkeinopoliittiset näkökohdat? Tullaanko nykyisiä elintarvikeyritysten kanssa tehtyjä
sopimuksia irtisanomaan? ETL pitää nykyisten sopimusten jatkuvuutta tärkeänä.
ETL korostaa, että liittymisvelvollisuutta ei tule soveltaa yrityksiin, jos ne hoitavat vesihuollon itse tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Vesihuollon yhteys elintarviketurvallisuuteen tarkennettava
Elinkeinotoiminnoista elintarviketuotanto on maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta täysin
riippuvainen vesihuollon järjestämisestä. Myös useat maatilat tarvitsevat toiminnassaan talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä, ja ne ovat yhä useammin liittyneet järjestetyn vesihuollon piiriin. Elintarviketeollisuusliiton selvityksen mukaan 85 % elintarviketeollisuuslaitoksista ostaa tarvitsemansa veden vesihuoltolaitoksilta ja yli 90 % on alueen viemärijärjestelmän piirissä.
Suurkeittiöt ja ravintolat sekä kauppaliikkeet ovat lähes poikkeuksetta vesihuoltolaitosten palveluiden piirissä. Vesihuollon merkitys elintarvikehuollolle ja -turvallisuudelle jää usein vaille ansaitsemaansa huomioita. Elintarvikehuolto on kiinteä osa vesihuoltojärjestelmää, sillä vesijohtoverkosto yhdistää 24/7.
MMM:n työryhmässä valmistellaan opasta ”Elintarviketeollisuus vesihuollon asiakkaana”. Oppaan valmistelutyö on tärkeää ja valmistelun aikana on todettu, että keskeinen parannuskohde
on elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen yhteistyön ja viestinnän parantaminen. Tätä ehdotetaan parannettavan BtoB-sopimuksia kehittämällä. Kehityssuunta on oikea, mutta ei riittävä.
ETL vaatii edelleen ja aikaisempaan lausuntoomme viitaten, että velvoite häiriötilanneviestintään erityisasiakkaille kirjataan lakiin (pykälä 15 a tai 16). Nopea tiedottaminen on helpoin ja
kustannustehokkain keino vesihuollon häiriöiden aiheuttamien vaikutusten rajaamiseksi ja minimoimiseksi.
Vesihuollon tiedottamisen nykytilaa kuvaa, että tänään 14.3. HSY on antanut tiedotteen, että talousveden laatu on ollut hyvä vuonna 2012. Asiallinen tiedote kuluttajille. Elintarvikeyrityksille ko
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tieto on historiaa. Elintarvikeyrityksissä tuotanto toimii päivittäin kuten myös vesihuolto ja ajankohtainen tietojen vaihto veden laadusta ja muutostrendeistä on keskeistä.
Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehtävä talousveden turvallisuussuunnitelma ei ole toistaiseksi edennyt talousveden loppukäyttäjiin asti eikä asiakkaiden välillisiä turvallisuusuhkia ole
tietääksemme pohdittu. Kiinteistöjen liittämiskohtaan päättyvä tarkastelu ei kata talousveden
elintarvikekäytön mahdollisuuksia eikä riskejä eikä elinkeinoelämän tarpeita. Myös alkutuotannon, elintarvikesektorin ja elinkeinoelämän tarpeet tulee huomioida
ETL:n muutosehdotus lakitekstiksi, lisäys kursiivilla

15 § Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuudet
Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta. Tässä tarkoituksessa vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden määrää ja laatua, laitteistonsa kuntoa sekä vuotovesien määrää
laitoksen vesijohto- ja viemäriverkostossa. Vesihuoltolaitoksen tulee ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin havaittujen riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi
olla selvillä toiminta-alueellaan olevista merkittävistä vesihuollon toimivuuden ja väestön turvallisuuden kannalta kriittisistä elintarviketeollisuusyrityksistä ja vesihuoltolaitoksen tulee yhteistyössä näiden asiakkaiden kanssa pyrkiä minimoimaan tunnistetut riskit.
15a § Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen erityistilanteissa
Vesihuoltolaitos laatii ja ylläpitää ajan tasalla suunnitelman erityistilanteisiin varautumisesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi
ainakin seuraavat seikat:
1) toimintaan liittyvät riskit;
2) merkittävien erityisasiakkaisiin liittyvien riskien tunnistaminen;
3) toimenpiteet haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi; sekä
4) erityistilanteissa toteutettavat toimenpiteet
Perustelut: Erityistilanteisiin varautuminen on tärkeä lisäys uuteen lakiin. ETL ehdottaa kahta
täsmennystä pykäliin. Ensimmäinen täsmennys edellyttäisi paitsi selvillä oloa riskeistä, myös
velvoitetta ryhtyä tekemään näiden riskien hallinnan kannalta tarvittavia toimenpiteitä. Toinen
muutos velvoittaisi vesihuoltolaitokset tunnistamaan myös asiakkaiden liiketoimintariskejä ja
muita asiakkaiden kautta leviäviä riskejä.
Ruotsin malli on kattava ja sanamuoto hyvä. ”Vesihuollon riski- ja haavoittuvuusarvio kattaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ja mahdolliset laitosten kanssa erillisen sopimuksen laatineet
kiinteistöt. Arviossa otetaan huomioon kaikki vesihuoltolaitoksen vastuulla tai vaikutuspiirissä
olevat seikat.”
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Esitettyä ehdotusta täydentäen esitämme aikaisempiin lausuntoihimme viitaten, että pykälää 16
muutetaan seuraavasti:
16 § Tiedottamisvelvollisuus
ETL ehdottaa, että lain 16 §:n tiedottamisvelvollisuutta laajennetaan siten, että veden laatuun
liittyvässä tiedotuksessa ”vesihuollon toimivuuden kannalta kriittiset asiakkaat” mainitaan omana erityisryhmänään.
Perustelut: Erityisasiakkaat tarvitsevat tiedon häiriöstä tai häiriöepäilystä mahdollisimman nopeasti häiriön vaikutusten rajaamiseksi. Kotisivujen ja median kautta tapahtuva tiedottaminen
on hidasta eikä välttämättä tavoita asiakkaita riittävän nopeasti.
Nykyisellään riittävä tiedottaminen on normaalitilanteessa aikaisemmin mainittu vuositiedote
edellisen vuoden analyysituloksista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Hulevesisuunnitelmiin tulee maaomistajilla ole valitusoikeus.

Esitetyssä hallituksen esityksessä on merkittäviä hyviä uudistuksia. Jatkovalmisteluissa tulisi
edelleen harkita esittämiämme täydennyksiä.

Kunnioittavasti
ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry

Heikki Juutinen
toimitusjohtaja

