
RAPORTTEJA  42 | 2020

Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot 
SWECO YMPÄRISTÖ OY





Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot 

SWECO YMPÄRISTÖ OY



RAPORTTEJA  42 | 2020

VESIHUOLTOLAITOSTEN KULUT JA TULOT 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taitto: KEHA-keskus 
Kansikuva:Turun Vesihuolto Oy

ISBN 978-952-314-888-8 (PDF) 
ISSN-L 2242-2846 
ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-314-888-8

www.doria.fi/ely-keskus



1

Sisältö

1. Johdanto .................................................................................................................... 2

2. Tavoitteet ................................................................................................................... 3

3. Vesihuoltomaksujen perusteet ............................................................................... 4
3.1 Veden ja jäteveden käyttömaksu ........................................................................ 4
3.2 Perusmaksu ........................................................................................................ 5
3.3 Liittymismaksu .................................................................................................... 6
3.4. Hulevesimaksut .................................................................................................. 8

4. Vesihuoltolaitosten taloushallinto ........................................................................ 10
4.1 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta säätävät lait .............................................. 11
4.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö ................................................. 11

5. Vesihuollon läpinäkyvyys ...................................................................................... 13
5.1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan läpinäkyvyys ..................................................... 13
5.2 Vesihuollon tietojärjestelmät ............................................................................. 14

6. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen vesihuoltolaitosten talous  
ja maksut ................................................................................................................. 16

6.1 Taloudellisia tunnuslukuja ................................................................................. 16
6.2 Maksujen muodostustapoja  ............................................................................. 17

7. Pilottilaitosten talouden tunnuslukuja ................................................................. 19

8. Pilottilaitosten talouden muutostarpeet .............................................................. 20
8.1 Pilottilaitosten mielikuvat kiinteiden ja muuttuvien kulujen suhteesta ............... 20
8.2 Huomioita pilottilaitosten tunnusluvuista .......................................................... 21
8.3 Kulujen osuudet liittynyttä asiakasta tai kuutiota kohden  ................................ 24

9. Hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia ........................................................... 26
9.1 Vesihuoltolaitosten laitoskoon kasvattaminen................................................... 26
9.2 Maksujen määritykset aiheuttamisperusteen mukaisesti ................................. 27
9.3 Toiminnan kehittäminen benchmarkingilla ........................................................ 28

10. Talouden- ja maksujensuunnittelutyökalu vesihuoltolaitoksille ..................... 30
10.1 Maksujensuunnittelutyökalu ............................................................................ 30
10.2 Yhteenveto pilottilaitoksien muutostarpeista .................................................. 35

11. Yhteenveto ............................................................................................................. 36

Liitteet .......................................................................................................................... 37
Liite 1 Kirjanpitolain mukaan toimintakertomukseen kuuluvat tiedot ...................... 37
Liite 2 Vesihuollon tietojärjestelmään eli VEETI:in vuosittain  
syötettävät tiedot ..................................................................................................... 40



2

1. Johdanto

Vesihuoltopalvelujen järjestämistä ohjaa vesihuol-
tolaki, jonka mukaan toiminnasta syntyvät kustan-
nukset tulee kattaa toiminnasta perittävillä maksuil-
la. Kuitenkin useilla laitoksilla on ongelmia kattaa 
toimintansa kulut perimillään maksuilla. Lisäksi 
koetaan, että vesihuoltolaitosten asioista päättä-
villä tahoilla, kuten lautakunnilla ja johtoryhmillä, ei 
ole tarpeeksi tietoa vesihuollon taloushallinnosta ja 
maksujen määräytymisperusteista. Vesihuoltoalal-
la on tarve talousongelmien syiden kartoittamiseen, 
jotta ongelmat voidaan ratkaista. Lisäksi tarvitaan 
työkaluja ja tietoa vesihuoltolaitosten talouden hal-
lintaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteutti Vesi-
huoltolaitoksen kulut ja tulot -kehittämishankkeen 
vastatakseen edellä mainittuihin tarpeisiin. ELY-
keskus keräsi alueeltaan yhteistyöhön seitsemän 
vesihuoltolaitosta pilottilaitoksiksi, joiden taloushal-
lintoa tarkasteltiin tarkemmin kuin mitä vesihuollon 
tietojärjestelmästä (VEETI) on mahdollista. Pilotti-
laitokset edustivat vesihuollon kaikkia yhtiömuotoja 

ja kokoluokkia. Pilottilaitoksina toimivat Kokemäen 
Vesihuolto Oy, Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos, 
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos, Porin Vesi, Uu-
denkaupungin Vesi, Siikaisten kunnan vesihuolto-
laitos ja VOK Kustavi OSK.

Työn ohjaamiseen osallistuivat Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksesta Jyrki Lammila (puheenjoh-
taja), Minna Nummelin ja Hanna Uusitalo. Pilotti-
laitoksista osallistuivat Ilkka Mikkola (Porin Vesi), 
Anne Järvenranta (Siikaisten kunnan vesihuolto-
laitos), Markus Hautala ja Leena Grönholm (Laiti-
lan kaupungin vesihuoltolaitos), Kim Westerholm 
ja Tuula Kusmin-Renholm (Uudenkaupungin vesi), 
Mikko Salmi (Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos), 
Kalervo Korvensyrjä (VOK Kustavi OSK), sekä 
Teemu Peltonen ja Markus Virtanen (Kokemäen 
Vesihuolto Oy). Sweco Ympäristö Oy teki suunnit-
telutyön, ja yrityksestä kokouksiin osallistuivat DI 
Antti Ryynänen ja DI Tia Haavisto. 
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2. Tavoitteet

Työn tarkoituksena oli selvittää tämän hetkinen ti-
lanne siitä, miten ja minkälaisissa olosuhteissa lain 
henki toteutuu kustannusten kattamisen, maksujen 
kohdentuvuuden ja läpinäkyvyyden suhteen. Lisäk-
si tutkittiin laitosten kustannus- ja maksurakenteen 
kohtaamista ja maksurakenteen kestävyyttä tule-
vaisuudessa. Myös poliittisen ohjauksen, elinkei-
noelämän tukemisen ja omistajatuloutuksen roolia 
haluttiin selvittää.

Tavoitteena oli myös kehittää keinoja vesihuolto-
laitosten taloudenhallinnan parantamiseksi. Hank-
keen tärkein tavoite oli tuottaa lisätietoa päätöksen-
tekijöille vesihuoltolaitosten toimintaympäristöstä, 
taloudenhallinnasta ja hyvistä käytännöistä, ja si-
ten edistää vesihuoltolaitosten talouden hallintaa ja 
vesihuoltolain toteutumista.

Tämän työn tulokset avaavat vesihuoltolain 
119/2001 mukaisten maksujen taustoja, jotta vesi-
huoltolaitoksille on selkeämpää, miten maksut tulisi 
koostaa. Myös talouden epätasapainon aiheuttajia 
saatiin selville, joten niihin pystytään puuttumaan 
vesihuoltolaitoksilla. Raportissa esitetään myös hy-
viä toimintatapoja, joita vesihuoltolaitokset voivat 
sisällyttää omaan toimintaansa. Raportin lopussa 
esitellään myös maksujensuunnittelutyökalu, jollai-
sen avulla vesihuoltolaitokset voivat ennustaa talo-
utensa kehitystä ja suunnitella maksuja ennusteen 
mukaiseksi.
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Vesihuoltomaksuilla tulee kattaa vesihuoltolaitok-
sen toimintojen kustannukset. Vesihuoltolaitoksen 
kustannukset vaihtelevat laitoksittain, koska nii-
hin vaikuttaa se, miten eri toiminnot toteutetaan. 
Toimintoja, jotka vaikuttavat kustannuksiin, ovat 
esimerkiksi verkostojen laajentaminen, veden-
hankinta, jäteveden puhdistaminen ja verkostojen 
saneeraaminen.

Vesihuoltomaksuja ei voi määrittää esimerkiksi 
naapurilaitoksien maksujen perusteella. Naapuri-
laitoksen maksut eivät saa olla esteenä maksujen 
tarkistuksille, koska vaatimus kohtuullisista ja tasa-
puolisista maksuista ei tarkoita tätä. (Luukkonen, 
2014).

Tämä kappale esittelee käyttö-, liittymis-, perus- ja 
hulevesimaksuja, ja on koostettu seuraavien lähtei-
den pohjalta:
• Vesilaitosyhdistyksen julkaisu Vesihuoltolaitok-

sen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus 2018
• Kuntaliiton julkaisu Julkisoikeudellisen hulevesi-

maksun määrittäminen 2015
• Kuntaliiton esitys Vesihuollon maksut ja vesi-

huoltolaitoksen talouden hallinta 2014
• Vesilaitosyhdistyksen julkaisu Vesihuoltolai-

tosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset 
2017.

3.1 Veden ja jäteveden käyt-
tömaksu

3.1.1 Tarkoitus ja perusteet
Vesihuoltolain luvun 4 pykälässä 18 säädetään 
käyttömaksujen yleisistä perusteista. Niillä tulee 
kattaa vesihuoltolaitoksen kustannuksia, mutta 
niille saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pää-
omalle. Käyttömaksujen tulee olla kohtuulliset ja 
tasapuoliset. Niillä voidaan ottaa huomioon tarve 
säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttö-
tarkoitus ja/tai jäteveden poikkeuksellinen laatu tai 
määrä. Lisäksi käyttömaksujen tulee tarpeen tullen 
edistää veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden 
määrän vähentämistä, sekä ehkäistä haitallisten 
aineiden johtamista viemäriin.

Vesihuoltolain pykälässä 19 säädetään käyttö-
maksuista, että niitä tulee periä vesihuollosta ja saa 
periä huleveden viemäröinnistä. Käyttömaksun tu-
lee perustua kiinteistön käyttämän veden määrään, 
poisjohdettavan jäteveden määrään ja/tai poisjoh-
dettavan jäteveden laatuun. Käyttömaksut eivät 
saa olla eri alueilla erisuuruisia.

3. Vesihuoltomaksujen 
perusteet
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3.1.2 Kustannukset, joiden 
kattamiseksi maksua peritään

Käyttömaksut (€/m³) tulisi määrittää vedenkulu-
tuksen mukaan muuttuvien kustannuksien perus-
teella. Laskennallisesti muuttuviksi kustannuksiksi 
määritetään talousveden tuotanto- ja siirtoproses-
sin kustannukset, jätevedenpuhdistuksen ja sen 
siirtämisen kustannukset ja osa ylläpito- ja sanee-
rauskustannuksista.

3.1.3 Maksun määrittäminen

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut voi määrittää yk-
sinkertaisimmillaan: 

veden erityinen käyttötarkoitus. Vesihuoltolaitoksel-
le sallitaan kohtuullinen tuotto, koska laki edellyttää 
varautumista tuleviin investointitarpeisiin. Jos mak-
suja korotetaan omistajalle maksettavan peruspää-
oman tuoton kattamiseksi, voitaisiin tuottovaatimus 
katsoa kohtuuttomaksi (Hämäläinen, 2018). Koh-
tuullista tuottoa voidaan arvioida yleisen korkota-
son avulla, joka on laskenut viimevuosina merkit-
tävästi. VEETI-tietojärjestelmän mukaan vuonna 
2018 vesihuoltolaitokset, jotka tulouttivat omistajil-
leen, tulouttivat keskimäärin 8 % liikevaihdostaan 
(vaihteluväli 1–48 %). Lisäksi perusmaksuissa, ku-
ten myöskin liittymismaksuissa, on otettava huomi-
oon kunnan, valtion tai Euroopan tuki kustannuksia 
katettaessa.

Vesihuoltolain pykälässä 19 säädetään perus-
maksuista, että niitä saa periä, ja ne saavat olla eri 
alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannus-
ten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaat-
teen toteuttamisen vuoksi.

3.2.2 Kustannukset, joiden 
kattamiseksi maksua peritään

Perusmaksut määritetään sellaisten käyttömenojen 
perusteella, jotka eivät riipu kulutetusta vesimää-
rästä. Tällaisia ovat mm. verkostojen ylläpito- ja 
hallinnointikustannukset ja muut kiinteät kustan-
nukset. Mitä suurempi verkosto-osuus yhtä liittyjää 
kohden on, sitä suurempi pitäisi olla perusmaksun 
osuus perus- ja käyttömaksun muodostamasta ko-
konaisuudesta.

3.2.3 Maksun määrittäminen

Perusmaksulla katetaan kiinteitä, kulutuksesta riip-
pumattomia kustannuksia, joita aiheutuu esim. ver-
koston kunnossapidosta. Kiinteiden kustannusten 
nousun tulisi nostaa perusmaksua. Kiinteitä kus-
tannuksia nostavat mm. saneeraukset, pumppaa-
mon lisääminen, hallintokustannusten nousu ja au-
tomaatiojärjestelmän tarjoajan lisenssisopimuksen 
hinnannousu. Kiinteät kustannukset saattavat olla 
alueittain eri suuruiset johtuen esimerkiksi maas-
tosta tai liittymien tiheydestä, jolloin perusmaksut 
tulisivat olla tällaisilla alueilla eri suuruiset kuin 
muualla.

Liittyjältä voidaan periä korotettua perusmak-
sua, mikäli tämä johtaa hule- ja kuivatusvesiä 

Käyttömaksu = Muuttuvat kustannukset (€) / 
Laskutetun talous- tai jäteveden määrä (m3)

Käyttömaksuilla voidaan tukea veden säästäväis-
tä käyttöä ja estää haitallisten aineiden pääsyä 
viemäriin. Tällöin käyttömaksuilla voidaan kattaa 
myös osa kiinteistä kuluista muuttuvien kustannus-
ten lisäksi.

Veden tuotannon tai jäteveden puhdistuksen 
muuttuvat kulut voivat nousta. Tällöin tulee korot-
taa käyttömaksuja. Esimerkiksi vedenkäsittelyke-
mikaalien ja sähkön käyttömaksun hinnan nousu 
vaikuttaa käyttömaksujen suuruuteen.

Käyttömaksujen on oltava yhtä suuria kulutta-
ja-asiakkaiden kesken koko vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella. Muille asiakkaille, kuten toisil-
le vesihuoltolaitoksille, vesihuolto-osuuskunnille 
tai teollisuusasiakkaille maksut voidaan määrittää 
määrän ja laadun mukaan. Silloin asiasta on tehtä-
vä erillinen sopimus.

3.2 Perusmaksu

3.2.1 Tarkoitus ja perusteet
Vesihuoltolain luvun 4 pykälässä 18 säädetään 
perusmaksujen yleisistä perusteista. Pitkällä aika-
välillä niillä on pystyttävä kattamaan vesihuoltolai-
toksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. 
Perusmaksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto pääomalle. Niiden tulee olla kohtuulliset ja 
tasapuoliset, mutta niissä voidaan ottaa huomioon 
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jätevesiviemäriin huolimatta erillisen hulevesivie-
märin käyttömahdollisuudesta. Ensisijaisesti täl-
laiset tapaukset tulisi poistaa vesihuoltolain 17d 
pykälän vastaisena, sillä hulevesiä ei saa johtaa 
jätevesiverkkoon.

VVY suosittaa, että perusmaksu voidaan määrittää 
laskentakaavalla:

Maksuluokkia voi olla yksi tai useampi ja ne mää-
ritetään laitoskohtaisesti. Perusmaksu lasketaan 
erikseen vedelle ja jätevedelle kertomalla kiinteän 
maksuluokan mukainen perusmaksu palvelukertoi-
mella kuten laskentakaavaa käyttäessä. (Vesilaito-
syhdistys, 2017).

3.3 Liittymismaksu

3.3.1 Tarkoitus ja perusteet
Vesihuoltolain luvun 4 pykälässä 18 säädetään liit-
tymismaksujen yleisistä perusteista. Niillä pitää kat-
taa vesihuoltolaitoksen investointeja ja niihin saa 
sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle (ks. 
3.2.1). Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuo-
liset. Niissä on otettava huomioon kunnan, valtion 
tai Euroopan tuki kustannuksia katettaessa samoin 
kuin perusmaksuissa, eli saadut tuet vähentävät 
maksujen suuruutta.

Vesihuoltolain pykälässä 19 säädetään liitty-
mismaksuista, että liittymismaksua saa periä ja ne 
voivat olla tarvittaessa erisuuruisia eri alueilla. Eri-
suuruiset maksut voivat olla tarpeen kustannusten 
oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen 
toteuttamisen vuoksi. Liittymismaksun suuruudes-
sa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyt-
tötarkoitus.

3.3.2 Kustannukset, joiden 
kattamiseksi maksua peritään

Liittymismaksut määräytyvät verkoston rakenta-
mis- ja laajentamiskustannuksien mukaan. Ver-
kostojen laajentamista ei tule rahoittaa käyttömak-
suilla. Liittymismaksun perusteena on se laitoksen 
investoinneista aiheutuva kustannus, joka kiinteis-
töstä aiheutuu laitokselle.

3.3.3 Maksun määrittäminen

Liittymismaksulla liittyjä varaa itselleen tarvitse-
mansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja kä-
sittelylaitoksista. Liittymismaksu on kiinteistökoh-
tainen, joten sen määräytymiseen vaikuttavat 
olosuhteet ko. kiinteistöllä (perusteena mm. raken-
nuksen kerrosala). Myös kiinteistön käyttötarkoi-
tus (esim. elinkeinotoiminta) voidaan huomioida. 

P = Yp * K * A * Pp * Xp, jossa
P = perusmaksu
Yp = perusmaksun yksikköhinta  
(€/kerrosala m2)
K = kiinteistötyyppikerroin
A = kiinteistön kerrosala m2

Pp = palvelukerroin ja
Xp = aluekerroin.

Perusmaksun yksikköhinta kuvaa kiinteiden kus-
tannusten tasoa liittynyttä kerrosneliötä kohden 
ja on sama koko toiminta-alueella. Kiinteistötyyp-
pikerroin johtuu vesihuollon näkökulmasta tehok-
kuuksiltaan erilaisista yhdyskuntarakenteista, joilla 
vedenkäyttö kerrosneliötä kohden poikkeaa huo-
mattavasti toisistaan, ja jotka ovat suoraan verran-
nollisia kiinteiden kustannusten määrään. Kiinteis-
tön (rakennusluvan mukainen) kerrosala vaikuttaa 
keskimäärin kiinteistön asukasmäärään ja määrit-
tää sitä kautta kiinteistön potentiaalista vedenku-
lutusta, joka vaikuttaa vesihuoltojärjestelmien mi-
toitukseen ja sitä kautta kiinteisiin kustannuksiin. 
Perusmaksu lasketaan erikseen vedelle ja jäteve-
delle palvelukertoimen avulla, joka kuvaa kyseisen 
verkoston osuutta vesihuoltoverkostojen kiinteistä 
kustannuksista. Aluekertoimen tarkoitus on huomi-
oida kiinteisiin kustannuksiin vaikuttavat aluekoh-
taiset tekijät, joita ovat mm. vesihuoltoinfrastruktuu-
rin määrä suhteessa rakennettuihin kerrosneliöihin 
(vesihuoltoverkostojen pituus / rakennetut kerros-
neliöt tai liittyjämäärä). (Vesilaitosyhdistys, 2017) 

Laskentakaavan sijasta maksuperusteena voi-
daan käyttää myös pelkkää mittarikokoa, joka 
kuvastaa kiinteistön suurinta potentiaalista ve-
denkultusta. Suurten vesihuoltolaitosten alueel-
la omakotitaloliittyjät kuluttavat keskimäärin alle 
kolmasosan laitoksen jakamasta vedestä, mutta 
edustavat suurehkoa asiakasmäärää. Perusmak-
sun laskentakaavaa voidaan yksinkertaistaa mää-
rittämällä pientaloille kerrosalaan tai muuhun kaa-
van suureeseen perustuvat maksuluokat, joiden 
sisällä kaikilla pientaloilla on sama perusmaksu. 
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Mikäli jollain alueella palvelujen toimittaminen ai-
heuttaa laitokselle olennaisesti enemmän kustan-
nuksia asiakasta kohti kuin muilla alueilla, laitos 
huomioi suuremmat kustannukset liittymismaksus-
sa. Rakennuskustannukset saattavat olla alueittain 
eri suuruiset johtuen esimerkiksi maastosta, jol-
loin liittymismaksujen tulisi olla tällaisilla alueilla eri 
suuruiset kuin muualla. Verkoston rakentamis- ja 
laajentamiskustannukset jaetaan liittyjän osuuden 
mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen on pystyttävä jälkikäteen 
osoittamaan liittymismaksun määräytymisperus-
teena käytetyt rakennuskustannukset liittyjälle. 
Liittymismaksuja koskevat tasapuolisuus ja koh-
tuullisuus tulee ensisijaisesti arvioida kaavoitusvai-
heessa ja toiminta-aluetta määritettäessä. Kunta 
(ei vesihuoltolaitos) voi halutessaan tukea sekä yri-
tystoimintaa tai asuinalueiden toteuttamista.

VVY:n mukaan liittymismaksut voidaan määrit-
tää vesihuoltolaitokselle laskentakaavalla, mitta-
rikoon perusteella tai maksuluokittain. Vesihuol-
toverkostojen rakentamiskustannukset voidaan 
jyvittää alueen kiinteistöille usealla eri perusteella. 
Kiinteistökohtaisen liittymismaksun laskennassa 
käytetyimpiä määräytymisperusteita ovat kiinteis-
tön tyyppi, kerrosala, käyttötarkoitus, kiinteistön va-
raama vesimäärä, sekä tontin rakennusoikeus ja/
tai pinta-ala. (Vesilaitosyhdistys, 2017).

Kiinteistökohtaisen liittymismaksun laskentakaava 
(Vesilaitosyhdistys, 2017):

potentiaalista vedenkulutusta, joka vaikuttaa vesi-
huoltojärjestelmien mitoitukseen ja sitä kautta ra-
kentamiskustannuksiin. Liittymismaksu lasketaan 
erikseen vedelle ja jätevedelle palvelukertoimen 
avulla, joka kuvaa kyseisen verkoston osuutta ve-
sihuoltoverkostojen rakentamisen kokonaiskustan-
nuksista. Aluekertoimen tarkoitus on huomioida 
rakennuskustannuksiin vaikuttavat aluekohtaiset 
tekijät, joita ovat mm. yhdyskuntarakenteen tiivi-
ys, etäisyys rakennettuun verkostoon, sekä raken-
tamisolosuhteet, erityisesti maaperä ja maaston 
muodot. (Vesilaitosyhdistys, 2017).

Laskentakaavan sijasta maksuperusteena voi-
daan käyttää myös pelkkää mittarikokoa, joka ku-
vastaa kiinteistön suurinta potentiaalista vedenku-
lutusta (Vesilaitosyhdistys, 2017).

Suurten vesihuoltolaitosten alueella omakotita-
loliittyjät kuluttavat keskimäärin alle kolmasosan 
laitoksen jakamasta vedestä, mutta edustavat suu-
rehkoa asiakasmäärää. Liittymismaksun lasken-
takaavaa voidaan yksinkertaistaa määrittämällä 
pientaloille kerrosalaan tai muuhun kaavan suuree-
seen perustuvat maksuluokat, joiden sisällä kaikilla 
pientaloilla on sama liittymismaksu. Maksuluokkien 
käyttö yksinkertaistaa liittymismaksun laskentaa ja 
vähentää tarvetta lisäliittymismaksun määrittämi-
seen lisärakentamisen yhteydessä. Maksuluokkia 
voi olla yksi tai useampi ja ne määritetään laitos-
kohtaisesti. Liittymismaksu lasketaan erikseen ve-
delle ja jätevedelle kertomalla kiinteän maksuluo-
kan mukainen liittymismaksu palvelukertoimella 
kuten laskentakaavaa käyttäessä. Kaikilta pien-
taloilta veloitetaan saman suuruinen liittymismak-
su maksuluokan sisällä tiettyyn rajaan asti, jonka 
jälkeen liittymismaksu lasketaan edellä mainitulla 
kaavalla. 

Lisäliittymismaksua voidaan periä silloin, kun 
liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiin-
teistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen 
jälkeen. Lisäliittymismaksun periminen voidaan 
rajata esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, kun liitty-
mismaksun määräytymisperuste muuttuu tietyn 
määrän, esimerkiksi määräytymisperusteena ollut 
rakennuksen kerrosala kasvaa lisärakentamisen 
vuoksi vähintään 10 %. (Vesilaitosyhdistys, 2017).

L = Yl * K * A * Pl * Xl, jossa
L = liittymismaksu
Yl = liittymismaksun yksikköhinta 
(€/kerrosala m2)
K = kiinteistötyyppikerroin
A = kerrosala m2

Pl = palvelukerroin ja
Xl = aluekerroin.

Yksikköhinta kuvaa vesihuoltoverkostojen rakenta-
miskustannuksia rakennettavaa kerrosneliötä koh-
den, ja on sama koko toiminta-alueella. Kiinteistö-
tyyppikerroin johtuu vesihuollon näkökulmasta eri 
tehokkuuksista yhdyskuntarakenteista, joilla ve-
denkäyttö kerrosneliötä kohden poikkeaa huomat-
tavasti toisistaan. Kiinteistön (rakennusluvan mu-
kainen) kerrosala vaikuttaa keskimäärin kiinteistön 
asukasmäärään ja määrittää sitä kautta kiinteistön 
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3.4. Hulevesimaksut

Maankäyttö ja rakennuslain 1999/132 mukaan vas-
tuu hulevesien hallinnasta on kunnalla. Kunta vas-
taa hulevesien hallinnan järjestämisestä asema-
kaava-alueella. Kunta voi ottaa järjestettäväkseen 
hulevesien hallinnan muillakin alueilla. Vesihuolto-
lain mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen 
kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätök-
sessä määriteltävällä alueella huleveden viemä-
röinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaa-
vasti. Hulevesiverkostoa voi näin olla sekä kunnalla 
että vesihuoltolaitoksella.

3.4.1 Tarkoitus ja perusteet

Vesihuoltolain luvun 4 pykälässä 18 säädetään hu-
levesimaksujen yleisistä perusteista, että pitkällä 
aikavälillä tulee kattaa hulevesiviemäröinnin uus- 
ja korjausinvestoinnit ja kustannukset, ja hulevesi-
maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto 
pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja ta-
sapuoliset, ja niissä on otettava huomioon kunnan, 
valtion tai Euroopan tuki kustannuksia katettaessa

Vesihuoltolain pykälässä 19 säädetään huleve-
simaksuista ja yleisten alueiden hulevesiviemäröin-
nin korvauksesta, että käyttö- ja perusmaksuja saa 
periä huleveden viemäröinnistä. Hulevesiverkos-
toon liittymisestä saa myös periä liittymismaksua. 
Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huo-
mioon kiinteistön käyttötarkoitus. Muut hulevesi-
maksut, kuin käyttömaksut, saavat olla eri alueilla 
erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean 
kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteutta-
misen vuoksi. Vesihuoltolaitos perii kunnalta kus-
tannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan 
huleveden viemäröinnistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13 a pykä-
lässä 103 n ja o säädetään, että kunta voi periä 
kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden 
kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun 
hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien 
kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväk-
syy maksun määräämisen perusteet sisältävän 
taksan. Hulevesimaksun perusteita ovat kunnan 
hulevesien hallinnan ratkaisut ja kiinteistön sijainti 
kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sekä 
järjestelmän suunnittelun kustannukset alueella, 
jolla kiinteistö sijaitsee.

3.4.2 Kustannukset, joiden 
kattamiseksi maksua peritään

Hulevesimaksuja peritään asiakkailta hulevesiver-
koston ja -käsittelyn kustannuksien kattamiseksi. 
Maksuilla pyritään kattamaan kaikki hulevedes-
tä vesihuoltolaitokselle aiheutuvat kustannukset. 
Huleveden vesihuoltolaitokselle aiheuttamat kus-
tannukset tulee eritellä kirjanpidossa. Kunnalta 
peritään toteutuneiden kustannuksien mukainen 
maksu, ja muilta erikseen aiheuttamisperusteen 
mukainen maksu, johon voi sisältyä kohtuullisia 
tuotto-odotuksia.

Kunnalla on useita eri kustannuksia, jotka liittyvät 
hulevesijärjestelmään. Kustannuksia muodostuu 
mm. uudisrakentamisesta, saneerauksesta, mah-
dollisista vesihuoltolaitosten perimistä maksuis-
ta, hallintokuluista, käyttö- ja kunnossapitotöistä, 
suunnittelusta ja maa-alueiden osto- ja vuokraku-
luista. Hulevesimaksuilla katetut kokonaiskustan-
nukset muodostuvat hulevesijärjestelmän vaiku-
tusalueelta.

3.4.3 Maksun määrittäminen

Mikäli kunta antaa hulevesiviemäröinnin vesihuol-
tolaitoksen tehtäväksi, on laitoksella oikeus kattaa 
sille aiheutuvat kustannukset erillisellä huleveden 
viemäröintimaksulla. Vesihuoltolaitoksen perimän 
huleveden viemäröintimaksun määräytymisperus-
teena on huleveden viemäröinnistä sille aiheutuvat 
kustannukset, eli viemäröintiverkoston rakenta-
miskustannukset, sekä kaikki hulevesiviemäröin-
nin eriytetyssä kirjanpidossa esitetyt kustannuk-
set. Paikkatieto-ohjelmilla voidaan selvittää kerroin 
pinta-alan mukaan, jolla voidaan jakaa huleveden 
kustannukset hulevesiviemäröinnin vaikutusalueel-
ta kaupungille ja muille asiakkaille. (Vesilaitosyh-
distys, 2017).

Hulevesiviemäriverkoston kertaluontoiset raken-
tamiskustannukset ovat suositeltavaa kattaa liitty-
mismaksulla ja eriytetyssä kirjanpidossa esitetyt 
jatkuvat kustannukset vuosittaisella perusmaksulla. 
Vesihuoltolain 19 §:n mukaan laitos voi periä myös 
käyttömaksua huleveden viemäröinnistä. (Vesilai-
tosyhdistys, 2017).
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Kiinteistökohtaisen huleveden viemäröinnin liitty-
mismaksun ja perusmaksun laskentakaava (Vesi-
laitosyhdistys, 2017):

Hulevesimaksun yksikköhinta määritetään kokeile-
malla, kun kaikki muut käytettävät laskuparametrit 
on määritetty. Kiinteistökertoimella eri maankäyttö-
luokille annetaan omaa luokkaa kuvaava kerroin, 
joka korreloi keskimääräisen läpäisemättömän pin-
nan määrän ja tontin pinta-alan kanssa. Läpäise-
mättömyyskerroin täydentää kiinteistökerrointa. 
Kerrointa varten määritetään kunnan alueen läpäi-
semättömän pinnan keskiarvo kiinteistötyypeittäin 
ja suhteutetaan se omakotitalon läpäisemättömyys-
kertoimeen 1. Valuma-aluekerroin mahdollistaa va-
luma-alueen tai osavaluma-alueen erityispiirteiden 
(sijainti pohjavesialueella, vastaanottavan vesistön 
sietokyky, suojelualueet…) huomioimisen. Vähen-
nyskerroin huomioi rinnakkaiset hulevesien hallin-
tajärjestelmät alentaen yksittäisen kiinteistön hule-
vesimaksua. (Kuntaliitto, 2015).

Vesihuoltolaitoksilla käytössä olevat huleve-
simaksut on usein määritetty kuitenkin yksinker-
taisemmin, kuin edellä olevat esimerkit. On esi-
merkiksi käytetty vain yhtä termiä edellä olevista 
yhtälöistä, kuten tontin pinta-alaa, tai kahta termiä, 
kuten pinta-alaa ja kiinteistön käyttötarkoitusta. Nä-
mä on usein vielä jaettu luokkiin, joille on määritetty 
kiinteät hinnat.

Yksikköhinta asetetaan tasolle, jolle riittävä liitty-
mis- tai perusmaksukertymä saavutetaan. Kiinteis-
tötyyppi vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa tontin 
pinta-alasta on rakennettua tai päällystettyä pintaa 
ja kuinka paljon hulevesiä johdetaan hulevesivie-
märiin, joka otetaan huomioon kiinteistötyyppiker-
toimella. Läpäisevyyskerroin kertoo tontin pintara-
kenteiden läpäisevyyden. Aluekerrointa käytetään 
huleveden viemäröinnistä laitokselle aiheutuvien 
kustannusten alueellisessa kohdentamisessa, mi-
käli sille on tarvetta. (Vesilaitosyhdistys, 2017).

Lh = Yhl * Ah * Kh * C * Xh, jossa
Lh = huleveden viemäröinnin liittymis- tai  
perusmaksu
Yhl = liittymis- tai perumaksun yksikköhinta 
(€/m2)
Ah = tontin pinta-ala m2

Kh = kiinteistötyyppikerroin hulevedelle
C = tontin läpäisevyyskerroin ja
Xh = aluekerroin.

Hulevesimaksu = X * K * S * C * V, jossa
X = hulevesimaksun yksikköhinta
K = kiinteistökerroin
S = läpäisemättömyyskerroin
C = valuma-aluekerroin ja
V = vähennyskerroin.

Kuntaliitto on julkaissut ohjeen julkisoikeudellisen 
hulevesimaksun määrittämiseksi vuonna 2015. 
Ehdotettu hulevesimaksun laskentakaava perus-
tuu muuttumattomiin kiinteistön ominaisuuksiin, 
maksujen määrittämisen yksinkertaisuuteen sekä 
on mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteiden 
mukainen. Ehdotus hulevesimaksun laskentakaa-
vaksi on:
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Taloushallinto palvelee vesihuoltolaitoksia kuten 
muitakin organisaatioita. Taloushallinto palvelee 
yrityksen, viraston tai muun organisaation arkisia 
toimintoja sekä tavoitteiden saavuttamista. Erilais-
ten rahaan liittyvien toimintojen ja lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen lisäksi taloushallinto tuot-
taa johdolle tärkeää tietoa toiminnan ohjauksen ja 
suunnittelun tarpeisiin. Taloushallinnon keskeisim-
piä tehtäviä ovat taloussuunnittelu, taloudellisen 
tiedon tuottaminen, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintar-
kastus, sekä rahoitus ja investoinnit. (KEHA-kes-
kus, 2019).

Taloussuunnittelun avulla ohjataan yrityksen tai 
organisaation rahojen ja varallisuuden käyttöä. 
Suunnittelun lähtökohtina ovat toteutuneet tulokset, 

taloudellinen tilanne ja tavoitteet tulevalle toiminta-
kaudelle. (KEHA-keskus, 2019).

Taloushallinnon yksi tärkeimmistä tehtävistä on 
tuottaa tietoa yrityksen tai organisaation taloudesta 
johdolle ja omistajille päätöksentekoa varten. Täs-
mällisiä taloustietoja sisältäviä raportteja ovat esi-
merkiksi yritysten tilinpäätökset. Tilinpäätökseen 
sisältyvästä tuloslaskelmasta voidaan tehdä pää-
telmiä toiminnan kannattavuudesta. (KEHA-kes-
kus, 2019).

Kirjanpito on yrityksen tai kirjanpitovelvollisen 
organisaation taloudellisten tapahtumien muistiin-
merkitsemisjärjestelmä ja yhteenveto taloudellisis-
ta tapahtumista, joissa se on ollut osapuolena. Tuo-
toksena syntyy lakisääteisiä raportteja, joita ovat 
tuloslaskelma, tasekirja, näiden liitetiedot, rahoi-
tuslaskelma ja toimintakertomus. (KEHA-keskus, 
2019).

Investoinnit ovat välttämättömyyksiä toimintaa 
aloitettaessa tai laajennettaessa sekä muuttuvien 
ympäristö- ym. vaatimusten täyttämiseksi. Johdon 
laskentatoimi tms. avustaa yrityksen johtoa inves-
tointeihin liittyvissä päätöksentekotilanteissa. (KE-
HA-keskus, 2019).

Laskentatoimi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoi-
seen. Sisäinen laskenta tarjoaa vesihuoltolaitoksel-
le työkaluja yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen 
oikeaan suuntaan sekä kertoo, kuinka asetettui-
hin tavoitteisiin on päästy. Ulkoinen laskentatoimi 
koostuu kirjanpidosta ja vesihuoltolaitoksen ulkoi-
sille sidosryhmille tarkoitetuista raportoinneista. Ul-
koisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi verottaja, muut 
viranomaiset ja sijoittajat. Tilinpäätös ja verotuk-
seen liittyvät raportit ovat tärkeimpiä ulkoisen las-
kentatoimen tuotoksia. (Visma, 2019).

4. Vesihuoltolaitosten taloushallinto
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4.1 Tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta säätävät lait
Vesihuoltolain luvun 4 pykälässä 20 säädetään 
mm. vesihuollon eriyttämisestä kirjanpidossa, toi-
mintakertomuksesta, tilinpäätöstietojen ja toiminta-
kertomuksen tarkastamisesta, tilinpäätöstietojen, 
toimintakertomuksen, toimitusehtojen ja tunnuslu-
kujen julkistamisesta. Vesihuoltolaki koskee kaikkia 
vesihuoltolaitoksia koosta ja yhtiömuodosta riippu-
matta.

Kirjanpitolaissa 1336/1997 säädetään yleises-
ti kirjanpidosta, liiketapahtumien kirjaamisesta ja 
kirjanpitoaineistosta, tilinpäätöksestä ja toimin-
takertomuksesta, tilinpäätöseriin liittyvistä mää-
ritelmistä, arvostus- ja jaksotussäännöksistä, 
konsernitilinpäätöksestä ja kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien mukaan laadittavista tilinpäätöksis-
tä. Kirjanpitolaki koskee kaikkia vesihuoltolaitoksia 
yhtiömuodosta riippumatta, mutta mikro- ja pienyri-
tyksille se antaa helpotuksia.

Kuntalain 410/2015 talousosassa pykälässä 120 
säädetään liikelaitoksen taloudesta, mm. tilinpää-
töksestä ja sen käsittelystä kuntaorganisaatiossa.

Osakeyhtiölain 8 luvun pykälissä 3 – 11 sääde-
tään tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Pykälissä määrätään kirjanpitolain soveltamises-
ta, tilikaudesta, toimintakertomuksesta, toiminta-
kertomuksen tiedoista lähipiirilainoista, rakenne- ja 
rahoitusjärjestelyistä ja omista osakkeista, kon-
sernitilinpäätöksestä, tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen rekisteröimisestä sekä kirjanpitolau-
takunnan ohjeista ja lausunnoista. Osakeyhtiölaki 
koskee osakeyhtiömuotoisia vesihuoltolaitoksia, 
mutta antaa helpotuksia mikro- ja pienyritysten ko-
koisille vesihuoltolaitoksille.

Osuuskuntalain 421/2013 luvun 8 pykälissä 
3 – 12 säädetään kirjanpitolain soveltamisesta, ti-
likaudesta, toimintakertomuksesta, toimintaker-
tomuksen tiedoista lähipiirilainoista, rakenne- ja 
rahoitusjärjestelyistä ja omista osuuksista ja osak-
keista, konsernitilinpäätöksestä, tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen rekisteröimisestä, kirjanpito-
lautakunnan ohjeista ja lausunnoista ja konsernis-
ta. Osuuskuntalaki koskee osuuskuntamuotoisia 
vesihuoltolaitoksia.

4.2 Tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen sisältö
Vesihuolto ja huleveden viemäröinti tulee eriyttää 
kirjanpidossa muista toiminnoista. Vesihuollolle on 
tilikausittain laadittava seuraavat tilinpäätöstiedot:
• tase
• tuloslaskelma
• rahoituslaskelma
• ylläolevien liitteet esitettäviksi

Vesihuoltolaitoksen tulee liittää tilinpäätökseensä 
kirjanpitolain mukainen toimintakertomus. Toimin-
takertomuksen avulla lisätään vesihuoltolaitoksen 
toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä ja annettaan 
vertailukelpoinen kuva vesihuollon hintatasosta, te-
hokkuudesta, laadusta ja kannattavuudesta erityi-
sesti vesihuoltolaitosten asiakkaille.

Toimintakertomuksen tulee antaa sellaista talou-
dellista ja muuta informaatiota vesihuoltolaitoksen 
toiminnasta ja sen tuloksesta, joka ei ilmene tilin-
päätöksestä, mutta jota vesihuoltolaitos pitää mer-
kityksellisenä sidosryhmien arvioidessa päättyneen 
tilikauden tulosta ja vastaista kehitystä. Toiminta-
kertomus selventää tilinpäätöstä, ja sen on tarvit-
taessa kuvattava niitä olosuhteita ja tapahtumia, 
jotka vaikuttivat siihen, millaiseksi tilikauden tulos 
ja taloudellinen asema muodostuivat. Kirjanpitolain 
mukaan toimintakertomuksessa annetaan tiedot 
vesihuoltolaitoksen toiminnan kehittymistä koske-
vista tärkeistä seikoista. Siinä on arvioitava merkit-
tävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, muita liike-
toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja sekä 
taloudellista asemaa ja tulosta. Arvion tulee sisäl-
tää keskeisimmät tunnusluvut liiketoiminnan sekä 
taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi. 
Toimintakertomuksessa tulee kirjanpitolain perus-
teella esittää tiedot myös olennaisista tapahtumista 
tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio tule-
vasta kehityksestä sekä selvitys tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan laajuudesta. Vesihuoltolain mukaisten 
vesihuollon ja huleveden viemäröinnin tunnusluvut 
saadaan VEETIstä. Vesihuoltolaitoksen on sisälly-
tettävä sekä vesihuoltolain vaatimat tiedot että kir-
janpitolain mukaiset tiedot toimintakertomukseen-
sa. Pienyritystä suuremman vesihuoltolaitoksen on 
lisäksi huomioitava osuuskuntalain ja osakeyhtiö-
lain vaatimukset toimintakertomuksessa esitettä-
vistä tiedoista.
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Kirjanpidollisesti toimintakertomus on eriytetty tilin-
päätöksen sisällöstä. Tilinpäätökseen on liitettävä 
kirjanpitolain mukainen toimintakertomus, jos kir-
janpitovelvollinen on:
• julkinen osakeyhtiö
• sellainen osuuskunta tai yksityinen osakeyhtiö, 

joka ei ole mikro- tai pienyritys; tai
• yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö (pörs-

siyhtiö, pankki ja vakuutusyhtiö).

Huomattavaa on, että jos vesihuoltolaitos on mikro- 
ja pienyrityskokoluokkaan kuuluva, tulee sen silti 
noudattaa vesihuoltolain erityisiä säännöksiä riip-
pumatta kirjanpitolain helpotuksista, ja laatia kirjan-
pitolaissa tarkoitettu toimintakertomus. Kokoluokat 
on esitetty taulukossa 4.1. Tarkemmin siihen sisäl-
lytettävät tiedot on lueteltu liitteessä (liite 1).

Taulukko 4.1 Yritysten jaottelu kokoluokkiin Suomessa
Kokoluokka Taseen loppusumma Liikevaihto Tilikauden aikainen
Suuryritys* 20 000 000 € 40 000 000 € keskim. 250 hlö

Pienyritys** 6 000 000 € 12 000 000 € keskim. 50 hlö

Mikroyritys 350 000 € 700 000 € keskim. 10 hlö

*tilikauden aikana ylittyy vähintään kaksi arvoista
**tilikauden aikana ylittyy enintään yksi arvoista
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5.1 Vesihuoltolaitoksen toi-
minnan läpinäkyvyys
Vesihuollon palvelujen turvallisuuden ja hinnan 
kohtuullisuuden kannalta on olennaista, että vesi-
huoltolaitoksen toiminta ja taloudenpito hoidetaan 
asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja 
talouden läpinäkyvyyttä kehitettiin vesihuoltolain 
päivityksessä ulottamalla vesihuoltolaitoksen kir-
janpidon eriyttämisvelvollisuus kunnallisten laitos-
ten lisäksi monialayrityksen osana toimiviin laitok-
siin. Vesihuoltolain 20 pykälän avulla edistetään 
vesihuoltolaitoksen toiminnan läpinäkyvyyttä laitok-
sen toimintamuodosta riippumatta. (HE218/2013, 
2013).

Vesihuoltolain mukaan vesihuollolle ja huleve-
den viemäröinnille laaditaan erillinen tase ja tu-
loslaskelma sekä toimintakertomus. Vesihuollon ja 
huleveden viemäröinnin kirjanpidon eriyttämisen 
avulla on mahdollista arvioida, missä määrin ve-
sihuollosta ja huleveden viemäröinnistä perittävät 
maksut kattavat palvelujen tuottamisesta aiheutu-
vat kustannukset pitkällä aikavälillä ja ovatko mak-
sut kohtuullisia. Huleveden viemäröinti saattaa vai-
kuttaa merkittävästi vesihuoltolaitoksen talouteen, 
minkä vuoksi myös sen tulisi olla mahdollisimman 
läpinäkyvää. (HE218/2013, 2013).

Vesihuoltolain mukaan laitoksen tulee julkistaa tilin-
päätös, toimintakertomus ja toimitusehdot samoin 
kuin vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta ja laatua 
kuvaavat tunnusluvut. Laissa säädetään myös ve-
sihuollon tietojärjestelmästä, johon laitoksen tuli-
si toimittaa tiedot palvelujensa hinnoista ja niiden 
määräytymisperusteista sekä toimintaa ja taloutta 
kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat 
tiedot. Vesihuoltolain 20 d pykälässä säädetään 
vesihuollon tietojärjestelmän ylläpidosta ja järjes-
telmään toimitettavista tiedoista. Tietojärjestelmän 
avulla järjestetään vesihuollon tietohuoltoa ja edis-
tetään vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden 
läpinäkyvyyttä. Tietojärjestelmä palvelee niin vesi-
huoltolaitoksen asiakkaita, vesihuoltolaitoksia kuin 
viranomaisiakin. Toiminnan läpinäkyvyys, yhteis-
käyttöinen tiedonhallinta ja mahdollisuus laitosten 
keskinäiseen vertailuun kannustavat vesihuolto-
laitoksia huolehtimaan vesihuollosta kustannuste-
hokkaasti ja mahdollistavat eri tahojen tiedonsaan-
nin sekä vesihuoltolaitoksen toiminnan ja talouden 
seurannan, arvioinnin ja valvonnan. (HE218/2013, 
2013).

Lain mukaisella vesihuoltolaitoksen taloudenpi-
don läpinäkyvyyden parantamisella luodaan edel-
lytyksiä sille, että vesihuollon investointeihin suun-
nattaan riittävästi voimavaroja. 

5. Vesihuollon läpinäkyvyys
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Lain esityksen mukaan tuloutukset tulisi tehdä 
omistajakunnille vasta, kun laitoksen korjausin-
vestointien tarpeet olisi katettu. Vesihuoltolaitosten 
toiminnan ja talouden läpinäkyvyyden lisääminen 
edesauttaa esimerkiksi sen selvittämistä, investoi-
ko laitos riittävästi verkostojen korjaukseen ja yllä-
pitoon. (HE218/2013, 2013).

5.2 Vesihuollon tietojärjestel-
mät

5.2.1 SYKEn ylläpitämä VEETI-
tietojärjestelmä

Vesihuoltolain 119/2001 luvun 4 Vesihuoltolaitok-
sen taloushallinto -pykälässä 20 säädetään myös 
vesihuollon tietojärjestelmästä. Suomen ympäris-
tökeskus ylläpitää vesihuollon tietojärjestelmää 
(VEETI) yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten kanssa. Veetiin toiminta-alueellinen 
vesihuoltolaitos toimittaa raportointivuoden jälkei-
seen huhtikuuhun mennessä seuraavat tiedot:
• Liittyjämäärät
• Vedenotto
• Tekopohjaveden valmistuksen imeytysmäärä
• Verkostoon pumpatun ja laskutetun talousve-

den määrät
• Talousveden käsittelymenetelmät
• Talousveden oston ja myynnin määrät
• Verkkojen pituudet ja materiaalit
• Verkkojen saneeraukset
• Ei luvanvaraisen jätevedenpuhdistamon ohitetut 

ja vastaanotetut vesimäärät
• Vesijohtoverkkojen putkirikkojen määrä
• Jätevesitase
• Taloustietoja
• Investoinnit
• Voimassa olevan luvan ehtojen lukumäärä
• Maksut
• Energian tuotot (biokaasu)
• Energian käytöt

Liitteessä 2 on luetteloitu yksityiskohtaisemmin 
VEETIin toimitettavat tiedot.

Vesihuoltolaitos saa VEETIstä oman laitoksensa 
oleellisia tietoja kätevästi ja voi halutessaan vertai-
luraporttitoiminnolla vertailla toiminnallisia tietoja 
muihin laitoksiin. Tietoja voi verrata aiempiin vuo-
siin ja niistä saa mm. Excel-tulosteen. Järjestelmä 
laskee tunnuslukuja, joiden avulla vesihuoltolaitos 
voi seurata ja kehittää toimintaansa. Vesihuoltolai-
tos saa järjestelmästä toimintakertomukseen tar-
vittavat raportit. Tietojärjestelmästä saadaan myös 
viranomaisten tarvitsemia tietoja, ja tietoja kotimai-
siin tilastoihin ja kansainvälisiin tietopyyntöihin. 
VEETIstä saa kolmenlaisia raportteja: tietosisältö-, 
vertailu- ja vuosiraportteja.

Tietosisältöraportit sisältävät yhden valitun vesi-
huoltolaitoksen vuosittaisista tiedoista koostetun 
raportin. Tietosisältöraportteja ovat:
• Liittyjämäärät-raportti
• Vedenotto-raportti
• Talousvesitase-raportti
• Talousveden osto ja myynti -raportti
• Verkkojen pituuden ja materiaalit -raportti
• Jäteveden vastaanottaminen ja johtaminen 

-raportti
• Energian tuotto ja käyttö -raportti
• Vesisäiliöt-raportti

Vertailuraporteissa esitetään yhden tai useamman 
organisaation tiedot valittavalta ajanjaksolta. Ra-
portteja ovat:
• Organisaation yhteystiedot -raportti
• Taksat-raportti
• Laskuttamattoman veden osuus -raportti
• Verkostoon pumpattu ja laskutettu talousvesi 

-raportti
• Vesi- tai jätevesiverkkoraportit
• Vertailukoontiraportti

Vuosiraportteja ovat tietosisältökoonti-, toimintaker-
tomus- ja tunnuslukuraportit.
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5.2.2 VVY:n Venla-tietojärjestelmä

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETIn lisäksi on ole-
massa vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä 
Venla. Se on Vesilaitosyhdistys VVY:n varsinaisille 
jäsenille tarkoitettu Web-pohjainen vertailujärjes-
telmä, jolla voi verrata omaa toimintaa parhaaseen 
vastaavaan käytäntöön. Vertailua varten on vält-
tämätöntä olla käytettävissä samoilla periaatteilla 
kerättyjä keskeisiä tunnuslukuja. Vertailun avulla 
laitos voi myös seurata oman toimintansa kehitty-
mistä. Vertailujärjestelmässä on kaksi tasoa: laaja 
ja suppea. Laaja taso on maksullinen. Vesihuolto-
laitoksille räätälöityyn vertailujärjestelmään on va-
littu laajalle tasolle 92 ja suppealle tasolle 26 tun-
nuslukua, jotka järjestelmä laskee perustiedosta. 
Laajalla tasolla perustietoja on 177 ja suppealla 
tasolla 53. Mukana olevat vesihuoltolaitokset syöt-
tävät vuosittain nämä perustiedot tunnuslukujär-
jestelmään. Perustiedot ovat valtaosin tietoja, jot-
ka vesihuoltolaitoksilla on muutoinkin jo valmiina. 
Tietojen syöttämisen jälkeen järjestelmässä muka-
na olevat vesihuoltolaitokset voivat vertailla tietoja 
keskenään ja tarvittaessa muodostaa vertailuryh-
miä syvällisempään oman toimintansa kehittämi-
seen. Tunnusluvuista laaditaan kerran vuodessa 
julkinen raportti. (VVY, 2019).
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6.1 Taloudellisia tunnuslukuja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialue käsit-
tää Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. 
Alueella on vesihuoltolaitoksia yhteensä 69 kappa-
letta. Tässä kappaleessa esitetään tunnuslukujen 
kautta alueen vesihuoltolaitosten taloutta. Tiedot 
perustuvat valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään 
VEETI-tietojärjestelmään vuosilta 2015 – 2018.

Tulosten tarkastelussa on syytä huomioida, että 
laitosten tiedot VEETI-järjestelmässä ovat puutteel-
liset. Esim. tieto liikevaihdosta löytyy 39 laitokselta 
(57 % laitoksista) ja tieto tilikauden tuloksesta 61 
laitokselta (88 %).

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6.1) on esi-
tetty alueen toiminta-alueellisten vesihuoltolai-
tosten tilikauden tuloksen jakautuminen eri koko 
luokan laitoksissa. Keskimäärin positiivista talou-
dellista tulosta tekee hieman yli puolet laitoksista. 

6. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
alueen vesihuoltolaitosten talous ja 
maksut

Mitä suurempi laitos, sitä todennäköisempää on 
positiivinen tulos. Pienimmissä, alle 2 000 liittyneen 
asukkaan laitoksissa, positiiviseen tulokseen pää-
see vain noin 15 % laitoksista. Tilastollisesti näyttää 
siltä, että laitoksen tulisi olla kooltaan yli 5 000 liitty-
neen asukkaan kokoinen, jotta toiminta olisi toden-
näköisemmin taloudellisesti kannattavaa. Tuloksiin 
vaikuttavat merkittävästi hetkellisesti mm. suurien 
investointien tekeminen ja uusien vesihuoltoyhtiöi-
den perustamiskulut. Pienten laitosten tulokseen 
vaikuttaa merkittävästi ostoveden ja jätevedenkä-
sittelypalvelujen hankkiminen, sillä monet pienet 
laitokset tukeutuvat ulkopuolisiin palveluihin. Lisäk-
si on otettava huomioon, että tilikauden tuloksessa 
ei näy palautus- ja siirtokelpoisia liittymismaksuja, 
joilla kuitenkin kustannetaan verkon rakentamisku-
luja. Myöskään vesiosuuskuntien palautuskelpoiset 
osuusmaksut eivät näy tilikauden tuloksessa, vaik-
ka se on merkittävä vesiosuuskuntien tulonlähde.
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Taulukko 6.1 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen vesihuoltolaitosten tilikauden tuloksen jakautuminen eri koko luokan laitok-
sissa perustuen keskiarvoihin VEETI-tiedoista vuosilta 2015 – 2018.
Kokoluokka (liittynyttä 
asukasta) Positiivinen tulos (kpl) Negatiivinen tulos (kpl) Yhteensä (kpl)

>20000 6 0 6

>10000 6 0 6

>5000 8 2 10

>2000 3 3 6

<2000 3 18 21
yhteensä 26 (53 %) 23 (47 %) 49

Tiiviimpi yhdyskuntarakenne tekee oletettavasti ve-
sihuollon rakentamisen ja järjestämisen edullisem-
maksi. Taulukossa 6.2 laitosten tilikauden tuloksia 
on tarkasteltu verkoston tehokkuuden, eli kuinka 
monta metriä vesijohtoa verkostossa on suhteessa 
liittyneisiin asukkaisiin, mukaan. Laitoksista, jois-
sa verkostoa on yli 100 m/asukas eli tehokkuus on 
heikko, 4/5 tekee tappiollista tulosta. Yli 50 m/asu-
kas verkostoissa taas 4/5 laitoksista tekee positii-
vista tulosta. Kun edelleen mennään kohti tiiviimpiä 
yhdyskuntarakenteita, positiivista tulosta tekevin 
laitosten suhteellinen määrä lisääntyy. Vaikka tilas-
to näyttää antavan suuntaa oletuksille, tilastossa 
on kuitenkin niin paljon epävarmuustekijöitä lähtö-
tietojen tasosta johtuen, että aukottomia johtopää-
töksiä ei kannata tehdä.

Taulukko 6.2 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen vesihuoltolaitosten tilikauden tuloksen jakautuminen verkoston rakentamistehok-
kuuden mukaan
Metriä vesijohtoa / liittynyt 
asukas Positiivinen tulos kpl Negatiivinen tulos kpl Yhteensä kpl

>100 1 4 5

>50 4 1 5

>20 10 3 13

<20 8 1 9

Alueen vesihuoltolaitoksista 16 laitosta on ilmoit-
tanut tulouttavansa omistajalleen. Tuloutukset ovat 
vaihdelleet välillä 0,4 % – 15,5 % liikevaihdosta. 
Keskiarvo on 8 % liikevaihdosta.

6.2 Maksujen muodostusta-
poja 
Tässä kappaleessa esitetään erilaisia maksujen-
muodostustapoja Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
sen alueen vesihuoltolaitoksissa. Tiedot on koottu 
vesihuoltolaitosten nettisivuilta.

Kaikissa vesihuoltolaitoksissa käyttömaksut pe-
rustuvat kulutukseen (€/m³), kuten vesihuoltolaki 
ohjeistaakin. Perusmaksujen perusteet vaihtele-
vat sitä vastoin laajasti. Taulukossa 6.3 esitetään 
laitosten perusmaksun määrittämistavat talousve-
delle, jätevedelle ja hulevedelle. Yleisin tapa veden 
ja jäteveden perusmaksun määritykselle on vesi-
mittarin kokoon perustuva maksu tai kaikille sama 
kiinteä maksu. Lisäksi kiinteistön käyttötarkoitus voi 
olla maksun peruste. Taulukossa 6.4 esitetään vuo-
sien 2015 – 2018 VEETI-tietojen perusteella laske-
tut minimi- ja maksimiperusmaksut, sekä keskiar-
voperusmaksu alueen vesihuoltolaitoksille.

Taulukko 6.3 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen vesihuoltolaitosten perusmaksujen määritystapa
Perusmaksun määritystapa Vesi Jätevesi Hulevesi
Vesimittarin koon mukaan €/kk tai €/v 18 16 2

Kiinteä €/kk tai €/v 10 10 1

Kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella kiinteä €/v tai €/kk 8 7 0

Asuinkiinteistöt käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden kertoimien mukaan, muut putki-
koon perusteella.

1 1 0

Huoneistoalan mukaan 1 0 0

Kiinteistön kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan 1 1 0

Maksuluokittain e/kk (ei tietoa perusteista) 1 1 0

Mittarikoon ja käyttötarkoituksen mukaan e/kk 1 1 0

Rakennusajankohdan mukaan kiinteä 0 1 0

Tonttikoon mukaan 0 0 1
Kaikki yhteensä (/69) 41 38 4
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Liittymismaksun määritystapa vaihtelee. Yleisin on 
liittymismaksun määrittäminen kaavalla, joka ottaa 
huomioon erilaisten kertoimien avulla kiinteistön 
käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käy-
tön. Taulukossa 6.5 esitetään alueen vesihuolto-
laitosten liittymismaksun määrittämistavat talous-
vedelle, jätevedelle ja hulevedelle. Taulukossa 6.6 
esitetään vuosien 2015 – 2018 VEETI-tietojen pe-
rusteella lasketut minimi- ja maksimiliittymismak-
sut, sekä keskiarvoliittymismaksu Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksen alueen vesihuoltolaitoksille.

Taulukko 6.4 VEETI-tietojen (2015 – 2018) mukaiset laskennalliset perusmaksut ja keskiarvoperusmaksu alueen laitoksille.
Talousvesi Jätevesi Hulevesi
Min – Max ka Min – Max ka Min – Max ka

Pe
ru

sm
ak

su

Omakotitalo (150 m2) 4 – 272 58 6 – 360 76 14 – 134 13

Rivitalo (600 m2) 4 – 1 786 162 6 – 1 786 175 44 – 312 35

Kerrostalo (2500 m2) 4 – 11 160 341 6 – 11 160 346 61 – 5 580 153

Taulukko 6.5 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen toiminta-alueellisten laitosten liittymismaksujen perusteet
Liittymismaksun peruste Talousvesi Jätevesi Hulevesi
Käyttötarkoituksen/laajuuden/palveluiden mukaan 34 33 5

Pientalot ja asuinkiinteistöt erikseen 11 11 1

Putkikoon/mittarikoon/mitoitusvirtaaman mukaan 6 6 2

Kerrosalan mukaan 4 4 1

Muu, ei määritelty 3 4 1

Huoneistoalan mukaan 1 0 0
Kaikki yhteensä (/69) 42 41 8

Taulukossa 6.7 esitetään alueen vesihuoltolaitos-
ten muita käytössä olevia maksuja. Taulukossa esi-
tettyjen lisäksi yksittäisillä laitoksilla oli käytössään 
varausmaksu ja lauttalisä, siirtomaksut, pakettihin-
toja liittyjille, kalustomaksuja, jokivesimaksu, ra-
kentamiskuluhinnasto, tonttijohdon sulatusmaksu 
ja päivystyskäyntimaksu.

Taulukko 6.7  Alueen vesihuoltolaitosten muita maksuja
Muita maksuja KPL
Lisäliittymismaksut 20

Venttiilin sulku- ja avausmaksu 19

Vesimittarin tarkastusmaksu 18

Sammutusvesilaitteistomaksuja 16

Vesimittarin luentamaksu 15

Vesimittarin vaihto 12

Asennustyömaksu, suunnitelmien tarkastusmaksu, tuntityömaksu yms. 11

Vesimittarin irrotus- ja takaisinkiinnitysmaksu 9

Lietteiden vastaanottomaksu 9

Alueellisia maksuja/kertoimia 7

Lisämittarin maksu 6

Turha käynti 2

Tarvikemaksuja 2

Taulukko 6.6 VEETI-tietojen (2015 – 2018) mukaiset laskennalliset liittymismaksut ja keskiarvoliittymismaksu alueen laitoksille.
Talousvesi Jätevesi Hulevesi
min – max ka min – max ka min – max ka

Li
itt

ym
is

-
m

ak
su

Omakotitalo (150 m2) 527 – 18 000 2 350 795 – 12 800 3 595 176 – 2 480 469

Rivitalo (600 m2) 1 200 – 10 981 5 267 1 200 – 15 624 6 340 500 – 8 928 1 233

Kerrostalo (2 500 m2) 1 500 – 45 750 16 831 1 500 – 65 100 20 283 500 – 37 200 4 218
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Alla on esiteltynä kootusti tietoja pilottilaitosten 
antamista taloustiedoista. Luvut ovat pyöristettyjä 
vuoden 2018 tietoja.

Taulukossa 7.1 esitetty verkostorakenteen te-
hokkuus on laskettu jakamalla VEETIssä ilmoitettu 
vuoden 2018 verkostopituus saman vuoden koko-
naisliittyjämäärällä.

7. Pilottilaitosten talouden tunnuslukuja

Taulukko 7.1 Pilottilaitosten liittyjämäärät, laskutetun talous- ja jäteveden määrät sekä verkostorakenteen tehokkuusluvut sekä ta-
lous- että jätevesiverkostolle 2018.

Laitos Liittyjät vesi 
(kpl asukasta)

Liittyjät 
jätevesi (kpl 
asukasta)

Laskutettu 
vesi (m³/v)

Laskutettu 
jätevesi (m³/v)

Verkosto-
rakenteen 
tehokkuus vesi 
(m verkostoa /
asukas)

Verkostoraken-
teen tehok-
kuus jätevesi 
(m verkostoa /
asukas)

A 84 200 78 400 5 279 000 4 468 000 10 10

B 11 400 8 900 1 406 000 1 113 000 35 25

C 7 400 3 100 734 000 242 000 50 25

D 6 100 5 500 461 000 410 000 25 20

E 1 900 1 500 189 000 66 000 80 55

F 1 300 500 168 000 22 000 100 65

G  700*  400* 14 000 9 000 305 410

*liittyneiden kiinteistöjen määrä

Taulukossa 7.2 on esitetty hulevedestä aiheutuvat 
kulut vesihuoltolaitokselle ja perusmaksukertymä 
hulevedelle vuodelta 2018. Lisäksi, jos huleveteen 
on kohdistunut muita tuloja, on ne esitetty.

Hulevedestä aiheutuu kuluja neljälle pilottilaitok-
selle seitsemästä. Maksuja hulevedelle kohdistavat 
vain kaksi näistä. Nämä maksut eivät kokonaisuu-
dessaan kata huleveden kuluja, mutta ero on mer-
kityksetön (alle 10 % kuluista).

Taulukko 7.2 Pilottilaitosten huleveden talouslukuja 2018
Laitos Kiinteät tulot (e/v) Muut tulot (e/v) Kulut (e/v)
A 1 032 000 - -1 087 000

B - - -17 000

C 6 000 58 000 -69 000

D - - -

E - - -

F - - -2 000

G - - -
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8.1 Pilottilaitosten mielikuvat 
kiinteiden ja muuttuvien kulu-
jen suhteesta

Pilottilaitosten haastatteluissa laitoksen edustajista 
neljä seitsemästä arvioi, että maksujen kohdentu-
vuus toteutuu, kun puhutaan käyttömaksujen koh-
dentumisesta käyttökuluihin ja kiinteäluonteisten 
maksujen kohdentumisesta kiinteisiin kuluihin.

Kaikista laitoksista vain kahdella kohdentuvuus 
toteutuu niin, että jäteveden käyttömaksuilla pys-
tyttiin yli 90 % osuudella kattamaan jäteveden 

muuttuvat kulut. Kohdentuvuutta käsitellään myö-
hemmin tarkemmin kappaleessa 8.2.

Kaikki pilottilaitosten edustajat näkivät, että ta-
lousveden ja jäteveden jaottelussa on epätasapai-
noa, ja että mahdollisesti talousveden tuloilla ka-
tetaan jäteveden kuluja. Pilottivesihuoltolaitosten 
vuoden 2018 tuloslaskelmien mukaan:

- talousvesipuoli teki voittoa jätevesipuolen teh-
dessä tappiota laitoksissa C ja E
• talousvesipuoli teki enemmän voittoa kuin jäte-

vesipuoli laitoksessa A
• talousvesipuoli teki vähemmän tappiota kuin 

jätevesipuoli laitoksessa F
• talousvesipuoli teki tappiota jätevesipuolen 

tehdessä voittoa laitoksessa D
• talousvesipuoli teki vähemmän voittoa kuin 

jätevesipuoli laitoksessa B
• talousvesipuoli teki enemmän tappiota kuin 

jätevesipuoli laitoksessa G

Täten laitosten epäily siitä, että talousveden tuloilla 
katetaan jäteveden kuluja, osui oikeaan kolmessa 
seitsemästä laitoksesta.

Taulukossa 8.1 esitetään kiinteiden kulujen 
osuus kaikista kuluista pilottivesihuoltolaitoksil-
la. Kiinteiden kulujen osuus vaihtelee 44 % … 
77 %:iin. Vesilaitosyhdistyksen VVY:n mukaan tyy-
pillisesti vesihuoltolaitoksissa kulut jakautuvat 80 % 
kiinteille ja 20 % muuttuville kuluille.

8. Pilottilaitosten talouden muutostarpeet

Taulukko 8.1 Kiinteiden kulujen osuus kaikista kuluista vuonna 
2017 ja 2018
Kiinteiden kulujen osuus 2018 2017
Laitos A 69 % 74 %

Laitos B 44 % 43 %

Laitos C 71 % 70 %

Laitos D 58 % 56 %

Laitos E 72 % 73 %

Laitos F 65 % 65 %

Laitos G 77 % 85 %
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Haastattelussa kuusi seitsemästä laitoksen edus-
tajasta arvioi ennen laskelmia nähtyään kiinteiden 
kulujen osuuden oikeaan suuruusluokkaan. Vain 
laitoksen B tulos poikkesi merkittävästi arviosta 
ollen erittäin matala. Tähän vaikuttanee laitoksen 
ostopalveluna hankkima jätevedenpuhdistus, jonka 
vaikutus oli odotettua suurempi.

Taulukossa 8.1 ei ole nähtävissä samanlaista 
selkeää trendiä, kuten edellisen kappaleen taulu-
kon 7.1 tehokkuusluvuissa – mitä suurempi laitos, 
sitä pienempi osuus verkoston kuluista osuu asi-
akkaalle. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suuremmilla 
laitoksilla on pienempi kiinteiden kulujen osuus kai-
kista kuluista. Vaikuttaa myös siltä, että jos laitos 
käyttää ostopalvelua, laskee se kiinteiden kulujen 
osuutta merkittävästi, sillä laitosten varoja ei me-
ne vesilaitosten tai jätevedenpuhdistamoiden yllä-
pitoon.
• Laitos A on suurin laitos ja sen kiinteiden ku-

lujen osuus kaikista kuluista on suurempi kuin 
suuren laitoksen B tai keskikokoisen laitoksen 
D. Tämä johtunee siitä, että laitos A ei osta 
veden- tai jätevedenkäsittelyään muualta. 
Laitokset B ja C ostavat jätevedenkäsittelynsä 
muualta.

• Laitoksen B kiinteiden kulujen osuus on matala 
verrattuna kaikkiin muihin laitoksiin, johon vai-
kuttanee laitoksen suuri koko ja ostopalveluna 
hankittu jätevedenkäsittely.

• Keskikokoisien laitoksien C ja E muuttuvien 
kulujen osuudet poikkeavat merkittävästi vain 
laitoksien B ja D osuuksista. Ero edellä mainit-
tuihin johtunee siitä, että laitokset C ja E eivät 
osta vedenkäsittelyään muualta. Molemmilla 
laitoksilla on myös melko laaja verkosto suh-
teessa käyttäjämäärään.

• Keskikokoisen laitoksen D suhde poikkeaa 
merkittävästi kaikista muista laitoksista paitsi 
laitoksesta F. Ero johtunee siitä, että myös 
laitos F ostaa osan veden- ja jätevedenkäsitte-
lystään muualta.

• Laitoksen F suhde on alempi kuin voisi odottaa 
sen kokoluokasta edellä mainitusta syystä, että 
se käyttää ostopalveluja.

• Laitos G ostaa myös veden- ja jätevedenkäsit-
telynsä muualta, mutta sen kiinteiden kulujen 
osuus on korkein tässä listassa, koska myös 
sen verkostorakentamisen tehokkuusluku (ks. 
Taulukko 7.1) on heikoin. Keskiarvotuloksissa 
ero muihin laitoksiin on huomattava.

8.2 Huomioita pilottilaitosten 
tunnusluvuista

Kappaleessa esitetään vesihuoltolaitosten muut-
tuvien ja kiinteiden kulujen ja tulojen suhteelliset 
osuudet. Kuvaajissa (Kuvat 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.7 ja 8.8) verrataan vain perus- ja käyttömaksu-
kertymiä kaikkiin kuluihin, joten laitos saattaa tehdä 
positiivista tulosta, vaikka kuvaajissa näyttäisi kulu-
jen ja tulojen kohdentumisen jäävän vajaaksi.

Kiinteitä kuluja arvioitiin olevan tuloslaskelman 
mukaisten ryhmien perusteella henkilöstökulut, 
poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot ja -ku-
lut sekä verot, ja osa aineet, tarvikkeet ja tavarat 
-ryhmästä, sekä osa liiketoiminnan muista kuluis-
ta (osuus vaihteli vesihuoltolaitoksittain). Muuttuvia 
kuluja tuloslaskelman mukaisista ryhmistä lasket-
tiin olevan ulkopuoliset palvelut, loput aineet, tar-
vikkeet ja tavarat -ryhmästä sekä loppuosa liiketoi-
minnan muista kuluista (ks. Kuva 8.1).

Kuva 8.1 Kulujen jakautuminen muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin, ja niitä vastaavat esimerkkiotsikot tuloslaskelmassa
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Laitos A:n kuluista yli kaksi kolmasosaa tulee talo-
usveden ja jäteveden kiinteistä kuluista. Viidesosa 
kuluista tulee jäteveden muuttuvista kuluista ja lo-
put talousveden muuttuvista kuluista. Puolet tulois-
ta tulee jäteveden käyttömaksuista ja kolmasosa 
talousveden käyttömaksuista. Loput tuloista jakau-
tuvat tasan talous- ja jätevesiverkon perusmaksuil-
le. Kohdentuvuuden toteutumiseksi perusmaksuja 
tulisi nostaa huomattavasti ja käyttömaksuja alen-
taa (ks. Kuva 8.2).

Laitos B:n kuluista kaksi viidesosaa on muuttu-
via jäteveden kuluja ja kolmasosa kiinteistä talo-
usveden kuluja. Seitsemäsosa on muuttuvia talo-
usveden kuluja ja loput jäteveden kiinteitä kuluja. 
Melkein kaksi kolmasosaa tuotoista tulee jäteveden 
käyttömaksuista ja kolmasosa talousveden käyt-
tömaksuista. Jäljelle jäävä osuus on jakautunut 
kummankin perusmaksukertymän kesken. Perus-
maksuja tulisi nostaa, erityisesti talousveden pe-
rusmaksuja, kun taas talousveden käyttömaksua 
laskea (ks. Kuva 8.3).

Kuva 8.3 Laitoksen B kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut
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Laitos C:n suurimmat kulut ovat kiinteitä talous-
veden kuluja, kun taas pienin kululuokka ovat ta-
lousveden muuttuvat kulut. Jäteveden kulut ovat 
melko tasan, kiinteitä ollen hieman enemmän. 
Tuloista taas melkein puolet tulevat talousveden 
käyttömaksuista, loput suuruusjärjestyksessä jäte-
veden käyttömaksut, talousveden perusmaksut ja 
jäteveden perusmaksut. Kohdentuvuuden toteutu-
miseksi perusmaksuja tulisi nostaa huomattavasti, 
erityisesti jäteveden (ks. Kuva 8.4).

Kuva 8.4 Laitoksen C kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut
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Laitos D:n kuluista yli kolmasosa tulee talousve-
den kiinteistä kuluista, mutta melkein kolmasosa tu-
lee jäteveden muuttuvista kuluista. Noin neljäsosa 
tulee jäteveden kiinteistä kuluista ja loput talous-
veden muuttuvista kuluista. Tuloista taas melkein 
kaksi kolmasosaa tulee jäteveden käyttömaksuista 
ja kolmasosa talousveden käyttömaksuista, ja loput 
4 % jakaantuvat kummankin verkoston perusmak-
suille. Kohdentuvuuden toteutumiseksi perusmak-
suja tulisi nostaa huomattavasti ja käyttömaksuja 
alentaa (ks. Kuva 8.5).

Kuva 8.2 Laitoksen A kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut
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Laitos E:n kuluista melkein puolet tulevat jäteve-
den kiinteistä kuluista, melkein neljäsosa talousve-
den kiinteistä kuluista, melkein viidesosa jäteveden 
muuttuvista kuluista ja loput talousveden muuttu-
vista kuluista. Kuitenkin melkein kolme neljäsosaa 
tuloista tulee käyttömaksuista, eniten talousveden 
käyttömaksuista. Kohdentuvuuden toteutumiseksi 
perusmaksuja tulisi nostaa huomattavasti, erityi-
sesti jäteveden (ks. Kuva 8.6).
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Laitos F:n kuluista yli kaksi kolmasosaa tulee ta-
lousveden ja jäteveden kiinteistä kuluista. Viides-
osa kuluista tulee talousveden muuttuvista kuluista 
ja loput jäteveden muuttuvista kuluista. ¾ tuloista 
tulee talousveden käyttömaksuista ja viidesosa 
jäteveden käyttömaksuista. Loput tuloista tulevat 
talousveden perusmaksuista. Talousveden perus-
maksuja tulisi nostaa merkittävästi ja ottaa vastaa-
vat maksut käyttöön myös jätevedelle (ks. Kuva 
8.7).

Kuva 8.5 Laitoksen D kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Laitos D tulot Laitos D menot

Kiinteät TV Kiinteät JV Muuttuvat TV Muuttuvat JV

Kuva 8.6 Laitoksen E kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut
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Kuva 8.7 Laitoksen F kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut
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Laitos G:n kuluista yli puolet on kiinteitä talousve-
den kuluja ja neljäsosa kiinteitä jäteveden kuluja. 
Melkein kuudesosa on muuttuvia talousveden ku-
luja ja loput muuttuvia jäteveden kuluja. Tuloista yli 
kolmasosa tulee talousveden perusmaksuista ja 
melkein kolmasosa talousveden käyttömaksuista, 
ja n. kuudesosat tuloista tulevat jäteveden perus- 
ja käyttömaksuista. Perusmaksuja tulisi nostaa (ks. 
Kuva 8.8).

Kuva 8.8 Laitoksen G kiinteät ja muuttuvat tulot ja kulut
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8.3 Kulujen osuudet liittynyttä 
asiakasta tai kuutiota kohden 
Kuvasarjassa (Kuva 8.9) esitetään vesi- ja jätevesi-
puolille kuluista lasketut muuttuvat ja kiinteät osuu-
det. Muuttuvat osuudet on kohdistettu vesi- tai jä-
tevesikuutiolle. Kuvasarjassa on myös laskettuna 
käyttö- ja perusmaksukertymistä vastaavasti las-
ketut osuudet. Esitetyt luvut eivät ole perusmaksu-
ja tai käyttömaksuja, vaan ne kuvaavat kulujen ja 
maksutuottojen kohdentumista.

Suurimmassa osassa pilottilaitoksia muuttuva 
osuus kuutiota kohden on pienempi kuin käyttö-
maksukertymästä laskettu osuus.

Kaikilla pilottilaitoksilla perusmaksut ovat liian 
pienet, jos tarkastellaan vain kiinteiden kulujen 
osuuksia liittynyttä asukasta kohden verrattuna pe-
rusmaksukertymä liittynyttä asukasta kohden. Tar-
vittava perusmaksu olisi 2 – 12 kertainen olemassa 
olevaan veden perusmaksukertymään verrattaes-
sa. Jäteveden perusmaksukertymään verrattaessa 
maksujen tulisi olla 3 – 9 kertaisia, jollei oteta lu-
kuun laitosta F, jolla ei ole jäteveden perusmaksua 
käytössään.

Parhaiten perusmaksu on kohdallaan laitoksen 
E talousveden perusmaksussa. Laskennallisesti 
kuitenkin kiinteiden kulujen osuus liittynyttä asu-
kasta kohden on 23 % suurempi kuin nykyinen pe-
rusmaksukertymästä laskettu osuus. Laitoksella E 
jäteveden perusmaksukertymän tulisi olla 5-kertai-
nen nykyiseen kertymään verrattuna, jos se lasket-
taisiin suoraan kiinteiden kulujen osuudesta.

Käyttö- tai perusmaksuja ei kuitenkaan kannata 
koostaa vain muuttuvien ja kiinteiden kulujen avul-
la. Tällöin jää huomioimatta lain määräys tarpeen 
tullen edistää veden säästäväistä käyttöä ja jäte-
veden määrän vähentämistä, sekä ehkäistä haital-
listen aineiden johtamista viemäriin. Tämä johtuu 
siitä, että käyttömaksuista muodostuisi liian pieniä. 
Laitos A kokee, että heillä perittävät maksut toteut-
tavat hyvin edellä mainitun vesihuoltolain kohdan.



Kuva 8.9 Kuvasarja muuttuvien ja kiinteiden kulujen osuudesta kuutiota tai liittynyttä asukasta kohden 
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9. Hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia
Tässä selvitystyössä on ilmennyt seuraavat merkit-
tävimmät havainnot, jotka halutaan nostaa esille:
• Mitä pienempi vesihuoltolaitos, sitä todennä-

köisemmin se ei pysty kattamaan toimintaansa 
omilla maksutuotoillaan.

 - Tiivis yhdyskuntarakenne näyttää edesautta-
van vesihuoltolaitoksen positiivisen tuloksen 
tekemistä.

 - Pienet vesihuoltolaitokset kokevat poliittista 
painostusta pitää vesihuoltomaksut naapuri-
kuntien tasolla.

 - Liittymismaksut eivät näy maksukertymänä, 
jos ne ovat palautus- ja siirtokelpoisia.

• Maksujen kustannusvastaavuus toteutuu hei-
kosti:

 - käyttömaksujen osuus tuloista on suuri, vaik-
ka muuttuvien kustannusten osuus on pieni

 - jätevesipuolen kuluja katetaan talousvesi-
puolen tuloilla

 - liittymismaksut eivät vastaa rakentamiskus-
tannuksia.

• Vesihuoltolaitosten valvontaa ja keskinäistä 
benchmarkingia varten kerättävät tiedot eivät 
ole kaikille laitoksilla ajan tasalla VEETI-järjes-
telmässä (vesihuoltolain 20d pykälän vaatimus).

Seuraavissa kappaleissa on tuotu esille, edellä esi-
tetyt näkökulmat muistaen, hyviä käytäntöjä ja ke-

hittämistoimenpiteitä vesihuoltolaitosten taloudelli-
sen ja kestävän toiminnan kehittämiseen.

9.1 Vesihuoltolaitosten lai-
toskoon kasvattaminen

Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, 
ohjaus ja järjestäminen -selvityksessä (Berninger, 
ym., 2018) arvioitiin vesihuoltoalan rakennemuu-
toksen hyötyjä ja siihen tarvittavia ohjauskeinoja. 
Selvityksessä rakennemuutoksella tarkoitetaan si-
tä, että vesihuoltoa hallinnoitaisiin nykyistä suurem-
missa yksiköissä tavoitteena tulevaisuuden kestä-
vä vesihuolto.

Selvityksen mukaan rakennemuutosta tarvitaan, 
koska vesihuoltoala ei ole kehittynyt riittävästi 
markkinatalouden normaalien kehityskannustimien 
lähes puuttuessa. Lisäksi vesihuoltolaitoksilla ole-
vat kuntakytkökset aiheuttavat pieniä laitoskokoja 
ja erikoisosaamisen kehitys- ja rahoitusresurssien 
vähyyttä. Samalla tiivis yhteys kunnan talouteen on 
ohjannut liittyjiltä perittyjä vesimaksutuloja muiden 
peruspalveluiden tarpeisiin. 

Suurimpia haasteita aiheuttavat saneerausvelka, 
resurssien riittävyys ja osaamisen vähentyminen. 
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9. Hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia Valtaosa pienistä kuntaomisteisista laitoksista koh-
taa toiminnassaan haasteita, joita ovat esimerkiksi 
häiriöt veden laadussa ja toimittamisessa, johdon 
ja käyttöhenkilöstön osaamis- ja resurssivaje, tie-
donhallinnan puutteet, saneeraustoiminnan vähäi-
syys sekä muut taloudelliset haasteet. (Berninger, 
ym., 2018)

Pienet kuntaomisteiset laitokset muodostuvat 
25 suurimman kaupungin ulkopuolella toimivista 
noin 400 laitoksesta, joiden vedentuotantomäärät 
vastaavat noin 40 prosenttia Suomen vesihuollos-
ta. Kuntaomisteisten laitosten lisäksi Suomessa on 
arvioiden mukaan toista tuhatta asiakkaiden omis-
tamaa yksityisomisteista vesihuoltolaitosta (pää-
osin osuuskuntia). Nämä vesihuoltolaitokset toi-
mivat usein talkoovoimin ja ilman ammattimaista 
vesihuolto-osaamista, ja ne kohtaavat merkittäviä 
haasteita vesihuoltoinfrastruktuurin ikääntyessä ja 
nykyisten aktiivijäsenten jättäytyessä pois toimin-
nasta. Viimekädessä vaikeuksissa olevan osuus-
kunnan toiminta saattaa joutua kunnan vastatta-
vaksi. (Berninger, ym., 2018).

Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakoin-
ti, ohjaus ja järjestäminen -selvityksessä esitetään 
ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen ohjaus-
keinoja, joilla pyritään edistämään vesihuoltoalan 
rakennemuutosta.

Pilottivesihuoltolaitoksia haastateltiin tätä raport-
tia varten myös vesihuoltoalan rakennemuutokses-
ta. Vastauksissa kaikkien seitsemän laitoksen johto 
suhtautui rakennemuutokseen ja ohjauskeinoihin 
positiivisesti. Kaksi suurinta laitosta korostivat, et-
tä ohjauskeinojen tulisi olla luonteeltaan ohjaavia. 
Kaksi pienintä taas, että niiden tulisi olla jopa mää-
rääviä. Pienimmillä laitoksilla laitoksien toiminta 
on vahvasti sidottu kunnalliseen politiikkaan. Kun-
tapäättäjät saattavat olla vastaan suuremmiksi 
yksiköiksi liittymistä itsemääräämisoikeuden me-
netyksen pelossa sekä epäluulolla yhteistyöstä 
naapurikunnan kanssa. Vesihuoltolaitosten johto 
näkee kuitenkin suurempien yksiköiden hyödyt ja 
toivoo määräävien ohjauskeinojen pakottavan ti-
lannetta parempaan suuntaan. Pieni laitos voi teh-
dä myös positiivista tulosta, mutta laitoksen koosta 
johtuen henkilöresurssit, toimintavarmuus, toimin-
nan taso ja investointivarat ovat riskillisemmät kuin 
suuremmilla yksiköillä. Suuremmissa yksiköissä 
varmuus on parempi, mikä kompensoi mahdolli-
sesti korkeampia kustannuksia.

9.2 Maksujen määritykset 
aiheuttamisperusteen mukai-
sesti
Vesihuoltolaitoksilla on eri tapoja maksujen määri-
tykseen. Tässä on esitelty hyväksi havaittuja tapo-
ja, joita vesihuoltolaitoksilla on jo käytössään, tai 
niille on ehdotettu käytettäväksi.

Hyviä tapoja maksuihin liittyen ovat:
• Maksujen määritys on syytä tehdä vesihuoltolai-

toksen taloustarkastelun pohjalta ja se on hyvä 
tehdä vuosittain budjetoinnin yhteydessä.

 - Laitokset ottavat hinnoittelussa huomioon 
edellisten vuosien tuloksen, kustannusen-
nusteet ja tulevat investoinnit.

 - Maksujen määritystä ei tule perustaa naapu-
rilaitosten maksuihin, joilla saattaa olla erilai-
set tuotanto- ja hallintokustannusrakenteet.

 - Vesihuoltolaitoksen kulut ja tulot voivat 
muuttua vuosittain, ja on hyvän käytännön 
mukaista tarkistaa maksujen kohdentuvuus 
ja kohtuudenmukaisuus vuosittain ennen 
budjetointia seuraavalle vuodelle.

 - Vesihuoltolaitos voi maksujen tarkastukses-
sa käyttää apuna taloushallinto-ohjelmaa, 
jossa on eriteltynä muuttuvat ja kiinteät 
kulut. Taloushallinto-ohjelmaan voi tehdä uu-
den jaotuksen tai merkinnän, jolla merkitään 
kulu joko muuttuvaksi tai kiinteäksi kuluksi 
sen hyväksyntäprosessin aikana. Näin 
taloushallinto-ohjelmasta saadaan suoraan 
tarkasteluun kustannukset, joihin voi suh-
teuttaa perus- ja käyttömaksuja.

 - Vesihuoltolaitosten toiminta tulisi olla aina 
vähintään omat kustannukset kattavaa tai 
sisältää kohtuullisen tuoton. Maksut pitäisi 
asettaa sellaiselle tasolle, että tämä toteu-
tuu. Vesihuoltolaitoksilla on monopoliase-
ma, joka mahdollistaa maksujen joustavan 
muuttamisen.

• Laitoksilla on hyvä olla käytössään perusmak-
sut.

 - Laitoksilla muodostuu kiinteitä kuluja huoli-
matta vesimääristä. Perusmaksuilla taataan 
laitoksen veden myynnistä riippumaton 
toiminta, kuten verkoston ylläpito ja hallin-
tokustannukset. Perusmaksu takaa vesi-
huoltolaitoksen toiminnan vedenkulutuksen 
vähentyessä esimerkiksi alueella tapahtuvan 
väestön vähenemisen vuoksi.
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• Käyttömaksuilla perittävää maksukertymää ei 
ole syytä määrittää pelkästään muuttuvien kus-
tannusten määrän perusteella

 - Käyttömaksujen määrittäminen muuttuvien 
kustannusten perusteella olisi vesihuoltolain 
kustannusvastaavuusperiaatteen mukainen, 
mutta se ei jätä useinkaan kuluttajalle vai-
kutusmahdollisuutta vesilaskun suuruuteen 
käyttämällä vähemmän vettä.

 - Käyttömaksulle olisi hyvä määrittää minimi-
hinta, jolla voidaan edistää veden säästä-
väistä käyttöä ja vähentää ympäristövaiku-
tuksia.

 - Täten käyttömaksukertymällä tulee ka-
tettavaksi osa kiinteistä kustannuksista. 
Näin myös perusmaksun suuruus ei ylitä 
kenenkään maksukykyä ja kaikille taataan 
tasa-arvoinen vesihuolto sosioekonomisesta 
asemasta huolimatta.

 - Vesihuoltolaitokset ovat pyrkineet käyttö-
maksu- ja perusmaksukertymien suhteeseen 
70 % / 30 %

• Liittymismaksujen määrittäminen alueellisesti.
 - Tällöin vesihuoltolain aiheutumisperiaate 
toteutuu. Maksut määritetään sen perusteel-
la, mitä tietylle alueelle vesihuollon rakenta-
minen maksaa.

• Erillisillä hulevesimaksuilla katetaan vesihuolto-
laitokselle kohdistuvat kulut hulevesistä.

 - Jos hulevesimaksut puuttuvat, väistämättä 
hulevesipuolen kuluja katetaan joko veden 
tai jäteveden tuotoista, mikä ei ole vesihuol-
tolain aiheutumisperiaatteen mukaista.

 - Vesihuoltolaitoksien hulevesimaksut on hyvä 
pitää yksinkertaisena, jolloin niiden määrää-
misen perusteet ovat selkeät. Esimerkiksi 
hulevesimaksut voidaan määrätä toteutu-
neiden kulujen perusteella hulevesiviemä-
rin varrella sijaitsevien kiinteistöjen alojen 
suhteessa.

 - Jos kunta ostaa huleveden viemäröinnin 
vesihuoltolaitokselta ostopalveluna, voi 
vesihuoltolaitos laskuttaa huleveden ku-
lut kunnalta toteutuneiden kustannusten 
mukaan. Kunta puolestaan voi määrittää hu-
levesimaksunsa tarkemmin ja laskuttaa ne 
hulevesiviemäriä hyödyntäviltä kuntalaisilta 
itse maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

9.3 Toiminnan kehittäminen 
benchmarkingilla
Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaa-
mista toisiin saman alan toimijoihin. Benchmar-
kingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman 
toiminnan kyseenalaistaminen. Se on jatkuvaa 
systemaattista organisaation tuottavuuden, laadun, 
työprosessien ja työtapojen tehokkuuden vertaa-
mista valioluokkaa edustavien yritysten ja organi-
saatioiden vastaaviin.

Benchmarkingiin voi hyödyntää ilmaiseksi VEE-
TI-järjestelmää. Jokaisen vesihuoltolaitoksen, jol-
la on toiminta-alue, tulee syöttää tiedot vuosittain. 
Tässä työssä huomattiin, että järjestelmän tiedot 
olivat usein hyvin puutteellisia. Tämä vaikeuttaa 
ELY-keskusten vesihuollon valvontaan ja kehittä-
miseen liittyvän toiminnan lisäksi myös benchmar-
kingia VEETIllä, joten vesihuoltolaitosten tulisi pa-
remmin kirjata tietojaan VEETIin.

VEETIstä saadaan valmiita vertailuraportteja 
yhden tai useamman organisaation tiedoista. Jos 
haluaa kartoittaa oman vesihuoltolaitoksen tulok-
sia verrattuna toisiin alueen laitoksiin, voi VEETIs-
sä vertailla esimerkiksi taksoja, laskuttamattoman 
veden osuutta, vesi- ja jätevesijohtoverkoston ma-
teriaaleja ja putkirikkojen määriä. VEETI myös tu-
lostaa suoraan tunnuslukuja raportiksi. Tunnuslu-
vuista nähdään mm. investointien määrä suhteessa 
poistoihin ja omakotitalon vertailuhinnat suhteessa 
Suomen keskihintoihin. Tunnuslukuja voi hyödyn-
tää esimerkiksi strategisten tavoitteiden määrittä-
misessä. Esimerkiksi tavoitteena voi olla
• jätevedenpuhdistusvaatimusten täyttyminen 

paremmin kuin keskiarvolta Suomen vesihuolto-
laitoksissa

• laskuttamattoman veden osuus pienempi kuin 
aiempina vuosina omassa laitoksessa on ollut

• verkoston uusiutumisaika pienempi kuin maa-
kunnassa keskimäärin

• putkirikkojen määrä kilometriä kohden pienempi 
kuin samankokoisilla laitoksilla keskimäärin

• taloustunnusluvut parempia kuin Suomen vesi-
huoltolaitoksilla keskimäärin

 - Huom. ei tarkoiteta kuitenkaan maksujen 
suuruuden vertailua vaan tunnuslukuja kuten 
investoinnit tai kannattavuus.
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Vesilaitosyhdistysten tunnuslukujärjestelmä VEN-
LA on kehitetty erityisesti tuottamaan tunnuslukuja 
benchmarkingiin. Järjestelmässä ei kuitenkaan ole 
mukana kuin osa laitoksista ja se on avoinna vain 
VVY:n jäsenille. VENLAa voi hyödyntää esimerkiksi 
vuosittaisessa vertailussa. On esimerkiksi kätevää 
julkaista vesihuoltolaitoksen nettisivuilla raportti 
vesihuoltolaitoksen vuosittaisesta palvelun tasosta 
mm. asiakkaiden käyttöön. VENLAn tunnuslukura-
portissa tulokset on myös värikoodattu, joten oman 
laitoksen tuloksen suhteessa muihin laitoksiin nä-
kee heti. Vertailuanalyysiraportissa voidaan tarkas-
tella VENLAn keskiarvoon suhteutettuna mm.
• talousveden ja jäteveden puhdistuksen laatua
• ohitusindeksiä (ohitusten lukumäärä jaettuna jä-

tevedenpuhdistamolla käsitellyn veden määrä) 
minimi- ja maksimirajojen välillä

• laskuttamattoman veden ja vuotovesien osuutta 
ja määrää

• liittymisastetta ja veden ominaiskulutusta
• käyttökustannuksia sekä käytön ja ylläpidon 

omakustannushintaa per kuutio
• liikeylijäämää ja perusmaksujen osuutta maksu-

tuloista
• verkostojen asukastiheyttä (putki-m/as) ja tuot-

tavuutta (m³/putki-m).
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Tässä selvityksessä pilottivesihuoltolaitoksille on 
koostettu työn osana talousennuste ja maksu-
muutoksien malli, jolla taloutta voitaisiin parantaa 
tarvittaessa. Vastaavanlaisen maksujensuunnitte-
lutyökalun voi myös tehdä itse. Maksujensuunnitte-
lutyökalussa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraa-
vat lähtötiedot:
• Talouden muodostuminen joko tili- tai tuloslas-

kelmatasolla muutamana menneenä vuonna 
erikseen vesi-, jätevesi- ja hulevesipuolelle

 - tileistä tai tuloslaskelmista pystytään määrit-
tämään muuttuvien ja kiinteiden kustannus-
ten osuudet

 - pilottilaitoksilta tässä työssä hyödynnettiin 
tilinpäätöksiä ja tuloslaskelmia vuosilta 
2015 – 2018

• Tulevat investoinnit ja toimintaan vaikuttavat 
muutokset tulevaisuudessa niin pitkälle kuin 
mahdollista

 - pilottilaitoksilta tässä työssä huomioitiin 
tulevat investoinnin vuosina 2019 – 2021 ja 
inflaatio

• liittyneiden asukkaiden määrän muutokset tule-
vaisuudessa

 - pilottilaitoksilta tässä työssä huomioitiin ve-
sihuoltolaitoksen kotikunnan väestöennuste 
vuoteen 2040 asti.

• Laskutetun veden ja jäteveden määrä muuta-
malta menneeltä vuodelta

 - pilottilaitoksilta tässä työssä huomioitiin las-
kutetun veden ja jäteveden kokonaismäärät 
vuosilta 2015 – 2018.

10.1 Maksujensuunnittelutyökalu

10. Talouden- ja maksujensuunnittelutyökalu 
vesihuoltolaitoksille

Tässä työssä vesihuoltolaitoksille luotiin Excel-poh-
jainen maksujensuunnittelutyökalu. Se luo ennus-
teen vuoteen 2040 asti vesihuoltolaitoksen kuluista 
ja tuloista edellä mainittujen lähtötietojen pohjalta. 
Työkalussa taloutta käsitellään jaoteltuna vesi- ja 
viemärilaitokseen sekä huleveteen. Suunnittelu-
työkalussa voidaan tehdä muutoksia maksuihin ja 
seurata tuloskuvaajista niiden vaikutusta tuloihin. 
Tässä raportissa esitetään kuvaajia kuvitteelliselle 
vesihuoltolaitokselle tehdystä maksujen suunnitte-
lusta ja talousennusteesta. Kuvitteellinen vesihuol-
tolaitos ei vastaa huleveden viemäröinnistä. Mak-
sujensuunnittelutyökalu tulostaa seuraavanlaisia 
visuaalisia esityksiä talousennusteesta ja maksu-
jen muutoksista:
• ennustettu kulujakauma tuloslaskelman ryhmiin 

jaoteltuna erikseen vesi- ja viemärilaitokselle 
(kuva 10.1)

• ennustettu kulut ja tulot (kuva 10.2)
• veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen 

muutokset sekä perusmaksujen osuudet perus- 
ja käyttömaksuista (kuva 10.3)

• muuttuvien ja kiinteiden kulujen sekä tulojen 
ennuste (kuva 10.4)
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Kuva 10.1 Kuvitteelliselle vesihuoltolaitokselle maksujensuunnittelutyökalulla luotu kuluennuste.
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Kuva 10.1 esittää kuvitteellisen esimerkkivesihuol-
tolaitoksen kulujen ennusteen joka toiselta vuodel-
ta jaoteltuna tuloslaskelman mukaisten otsikoiden 
alle. Vuoden 2016 ja 2018 tulokset ovat toteutunei-
ta talouslukuja, ja niitä seuraavat vuodet ennustei-
ta. Kulut nousevat vuosittain hieman inflaation vai-
kutuksesta. Merkittävin kustannusten aiheuttaja on 

kuitenkin investointikustannusten nousu, joka kiih-
tyy vuoteen 2030 asti. Tämän ajatellaan johtuvan 
mm. saneerausvelan kiinniotosta. Tämän jälkeen 
investointimäärät tasoittuvat ja vanhoja poistoja 
poistuu kuluista, joten kulut vähenevät.
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Kuva 10.2 Kuvitteelliselle vesihuoltolaitokselle maksujensuunnittelutyökalulla luotu kulujen ja tulojen ennuste.
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Kuva 10.2 esittää kuvitteellisen esimerkkivesihuol-
tolaitoksen kulu- ja tuloennusteen tehdyillä mak-
sumuutoksilla. Vuoden 2016 ja 2018 tulokset ovat 
toteutuneita talouslukuja, ja niitä seuraavat vuodet 
ennusteita. Toteutuneina vuosina on katettu jäteve-
den kuluja talousveden tuotoilla, joten vesimaksuja 
alennetaan vuonna 2020. Investointikustannusten 
nousu vuoteen 2030 asti katetaan maksujen koro-
tuksilla, minkä jälkeen maksuja alennetaan, jotta 
pysytään vain kohtuullisessa voitossa.



Kuva 10.3 esittää kuvitteellisen esimerkkivesihuol-
tolaitoksen maksumuutokset ja niiden vaikutuksen 
perusmaksujen osuuksiin perus- ja käyttömaksuker-
tymistä. Vuoden 2016 ja 2018 tulokset ovat toteutu-
neita talouslukuja, ja niitä seuraavat vuodet ennustei-
ta. Toteutuneina vuosina on katettu jäteveden kuluja 

talousveden tuotoilla, joten vesimaksuja alennetaan 
15 % vuonna 2020 ja 10 % vuonna 2021. Investointi-
kustannusten nousu vuoteen 2030 asti katetaan jäte-
veden maksujen korotuksilla (+10 %/v). Myös veden 
perusmaksuun tehdään korotuksia (+5 – 10 %/v). Vuo-
den 2030 jälkeen veden ja jäteveden käyttömaksuja 

alennetaan hieman, jotta pysytään vain kohtuullises-
sa tuotossa. Samalla lähdetään tavoittelemaan pe-
rusmaksuille 30 % osuutta perus- ja käyttömaksuis-
ta. Vesilaitoksella perus- ja käyttömaksujen tavoiteltu 
suhde saavutetaan vuonna 2032 ja viemärilaitoksella 
vuonna 2040.

Kuva 10.3 Kuvitteelliselle vesihuoltolaitokselle maksujensuunnittelutyökalulla tehdyt veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen muutokset sekä perusmaksujen osuudet perus- ja käyttömaksuista.
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Maksujensuunnittelutyökalu hahmottelee myös 
kiinteiden ja muuttuvien kustannusten osuudet 
suhteessa perus- ja käyttömaksukertymiin (ks. ku-
va 10.4). Maksujen tasapainoa suhteessa kuluihin 
voidaan tarkastella edellä mainitun kuvan mukai-
sesti lähtötilanteessa (vuosi 2018), muutosten te-

Kuva 10.4 Kuvitteelliselle vesihuoltolaitokselle maksujensuunnittelutyökalulla luotu muuttuvien ja kiinteiden kulujen sekä maksuker-
tymien suhde-ennuste 
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on keskivaiheella (vuosi 2030) ja talousennusteen 
lopussa (vuosi 2040). Kuva 10.4 esittää kulu- ja 
maksukertymäpalkit päällekkäin. Takana ovat kus-
tannukset, joiden kattamiseksi maksuja peritään. 
Päällä ovat maksukertymät, joilla alla olevat kulut 
tulisi kattaa. 



35

Kuvitteellisessa esimerkkilaitoksessa tehdään en-
nen maksumuutoksia (vuosi 2018) vesimaksuilla 
voittoa, kun jätevesimaksuilla tehdään tappiota. 
Vuoteen 2030 mennessä tilanne tasapainotetaan 
maksumuutoksilla. Vuoteen 2040 mennessä kulut 
pienenevät, joten maksukertymienkin on pienen-
nyttävä, jolloin lasketaan vesihuoltomaksuja. Teh-
dyt muutokset näkyvät aiemmassa kuvassa (ks. 
kuva 10.3).

10.2 Yhteenveto pilottilaitoksi-
en muutostarpeista

Selvityksessä pilottilaitoksille laadittiin työkalulla 
talousennuste ja maksumuutosten suunnitelma. 
Kaikilla laitoksilla on tarvetta maksumuutoksille. 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 10.1) esitetään 
ehdotetut käyttö- ja perusmaksujen kokonaismuu-
tokset vuosien 2019 – 2040 aikana. Taulukossa esi-
tetään myös tänä aikana tehtävien vuosimuutosten 
suuruudet ja lukumäärät.

Taulukko 10.1 Pilottilaitosten maksujensuunnittelutyökalun mukaisia maksumuutoksia vuosina 2019 – 2040

Laitos

Vesi Jätevesi
Käyttömaksu Perusmaksu Käyttömaksu Perusmaksu
Kokonais-
muutos

Vuosimuu-
tokset

Kokonais-
muutos

Vuosimuu-
tokset

Kokonais-
muutos

Vuosimuu-
tokset

Kokonais-
muutos

Vuosimuu-
tokset

A -15 % 1 x -15 % 21 % 1 x 10 %, 
2 x 5 %

6 % 2 x 3 % 95 % 7 x 10 %

B -15 % 1 x -15 % 214 % 12 x 10 % -20 % 1 x -20 % 390 % 11 x 10 %, 
8 x 7 %

C -17 % 2 x -9 % 95 % 7 x 10 % 10 % 2 x 5 % 318 % 15 x 10 %

D -19 % 4 x -5 % 359 % 16 x 10 % -33 % 3 x -10 % 
1 x -8 %,

714 % 22 x 10 %

E -5 % 1 x -5 % 0 % - 0 % - 97 % 7 x 10 %

F 16 % 3 x 5 % 280 % 14 x 10 % 185 % 11 x 10 % 456 % 18 x 10 %

*G - - - - - - - -

*laitos G:lle ei voitu tehdä maksumuutossuunnitelmaa, sillä osuusmaksu- ja liittymismaksutietoja ei ollut käytettävissä, ja niiden osuus 
on kyseisessä laitoksessa merkittävä

Taulukko 10.2 esittää pilottilaitoksien talouden ta-
sapainottumista. Siinä esitetään vuosi, jolloin pilotti-
laitoksen vesi- tai viemärilaitos saavuttavat nollatu-
lokset. Lisäksi esitetään vuosi, jolloin saavutetaan 
tavoitesuhde perus- ja käyttömaksukertymien välil-
le. Tavoitesuhde on, että 30 % maksutuotoista tu-
lee perusmaksuista ja 70 % käyttömaksuista.

Taulukko 10.2 Maksujensuunnittelutyökalun antamat vuodet, jolloin pilottilaitos saavuttaa nollatuloksen, ja vuodet, jolloin 30 % pe-
rus- ja käyttömaksuista on perusmaksuja. +-merkki tarkoittaa, että laitos tekee ilman muutostakin positiivista tulosta.

Laitos
Nollatulos saavutetaan 30 % perusmaksuosuus saavu-

tetaan
Vesi Jätevesi Vesi Jätevesi

A + + 2022 2036

B + + 2031 2038

C + 2031 2037 2034

D + + 2035 2040

E + 2025 2020 2025

F + 2040 2038 2040

*G - - - -

*laitos G:lle ei voitu tehdä maksumuutossuunnitelmaa, sillä osuusmaksu- ja liittymismaksutietoja ei ollut käytettävissä, ja niiden 
osuus on kyseisessä laitoksessa merkittävä

Hulevedestä kohdistuvien kulujen kattamisek-
si laitoksen A tulee nostaa hulevesimaksujaan 
yhteensä 27 % tulevina vuosina. Tämä voidaan 
toteuttaa esimerkiksi nostamalla kahtena vuote-
na 10 % ja yhtenä vuotena 5 % huleveden perus-
maksua. Laitoksien B, C ja F tulee ottaa käyttöön 
hulevesimaksut. Näissä laitoksissa tällä hetkellä 
hulevesikustannuksia katetaan vesi- ja jätevesi-
maksutuloilla. Laitoksille D, E ja G ei aiheudu hule-
vedestä kustannuksia, vaan kunta vastaa huleve-
siverkostosta.
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Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot -selvitystyö onnis-
tui hyvin. Siitä suurin kiitos kuuluu yhteistyötahoille.

Selvitys antaa tarkkaa tietoa vesihuoltolaitosten 
maksujen kustannusten kattavuudesta vertailtaes-
sa kulujen ja tulojen suhteita. Selvityksen mukaan 
maksujen kustannusten kattavuus toteutuu reilulla 
puolella laitoksista. Jatkon kannalta saattaisi olla 
mielekästä tarkastella laitoksien liittymismaksuja 
mukana taloustarkastelussa, sillä ne saattavat ol-
la merkittävässä osassa kokonaistaloudessa. Lisä-
selvitystä kaivataan myös vesiosuuskuntahallinto-
muotoisten vesihuoltolaitosten taloudesta, koska 
se poikkeaa merkittävästi monelta osalta muiden 
hallintomuotojen taloudesta.

Maksujen kohdentuvuuden tila selvisi, kun ver-
rattiin vesi-, jätevesi ja hulevesimaksuja kuluihin, 
kuten myös muuttuvien ja kiinteiden kustannusten 
osuuksia. Kohdentuvuus ei selvityksen mukaan 
toteudu missään pilottivesihuoltolaitoksessa. Se, 
mitä katsotaan kuuluvaksi muuttuviin tai kiinteisiin 
kustannuksiin, riippuu määrittäjästä. Vertailukelpoi-
sempia tuloksia saataisiin, jos termeille olisi yksi-
mieliset määrittelytavat.

Vesihuollon maksujen läpinäkyvyyttä tutkittiin 
VEETI-tiedoista, jotka selvityksen mukaan olivat 
puutteellisia.

Tulevaisuuden kustannus- ja maksurakenteen 
kohtaamisen kehittämiseen tarvitaan selvityksen 
mukaan vielä työtä. Tilanne näytti pääosin hyvältä 
tehtyjen ennusteiden mukaan: vesihuoltolaitokset 
pystyvät kattamaan tulevaisuuden kustannuksensa 
maksutuotoillaan, jos ennusteita ja maksumuutok-
sia tehdään ajoissa.

Poliittisen ohjauksen roolia selvitettiin pilottivesi-
huoltolaitosten haastatteluissa. Pienimmät laitokset 
kokivat poliittisen ohjauksen ongelmana.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että vaik-
ka maksut kattaisivatkin vesihuollon kustannukset, 
on vesihuoltolaitoksissa vielä paljon parannetta-
vaan maksujen kohdentuvuuden ja läpinäkyvyyden 
saralla. Täten laitosten taloudenhallintaan tarvitaan 
apua, jota voi saada tästä raportista tai raportista 
tehdystä tiiviistä esitteestä, jotka ovat sähköisesti 
saatavilla. Päätöksentekijät saavat lisätietoa vesi-
huollon toimintaympäristöstä, taloudenhallinnasta 
ja hyvistä käytännöistä. Raportissa esitetyt vesi-
huoltolaitosten hyvät käytännöt toimivat malliesi-
merkkeinä toisille laitoksille. Lisäksi kehitetystä 
maksujensuunnittelutyökalusta on hyötyä usealle 
vesihuoltolaitokselle.

11. Yhteenveto
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11. Yhteenveto

Liitteet

Liite 1 Kirjanpitolain mukaan toimintakertomukseen kuuluvat tiedot

• Selvitys toiminnan kehittymisestä ja tuloksellisuudesta
• Selvitys taloudellisesta tilanteesta
• Selvitys merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
• Silloin, kun on tarpeen edellä mainittujen selvitysten ymmärtämiseksi, toimintakertomukseen on sisäl-

lytettävä
 - taloudelliset tunnusluvut
 - henkilöstöä koskevat tunnusluvut
 - ympäristöä koskevat tunnusluvut

• Selvitys olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen
• Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

 - toiminnan laajuuden kuvaajana liikevaihto*
 - toiminnan kannattavuutta kuvaavina tunnuslukuina liikevoitto tai -tappio, sen osuus prosentteina 
liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto-%*

 - vakavaraisuutta kuvaavana tunnuslukuna omavaraisuusaste*
• Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
• Tiedot käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä
• Tiedot omien osakkeiden hankinnoista ja luovutuksista
• muualla lainsäädännössä edellytetyt tiedot

* Kirjanpitolautakunnan suositus, esitetään päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta.

Vesihuoltolain mukaan toimintakertomukseen kuuluvat tiedot

Toimintakertomukseen kuuluvat vesihuoltolain mukaiset tilinpäätöstiedot ja vesihuollon hintatasoa, tehok-
kuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut (VEETIstä).

Osuuskuntalain mukaan toimintakertomukseen kuuluvat tiedot

Toimintakertomukseen kuuluvat osuuskuntalain mukaiset toimintakertomustiedot, jos vesihuoltolaitos on 
pienyritystä suurempi osuuskunta. (Osuuskuntalain mukaiset toimintakertomustiedot voidaan esittää liite-
tiedoissa, jos vesihuoltolaitos on mikro- tai pienyritys). Osuuskuntalain mukaisia toimintakertomustietoja 
ovat: 
• hallituksen esitys osuuskunnan ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun 

vapaan oman pääoman jakamisesta
• osuuskunnan osuuksien ja osakkeiden määrä osuus- ja osakelajeittain ja kutakin lajia koskevat sään-

töjen pääasialliset määräykset
• osuuskunnan osuuspääoma jaoteltuna osuuslajeittain
• pääomalainoista pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko
• ilmoitus osuuskunnan ulkomaisista sivuliikkeistä
• erillinen ilmoitus rahalainoista, vastuista ja vastuusitoumuksista osuuskunnan lähipiiriin kuuluvalle 

sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 
20 000 euroa tai 5 prosenttia osuuskunnan taseen omasta pääomasta
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• tieto, jos osuuskunnasta on tullut emo-osuuskunta, se on ollut vastaanottavana osuuskuntana sulautu-
misessa tai jakautumisessa taikka se on jakautunut

• osuuden merkintähinta tilinpäätöksen tai aiemman tilinpäätöksen perusteella palautettaviksi tulevista 
määristä ja palautusajankohdista osuuslajeittain

• maksullisen tai maksuttoman osuus- ja osakeantipäätöksen tai sääntöjen määräyksen pääasiallinen 
sisältö

• optio-oikeuksien ja muiden osuuksiin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista kos-
kevan päätöksen pääasiallinen sisältö

• osuuskunnan aikaisemmin antamiin optio-oikeuksiin ja muihin osuuksiin ja osakkeisiin oikeuttaviin 
erityisiin oikeuksiin perustuvan merkinnän pääasialliset ehdot

• tieto hallituksen voimassa olevista osuus- ja osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osuuksiin ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista.

• tilikaudelle kuuluva osuuden apporttimaksun tiedot
• osuus- ja osakelajeittain:

 - osuuskunnan ja sen tytäryhteisöjen hallussa ja panttina olevien osuuskunnan ja emo-osuuskunnan 
omien osuuksien ja osakkeiden kokonaismäärät sekä suhteelliset osuudet kaikista niiden tuotta-
mista äänistä;

 - tilikauden aikana osuuskunnalle tulleet ja pantiksi otetut omat ja emo- osuuskunnan osuudet ja 
osakkeet sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen.

• seuraavat tiedot tilikauden aikana osuuskunnalle tulleista, pantiksi otetuista, luovutetuista ja mitätöi-
dyistä omista ja emo-osuuskunnan osuuksista ja osakkeista:

 - miten osuudet ja osakkeet ovat tulleet osuuskunnalle tai miten ne on luovutettu
 - osuuksien ja osakkeiden lukumäärä ja suhteellinen osuus kaikista osuuksista ja osakkeista
 - maksettu vastike
 - Jos osuuksia ja osakkeita on tullut osuuskunnan lähipiiriin kuuluvalta tai niitä on luovutettu lähipiiriin 
kuuluvalle, lähipiiriin kuuluva on mainittava nimeltä.

Osakeyhtiölain mukaan toimintakertomukseen kuuluvat tiedot

Toimintakertomukseen kuuluvat osakeyhtiölain mukaiset toimintakertomustiedot, jos vesihuoltolaitos on 
pienyritystä suurempi osakeyhtiö. Osakeyhtiölain mukaisia toimintakertomustietoja ovat:
• Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan 

oman pääoman jakamisesta
• Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset 

määräykset
• Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertyneet kuluksi kirjaamattomat korot
• Yhtiön ulkomaiset sivuliikkeet
• Rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset ehdot, 

jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia 
yhtiön taseen omasta pääomasta

• Selostus, jos yhtiöstä on tullut emoyhtiö, se on ollut vastaanottavana yhtiönä sulautumisessa tai jakau-
tumisessa tai se on jakautunut

• Pääasiallinen sisältö maksullista osakeantia koskevasta sisällöstä
• Pääasiallinen sisältö optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamis-

ta koskevasta päätöksestä
• Pääasiallinen sisältö yhtiön aikaisemmin antamiin optio-oikeuksiin ja muihin osakkeisiin oikeuttaviin 

erityisiin oikeuksiin perustuvan osakemerkinnän pääasiallisista ehdoista
• Hallituksen voimassa olevat valtuudet osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeut-

tavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen
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• Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa ja panttina olevien yhtiön ja emoyhtiön osakkeiden kokonais-
määrät sekä suhteelliset osuudet kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä

• Tilikauden aikana yhtiölle tulleet ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet sekä niiden luovuttami-
nen ja mitätöiminen

• Hallussa ja panttina olevat osakkeet ilmoitettuna erikseen. Jos osakkeita on tullut yhtiön lähipiiriin kuu-
luvalta tai niitä on luovutettu lähipiiriin kuuluvalle, lähipiiriin kuuluva on mainittava nimeltä.

 - Miten osakkeet ovat tulleet yhtiölle tai miten ne on luovutettu
 - Osakkeiden lukumäärä ja suhteellinen osuus kaikista osakkeista
 - Maksettu vastike

• tarvittaessa osakeyhtiön tulee esittää selvitys oman pääoman riittävyydestä
• perusteltu selvitys, jos yhtiö on myös tilikauden aikana nojautunut OYL 20:23.2:n säännöksiin varojen 

vähentymisestä
• tiedot hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista ja toimitusjohtajasta
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Liite 2 Vesihuollon tietojärjestelmään eli VEETI:in vuosittain syö-
tettävät tiedot

• Liittyjämäärät
 - liittymien määrät vuositasolla verkoittain
 - liittyneet asukkaat arviona eriteltynä liittynei-
siin toiminta-alueella, liittymättömiin toimin-
ta-alueella ja liittyneisiin toiminta-alueen 
ulkopuolella

• Vedenotto
 - vedenottomäärät ottamoittain
 - ilmoitetaan ottamolle kalenterivuoden aikana 
otettu vesimäärä

• Tekopohjaveden valmistuksen imeytysmäärä
• Verkostoon pumpattu ja laskutettu talousvesi

 - omilta vedenottamoilta omaan verkostoon 
pumpatun talousveden määrä (m3/a)

 - laskutetun veden määrät
 - muilta vesihuoltolaitoksilta ostettu vesi
 - veden toimittaminen eri kulutustyyppeihin 
tulee tälle näytölle.

• Talousveden käsittelymenetelmät
 - raakaveden käsittelyyn käytetyt menetelmät 
ottamokohtaisest

• Talousveden osto ja myynti
 - myydyn veden määrä vuodessa vesihuolto-
organisoittain

• Verkkojen pituudet ja materiaalit
 - vuosittaiset kokonaispituus- ja putkimateri-
aalitiedot verkoista ja verkkotyypeistä

• Verkkojen saneeraukset
 - saneerattujen putkien yhteispituus kunakin 
vuonna

• Ei luvanvaraisen jätevedenpuhdistamon ohitettu 
ja tuleva vesimäärä

 - niiden jätevedenpuhdistamoiden, joilla ei ole 
ympäristölupaa (eivätkä tule VAHTI- järjes-
telmästä), vuosittaiset tiedot tulleesta jäteve-
simäärästä ja puhdistamolla ja puhdistamon 
verkossa ohitetun jätevesimäärän summasta

• Vesijohtoverkkojen putkirikkojen määrä
 - vesijohtoverkon putkirikkomäärät verkoittain 
ja vuosittain

• Jätevesitase
 - Laskutettu jätevesi vesihuolto-organisaation 
omilta asiakkailta jätevedestä laskuttama kuu-
tiomäärä vuositasolla

 - Toiselta organisaatiolta vastaanotettu jäteve-
simäärä sekä vesihuolto- organisaatio, jonka 
verkosta jätevesi johdetaan

 - ohitusvesimäärät sekä verkossa että puhdis-
tamolla

• Taloustietoja (Osa tiedoista tulee suoraan tilinpää-
töksestä, osa tiedoista haetaan ja/tai lasketaan 
tuloslaskelmasta)

 - liikevaihto
 - henkilöstökulut sisältäen myös kaikki sivukulut
 - poistot ja arvonalentumiset
 - liiketoiminnan muut kulut yhteenlaskemalla 
mm. mm. kunnosapitokulut, ostot, palvelut ym.

 - liikeylijäämä (-alijäämä)
 - omistajan tuki käyttökustannuksiin
 - rahoitustuotot ja kulut
 - omistajatuloutus
 - tilikauden ylijäämä (alijäämä)

• Investoinnit
 - vuosittaiset investoinnit kohteittain jaettuna 
uusiin ja korvausinvestointeihin

 - omistajan tuki investointikustannuksiin
 - muu tuki investointikustannuksiin

• Voimassa olevan luvan ehtojen täyttyminen
 - kappalemääräiset, voimassa olevan luvan tai 
laatuvaatimuksen ehtojen täyttymiset vesijoh-
toverkoittain ja jätevedenpuhdistamoittain

 - vuoden aikana tarkistettavien arvojen määrä 
yhteensä

• Taksat
 - käyttö-, liittymis- ja perusmaksut kullekin kiin-
teistö- ja verkkotyypille

• Energian tuotto (biokaasu)
 - biokaasun tuotto kuutioina vuodessa Energian 
tuotto biokaasusta MWh/a

 - oma käyttö MWh/a
 - muu käyttö MWh/a
 - käyttämätön biokaasu MWh/a

• Energian käyttö
 - vesihuoltolaitoksen toiminnoissa käytetty ener-
giamäärä käyttökohteittain ja energialajeittain
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Tietosisältöraportteja

VEETI-järjestelmästä pystyy hakemaan erilaisia tietosisältöraportteja laitoksittain. 
• Liittyjämäärät -raportti kokoaa tietoa liittyneistä asukkaista ja liittymien määristä verkoittain. Verkot on 

jaoteltu tyypin mukaan vesijohtoverkkoihin, jätevesiverkkoihin ja hulevesiverkkoihin. 
• Vedenotto-raportille listataan kaikki kyseisen organisaation vedenottamot, niiden tila, sijaintikunta ja 

vedenottomäärät (m3/vuosi). 
• Talousvesitase-raportti kokoaa tiedot omilta vedenottamoilta verkostoon pumpatun veden määrästä, 

ostetun veden määrästä, myydyn veden määrästä, laskutetun veden määrästä ja laskennallisesta 
laskuttamattoman veden määrästä. Raportti kokoaa myös laskutetun talousveden määrän (m3/vuosi) 
kulutustyypeittäin. 

• Talousveden osto ja myynti -raportti kokoaan laitosasiakkailta ostetun ja niille myydyn talousveden 
määrät (m3/vuosi). 

• Verkkojen pituuden ja materiaalit -raportille listataan kaikki kyseisen organisaation verkot, niiden tyypit, 
putkimateriaalit ja putkien pituudet materiaaleittain (metreinä). Jokaiselle verkolle lasketaan myös 
vuosittainen kokonaispituus. 

• Jätevesitase-raportti on taselaskelma, jolla on vuosittain seuraavat tiedot:
 - Puhdistamolle tuleva jätevesimäärä (m3/vuosi) tulee VAHTI-järjestelmästä ja se on kaikkien vesi-
huolto-organisaation jätevedenpuhdistamoiden yhteensä vastaanotettu jätevesimäärä kyseisenä 
vuotena

 - Johdettu jätevesimäärä (m3/vuosi) tulee näkyviin, jos joku muu organisaatio on merkinnyt vastaan-
ottavansa jätevettä tältä vesihuolto-organisaatiolta

 - Vastaanotettu jäteveden määrä (m3/vuosi) on summatieto vesihuoltolaitoksen ilmoittamista, muual-
ta tulevan vastaanotetun jäteveden määristä.

 - Ohitusvesimäärä (m3/vuosi) sisältää kaksi kenttää, Ohitus laitoksilla sekä Ohitus verkostossa.
 - Laskennallinen vuotovesimäärä

• Jäteveden vastaanottaminen ja johtaminen -raportille listataan kaikki laitosasiakkaat, joilta on vastaan-
otettu jätevettä tai joille on johdettu jätevettä (m3/vuosi). Raportilla näkyy myös laitokset, jotka eivät ole 
VEETI-järjestelmässä, kohdassa Muu toimitettu vesi. 

• Energian tuotto ja käyttö -raportti kokoaa vesihuoltolaitoksen energian tuottoa ja käyttöä koskevat 
tiedot vuosittain. Energian käyttö on jaettu osioihin: sähkö, lämpö, raskas polttoöljy, kevyt polttoöljy, 
maakaasu ja muu energia. Kukin energiatyyppi jakautuu myös toimintoihin sen mukaan, mihin energi-
aa on käytetty. 

• Vesisäiliöt-raportille tulee tiedot vesihuoltolaitoksen alavesisäiliöistä ja ylävesisäiliöistä. Raportilla on 
tiedot vesisäiliöön liittyvästä verkosta, säiliön omistajasta, tyypistä, tilavuudesta (m3), painetasosta (m), 
sekä rakennusvuosi, viimeisin saneerausvuosi ja viimeisin huoltovuosi.
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Vertailuraportteja

VEETI-järjestelmässä pystyy myös vertailemaan laitoksien tietoja. Vertailuraporteissa esitetään yhden tai 
useamman organisaation tiedot valittavalta ajanjaksolta. 
• Organisaation yhteystiedot -raportissa esitetään valittujen organisaatioiden yhteystiedot. 
• Taksat- vertailuraporttiin kootaan valittujen organisaatioiden taksatiedot.
•  Laskuttamattoman veden osuus -vertailuraportissa esitetään valittujen organisaatioiden laskuttamat-

toman veden osuus verkostoon pumpatusta kokonaismäärästä. 
• Verkostoon pumpattu ja laskutettu talousvesi -vertailuraportilla esitetään valittujen organisaatioiden 

vedenottamoiltaan verkostoon pumppaaman veden kokonaismäärä, laskutetun talousveden määrä 
sekä laskutetun talousveden jakautuminen eri käyttökohteisiin. 

• Vesi- tai jätevesiverkko-vertailuraporteille haetaan valittujen organisaatioiden tiedot verkkojen materi-
aaleista ja pituuksista, putkirikkojen lukumäärä, saneerattujen putkien pituus sekä liittymien lukumää-
rä. 

• Vertailukoontiraportti sisältää kaikki vertailuraporttien tiedot.

Vuosiraportteja

Vuosiraportteja ovat tietosisältökoontiraportti, toimintakertomusraportti ja tunnuslukuraportti. Vuosiraportit 
voidaan tuoda vain yhdelle laitokselle kerrallaan. 
• Tietosisältökoontiraportti kokoaa valitun vesihuoltolaitoksen tietosisältöraportit valutuilta vuosilta yh-

deksi raportiksi. 
• Toimintakertomusraporttiin tulostuu tietoja, mm. organisaation vuosittain ilmoittamia tietoja sekä niistä 

laskettuja tunnuslukuja sekä kuvaajia organisaation toiminnasta. 
• Tunnusluku-raporttiin järjestelmä laskee valitulle ajanjaksolle organisaation toimintaa kuvaavia tunnus-

lukuja, kuten puhdistetun jäteveden laatu, laskuttamattoman talousveden osuus, verkostojen uusiutu-
misajat, putkirikkojen määrä / verkoston pituus ja veden ominaiskäyttö. 

Näiden raporttien avulla vesihuoltolaitokset pystyvät helposti tarkistamaan VEETI-järjestelmään syöttä-
mänsä tiedot. Näitä voi käyttää myös toimintakertomuksen liitteinä.



43

K U V A I L U L E H T I
Julkaisusarjan nimi ja numero 

Raportteja 42/2020

Vastuualue

 Ympäristö ja luonnonvarat

Tekijät 

Sweco Ympäristö Oy
Julkaisuaika

Lokakuu 2020

Kustantaja /Julkaisija

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen rahoittaja / toimeksiantaja

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaisun nimi 

Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot

Tiivistelmä 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot -selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen kustannusten 
kattavuudesta.Vesihuoltopalvelujen järjestämistä ohjaa vesihuol tolaki, jonka mukaan toiminnasta syntyvät kustan nukset tulee kattaa 
toiminnasta perittävillä maksuil la. Kuitenkin useilla laitoksilla on ongelmia kattaa toimintansa kulut perimillään maksuilla. Vesihuollon mak-
sujen läpinäkyvyyttä tutkittiin vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kirjattujen tietojen pohjalta. Lisäksi otettiin seitsemän erisuuruista ja 
yhtiömuodoiltaan erilaista vesihuoltolaitosta pilottilaitoksiksi, joiden taloushal lintoa tarkasteltiin tarkemmin. Pilottilaitoksina toimivat Koke-
mäen Vesihuolto Oy, Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos, Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos, Porin Vesi, Uu denkaupungin Vesi, Siikaisten 
kunnan vesihuolto laitos ja VOK Kustavi OSK.

Useilla laitoksilla on koettu, että vesihuoltolaitosten asioista päättä villä tahoilla, kuten lautakunnilla ja johtoryhmillä, ei ole tarpeeksi tietoa 
vesihuollon taloushallinnosta ja maksujen määräytymisperusteista. Tämä vaikeuttaa laitosten talouden hoitoa ja vaikuttaa myös laitok-
sen toimintaan. Poliittisen ohjauksen roolia selvitettiin tarkemmin pilottivesi huoltolaitosten haastatteluissa. Erityisesti pienimmät laitokset 
kokivat poliittisen ohjauksen ongelmana.Selvityksen mukaan maksujen kustannusten kattavuus toteutuu reilulla puolella Lounais-Suomen 
laitoksista. Katsotaan myös, että vesihuoltolaitokset pystyvät kattamaan tulevaisuuden kustannukset maksutuotoillaan, jos ennusteita ja 
maksumuutok sia tehdään ajoissa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että vaik ka maksut kattaisivatkin vesihuollon kustannukset, on 
vesihuoltolaitoksilla vielä paljon parannetta vaa maksujen kohdentuvuuden ja läpinäkyvyyden saralla. 

Raportissa on esitetty hyviä käytäntöjä ja ke hittämistoimenpiteitä vesihuoltolaitosten taloudelli sen ja kestävän toiminnan kehittämiseen. 
Yhtenä keinona esitetään vesihuoltolaitosten koon kasvattamista. Pienemmillä laitoksilla henkilöresurssit, toimintavarmuus, toimin nan 
taso ja investointivarat ovat riskillisemmät kuin suuremmilla yksiköillä. Pilottilaitosten johdossa tunnistettiin suurempien yksiköiden hyödyt 
ja toivottiin ohjauskeinoja asian edistämiseksi. Toisena hyvänä käytäntönä esitetään maksujen määritystä aiheutumisperusteen mukai-
sesti. Maksut tulee määrittää laitoksen taloustarkastelun pohjalta ja se on hyvä tehdä vuosittain. Kaikkien laitosten tulee ottaa käyttöön 
perusmaksut. Liittymismaksut kuten myös perusmaksut tulee aiheuttamisperiaatteen toteutumisen vuoksi määrittää alueellisesti. Mikäli 
laitokselle on annettu vastuu kunnan osan hulevesiviemäröinnistä, tulee nämä kulut kattaa hulevesimaksuilla. Kolmantena hyvänä käy-
täntönä esitettiin vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä benchmarkingin kautta. Esimerkiksi VEETIstä saadaan valmiita vertailuraport-
teja yhden tai useamman organisaation tiedoista, joiden avulla vertailua voidaan tehdä helposti. Tämä kuitenkin edellyttää, että laitokset 
kirjaavat tietonsa järjestelmään nykyistä kattavammin.

Työn yhteydessä pilottivesihuoltolaitoksille koostettiin talousennuste ja maksu muutoksien malli, jolla taloutta voidaan parantaa. Maksujen-
suunnittelutyökalusta on hyötyä usealle vesihuoltolaitokselle.

Asiasanat (YSA:n mukaan)

jätevesi, kustannukset, Lounais-Suomi, taloushallinto, taloussuunnittelu, talousvesi, tulot, vesihuolto, viemärit

ISBN (Painettu) ISBN (PDF)

978-952-314-888-8
ISSN-L

2242-2846
ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

2242-2854

www

www.doria.fi/ely-keskus
URN

URN:ISBN:978-952-314-888-8
Kieli

Suomi
Sivumäärä 

44

Kustannuspaikka ja -aika

Turku 2020



RAPORTTEJA  42 | 2020

VESIHUOLTOLAITOSTEN KULUT JA TULOT 

Vasrinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ISBN 978-952-314-888-8 (PDF)

ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-314-888-8

www.doria.fi/ely-keskus | www.ely-keskus.fi


	_GoBack
	1. Johdanto
	2. Tavoitteet
	3. Vesihuoltomaksujen perusteet
	3.1 Veden ja jäteveden käyttömaksu
	3.2 Perusmaksu
	3.3 Liittymismaksu
	3.4. Hulevesimaksut

	4. Vesihuoltolaitosten taloushallinto
	4.1 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta säätävät lait
	4.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö

	5. Vesihuollon läpinäkyvyys
	5.1 Vesihuoltolaitoksen toiminnan läpinäkyvyys
	5.2 Vesihuollon tietojärjestelmät

	6. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen vesihuoltolaitosten talous ja maksut
	6.1 Taloudellisia tunnuslukuja
	6.2 Maksujen muodostustapoja 

	7. Pilottilaitosten talouden tunnuslukuja
	8. Pilottilaitosten talouden muutostarpeet
	8.1 Pilottilaitosten mielikuvat kiinteiden ja muuttuvien kulujen suhteesta
	8.2 Huomioita pilottilaitosten tunnusluvuista
	8.3 Kulujen osuudet liittynyttä asiakasta tai kuutiota kohden 

	9. Hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia
	9.1 Vesihuoltolaitosten laitoskoon kasvattaminen
	9.2 Maksujen määritykset aiheuttamisperusteen mukaisesti
	9.3 Toiminnan kehittäminen benchmarkingilla

	10. Talouden- ja maksujensuunnittelutyökalu vesihuoltolaitoksille
	10.1 Maksujensuunnittelutyökalu
	10.2 Yhteenveto pilottilaitoksien muutostarpeista

	11. Yhteenveto
	Liitteet
	Liite 1 Kirjanpitolain mukaan toimintakertomukseen kuuluvat tiedot
	Liite 2 Vesihuollon tietojärjestelmään eli VEETI:in vuosittain syötettävät tiedot


