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Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 

Kirjanpidon eriyttäminen 

Tilinpäätöksessä  tuloslaskelma, 
tase ja rahoituslaskelma 

Toimintakertomus 

 Tietojen julkistaminen 
tietoverkossa 

Tunnusluvut 

Hinnoitteluperusteet 

  

 Varautuminen vesihuollon 
häiriötilanteisiin 

Myös huleveden viemäröinnistä 

  tuloslaskelma, tase ja 
rahoituslaskelma 

Toimintakertomukseen sitä 
koskeva kappale 
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  Muutoksia maksuja ja 
taloutta koskeviin pykäliin   



Vesihuoltolaitoksen maksut vesihuoltolain mukaan > 
joitain tarkistuksia 1.9. 2014  

Käyttömaksu (tulee periä…) 

Määräytyy kiinteistön käyttämän veden 
ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja 

laadun perusteella 

Huleveden viemäröinnistä ”voidaan” 
periä  

  

  Perusmaksu (voidaan periä…) 

On tarkoitettu kattamaan laitoksen  
käytöstä riippumattomia kustannuksia    

       

Liittymismaksu (voidaan periä…) 

Korvaus oikeudesta liittyä laitoksen 
verkostoon kiinteistön koko elinkaaren 

ajaksi 

Kattaa alueellisen verkoston ja laitoksen 
laitteiston kustannuksia 

  

 

Palvelumaksut (voidaan periä…)  
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Ovat 
tarvittaessa eri 

alueilla eri 
suuruisia  

Voidaan periä myös 
huleveden 

viemäröinnistä, kun 
laitos sitä hoitaa 



Kustannusten kattamisen periaate: Vesihuoltolain   18 § 

• Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin 
maksujen tulee olla  sellaiset,  että pitkällä 
aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uus-  ja 
korjausinvestoinnit ja kustannukset 

 

• Kohtuullinen tuotto pääomalle sallittu 

• Toisaalta vesihuoltoa voidaan tukea kunnan ja 
valtion varoista 

   
  

 

Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat  
periaatteet  
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MAKSUJEN KOHTUULLISUUS JA 

TASAPUOLISUUS 

• Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset 

 Vesihuoltolain 18 §:n perustelut: 

• Kohtuullisuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota 
eri maksuista muodostuvaan kokonaisuuteen 

• Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että soveltamisalan 
puitteissa eri asiakkaita, eri asiakasryhmiä tai kunnan 
eri alueita ei aseteta perusteettomasti toisistaan 
poikkeavaan asemaan 
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Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevien 

ohjeiden ja suositusten päivittäminen 

 

• Julkaisu valmistui vuonna 2001 

• Päivittäminen käynnissä  

• Mukana myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
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Keskeisimmät päivitystarpeet  

Erityisesti ne suositukset ja ohjeet, jotka koskevat   

- perusmaksun tasoa  

(kiinteät maksut ovat esillä myös EurEau:n Economics- 

työryhmässä)  

- eri suuruisia perus- ja liittymismaksuja eri alueilla 

-  Ongelmatilanteet perusmaksun perinnässä 

- Liittymismaksun/lisäliittymismaksun porrastus  

- Liittymismaksun arvonlisäverotus (puuttuu 

kokonaan vuonna 2001 valmistuneesta julkaisusta)     

20.11.2015 Seminaari 5.11.2015 Säätytalo 



Mistä voi laskuttaa erikseen? 

• Keskustelu paperilaskun maksullisuudesta:  

• KA vaati, että MAO kieltää Elisa Oyj:tä käyttämästä 

puhelinliittymäsopimuksissaan ehtoa, jonka mukaan 

paperilaskusta vaaditaan erillinen maksu 

• MAO: Elisa ei saa veloittaa erillistä 1,90 euron tai sitä 

suurempaa maksua paperilaskun toimittamista 

• KA vaatii KKO:ssa, että Elisaa kielletään 

veloittamasta paperilaskuista erillistä maksua 

• KKO:n ratkaisua ei ole vielä saatu 
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KA:n perusteluita vaatimukselle 

• Kuluttajansuojalain 3:1 – kohtuuttomat 

sopimusehdot kuluttajan kannalta 

• Kyse on kestosopimuksesta, jossa maksu 

määräytyy jälkikäteen käytön perusteella. Laskun 

toimittaminen on välttämätöntä ja se kuuluu myyjän 

perusvelvollisuuksiin.  

20.11.2015 Seminaari 5.11.2015 Säätytalo 



Hulevesien hallinnan maksut 

 Kunnan hulevesijärjestelmä, josta 
säädetään maankäyttö- ja 

rakennuslaissa  

  

   Vesihuoltolaitoksen   huleveden 
viemäröinti, josta säädetään 

vesihuoltolaissa 

Vesihuoltolaitoksen vesihuoltolain 
mukaiset yksityisoikeudelliset maksut 

asiakkailta (laitoksen taksassa) 

ja 

Korvaus yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä kunnalta  

  

 

Kunnan julkisoikeudellinen 
hulevesimaksu, josta säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslaissa 

- Kunnan taksassa 

- Kunnan järjestelmän 
vaikutusalueella olevilta 

kiinteistöiltä 
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19 a §  Korvaus  yleisten alueiden 

huleveden viemäröinnistä 

 

• Vesihuoltolain 19 a §:  Vesihuoltolaitos perii kunnalta 
kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan 
huleveden viemäröinnistä 

• Korvauksen määrittelyä koskevan hankkeen raportti 
julkaistiin syyskuussa ja sen voi ladata maksutta linkistä 

  http://www.vvy.fi/julkaisut_ansiomerkit/monistesarja 
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• Jos hulevettä johdetaan jätevesiviemäriin, siihen 
sovelletaan jäteveden johtamista koskevia 
vesihuoltolain säännöksiä       viemäri, johon johdetaan 
jätevettä ja hulevettä, on lain perusteluiden mukaan 
jätevesiviemäri (s. 50)   

• Silloin voitaneen periä jäteveden käyttömaksua, 
mahdollisesti korotettuna > perusteena jäteveden  
poikkeuksellinen  määrä ja laatu 
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Lisätietoja: 

Ratamestarinkatu  7 B 

00520 HELSINKI 

 

Puhelin 09 868 9010 

Sähköposti vvy@vvy.fi 

www.vvy.fi 
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