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HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO
20/2000 vp
Hallituksen esitys vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi

Ympäristövaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 21 päivänä kesäkuuta 2000 lähettäessään hallituksen esityksen vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi (HE 85/2000 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vesihallintojohtaja Kai Kaatra ja ylitarkastaja
Jukka-Pekka Tolvanen, maa- ja metsätalousministeriö
- yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi,
Suomen Kuntaliitto
- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen
Kiinteistöliitto ry
- toimitusjohtaja Rauno Piippo ja lakimies Anneli Tiainen, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
ry.
Lisäksi oikeusministeriö on antanut kirjallisen
lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vesihuoltolaki, johon koottaisiin säännökset muun muassa vesihuollon järjestämisestä, vesihuoltolaitoksista ja vesihuollon maksuista. Vesihuoltolailla
kumottaisiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista
annettu laki sekä jätevesimaksusta annettu laki.
Uudistuksella pyritään lain tasolla turvaamaan vesihuollon välttämättömyyspalvelut niin,
että kaikille tarvitseville olisi kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi terveydellisesti
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ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti ja puhdistus. Vesihuoltopalvelujen saatavuutta pyritään parantamaan
myös laitosten nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolisilla taajama- ja haja-asutusalueilla.
Myös kuntien, vesihuoltolaitosten ja kiinteistöjen vastuita vesihuollon järjestämisessä ja hoitamisessa selvennettäisiin.

Versio 2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Valiokunta on käsitellyt ehdotusta toimialansa
osalta kiinnittäen huomiota sammutusveden riittävyydestä huolehtimiseen, toisen kiinteistön
käyttöön, muutoksenhakuun sekä kunnallisen
vesihuoltolaitoksen kirjanpidon järjestämiseen.
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että
ehdotetulla uudistuksella ei tule vaarantaa kunnan mahdollisuutta huolehtia pelastustoimilain
29 §:n mukaisesti siitä, että palokunta saa riittävästi sammutusvettä pelastustoiminnan tarpeisiin.
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että
esityksen 17 §:stä tulisi selkeästi käydä ilmi, että
oikeus toisen maalla liikkumiseen tämän lain
tarkoittamassa mielessä tarkoittaa liikkumista
vesilaitoksen asiakkaan kiinteistön alueella.
Valiokunta kiinnittää huomiota esityksen 20
§:ään, jonka mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidosta erilliseksi. Valiokunta esittää, että esityksen 20 §:ää selvennettäisiin siten, että kunnallisen vesilaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa.
Muutoksenhaun osalta valiokunta kiinnittää
huomiota siihen, että myös valvontaviranomaisella tulee olla oikeus valittaa 8 §:n perusteella
tehdystä toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä. Tämän vuoksi valiokunta esittää, että lakiesityksen 32 §:n 3 momenttiin lisätään lause: "Valitusoikeus on myös valvontaviranomaisella".
Lain soveltamista koskevien riitojen oikeuspaikkaa koskevaa 34 §:ää tulisi valiokunnan kä-
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sityksen mukaan selventää siten, että vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita käsiteltäisiin käräjäoikeudessa ja että oikeuspaikasta säädettäisiin tarkemmin erikseen. Lisäksi pykälää tulisi täsmentää siten, että kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan
välisessä riita-asiassa kuluttaja voisi nostaa kanteen kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 d
§:n nojalla asuinpaikkansa mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa.
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että 20
§:ssä mainittu kirjanpidon eriyttäminen kunnan
kirjanpidossa edellyttää siirtymäaikaa. Tämän
vuoksi voitaisiin säätää siirtymäsäännös, jonka
mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpitoon sovellettaisiin 20 §:ää ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2002 tai sen
jälkeen.
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että
ehdotuksella tulee olemaan kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Valiokunta katsoo, että taloudelliset vaikutukset on selvitettävä ja kustannusneutraalisuuden toteutumiseen on kiinnitettävä
huomiota.

Lausunto
Lausuntonaan hallintovaliokunta kunnioittavasti esittää,
että ympäristövaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.
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Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Matti Väistö /kesk
Pertti Turtiainen /vas
Lauri Kähkönen /sd
Kari Kärkkäinen /skl
Paula Lehtomäki /kesk
Heli Paasio /sd

Aulis Ranta-Muotio /kesk
Pekka Ravi /kok
Petri Salo /kok
Arto Seppälä /sd
Kari Urpilainen /sd
vjäs. Pertti Hemmilä /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
apulaissihteeri Jukka Savola.
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