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Jakelun mukaan  

 

JUOMAVESIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANON 
ALATYÖRYHMÄ 5: PIENET JA VÄHÄRISKISET 
TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET 

Asettaminen 

Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 täytäntöönpanoa valmisteleva ohjausryhmä on tänään asettanut alatyöryhmän 5: 
Pienet ja vähäriskiset talousvettä toimittavat laitokset. 

 

Toimikausi 

15.7.2021–31.12.2022   

 

Tausta 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 täytäntöönpanoa valmistelevan 
ohjausryhmän 15.2.2021–31.12.2022 väliseksi toimikaudeksi. Ohjausryhmä on 8.6.2021 pitämässään kokouksessa 
päättänyt asettaa alatyöryhmän 5 pienten ja vähäriskisten talousvettä toimittavien laitosten erityispiirteiden huomioon 
ottamiskeksi direktiivin täytäntöönpanossa. 

 

Tavoitteet 

Alatyöryhmän työn tavoitteena on tukea ohjausryhmän työtä. Juomavesidirektiivin edellyttämät lainsäädännön muutokset 
on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2023. Säädökset notifioidaan komissiolle 12.1.2023 mennessä. 

 

Tehtävä 

Alatyöryhmä tunnistaa pienten ja vähäriskisten talousvettä toimittavien laitosten erityispiirteitä ja tekee ehdotuksia siitä, 
miten nämä erityispiirteet voitaisiin ottaa huomioon direktiivin täytäntöönpanossa. 
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Organisointi 

Puheenjohtaja 

Toiminnanjohtaja Nina Pimiä, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry. 

Jäsenet 

Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö 

Hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Vanhempi hallitussihteeri Vilja Klemola, maa- ja metsätalousministeriö 

Ylitarkastaja Jaana Kilponen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Puheenjohtaja Vesa Arvonen, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry. 

Vastaava ympäristöterveystarkastaja Janne Litmanen, Viitasaari 

Ympäristöterveystarkastaja Isto Mononen, Kuopio 

Terveystarkastaja Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Lieto 

Sihteeri 

Projektikoordinaattori Mirjam Orvomaa, sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Alatyöryhmä voi kuulla asiantuntijoita. 

 

Kustannukset ja rahoitus 

Alatyöryhmä työskentelee virka-aikana ilman erillistä korvausta. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion 
virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta. Alatyöryhmän kustannukset maksetaan momentilta 
33.01.01. 

Puheenjohtaja Jari Keinänen 

  
Jakelu Päätöksessä mainitut 
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