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Kommunala hälsoskyddsmyndigheter
Begäran om geografisk information för vattendistributionsområden
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira begär i enlighet med
hälsoskyddslagen 47 § 2 och 3 mom. att kommunala hälsoskyddsmyndigheter levererar
vattendistributionsområdens gränser i geografisk information för alla
vattendistributionsområden som försörjer minst 10 m3 hushållsvatten per dag eller för minst
50 personers behov. Eftersom ansvaret att upprätthålla information gällande
vattendistributionsområden hör till vattenanläggningarna som levererar hushållsvatten,
hoppas vi att hälsoskyddsmyndigheterna och anläggningarna kommer att samarbeta för att
få den mest aktuella informationen som möjligt.
Leverans av information
Geografiska läget av vattendistributionsområdena för
hushållsvattenförsörjningsanläggningar begärs i första hand att levereras som digitaliserad
geografisk information. Ifall uppgifterna inte ännu finns i geoinformation dataformat finns
noggrannare tekniska detaljer om kraven på digitaliseringen av vattendistributionsområden
till geografisk information i bilaga 1 och exempel på kartor finns i bilaga 2.
Ifall digitalisering i geoinformation format inte är möjligt för vattendistributionsområdens
gränser, kan geografiska lägets uppgifter (gränserna) även levereras elektroniskt utritade
på en grundkarta. Exempel på utritade gränser på en elektronisk grundkarta och tekniska
tips på hur det kan göras finns i bilaga 3.
Valvira organiserar tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet (SHM) vid ett senare
tillfälle en supportklinik som ett online evenemang om hur vattendistributionsområden bör
ritas.
Eftersom geoinformationen om vattendistributionsområden anses vara sekretessbelagda
enligt 24 § första mom. 7 punkt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), måste informationen levereras som krypterat meddelande med Valviras
sekretessbelagt meddelande service (https://turvaviesti.valvira.fi/ --> välj från högra övre
hörnet ”På svenska”) till e-post adressen ymparistoterveys@valvira.fi. Följebrevet måste
innehålla diarienumret V/44146/2020. Noggrannare instruktioner om hur du använder
Valviras sekretessbelagt meddelande servicen finns i bilaga 4.
Tidsschema
Geografisk information för vattendistributionsområden begärs enligt följande schema:
• vattendistributionsområden som försörjs med minst 1000 m3 hushållsvatten per dag:
före 28.2.2021
• vattendistributionsområden som försörjs med minst 100–1000 m3 /dag:
före 31.3.2021
• vattendistributionsområden som försörjs med minst 10–100 m3 /dag:
före 30.4.2021
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Bakgrund och syfte
Genomförandet av det nya dricksvattendirektivet, som träder i kraft i januari 2021, kräver
att hushållsvattendata kopplas till geoinformation för alla vattendistributionsområden som
försörjs med minst 10 m3 hushållsvatten per dag eller för minst 50 personers behov. Kravet
gäller alla vattendistributionsområden i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets
förordning om kvalitetskrav och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015), inte
endast vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster.
Geografisk information behövs för att fortlöpande informera konsumenter på nätet och för
det nya data protokollet av rapportering till kommissionen. Ingen övergångsperiod ges
enligt direktivet och bestämmelserna träder i kraft i början av 2023, när den nationella
lagstiftning som krävs enligt direktivet måste senast träda i kraft. I framtiden kommer
geografisk information att upprätthållas i Livsmedelsverkets enhet för geografisk
information, där det kopplas till data Vati-datassystemet.
Bakgrunden till begäran anges mer detaljerat i ett brev från social- och
hälsovårdsministeriet från den 7 december 2020 (bilaga 5).
För att underlätta kontrollenheternas arbete i enlighet med detta brev och ifall
informationen levereras inom den begärda tidsfristen, kommer geografiska informationen
om vattendistributionsområden att behandlas centralt avgiftsfritt och överlämnas till
geoinformationsansvarig myndighet av social- och hälsovårdsministeriet.
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Tilläggsuppgifter
Projektkoordinator Mirjam Orvomaa, SHM, tfn. 0295 163 687, mirjam.orvomaa@stm.fi
Konsultativ tjänsteman Jarkko Rapala, SHM, tfn. 0295 163 315, jarkko.rapala@stm.fi
Överinspektör Jaana Kilponen, Valvira, tfn. 0295 209 621, jaana.kilponen@valvira.fi
Bilagor
BILAGA 1: Instruktioner för digitalisering av vattendistributionsområden till geografisk
information
BILAGA 2: Modellexempel på vattendistributionsområde i ArcGIS vektor-format
BILAGA 3: Exempel på utritade gränser av vattendistributionsområden på en elektronisk
grundkarta och tekniska tips
BILAGA 4: Instruktioner för hur man använder Valviras sekretessbelagt meddelande
service
BILAGA 5: Projektets bakgrund och syfte (brev från SHM av den 7 december 2020)
BILAGA 6: Svar på möjliga frågor och information som bör finnas på
kommunens/vattenanläggningens nätsidor ifall inte riksomfattande lösningen utförs
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Bilagorna 1–4 + 6 endast på finska, ytterlig information och anvisningar på svenska anges
vid behov av projektkoordinator Mirjam Orvomaa från SHM (kontaktuppgifter ovan)
Till kännedom
SHM/ Avdelningen för säkerhet och hälsa
JSM/ Enheten för naturresurs- och vattenhushållning
Regionförvaltningsverken
NTM-centralerna
Livsmedelsverket/ Verksamhetshelheten för digitala tjänster
Finlands miljöcentral/ Konsumtion- och produktioncentret
Finlands Vattenverksförening rf.
Finlands vattenförsörjningsandelslag rf.
Finlands Kommunförbund rf.

