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Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi
8.6.2018
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0.5 WSP Käyttäjätunnusten hakeminen
(5 min homma)
1. mene https://wspssp.fi sivuille
2. Siellä paina harmaata linkkiä:
3. Täytä yhteystiedot ja oman organisaation y-tunnus
4.
a. Pyydä pääkäyttäjäoikeuksia. Jos teillä ei vielä sitä ole. Ja täytä lisäkysymykset.
i. Pääkäyttäjän hakemuksen käsittely kestää jonkin aikaa. Hänet varmistetaan soittamalla
käyttäjätilipyynnössä ilmoitetulle vahvistavalle henkilölle.
b. Peruskäyttäjien hakemus tapahtuu vastaamalla ”Pyydä pääkäyttäjäoikeuksia” kysymyksen: ”Ei”

Pääkäyttäjä hyväksyy organisaation ”peruskäyttäjien” hakemukset.




Kun pääkäyttäjä on hyväksynyt peruskäyttäjän hakemuksen WSP:ssä tulee peruskäyttäjälle tunnukset
sähköpostilla ja salasana kännykkään tekstiviestillä. Tunnuksen tulevat yleensä aika nopeasti hakemuksen
hyväksymisen jälkeen.
Sähköpostimuistutus organisaation peruskäyttäjän hakemuksesta tulee pääkäyttäjälle vain kerran viikossa.
Nopeammin tunnuksen saa kun peruskäyttäjä ilmoittaa pääkäyttäjälle, että on hakenut WSP tunnuksia.

Sivu 3 / 13

1. Työryhmän nimeäminen ja kokoaminen
Riittävän asiantuntevan työryhmän kokoonpano riippuu mm. paikallisista olosuhteista ja vedentuotantoketjun
rakenteesta. Työryhmällä pitää olla riittävän laaja näkemys laitoksesta, sen toiminnoista ja toimintaympäristöstä.
Laitoksen oman henkilökunnan on osallistuttava aina riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn.
Siten esimerkiksi yksinomaan konsultin laatima riskinarviointi ei ole hyväksyttävissä.
Vesilaitoksen edustajat muodostavat ydinryhmän, jonka lisäksi ryhmätapaamisiin voidaan kutsua kunnan/kuntien
muita toimijoita tapaamisten aiheista riippuen. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on oltava riskinarviointityössä
mukana.
Lisäksi yhteistyötä on hyvä tehdä merkittävien talousvettä käyttävien toimijoiden kanssa, esim. elintarviketeollisuus ja
sairaalat sekä sellaisten toiminnanharjoittajien kanssa, joiden toiminta voi vaikuttaa raakaveden laatuun, esim.
teollisuuslaitokset.
Jos laitos ostaa veden tukkulaitokselta, tukkulaitoksen on osallistuttava riskinarviointiin vähintään luovuttamalla
laitoksen käyttöön tiedot myytävään veteen kohdistuvista riskeistä ja niiden hallintatoimista.


WSP:ssä mene Yläosan valikossa ”Muokkaa” -> ”Työryhmä”
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1b. Oikeuksien antamien työryhmän jäsenille
Oman organisaation sisällä. ( sama Y-tunnus)
1. Varmista, että henkilöllä on WSP tunnukset ja hän näkyy käyttäjähallinnassa organisaation käyttäjälistassa.

2. Mene WSP suunnitelmaasi:

3. Mene käyttöoikeuksien hallintaan ja valitse käyttäjälle sopiva käyttöoikeus.
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Ulkopuolisen organisaation jäsen (Eri Y-tunnus)
1. Kerro oman organisaation ulkopuoliselle jäsenelle WSP suunnitelmasta ja pyydä häntä hakemaan
vierailuoikeuksia teidän organisaatioon. HUOM! kerro myös teidän Y-tunnus. Vierailuoikeuksia haetaan Ytunnuksella.
2. Kun vierailupyyntö tulee hyväksy se kohdassa ”Käyttäjät” -> ”Käyttäjätilipyynnöt”

3. Mene WSP suunnitelmaasi: ”Suunnitelmat” -> ”Suunnitelmien hallinta” - > ”Muokkaa”

4. Itse suunnitelmassa käydään lisäämässä käyttäjätilipyynnön hakija vierailijoiden listalle ja annettaan hänelle
sopivat käyttöoikeudet
Suunnitelmassa ylävalikko: ”työkalut” -> ”käyttöoikeuksien hallinta” -> sivun alaosassa ”vierailijat”
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2. Lähtötietojen kerääminen
Käy läpi WSP:ssä löytyvää listaa suositelluista lähtötiedoista.
WSP:ssä ”Muokkaa” -> ”Lähtötiedot”

Voit merkitä tiedon tai sen mistä ao tieto löytyy ”lisää seurantakeino” sarakkeeseen.

WSP:n eli vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä varten tarvitaan tieto ainakin seuraavista asioista
a)
b)
c)
d)

vedenottamon suoja-aluemääräykset,
pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja
raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja
tilan seurannan tulokset

Merkitse ainakin näiden osalta onko niitä olemassa ja missä

Mutta jotta riskinarviointi menisi jouhevasti, tarvitaan WSP:n laadinnassa paljon enemmän taustatietoja.
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3. Prosessigraafi
Mene ”Muokkaa” -> ”Prosessigraafi”
Kuvaa koko vedentuotanto ja jakeluketju:
o vedenmuodostumisalueelta
o vedenoton,
o käsittelyn ja
o varastoinnin kautta
o vedenjakeluun.
Vedä oikealla olevasta listasta ”laatikoita” vasemmalle tyhjään kohtaan.

HUOM! ”Muu Toiminta” laatikko on KAIKILLE pakollinen. Siinä käydään läpi vesilaitoksen yleisiä riskejä. Esim kartat, henkilökunta, näytteenotto…
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4. Riskien arviointi
Arvioi riskejä vedentuotantoketjun eri vaiheissa eli ”laatikoissa”
 Riskikysymyksiin ja –arviointiin pääset esim joka laatikon alalaidassa olevaa ”Riskien arviointi” napista
(Prosenttiluku kertoo kuinka moneen riskikysymykseen on jo vastattu)

Käy kysymys kysymykseltä läpi ja miettikää onko ao kysymyksessä mainittu riski meidän osalta mahdollinen vai ei.
 Jos ei ole niin valitse ”Ei riskiä”
 Jos on arvioikaa riski. Eli valitse ”Riski Arvioitavana”
o Valitse ”Seuraus” ja ”Todennäköisyys” riskille. Riskin suuruus tulee automaattisesti

APUA riskin SEURAUKSEN ja TODENNÄKÖISYYDEN arviointiin WSP:n riskitaulukosta seuraavalla sivulla.
Huom! Tässä vaiheessa riskin seuraus ja todennäköisyys arvioidaan ilman mahdollisen hallintakeinon
(kohta 5) vaikutusta.
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WSP:n riskitaulukko.
Riskin todennäköisyyden ja seurauksen arviointiin.
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5. Määritetään riskien hallintakeinot
Mene: ”Muokkaa” -> ” Hallintakeinot”
Siellä on luettelo prosessivaiheista eli niistä vedentuotantoketjun laatikoista joissa on hallittavia riskejä (M tai H tason riskejä)
Vasemmalla riski johon tarvitaan hallintakeino ja oikealla lista hallintakeinoja.

HUOM! Ohjelma tarjoaa esimerkkejä hallintakeinoista
Kopioi esiin tulevasta ikkunasta sopivat hallintakeinot Hallintakeinot listaan.
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Riskien hallintakeinoille:
6. toimenpiteet ja
7. seurantaohjelma
Jokaiselle jonkun riskin hallintakeinolle tulee määrittää toimenpide- ja seurantaohjelma.
Määrityksiin pääsee hallintakeinon ”rattaan kuvasta”
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Esimerkkejä:
Riski

Hallintakeino

Toimenpide

Seurantaohjelma

Pintaveden pääsy kaivoon
rakenteiden tai
ylivuotoputken kautta

Kaivon tiivistys

Kaivo tiivistetään itse tai
tilataan kaivon kunnostus

Kaivon tiiveys tarkastetaan
kerran vuodessa

Ylävesisäiliöön voi mennä
tuuletusaukon kautta
pieneläimiä ja lintuja.

Ilmanvaihtoaukkojen
verkottaminen

Ritilät, jotka estävät
pieneläinten ja lintujen
pääsemisen
tuuletusaukosta säiliöön.

Ylävesisäiliön
tuuletusritilän kunto
tarkastetaan
vesisäiliökäynnin yhteydessä jokaisen vuoden
toukokuussa.

Vedenottamon lähellä
olevasta pilaantuneesta
maa-alueesta voi suotautua haitallisia aineita
talousveteen.

Vesinäytteenotto
pohjavedenottamolta ja
epäiltyjen haitta-aineiden
säännöllinen analysointi
vedestä

Suojapumppaus ja
kloorifenolin tutkiminen

Laitoksen omavalvonnassa
otetaan pohjavesialueen
tarkkailuputkesta X
kloorifenolinäytteet joka
toisen kuukauden
ensimmäisenä
maanantaina. Laitosmies
tarkistaa viikottaisella
vedenottamokäynnillä, että
suojapumppaus toimii.

Kun kohdat 4-7- on tehty, saa yläosan ”Raportit” alasvetovalikon kautta mm


Toimenpideohjelman



Seurantaohjelman



Riskiraportteja

HUOM! Raportit ovat Salassa pidettäviä (JulkL 24§ 1mom 7,8,17,20 kohta). Niissä on sellaista tietoa jota voi
käyttää vesilaitoksen toiminnan vahingoittamiseen ja aiheuttaa haittaa varautumiseen eli vesihuollon
turvallisuuteen.
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8. Yhteenveto vedenkäyttäjille ja tiedottaminen
Talousvettä toimittavan laitoksen on tiedotettava toimittamansa veden laadusta ja riskinarvioinnin suorittamisesta ja
sen yhteenvedosta veden käyttäjille. Esimerkiksi verkkosivut, sanomalehdet, asiakastiedotteet ja sosiaalinen media
ovat hyviä tiedottamiskanavia talousveden laadusta.
Riskinarvioinnista on hyvä olla pysyväluontoinen yhteenveto esimerkiksi verkkosivuilla. Riskinarvioinnista ja sen
yhteenvedosta tiedotettaessa voidaan kertoa hyvin yleisellä tasolla, miten riskejä on arvioitu ja kuinka niitä hallitaan.
Yhteenvedossa esitetään asioita, jotka ovat vaikuttaneet valvontatutkimusohjelman laatimiseen.
Yhteenvedossa ei saa esittää liian yksityiskohtaisia tietoja riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä, jotta tietoja ei voi
käyttää laitoksen toiminnan tarkoitukselliseksi vahingoittamiseksi.

Esimerkki riskinarvioinnin yhteenvedosta:
Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.
Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (pvm).
Riskinarvioinnin perusteella talousvedestä valvotaan tihennetysti [muuttuja/muuttujat, selitys miksi valvontaa
tihennetty].
Lisäksi valvotaan [muuttujaa/muuttujia, selitys miksi valvotaan], joka ei sisälly sosiaali- ja terveysministeriön
talousvesiasetuksessa 1352/2015 säädettyihin muuttujiin.
Riskinarvioinnin perusteella valvotaan harvennetusti [muuttujaa/muuttujia], ja asetuksessa 1352/2015 säädetyn
[muuttuja/muuttujat] valvonta on lopetettu, koska [selitys, miksi valvonta lopetettu].

Huom! Yhteenvetoa ei voi tietääkseni lisätä nettiselaimessa työstettävään WSP:hen. Sen voi toimittaa
terveysviranomaiselle vaikka sähköpostilla.

