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Ohje: Uuden vesihuolto-organisaation luominen
SYKEn pääkäyttäjä perustaa uuden organisaation VEETI-järjestelmään. Uuden organisaation
perustaminen tilataan osoitteesta veetituki@ymparisto.fi. Vain SYKEn pääkäyttäjä voi muuttaa
organisaation nimen, Y-tunnuksen ja kotikunnan.
Nimi suomeksi / ruotsiksi
Organisaation virallinen nimi syötetään suomeksi molempiin nimikenttiin, mikäli kyseessä on
yksikielinen laitos. Mikäli kyseessä on kaksikielinen laitos, syötetään ruotsinkielinen nimi sille
tarkoitettuun kohtaan.
Y-tunnus
Organisaation Y-tunnus (esimerkiksi 1234567-1)
Kotikunta
Organisaation kotikunta
Puhelinnumero
Organisaation puhelinnumero, voidaan käyttää keskuksen numeroa, koska yhteystietosivuille
voi päivittää henkilöittäin puhelinnumerot.
Sähköpostiosoite
Organisaation virallinen sähköpostiosoite
WWW-osoite
Organisaation www-sivujen osoite tai kunnan, jos organisaatiolla ei ole omia www-sivuja.
Faksi
Organisaation fax-numero mikäli on käytössä, voidaan jättää myös tyhjäksi.
Asiointikieli
Organisaation virallinen asiointikieli, kielivalinta määrittää VEETI-käyttöliittymän tekstin kielen.
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Käyntiosoite
Organisaation käyntiosoite. Käyntiosoite voi olla eri kuin virallinen osoite.
Postitoimipaikka (käyntiosoite)
Organisaation postitoimipaikka
Postiosoite
Organisaation virallinen osoite
Postitoimipaikka (postiosoite)
Organisaation virallinen postitoimipaikka
Toiminta-alue vahvistettu
Kyllä tai Ei. Mikäli kyllä, lisätään toiminta-alueen vahvistuspäivämäärä. Lisätään kaikki ne
kunnat, joiden alueella toiminta-alue on vahvistettu. Kun sekä kunta että vahvistuspäivämäärä
on täytetty, tulee vasemmassa ”Perustiedot”-valikossa näkyviin ”Toiminta-alueen kartat”.
Vain Perustiedot
Kyllä tai Ei. Kyllä tarkoittaa, että organisaatio ei ole velvollinen ilmoittamaan vuosittaisia tietoja.
Kyseinen tieto tarvitaan raporttien muodostamista varten.
Toimiala
Organisaation toimiala.
Toimintamuoto
Organisaation toimintamuoto. Mikäli toimintamuoto muuttuu, se tulee päivittää.
Edellinen toimintamuoto
Organisaation edellinen toimintamuoto, mikäli sellainen on.
Toimintamuodon muutosvuosi
Syötetään toimintamuodon muutosvuosi.
Toiminta alkanut
Organisaation toiminnan alkamispäivämäärä. Voidaan syöttää suoraan kenttään tai hakemalla
kalenterista.
Toiminta loppunut
Organisaation toiminnan lopetuspäivämäärä (esimerkiksi kuntainliitoksen yhteydessä). Voidaan
syöttää suoraan kenttään tai hakemalla kalenterista.
Korvaava organisaatio
Jos organisaatio yhdistyy toiseen jo olemassa olevaan organisaatioon, haetaan kenttään
korvaavan organisaation tiedot.
Toiminnan muutoksen lisätiedot
Mahdolliset organisaation toimintaan tai toiminnan muutokseen liittyvät lisätiedot. Näitä tietoja ei
tuoda erikseen raporteille.
Verkostotietojen säilytys
Organisaation verkostotietojen säilytyspaikka, esimerkiksi www-sivujen osoite, tai muu
sanallinen selitys verkostotietojen säilytyspaikasta
Vesienhoitoalueet, joissa tällä vesihuolto-organisaatiolla on toimintaa
Valitaan yksi tai useampi alue, jossa organisaatiolla on toimintaa.

