Putkeen menee! -hanke
Vesiosuuskuntien talous- ja verotusasioiden
koulutuspäivät 24. – 25.4.2012
Jaakko Hirvonen Käsämän vesiosuuskunta

”Vesiosuuskunnan talouden hallinta” — esimerkkinä Käsämän vesiosuuskunta
Taustaa

•
•
•

•
•

458 vedenkäyttäjäasiakkaan omistama osuuskunta Liperissä
perustettu tammikuussa ja rekisteröity toukokuussa 1984
toimialue käsittää Käsämän ja Kuoringan kylätaajamien lisäksi alueen
Liperin kirkonkylän rajalta Polvijärven Saariniemelle (suora etäisyys n. 25
km) ja Särkijärveltä Honkavaaraan (välimatka n. 15 km).
kaksi omaa pohjavedenottamoa
toimialueelle on rakennettu lähes 130 km puhtaan veden verkostoa
vuosina 2003 – 2011 on rakennettu lähes 100 km paineviemäriverkostoa
jätevesiasiakkaita 327
vettä myydään kahdelle asiakkaalle edelleen myytäväksi ympärivuotisesti
ja yhdelle tilapäisesti
kaksi osa-aikaista palkattua henkilöä
laskutuksen ja kirjanpidon hoitaa tilitoimisto

•
•
•

hallituksessa kuusi jäsentä (jokaisella henkilökohtainen varahenkilö)
sivutoiminen toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen (perustajajäsen)
sivutoiminen vedenottamoiden hoitaja

•
•
•
•
•
•

liikevaihto vajaa 90.000 €
taseen loppusumma lähes 2 M€
verkoston kirjanpitoarvo 1,7 M€
pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjattuja liittymismaksuja 1,95 M€
suunnitelman mukaiset poistot käytössä
ei velkaa

•
•
•
•
•

Hallinto

Talouslukuja

Veden toimitus ja jäteveden laskutus

•
•

veden toimitus 101.500 m3
jäteveden laskutus 21.500 m3

Liittymis- ja osuusmaksut (arvonlisäverottomia)

•
•
•

osuusmaksu 33,50 € (henkilökohtainen maksu, joka palautetaan
asiakkuuden päättyessä — asiakas voi halutessaan jäädä osuuskunnan
jäseneksi)
liittymismaksu, vesi 1.260 € (siirto- ja palautuskelpoinen — arvonlisäverollinen rakentamiskustannus lähimmästä runkoputkesta lisätään
laskuun)
liittymismaksu, jätevesi 4.000 € (siirto- ja palautuskelpoinen — arvonlisäverollinen rakentamiskustannus lähimmästä runkoviemäristä lisätään
laskuun)

Laskutushinnat (sis. alv 23 %)

•
•
•
•
•

veden myyntihinta 0,37 €/m3
jäteveden laskutushinta 1,72 €/m3
perusmaksu, vesi (kotitalous) 37,00 €/vuosi
perusmaksu, vesi (maatalous) 60,00 €/vuosi
perusmaksu, jätevesi 37,00 €/vuosi
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Asiakasarvot
•
•
•
•
•

tasavertaisuus
oikeudenmukaisuus
neuvotellen — ei riittauttaen
helppokäyttöisyys — laskutusmittarit ja pumppaamot osuuskunnan
omistuksessa ja ylläpidossa
mahdollisimman edullisin kustannuksin

Talouden hoidon lähtökohtia
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liityntämaksuilla ja rakentamiskustannuksilla peritään kaikki liityntään
kohdistuvat kustannukset — ei jää käyttömaksuilla katettavaa osuutta
(osuuskunta ei ota lainaa asiakkaiden puolesta, vaan jokainen vastaa
taloudestaan itse)
jatkuva projektien toteutumisen seuranta ja tarkka toteutumisen
analysointi
liitynnän hinta on asiakkaalle etukäteen tiedossa — ei jälkilaskutuksia
veden myynnillä ei peitetä jätevesiasiakkaiden kustannuksia
osuuskunta toimii rakennushankkeissa rakennuttajana ja valvoo kohteet
itse (mahdollisen rahoittajan valvonta ollut osittain mukana)
kaikki hankkeet kilpailutetaan, toteutetaan laadukkaasti ja laaditaan kaikki
sopimusasiakirjat itse (RT-lomakkeisto pohjana)
verkoston sijoittaminen ulkopuolisten maille pyritään sopimaan ilman
korvauksia
kunnossapidossa ja huollossa käytetään kahta pitkäaikaista ja luotettavaa
sopimusyhteistyökumppania
kattava vakuutusturva
tietojärjestelmien hyödyntäminen
tarvittavan osaamisen ostaminen (asiat selvitetään, ei arvailla eikä oteta
riskejä)
hyvät yhteiskuntasuhteet ja asiantuntijaverkosto (kunta, ELY-keskus)
riittävä talous-, lainsäädäntö- ja verotusasioiden osaaminen
kevyt ja pääosin talkoovoimin hoidettu hallinto (tarvittaessa hallitus takaa
projektiaikaiset lainat)

Hallituksen kokoonpanon merkitys toiminnalle
•
•
•
•
•
•
•

kokoonpano tulee muodostua eri alan osaajista — paikalliset eri ammattialojen osaajat ovat parhain tae onnistumiselle
hallituksen jäsenyys ei ole luottamustehtävä eikä tietyn kylätaajaman
edunvalvonta vaan vastuuta ottava ja asiantuntemustaan antava
lukumäärä 5 – 6 henkilöä parempi kuin suuri hallitus
keskenään hyvin toimeentulevat henkilöt
toimitusjohtajan ja puheenjohtajan keskinäisen luottamuksen ja
päivittäisen yhteydenpidon on toimittava — toimitusjohtajan sitoutumista
parantaa, jos hän on osuuskunnan alueella asuva
sopiva ikäjakauma ja jäsenyyden pitkäkestoisuus parempi kuin jatkuvasti
vaihtuva — nähtävä vastuu juridisessa ja yhteiskunnallisessa mielessä
osuuskunnan menestymisen merkitys laajasti omalle asuinalueelle
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Ajankohtaiset haasteet
•
•
•
•

hinnoittelun oikeudenmukaisuus; selvitetään perusteellisesti tuottojen sekä
kustannusten keskinäinen riippuvuus ja muodostetaan oikeudenmukainen
taso perus- ja käyttömaksuille
osuuskunnan arkistojen järjestäminen ja säilyvyyden turvaaminen
yhteistoiminnan lisääminen tai liittymismahdollisuuksien selvittäminen
naapuriosuuskuntien kanssa
vastuuhenkilöiden hallittu siirtyminen vapaalle ja uusien rekrytointien
tekeminen (talkoohenki vähenee => kustannukset lisääntyvät =>
korotuspaineita hintoihin)

Toiveita tulevaisuudelle
•
•
•
•
•

olisi tiedettävä pitkällä aikavälillä yhteiskunnan (kunta, valtio) rooli ja
lainsäädäntö haja-asutusalueiden vesihuollossa
pienet osuuskunnat olisi saatava ymmärtämään koon asettamat ”esteet”
kokonaistaloudelliselle toiminnalle => yhdistymiset tai verkostoitumiset
(yhteinen hallinto, palvelutuotanto ….)
tietojärjestelmien kehittäminen ja palvelukustannusten saaminen kaikkien
käyttäjien ulottuville (sähköinen laskutus, sähköiset palvelut ….)
Putkeen menee! –hankkeen tuloksena olisi hyvä saada yhteisiä lomake-,
sopimus- ym. malleja eri tilanteisiin
Koulutusta voisi järjestää koko osuuskunnan hallituksille osuuskuntalain,
verotussäännösten, vakuutusten ym. osalta
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