VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINNASSA KATSE TULEVAISUUTEEN
Maveplan Oy on käynnistänyt Putkeen menee!-hankkeen eli vesiosuuskuntien toiminnan
kehittämis- ja koulutushankkeen Pohjois-Karjalassa. Vesiosuuskunnat ovat haja-asutusalueella
alueen asukkaiden omistamia ja hallinnoimia vesihuoltolaitoksia. Vesiosuuskuntatoiminta on
jäsenilleen peruspalveluja tuottavaa toimintaa, jota säätelevät useat lait ja asetukset.
Vesilaitoksen asianmukainen hoito vaatii usein ammattimaisuutta, koska vesiosuuskunnat
harjoittavat usein myös merkittävää liiketaloudellista toimintaa. Vesiosuuskunnan hallituksella ja
toimihenkilöillä on vastuu verkoston rakentamisesta, laatuvaatimukset täyttävän talousveden
toimittamisesta, asianmukaisesta jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä laitoksen
taloudellisesta toiminnasta.
Putkeen menee! -hankkeessa kehitetään ja ammattimaistetaan vesiosuuskuntien toimintaa mm.
kouluttamalla ja valmentamalla niiden hallintoa ja työntekijöitä mm. vesihuoltoinvestoinneissa, talousja verotusasioissa, ylläpitotoimissa ja kriisinhallinnasta erityistilanteissa. Vesiosuuskuntien toiminnan
kehittämiselle on tarvetta, koska vesiosuuskuntien investoinnit lisääntyvät lähivuosina ja suurten
investointien asianmukainen toteuttaminen edellyttää siten osuuskuntien hallinnolta erityistä osaamista.
Sekä veden jakeluun että viemäröintiin liittyy paljon erilaisia riskitekijöitä ja niiden tiedostaminen sekä
niihin varautuminen on hyvin keskeistä vesihuoltolaitostoiminnassa. Osuuskunnissa investointien
läpivieminen ja taloushallinnon hoitaminen ovat perinteisesti olleet yhden tai kahden henkilön harteilla
ja useimmiten ne tehdään lähes talkoovoimin. Tulevaisuudessa vesiosuuskuntien tulisi pyrkiä
yhdistymään suuremmiksi osuuskunniksi tai vesilaitoksiksi ja kehittämään toimintaansa
ammattimaisempaan suuntaan, että osuuskunnilla olisi palkattua työvoimaa tai esim. taloushallinto ja
ylläpito voitaisiin teettää jopa ulkopuolisella asiantuntijalla.
Mikä on vesiosuuskunta?
Vesiosuuskunta on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolain tarkoittama vesihuoltolaitos,
kun siinä on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa kuluttama vesimäärä tai tuottama
jätevesimäärä on vähintään 10 m3. Edellistä pienemmät vesiosuuskunnat tai vesihuoltoa varten
perustetut yhtymät eivät ole vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia. Vesiosuuskunnan omistavat
ja sitä hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme jäsentä tai
yhteisöä. Osuuskunta harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä hyväksi tuottaen asiakkailleen
vesihuoltopalveluja (myy vettä ja vastaanottaa jätevettä). Vesihuoltopalveluiden järjestäminen hajaasutusalueella on yleistä osuuskuntapohjaisesti.
KHO kumosi osuuskunnan alv-vähennysoikeuden
Korkein hallinto-oikeus on 16.12.2011 antanut ennakkoratkaisun jätevesiosuuskunnan
arvonlisäverotuksesta. KHO:n päätös: KHO:2011:106. Ote KHO:n ratkaisusta: ”Osuuskunnan
harjoittama toiminta, joka käsitti paitsi viemäriverkoston rakennuttamisen myös sen ylläpidon ja
huollon jäsentensä yhteisiä tarpeita varten, ei ollut luonteeltaan arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettua liiketoiminnan muodossa harjoitettua liiketoimintaa, eivätkä viemäriverkoston
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rakennuttamisesta, ylläpidosta ja hoidosta aiheutuneet maksut olleet vastiketta osuuskunnan palvelusta
yksittäiselle osuuskunnan jäsenelle. Osuuskunnalla ei ollut arvonlisäverolain 102 §:n nojalla oikeutta
vähentää rakennuttamansa viemäriverkoston rakennus- ja muihin kustannuksiin sisältyviä
arvonlisäveroja”.
Vesiosuuskunnissa tulee olla liiketoimintaa

KHO:n päätöstä aletaan mitä todennäköisimmin soveltaa vuoden 2012 alusta. Muun muassa Suomen
Vesihuolto-osuuskunnat ry on korostanut, että osuuskuntien on syytä laatia sääntönsä ja käytäntönsä
sellaisiksi, että osuuskuntien toiminnassa muodostuu arvonlisäverolaissa tarkoitettua aitoa
liiketoimintaa. Lisäksi kunnallisten vesilaitosten kanssa laadittavien sopimusten sisällön suhteen
vesiosuuskuntien tulee kiinnittää erityistä huomioita, että osuuskunnat voivat säilyttää
arvonlisäverollisen liiketoiminnan tunnusmerkit.
KHO:n päätös ei koske kaikkia osuuskuntia
KHO:n päätös ei koske sellaisia vesihuolto-osuuskuntia, jotka harjoittavat arvonlisäverollista
liiketoimintaa kuten myyvät vettä tai jäteveden puhdistuspalvelua liiketoiminnan muodossa. Alueelliset
yritysverotoimistot voivat pyytää lähiaikoina vesiosuuskunnilta selvityksiä arvonlisäverotukseen
liittyen. Osuuskuntien onkin syytä varautua selvittämään verohallinnolle yritystoimintaansa liittyviä
asioita. Asiantuntija-apua voi kysyä mm. Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:stä www.svosk.fi/svosk ja
Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry:stä www.vesiosuuskunnat.fi

Putkeen menee!-hankkeen info:
Maveplan Oy:n hallinnoima hanke palvelee vesiosuuskuntia ja haja-asutusalueen kiinteistöjä. Hanke
käynnistyi 1.1.2012 ja kestää 30.6.2014 saakka. Hankkeen rahoitus tulee P-K:n ELY-keskuksen kautta
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (90%) sekä vesiosuuskunnilta (10%).
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