Osuuskunnan sulautuminen
ja
osuuskunnan purkaminen
Vesihuoltolaitosten yhdistyminen
VT Anne Kontkanen
Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen
•

•

Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että
• Sulautuvan osuuskunnan varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle
osuuskunnalle JA
• Sulautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanottavan osuuskunnan
jäseniä
• Sulautuvan osuuskunnan jäsenet saavat sulautumisvastikkeena
sulautuvalta osuuskunnalta siirtyvästä omaisuudesta
vastaanottavan osuuskunnan osuuksia, rahaa tai muuta omaisuutta
Tavallisimmat sulautumistavat:
1. Absorptiosulautuminen: Yksi tai useampi osuuskunta (sulautuva
osuuskunta) sulautuu vastaanottavaan osuuskuntaan
2. Kombinaatiosulautuminen: Vähintää kaksi osuuskuntaa (sulautuvat
osuuskunnat) sulautuu perustamalla uuden osuuskunnan
(vastaanottava osuuskunta)

Sulautumisen valmisteluvaihe
•
•

•

Sulautumissuunnitelman allekirjoittamista edeltää sulautumisen
valmisteluvaihe, jonka aikana sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien
hallituksen selvittävät onko sulautumiselle edellytyksiä
Taloudelliselta asemaltaan hyvin erilaisten vesiosuukuntien sulautuminen
vaikeaa
• Onko jäsenten edun mukainen päätös?
• Jos taloudellisesti vahva vastaanottava osuuskunta ja velkainen
sulautuva osuuskunta => sulautuminen voi lisätä vastaanottavan
jäsenten maksuvelvollisuutta
• Vastaavasti sulautuminen heikossa taloudellisessa asemassa olevaan
osuuskuntaan
Sulautumisvastikkeesta sopiminen?
• Vastike voi osuuskuntalain mukaan olla osuuksia, lisäosuuksia,
sijoitusosuuksia tai muu vastike esim. raha
• Jäsenen verotus vastikkeesta, jos vastike rahaa??

Sulautumisen valmisteluvaihe
•
•
•
•
•

Onko saavutettavissa yhteisymmärrys sulautumisen eduista?
Lähtötilanne selvitettävä perusteellisesti
Miten vesiosuuskuntien omaisuus arvostetaan
• Nykykäyttöarvo lienee selkein
• Huomioon velat
Onko verottajan ennakkokannanotto esim. ALVin osalta tarpeellinen
Eri sopimusten yhdenmukaistaminen sulautumiseen osallistuvissa
osuuskunnissa
• Lähtökohtaisesti sopimukset siirtyvät sellaisenaan

Sulautumissuunnitelman pääsisältö
•
•
•

Sulautumissuunnitelman sisälllön määrittelee osuuskuntalaki (16 luku 3 §)
yksityiskohtainen luettelo siitä mitä sulautumissuunnitelmasssa on oltava
Tärkeimmät:
• Sulautumiseen osallistuvat osuuskunnat (sulautuvat/vastaanottava)
• Sulautumisen syyt
• Mahdollinen sääntömuutos/kombinaatiossulautumisessa säännöt
• Sulautuvan osuuskunnan jäsenille annettava sulautumisvastike
• Selvitys sulautuvan varoista ja veloista ja näiden vaikutus
vastaanottavan osuuskunnan taseeseen
• Selvitys poikkeuksellisista liiketoimista sulautumisvaiheen aikana
• Selvitys mahdollisista yrityskiinnityksistä
• Sulautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta

Vesiosuuskunnan sulautumisessa
huomioonotettavaa
•
•

osuuskunta voi sulautua vain osuuskuntaan (poikkeus tytäryhtöfuusio)
Sulautumisen edellytykset selvitettävä aina ennen sulautumissuunnitelman
laatimista
• Sulautumissuunnitelma vain jäävuoren huippu, jonka sisällön
määrittelee osuuskuntalaki
• Mahdollista laatia erillinen sopimus sellaisista sovituista sulautumiseen
liittyvistä keskeisistä asioista, joita ei sisällytetä varsinaiseen
sulautumissuunnitelmaan

•

•

•

Esim. hallintopaikkojen jakautuminen sulautumiseen osallitusvien osuuskuntien kesken

Sitoo sulautumisen osapuolia kuten muutkin sopimukset
Sulautuvan osuuskunnan sopimukset pysyvät voimassa => entä jos maksut
poikkeavat toisistaan

Sulautumisesta päättäminen
•
•

•
•
•

Sulautuvassa osuuskunnassa sulautumisesta päättää osuuskunnan
kokous
Vastaanottavassa osuuskunnassa sulautumisesta voi päättää hallitus, ellei
vastaanottavan osuuskunnan sääntöjä muuteta
• Jäsenet voivat vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen
päätettäväksi
Sulautumissuunnitelma hyväksyttävä muutoksitta kaikissa sulautumiseen
osallistuvissa osuuskunnissa
2/3 määräenemmistöpäätös
jäsenellä oikeus erota sulautuvasta osuuskunnasta, jos ei kannata
sulautumista

Sulautumisen eteneminen
sulautumispäätöksen jälkeen
•

•

•

Sulautuvan osuuskunnan velkojilla aina oikeus vastustaa sulautumista ja
vaatia maksua tai vakuutta saatavalleen
• vastaanottavan osuuskunnan velkojilla vain jos sulautuminen vaarantaa
velkojan asemaa
Ellei velkojat vastusta sulautumista määräaikaan mennessä:
• Sulautumisen kaupparekisteriin merkitsemisellä sulautuvan varat ja
velat siirtyvät vastaanottavalle osuuskunnalle
• Sulautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanottavan osuuskunnan
jäseniä
• Sulautuva osuuskunta purkautuu
Sulautuvan osuuskunnan jäsenet saavat sulautumisvastikkeena
sulautuvalta osuuskunnalta siirtyvästä omaisuudesta vastaanottavan
osuuskunnan osuuksia, rahaa tai muuta omaisuutta

Sulautumisen vaiheet
1. Sulaumisen valmisteluvaihe
• Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten väliset
sulautumisneuvottelut
• Mahdollisten sellaisten keskeisten sovittujen asioiden kirjaaminen aietai vastaavaan sopimukseen, joita ei sisällytetä varsinaiseen
• Osuuskuntalain edellyttämän sulautumissuunnitelman laatiminen ja
allekirjoittaminen
• Tilintarkastajan valinta OskL 16:4 lausuntoa varten
2. Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen
• Kuukauden kuluessa sulautumisuunnitelman allekirjoittamisesta
=>sanktiona sulautumisen raukeaminen
• Sulautumiseen osallistuvat osuuskunnat yhdessä
• Liitteenä oltava tilintarkastajan lausunto sulautumisvastikkeen
määräytymisestä

3. Osuuskunnan kokous
• Sulautuvassa osuuskunnassa aina päättää sulautumisesta
• Vastaanottavassa osuuskunnassa sulautumisesta voi päättää hallitus,
ellei vastaanottavan osuuskunnan sääntöjä muuteta
• Ilmoitus sulautumisesta vastaanottavan osuuskunnan jäsenille
• Sulautumissuunnitelma hyväksyttävä muutoksitta kaikissa
sulautumiseen osallistuvissa osuuskunnissa
• pidettävä 4 kk:n kuluessa sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä
• Pidennetty kokouskutsuaika (viimeistään kk ennen kokousta)
• sulautumissuunnitelma liitteineen, hallituksen esitys ja viimeistä
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat pidettävä jäsenten nähtävillä
• 2/3 määräenemmistöpäätös
• jäsenellä oikeus erota sulautuvasta osuuskunnasta, jos ei kannata
sulautumista

4. Kuulutus velkojille
• Sulautuvan osuuskunnan velkojilla oikeus vastustaa sulautumista
• Vastaanottavan osuuskunnan velkojilla vain jos sulautuminen
vaarantaa velkojan asemaa
• Määräaika 4 kk sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä, sanktiona
raukeaminen
• Haetaan kaupparekisteristä
• Määräpäivä mihin mennessä velkojien on vastustettava sulautumista
• Julkaistataan virallisessa lehdessä
• Osuuskunnan on lisäksi annettava kuulutus tiedoksi

5. Sulautumisen täytäntöönpanovaihe
• Ilmoitus kaupparekisteriin sulautumisen täytäntöönpanosta
• Viimeistään 6 kk:n kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä
• Raukeaa, ellei haeta määräajassa
• Ilmoituksen liitteeksi:
• sulaumiseen osallistuvien hallitusten ja toimitusjohtajien vakuutukset,
että noudatettu OskL:ia ja ilmoitus velkojille lähetetty
• Tilintarkastajan lausunto fuusiotaseesta
• Sulautumisen kaupparekisteriin merkitsemisellä sulautuvan varat ja velat
siirtyvät vastaanottavalle osuuskunnalle
• Sulautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanottavan osuuskunnan
jäseniä
• Sulautuva osuuskunta purkautuu

6. Lopputilitys
• Sulautuneen osuuskunnan laadittava sulautumisen jälkeen
• ajalta jolta tilinpäätöstä ei ole esitetty
• Sulautuneen osuuskunnan jäsenten kokous / edustajisto käsittelee ja
hyväksyy
• Kuten tilinpäätöskokous
• Rekisteröitävä 2 kk:n kuluessa vahvistamisesta

Esimerkki sulautumisen aikataulusta

Sulautumissuunnitelman
rekisteröinti
kk 0-1

Osuuskunnan/
edustajiston
kokous
kk 2
Fat 4-5

• Rekisteröitävä kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman
allekirjoittamisesta
• Liitteenä tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta kullekin
sulautumiseen osallistuvalle osuuskunnalle

•
•
•
•
•

Päättää sulautumissuunnitelman hyväksymisestä
Vastaanottavassa hallitus, ellei sääntömuutosta
Kokouskutsu vasta kun sulautumissuunnitelma rekisteröity
Pidennetty kokouskutsuaika (min 1 kk)
Viimeistään 4 kk sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä

Esimerkki sulautumisen aikataulusta

Kuulutus
velkojille kk 2-3
Fat kk 4

Velkojien
paikalletulopäivä
kk 5-7

• Voidaan hakea samassa yhteydessä kun sulautumissuunnitelma
rekisteröidään, kuitenkin viimeistään 4 kk:n kuluessa rekisteröinnistä
• Ellei aikataulupaineita => vasta päätösten jälkeen
• Kaupparekisteri julkaisee kuulutuksen Virallisessa Lehdessä
• Kuulutuksesta lähetettävä lisäksi ilmoitus tunnetuille velkojille

• Velkojilla oikeus vastustaa sulautumista
• Aikaisintaan 3 kk:n kuluttua kuulutuksen julkaisemisesta Virallisessa
lehdessä
• Velkojan vastustaessa sulautuminen raukeaa
• maksu, vakuus tai kanne 1 kk:n kuluessa paikalletulopäivästä =>
prosessi jatkuu

Sulautumisen aikataulu

Ilmoitus
sulautumisen
täytäntöön-panosta
kk 3-4

Sulautumisen
rekisteröinti
kk 6-7

• Ilmoitus kaupparekisteriin
• Voidaan hakea heti sen jälkeen kun ilmoitukset velkojille lähetetty
• Haettava viimeistää 6 kk:n kuluessa siitä, kun viimeinen
sulautumista koskeva päätös tehty

• Velkojien paikalletulopäivän jälkeen
• Sulautuva osuuskunta/osuuskunnat lakkaa
• Sulautuvan osuuskunnan varat ja velat siirtyvät
selvitysmenettelyttä vastaanottavalle osuuskunnalle
• Sulautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanottavan
osuuskunnan jäseniä

Sulautumisen jälkeen

Sulautuneen
osuuskunnan
lopputilitys

• Laadittava tilinpäätös ajalta jolta ei ole tilinpäätöstä esitetty
• Sulautuneen osuuskunnan jäsenten kokous/edustajisto
hyväksyvät
• Ei määräaikoja, osuuskuntalain mukaan laadittava
mahdollisimman pian ja jäsenten kokous kutsuttava koolle
viivytyksettä

Vesiosuuskunnan yhdistyminen osakeyhtiöön
•

•

Koska osuuskunta voi sulautua vain toiseen osuuskuntaan =>
• Sulautuminen osakeyhtiömuotoiseen vesilaitokseen edellyttää
osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi
• Säännökset OskL 18 luvussa
• Sen jälkeen normaali OYL:n mukainen sulaumismenettely
Kokonaisuutena hankala ja monimutkainen menettely => ei käyttökelpoinen
ratkaisu

Vesiosuuskunnan liiketoiminnan myyminen
•

Vesiosuuskunnan liiketoiminnan myynti:
• Käytännössä osuuskunnan toiminta loppuu
• Epäselvää edellyttääkö osuuskunnan kokouksen päätöstä vai riittääkö
hallituksen päätös
• käytännössä osuuskunnan toiminta päättyy
• Osuuskunnan toimialamääräyksen ja toiminnan tarkoituksen
vaikutus?
• Varminta tehdä päätös osuuskunnan kokouksessa

•
•

Myös vesiosuuskunnan velat selvitettävä
miten ja millä ehdoilla jäsenten vesihuolto jatkossa => sopimukseen

•

Mahdolliset veroseuraamukset selvitettävä
• Luovutusvoittoverotus, ALV jne.
Jos koko liiketoiminta loppuu => osuuskunta purettava selvitysmenettelyn
kautta

•

Osuuskunnan toiminnan lopettaminen
•
•
•
•
•
•
•
•

edellyttää aina osuuskunnan hakemista selvitystilaan
Selvitystilamenettelyn tarkoituksena on osuuskunnan taloudellisen tilanteen
selvittäminen, omaisuuden myynti, velkojen maksu, varojen jakaminen ja
sen jälkeen yhtiön toiminnan lopettaminen
Päätös osuuskunnan kokouksessa 2/3 enemmistöllä
Samalla osuuskunnan kokouksen on valittava yksi tai useampia
selvitysmiehiä
selvitysmiehen tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin selvitystilan
alkamisesta
Julkinen haaste velkojille
selvitysmiehet myyvät yhtiön omaisuuden ja maksavat velkojille asetetun
määräpäivän jälkeen kaikki velat.
Jos osoittautuu, että osuuskunnalla on enemmän velkaa kuin varoja,
selvitysmiehen tulee hakea yhtiö konkurssiin

•
•
•

netto-omaisuus jaetaan jäsenille pääluvun mukaisessa suhteessa, ellei
säännöissä muuta määrätä.
Osuuskunnan toiminta loppuu selvitysmiehen osuuskunnan kokoukselle
tekemän lopputilityksen jälkeen.
Selvitysmiehen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin yhtiön purkautumisesta

KIITOS MIELENKIINNOSTA!

