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Vesiosuuskuntien toiminnan
kehittäminen ja yhteistyö
Palvelujen osto ja myynti.
Omaa kokemusta molemmista
toiminnoista.
 Komperon vesiosuuskunnan hankkeet ja
palveluiden osto.
 Vesilaskutusjärjestelmän kehitys 1990
luvulla.
 Ohjelmistoasiakkaita eripuolella Suomea
joilla erilaisia yritysmuodosta johtuvia
vaatimuksia.
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Vesiosuuskuntien toiminnan
kehittäminen ja yhteistyö
Edellytykset yhteistyölle ja kehittämiselle.
Havaitut esteet yhteistyölle.
Yhteistyön hyödyt toimintojen
Kehittämiselle.
 Edellytykset toimintojen ulkoistamiselle.
 Palveluntarjoajan näkökanta.
 Isännöinti osuuskunnassa.




Edellytykset yhteistyölle ja
kehittämiselle


Osuuskunnan osakkaiden tahtotila.



Halu ja mahdollisuus panostaa yhteistyön
mahdollistaviin menetelmiin.



Sopivien yhteistyökumppaneiden
löytäminen.



Sopiva ajankohta yhteistyölle.
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Havaitut esteet yhteistyölle
Osuuskunnat ovat yksilöitä.
Hallintoihmiset ovat yksilöitä.
Sopimuskäytännöt ovat…
Asioiden hoidon taso yksilöllistä.
Tietojärjestelmät.. ehkä on tai sitten ei
yleensä kuitenkin yksilöllisiä.
 Usein asioita hoitaa yksi ihminen.
 Taloudelliset tilanteet vaihtelevat.
 Sopivan yhteistyökumppanin puuttuminen.






Edellytykset toimintojen
ulkoistamiselle
Osuuskunnan tahtotila ja tarve
muutokselle.
 Hyvin toimivaa ei kannata korjata.
 Asioita kannattaa ruveta valmistelemaan
hyvissä ajoin, siis ennen kuin on tilanne
päällä.
 Onko aidosti tarvetta ulkoistamiselle ja
mitkä toiminnot kannattaa ulkoistaa.
 Löytyykö tarvittavaa osaamista nykyisistä
toimijoista tai lähiseudulta.
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Palveluntarjoajan näkökanta
Osuuskunnan rekisteröinnit, onko
kunnossa ja selvillä kuka vastaa asioista.
 Osuuskunnan säännöt, mitä määräävät,
ovatko ajan tasalla.
 Liittymäsopimukset, onko niitä, missä
muodossa ja missä.
 Maankäyttösopimukset.
 Verkostotieto, miten tallennettu ja minne.
 Kirjanpitoaineistot missä ja miten
tallennettu.


Palveluntarjoajan näkökanta
Mittaritiedot ja muu laskutukseen liittyvä
tieto, onko erillissopimuksia ja poikkeuksia
normaalista laskutusrutiinista.
 Vaatimukset laskutukselle ja perinnälle.
 Käytettävät ohjelmistot ja niiden lisenssit,
onko osuuskunnalla jo omia.
ohjelmistolisenssejä tai palvelusopimuksia.
 Osuuskunnan arkistointikäytännöt ja
arkistojen sijainti.
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Isännöinti osuuskunnassa










Mitä sanoo osuuskuntalaki.
Mitä sanovat osuuskunnan säännöt.
Kuka voi tarjota ja mistä pätevyys.
Vastuunrajat.
Hallituksen vastuu.
Toimitusjohtajuus.
Nimenkirjoitusoikeus.
Prokura.
Diktaattoriko??

Isännöinti osuuskunnassa
Mitä isännöinti sisältää, kokonaispalvelu vai
jotkut osa-alueet.
 Periaatteet millä toimintoja ostetaan,
avoimia tarjouskilpailuja vai suunnattuja.
 Isännöitsijän verkostot, missä kulkee raja
mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
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ISO osuuskunta <> ostopalvelut
Vesihuollon toiminnan varmistaminen
kaikissa oloissa.
 Lain asettamat vaatimukset.
 Kustannusten kohtuullisuus.
 Mikä on riittävän iso vesilaitos.
 Minkä tyyppinen isännöintitoimisto on
riittävän toimintavarma.
 Minkä tyyppinen huoltoyhtiö voi tarjota
tarvittavat palvelut riittävällä varmuudella.


Kiitos ja sana vapaa






Tili- ja taloushallinto Mustonen Oy
Tapio Mustonen
tapio.mustonen@telemail.fi
013-647398
040-5432398
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Oppaita ja lukemista
Luukkonen Henna,Vesiosuuskunnat,
kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat, pdfopas verkossa
 Osuuskuntalaki 421/2013
 Tilintarkastuslaki 13.4.2007/459
 Vuosikirjapäätös KHO:2013:1
 Prokuralaki ja kaupparekisterilaki
 Vesihuoltolaki 681/2014


7

