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Vesiosuuskunnat uuden edessä
Ennen:
• Pieniä toimijoita
• Väsyneitä talkoon tekijöitä
• Ketään ei kiinnosta, kun vain vesi tulee
• Tekniikasta ja linjojen/sulkujen sijainnista
hatara kartta- tai muistikuvaus
• Toiminnan laajuus ei mahdollista
ammattimaista toimintaa

Haasteet:
• Investointien koko ja tekninen vaatimustaso
kasvaa → jätevesi-investoinnit
• Rahoitus pienille vesiosuuskunnille epävarmaa
• Kehittyneiden paikkatietojärjestelmien ja
muiden ohjelmien käytön kannattavuus vaatii
vähintään 500 asiakkaan kokonaisuuksia
• Investointiohjelmat vaativat pitkän tähtäimen
suunnittelua
• Toimijoiden kouluttautuminen
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Miten edetään
• 1 Vuosi: Pienten vesiosuuskuntien
yhdistäminen
• 2 Vuosi: Toimintojen yhdistäminen ja
selkeyttäminen.
• 3 vuosi: Investointisuunnitelmien
täsmentäminen ja investointirahoituksen
varmistaminen ja investointien kilpailutus ja
sopimukset
• 4 vuosi: Investointiohjelman toteuttaminen

Mitä yhdistymisellä voidaan saavuttaa
Osuuskuntien yhdistymisellä voidaan saavuttaa selviä taloudellisia etuja
Voidaan poistaa hallinnollisia päällekkäisyyksiä
Johtoverkostojen ja olemassa olevien laitosten ja laitteiden käyttöä voidaan
tehostaa ja välttyä turhilta investoinneilta
 Paremmat resurssit investointeihin ja niiden rahoituksen
järjestämiseen
Huolto- ja ylläpitotoimintaa keskittämällä voidaan saada aikaan
kustannussäästöjä
Keskitetyt edut asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja yleishallinnossa
Mahdollisuus palkata ammattihenkilöstöä
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Yhdistyminen tapahtuu sulautumalla
Sulautumisesta puhutaan kun yksi tai useampi osuuskunta yhdistyy
sulautumalla vastaanottavaan osuuskuntaan. Sulautuvien osuuskuntien
varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle osuuskunnalle ja sulautuvien
osuuskuntien jäsenet saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan
osuuskunnan osuuksia (rahaa, muuta omaisuutta…) eli sulautuvien
osuuskuntien jäsenistä tulee vastaanottavan osuuskunnan jäseniä.

:
Yksi tai useampi osuuskunta
sulautuu vastaanottavaan
osuuskuntaa.

:
Vähintään kaksi sulautuvaa
osuuskuntaa sulautuu
perustamalla yhdessä
vastaanottavan osuuskunnan.

Sulautumisen eteneminen
Aloituskokous
Sulautumiseen osallistuvien hallitusten jäsenten välinen kokoontuminen

Tiedottaminen osakkaille
Sulautumissuunnitelman laadinta
Sulautumiseen osallistuvat osuuskunnat laativat yhdessä
sulautumissuunnitelman, jonka hallituksen jäsenet allekirjoittavat

Tilintarkastajan valinta
Tilintarkastaja antaa sulautumissuunnitelmasta lausunnon kullekin
sulautumiseen osallistuvalle osuuskunnalle sekä lausunnon ja todistuksen
täytäntöönpanoilmoitukseen.
Lausunnon voi antaa joko KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
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Kaupparekisterimenettely
Sulautuminen sisältää kolme ilmoitusvaihetta kaupparekisteriin
I Vaihe Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutushakemus
Suunnitelma lähetettävä rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa
allekirjoituksesta
Päättävä osuuskuntakokous neljän kuukauden kuluessa suunnitelman
rekisteröimisestä

II Vaihe Sulautumisen täytäntöönpano
Ilmoitus täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa sulautumista
koskevasta päätöksestä

III Vaihe Lopputilityksen rekisteröitäväksi ilmoittaminen
Kahden kuukauden kuluessa siitä kun tilitys on vahvistettu osuuskunnan
kokouksessa

Esimerkki Pyhäselän osuuskuntien
sulautumisen aikataulusta
Osuuskuntien yhdistymistä koskevan selvityksen esittelytilaisuus/ päätös
sulautumissuunnitelman laatimisesta
Osakkaille tiedotus sulautumissuunnitelmasta
Tilintarkastajan valinta
Sulautumissuunnitelman allekirjoitus ja ilmoitus kaupparekisteriin, sekä
kuulutushakemus
Kuulutuksen ja sulautumissuunnitelman rekisteröinti
Kutsu osuuskuntakokoukseen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen
Sulautumisesta päättävät kokoukset
Täytäntöönpanoilmoituksen allekirjoitus
Tilintarkastajan todistus ja ilmoitus kaupparekisteriin sulautumisen
täytäntöönpanosta
Täytäntöönpanon rekisteröiminen

03/11
06/11
07/11
08/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12

Lyhimmillään kaupparekisterimenettely kestää n. 4 kk.
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Sulautumisprosessi
Sulautumissuunnitelma
Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien on laadittava kirjallinen
sulautumissuunnitelma
Osuuskuntalain 16 luku määrää sulautumissuunnitelman sisällöstä

Tilintarkastajan lausunto
Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten on nimettävä
yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta
lausunto kullekin sulautumiseen osallistuvalle osuuskunnalle

Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen
Sulautumissuunnitelma on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden
kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta

Kuulutus velkojille

Sulautumisesta päättäminen
toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta
• Sulautuvassa osuuskunnassa sulautumisesta päättää osuuskunnan kokous
• Sulautumisesta päättävä osuuskunnan kokous on pidettävä tai hallitusten
sulautumispäätös tehtävä neljän kuukauden kuluessa
sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä
• Kutsua sulautumisesta päättävään osuuskunnan kokoukseen EI SAA
toimittaa ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä

sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset
• Jos sulautumista ei hyväksytä sulautumissuunnitelman mukaisesti kaikissa
sulautumiseen osallistuvissa osuuskunnissa, sulautuminen raukeaa.
Päätös sulautumisen hylkäämisestä tai sulautumisen raukeaminen on
viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi
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Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta
Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien on tehtävä
rekisteriviranomaiselle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta kuuden
kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä.

Sulautumisen oikeusvaikutukset
Sulautuvan osuuskunnan varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä
vastaanottavalle osuuskunnalle, kun sulautumisen täytäntöönpano on
rekisteröity
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä sulautuvan
osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanottavan osuuskunnan jäseniä

Lopputilitys
Sulautuvan osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan on
mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava
tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole
esitetty osuuskunnan kokouksessa
Lopputilitys on annettava osuuskunnan tilintarkastajille, joiden on
kuukauden kuluessa annettava lopputilitystä koskeva
tilintarkastuskertomus
Tilintarkastuskertomuksen saatuaan hallituksen on viivytyksettä
kutsuttava jäsenet jäseniän kokoukseen vahvistamaan lopputilitys.
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitäväksi
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