
Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: 
osuuskuntien sulautuminen 

Vesiosuuskunnat, kuntien 
vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas 



Esityksen sisältö 

• Mikä on sulautumisprosessi? 

• Sulautumisprosessin vaiheet 

» Sulautumissuunnitelma 

» Kuulutuksen haku velkojille 

» Sulautumisesta päättäminen 

• Sulautumisen oikeusvaikutukset 
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Sulautuminen 

• Vesiosuuskunnat voivat yhdistyä sulautumisen 
kautta 

• Menettelytapa määritelty osuuskuntalain 
(421/2013) 20 luvussa 
» Prosessi on tarkoin säädelty 

• Sulautuvan osuuskunnan varat ja velat siirtyvät 
kokonaisuudessaan selvitysmenettelyttä 
vastaanottavalle osuuskunnalle 

• Sulautumiseen liittyy kaupparekisterimenettely 
 vaiheilla aikarajoja, joiden ylittyminen 
keskeyttää sulautumisprosessin 

• Sulautumismenettely kestää vähintään 4 – 6 kk 
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Sulautumisprosessin vaiheet 

Yhdistymiset: osa 3 4 

Osapuolten välinen 
keskustelu ja 

yhdistymisneuvot-
teluiden 

aloittaminen 

Omaisuuden 
arvostaminen ja 

tulosten analysointi 

Sulautumissuunnitel
man (ja järjestely-

sopimuksen) 
laatiminen 

Sulautumissuun-
nitelman 

rekisteröiminen ja 
kuulutuksen haku 

velkojille 

Sulautumisen 
hyväksyminen 

osuuskunnan 
kokouksessa 

Sulautumissuunnitel-
ma tulee hyväksyä 
ilman muutoksia. 

Sulautumisen 
rekisteröiminen ja 

voimaantulo  
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Sulautumissuunnitelma 

• Sulautumissuunnitelman sisältö määrätään 
osuuskuntalaissa 

• Sulautuvien osuuskuntien hallitukset laativat ja 
allekirjoittavat sulautumissuunnitelman 

» Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen on 
kaupparekisterimenettelyn ensimmäinen vaihe – 
kuukauden sisällä allekirjoittamisesta 

» Rekisteröinti patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) 

• Lisäksi voidaan laatia vapaamuotoinen 
järjestelysopimus, jossa sovitaan 
sulautumissuunnitelman ulkopuolisista asioista 

» Esimerkiksi sopimusten siirtäminen ja uusiminen 
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Sulautumissuunnitelman 
rekisteröiminen 
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Sulautumissuun-
nitelman ja 
järjestely-

sopimuksen 
hyväksyminen 

osuuskunnan 
kokouksessa 

Sulautumissuun-
nitelman alle-
kirjoittaminen 

Tilintarkastajan 
lausunto 

sulautumissuunni-
telmasta 

Sulautumissuun-
nitelman 

ilmoittaminen 
rekisteröitäväksi 

Kuulutuksen 
haku velkojille 

Aikaväli korkeintaan 1 kk 
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Kuulutus velkojille 

• Toisena vaiheena on kuulutuksen hakeminen 
velkojille PRH:sta 

» Voidaan hakea samaan aikaan 
sulautumissuunnitelman rekisteröimisen kanssa 

» Jos sulautuminen epävarmaa, myös vasta 
sulautumisen hyväksymisen jälkeen (kuitenkin 4 kk 
sisällä suunnitelman rekisteröimisestä 

• PRH määrää velkojille määräpäivän, johon 
mennessä niiden tulee ilmoittaa sulautumisen 
vastustamisesta 

» Määräpäivä aikaisintaan 3 kk kuluttua kuulutuksen 
julkaisemisesta 
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Kuulutuksen haku velkojille 
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Kuulutuksen haku 
velkojille 

Sulautumissuunni-
telman 

ilmoittaminen 
rekisteröitäväksi 

Aikaväli korkeintaan 4 kk 

Kuulutuksen 
julkaiseminen 

virallisessa lehdessä 

Velkojien 
määräpäivä 

Aikaväli vähintään 3 kk 

Osuuskunnan 
ilmoitus velkojille 

kuulutuksesta 

Sulautumisesta 
päättävä 

osuuskunnan kokous 

Sulautumisesta 
päättävä kokous on 
järjestettävä ennen 
ilmoitusten 
lähettämistä 

2014 



Sulautumisesta päättäminen 

• Sulautumisesta päätetään osuuskunnan 
kokouksessa 

» Sulautumissuunnitelma tulee hyväksyä muutoksetta 

» Annetuista äänistä 2/3 tulee kannattaa sulautumista 

» Päätös tehtävä 4 kk:n kuluessa suunnitelman 
rekisteröimisestä ja vähintään 1 kk ennen velkojille 
annettua määräpäivää 

» Päätöksen jälkeen osuuskunnan hallituksen tulee 
lähettää velkojille kirjallinen ilmoitus kuulutuksesta 

• Sulautumispäätös rekisteröitävä 6 kk:n 
kuluessa päätöksen rekisteröimisestä 

• Viimeisenä vaiheena lopputilityksen laatiminen 
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Sulautumisesta päättäminen 
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Sulautumissuunni-
telman 

ilmoittaminen 
rekisteröitäväksi 

Kutsut 
sulautumisesta 

päättävään 
osuuskunnan 
kokoukseen ja  

kokousasiakirjat 
esille 

Sulautumisesta 
päättävä 

osuuskunnan kokous 

Aikaväli korkeintaan 2 kk ja 
vähintään 1 kk 

Kuulutuksen haku 
velkojille 

Kirjallinen ilmoitus 
velkojille 

kuulutuksesta 

Velkojien 
määräpäivä 

Aikaväli korkeintaan 4 kk 

Aikaväli vähintään 1 kk 

Aikaväli vähintään 3 kk Aikaväli korkeintaan 4 kk 
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Sulautumisen vaikutukset 

• Sulautuminen tapahtuu varojen ja velkojen 
osalta kirjanpitoarvoista 

• Sulautuvan osuuskunnan jäsenet saavat 
vastikkeena useimmiten vastaanottavan 
osuuskunnan osuuden 

• Vesihuoltolain mukaiset liittymis- ja 
käyttösopimukset siirtyvät vastaanottavalle 
osuuskunnalle 

• Sulautumisella EI ole veroseuraamuksia 
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