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YLEISTÄ
Vehniän vesiosuuskunta on perustettu 24.11.1997 ja sen tehtävänä on toimittaa verkkoon liittyneille
talouksille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia näiden talouksien jätevesien johtamisesta
käsiteltäväksi. Vehniän vesiosuuskunta toimii Vehniän kylällä lähellä Jyväskylän lentokenttää Laukaan
kunnan alueella. Kylällä asuu lähes 1 000 asukasta.

HALLITUS
Hallinto (2021)
Puheenjohtaja: Yrjö Laine
Varapuheenjohtaja: Sari Savolainen
Hallituksen muut jäsenet: Mauri Heiskanen, Jyrki Rantala, Jami Väyrynen
Hallituksen varajäsen: Toni Rautiainen
Uusi hallitus valittiin vesiosuuskunnan kokouksessa 29.9.2021 ja se järjestäytyi 29.9.2021 seuraavasti:
Puheenjohtaja: Yrjö Laine
Varapuheenjohtaja: Sari Savolainen
Hallituksen muut jäsenet: Jyrki Rantala, Toni Rautiainen Jami Väyrynen
Hallituksen varajäsenet: Anitta Väyrynen
Varsinainen tilintarkastaja: KPMG KHT Anna-Riikka Maunula

VESIOSUUSKUNNAN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Vesiosuuskunnan sääntömääräinen kokous pidettiin 29.9.2021 Vehniän kylällä, kylätalo Himmassa..
Hallitus kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa.
Vesiosuuskunnan jäsenet
Tilikauden 2021 lopussa vesiosuuskunnassa oli yhteensä 261 osakasta. Uusia osakkaita ei liittynyt
osuuskuntaan tilikauden 2021 aikana.

VESIOSUUSKUNNAN RISKIENHALLINTA
Hallitus on jatkanut tällä tilikaudella strategiatyötä, joka alkoi jo aiempina vuosina. Toiminta muutettiin
ammattimaiseksi ostopalvelun avulla ja se on ollut hallituksen mielestä hyvä ratkaisu.
Ostopalvelun avulla hallituksella on käytössään ajantasainen verkostotieto, tieto helpotti hallituksen työtä.
Hallitus kykeni tekemään oikeanlaisia päätöksiä saneeraustarpeiden osalta ja näin toiminallinen
riskienhallinta on huomioitu ammattimaisesti. Verkostoa on huollettu ja saneerattu nykytilaraportiin
perustuen. Hallitus ei päästä korjausvelkaa syntymään.
Palveluntuottajan kautta käytössä oleva kunnossapitojärjestelmä KuPi mahdollistaa sen, että Vehniän
vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston alueella koko verkoston kaikki komponentit tulevat säännölliseen
huoltokiertoon. Tämän avulla hallituksella on koko ajan tieto siitä missä kunnossa verkosto on, Tarvittaessa
vesiosuuskunta pystyy raportoimaan verkoston tilasta viranomaisille.
Ammattimaisen palvelusopimuksen avulla myös talouden johtaminen on helpottunut. Hallituksen on
helpompi ohjata taloudellisia päätöksiä, kun käytössä on oikeata tietoa riittävä määrä.
Kun operatiivinen toiminta on ulkoistettu, niin tulevaisuudessa vesihuolto-osuuskunnan on helpompi saada
hallitustyöhön uusia jäseniä. Hallitustyön resurssit pystytään keskittämään olennaisimpaan, eli valvontaan ja
johtamiseen.
Vehniän vesiosuuskunnalla on varautumissuunnitelma, sisältäen mm. kriisiviestinnän ja
desinfiointijärjestelyt sekä lisäksi Laukaan kunnan hyväksymä valvontatukimusohjelma. Ohjeet on tehty
kattavaksi ja ne ovat kaikkien henkilöiden käytettävissä yhteisessä tietojärjestelmässä. Pääpumppaamolla LP
Alasella on aggregaatti sähkökatkojen varalle. Vesiosuuskunnalla on käytössä palveluntuottajan järjestämä
kriisitekstiviestipalvelu. Tekstivietipalvelua käytetään myös muuhun tiedottamiseen.
Hallitus ja palveluntuottaja ovat laatineet rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Tietosuojalauseke, josta ilmenee
osuuskunnan asiakasrekisteritietojen käsittelyn perusteet tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla on
Vehniän vesiosuuskunnan kotisivuilla. Lisäksi Vettä ja Elämää palvelusopimuksen liitteeksi on lisätty
sopimus henkilötietojen käsittelystä.
Koronaviruksen aiheuttama tautiepidemia ja poikkeusolot. Palvelun tuottaja on laatinut dokumentin
valmiuden kohotuksesta operatiivisen palvelutuottamisen osalta poikkeusoloissa. Yhteistyön
pohjana kriisitilanteissa käytetään palvelun tilaajan varautumissuunnitelmaa. Kriisitilanteessa
palvelun tuottaja toimii palvelun tilaajan hallituksen alaisuudessa.

HENKILÖSTÖ
Vehniän vesiosuuskunnalla ei ole omaa henkilöstöä.
Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille on maksettu osuuskunnan kokouksen päättämät palkkiot ja
korvaukset.

VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN TOIMINTA TILIKAUDELLA 2021
Tilikaudella 2021 vesihuolto-osuuskunnan kaikki operatiivinen toiminta on toteutettu ostopalvelun avulla.
Yhdellä sopimuksella on saatu kaikki tarvittavat palvelut yhdeltä palvelun tuottajalta. Palvelun tuottajana on
toiminut Vok Huoltopalvelut Oy.
Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine allekirjoitti päivitetyn Vettä ja Elämää 2.0 palvelusopimuksen
24.2.2017 Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n kanssa. Sopimus on ollut voimassa jo vuoden 2016 ajan
(versio 1.0) ja samoille sopimusehdoille oli optio vuoden 2020 loppuun. Tämä palvelusopimus on tärkein

osa Vehniän vesiosuuskunnan strategiaa. Vehniän vesiosuuskunta päätti solmia uuden Vettä ja Elämää 3.0
palvelusopimuksen tilikausille 2021-2025 VOK Huoltopalvelut Oy:n kanssa ja jatkaa palvelusopimusta
toistaiseksi.
Palvelun tuottajan laskut on hyväksynyt koko tilikauden ajan Vehniän vesiosuuskunnan hallituksen
valtuuttamana hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine. Hallituksen mielestä tämä prosessi on toiminut hyvin.
Häkin Vesi Oy:n vedenottamon rahoitusneuvottelut päättyivät, kun Äänekoski teki kielteisen päätöksen
vedenottamon rahoituksen suhteen 10.2.2016. Tämän jälkeen rahoitusneuvottelut Uuraisten ja Laukaan
kanssa ovat olleet seis, koska näiden kuntien mukaan lähtö oli riippuvainen Äänekosken päätöksestä.
Neuvottelujen jälkeen Häkin Vesi Oy anoi ELY-keskuksen avustuksen peruuttamisen 16.5.2016. ELY-keskus
perui myönnetyn avustuksen 23.5.2016. Rahoitusneuvottelujen peruuntumisen jälkeen osakeyhtiön perustajat
(vesi- ja vesihuoltoosuuskunnat) ovat kyselleet omilta kunnilta toimintaohjeita oman puhdavesikapasiteetin
varmistamiseksi, varavesivelvoitteiden toteuttamiseksi sekä Keski-Suomen vesistrategian jatkotoimista.
Jatkoneuvottelut kuntien kanssa jatkuivat vesi- ja vesihuoltoosuuskuntien toimesta 2020 tuloksettomina.
Häkin Vesi Oy on tehnyt selvityksiä toimintansa lopettamiseksi. Tilikautena 2021 Häkin Vesi Oy:n hallitus
teki päätöksen vedenottamohankkeen alaskirjauksista ja verkosto-omaisuuden luovutuksesta omistaja
osuuskunnille. Hankkeen verkosto-omaisuudella; putkella ja muulla aineistolla ei ole kaupallista arvoa eikä
markkinoita, niillä on ainoastaan käyttöarvoa vedenottamohankkeen mahdollisessa jatkossa. Häkin Vesi Oy
pyrkii edesauttamaan hankkeen mahdollista jatkoa maksamalla velkansa putkella ja aineistolla selvittäen
samalla Häkin Vesi Oy:n tilanteen. Kirjaukset on toteutettu vuoden 2021 tilinpäätöksessä.
Valtatie neljän rakentaminen on edennyt tien käyttöönottoon vuoden 2021 aikana.
Vehniän vesiosuuskunnalla on vielä selvitettävänä Väyläviraston kanssa saamisiinsa liittyvä lisätilausasia.
Vesi- ja viemäriverkoston toiminnassa ei ole ollut vakavia ongelmia tilikauden aikana. Alkuvuoden aikana
lämpötilojen äkilliset vaihtelut aiheuttivat jonkin verran pumppaamoiden moottorinsuojien laukeamisia ja
sen seurauksen päivystystyön kustannuksia.
Vesiosuuskunnan lainojen hoitaminen on hyvällä mallilla. Lainoja lyhennetään suunnitelman mukaan.
Lainalaskut on veloitettu osakkailta suunnitelman mukaan. Lainalaskut perustuvat suunniteltuun
lyhennysohjelmaan.
Sivut http://vehnianvesiosuuskunta.com/ toimivat hyvin. Sivuston avulla on pystytty kehittämään vesihuoltoosuuskunnan sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista.
Laitteistojen ja verkoston taloudellisen pitoajan ennakoidaan olevan olennaisesti aiemmin arvioitua pidempi
niiden huollon ja hyvän ylläpidon ansiosta. Tilikaudelta 2021 hallitus on päättänyt olla tekemättä poistoja
perustuen etupainotteiseen poisto-ohjelmaan. Hallitus on dokumentoinut perusteet pysyvien vastaavien
taloudellisesta pitoajasta ja varmistunut kirjanpitoarvon asianmukaisuudesta.

TILINP ÄÄTÖSTIEDOT
Tilikauden 2021 käyttömaksut olivat seuraavat:
 perusmaksu 285,48 € (alv 0%) / vuosi / liittymä
 vesimaksu 2,25 €/m3 (alv 0%)
 jätevesimaksu 4,73 €/m3 (alv 0%)
Koska Vehniän vesiosuuskunnan liikevaihto on vähäinen suhteutettuna taseeseen, jää tunnuslukuja
tarkastelun ulkopuolelle. Seuraavassa on esitetty tilinpäätöksestä tärkeimmät luvut:
Seuraavassa on esitetty tilinpäätöksestä tärkeimmät luvut:
- liikevaihto 200 763,13 €
- käyttökate 54451,06 €

- poistot 0,00 €
- tilikauden tulos 46744,08 €
Hallituksen esitys Vehniän vesiosuuskunnan vuosikokoukselle on, että tilikauden ylijäämä siirretään
edellisten tilikausien ylijäämä/tappiotilille.
Hallitus pyrkii hallitsemaan tunnuslukujen kehitystä ja parantamaan niitä uuden palvelusopimuksen avulla.
Seuraavassa on esitetty vesiosuuskunnan veden osto- ja myyntimäärät kokonaisuudessaan:
- veden osto: 17 747 m3
- jäteveden osto: 19 016 m3
- veden myynti: 17 747 m3
- jäteveden myynti: 19 016 m3
Perusmaksut on veloitettu kahdessa osassa ja käyttömaksut on laskutettu kaksi vertaa vuodessa olleen
mittariluennan perusteella.

TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Vehniän vesiosuuskunta jatkaa Vettä ja Elämää palvelusopimusta toistaiseksi.

Vehniän vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt ottaa 14285,80 €:n saamisiaan vastaan Häkin Vesi
Oy:n verkosto-omaisuutta. Kirjaus saamisista pysyviin vastaaviin on toteutettu tilinpäätökseen
2021. Vehniän vesiosuuskunta voi hyödyntää vastaanotettua omaisuutta varavesijärjestelyjen
suunnittelussa.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Selvitys saamista Väylävirastolta, Väylävirastoa laskutetaan suoraan ilman lisätilausta ellei Väylävirasto
anna muuta mahdollisuutta osuuskunnalle saamisiensa perimiseksi.
WSP-työn hyväksyminen tilikauden 2022 aikana paikallisen valvontaviranomaisen toimesta.
Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta ja Vehniän vesiosuuskunta sopivat vielä erikseen Kangashäkki-Vehniä
yhdyslinjan käytöstä.
Hallitus arvioi tällä hetkellä, että Vehniän vesiosuuskunnan tulevaisuus näyttää hyvältä. Uhkakuvia ei ole
näkyvissä. Vehniän vesiosuuskunta on valmis kasvamaan tulevaisuudessa mikäli kunnan kaavoitusprosessit
menevät eteenpäin.

LOPUKSI
Hallitus on tällä hetkellä tyytyväinen vesiosuuskunnan tilaan. Osakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa
palveluun. Uusi palvelusopimus mahdollistaa vesiosuuskunnan toiminnan jatkumisen itsenäisenä. Kevään
2022 sääntömääräisessä kokouksessa palvelun tuottajan edustaja ja hallitus esittelevät suunniteltua strategiaa
ja vesiosuuskunnan tilaa. Kokoukselta saadun palautteen perusteella uusi hallitus kykenee kehittämään
vesiosuuskunnan toimintaa edelleen.
Vehniällä 19.4.2022
Vehniän vesiosuuskunta, hallitus
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