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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1-31.12.2017 

 

YLEISTÄ  

Itä-Outokummun vesiosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 7.10.1987. 
joten tilikausi 2017 on osuuskunnan 30. toimintavuosi.  

Osuuskunta harjoittaa vesilaitostoimintaa. Rakentaa ja pitää yllä  

talousvesiverkostoa sekä myy vettä lähinnä osuuskunnan osakkaille.  

Osuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoa.  
Osuuskunta ostaa kaiken käyttämänsä veden Outokummun kaupungin 
vesilaitokselta. Osuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Outokummun 
vesilaitoksen vesijohtoverkostoon Saarikkaan vedenottamolla. Siellä on vesimittari, 
joka mittaa osuuskunnan ostaman veden määrän.  
Jokaisella vedenkäyttäjällä on osuuskunnan asentama vesimittari joka  
toimii laskutuksen perustana. Mittari asennuksien lainmukaisuus tarkastettiin 
viimeksi 2015 vuoden aikana. 
 

TOIMINNAN ERIKOISPIIRTET 2017 
Tili ja kirjanpito palvelu oli syksyyn 2017 saakka Savo-Karjalan Tili ja Kiinteistö Oy:llä.  
Osuuskunta ei ollut tyytyväinen kyseisen yrityksen toimintaan. 
Joutui irtisanomaan Savo-Karjalan Tili ja Kiinteistö Oy:n kanssa tehdyn tili- ja 
kirjanpitosopimuksen johon sisältyi myynti- ja ostolaskujen sekä kirjanpitopalvelujen 
suorittaminen osuuskunnalle.  
Hallitus päätti irtisanomisasiasta kokouksessaan 17.11.2017.  
Samassa kokouksessa hallitus valitsi tarjousten perusteella  Accountor Pohjois-Karjala 
Oy:n tili- ja kirjapito tehtäviin.  
Hallitus kokoontui uudelleen 1.12.2017. Kokouksessa Antti Räsänen valittiin 
toimitusjohtajaksi. Tehtävänä on olla osuuskunnan puolesta auttamassa  
taloushallinnon siirron nopeuttamista Accountorille. 
Kirjanpito ja laskutustiedot oli saatava nopeasti Accountorille,  
koska laskutus oli jäänyt Savo-Karjalan Tili ja Kiinteistö Oy:ltä kokonaan 
tekemättä vuoden 2017 marraskuu 17 päivään mennessä.  
Tietojen siirrossa esiintyneistä ongelmista huolimatta mittarin luentailmoitus saatiin 
vedenkäyttäjille ja mittarit luettiin 1.12.2017. 
Vedenkulutus laskut postitettiin vedenkuluttajille 20.12.2017 mennessä.  
Laskutuksen lopulta onnistuessa osuuskunnan maksu valmius säilyi hyvänä. 
Vedenkäyttäjille harmia aiheutti yhtenä eränä tullut suuri vesilasku.  
Vuoden 2017 perusmaksut ja vedenkulutusmaksu tuli yhdessä erässä. 
 
 

JÄSENISTÖ 
Kuluvanvuoden aikana Osuuskunnan jäsenistö väheni yhdellä ollen  

 vuoden lopussa 203 kpl. 
 Osuuskuntaan liittyi kuluneen toimintakauden aikana yksi uusi jäsen ja 

erosi kaksi. Eronneiden osakkaiden taloudet jäivät tyhjilleen. 
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VEDENTOIMITUS 

 
Osuuskunta toimitti toimintavuoden aikana vettä jäsenilleen 72626 m³ ja osti 
Outokummunkaupungin vesilaitokselta 74640 m³.  
Toimitus määrä pieneni noin 8000m³ vuodesta 2016, 
tähän vaikutti Mondo Mineralsin vedenkäytön vähennys. 
Kuluneen vuoden aikana ei ollut putkirikkoja näin ollen veden hukka oli 2044m³.  
Prosenteissa 2,8 %. Vedenlaatu pysyi hyvänä koko toimintavuoden vuoden. 
Vedenlaatua tarkkaillaan Siun Soten toimesta kerran kuukaudessa tehtävällä 
näytteen otolla, Osuuskunnan vedenjakelu alueella. 

  

LIIKEVAIHTO ja TULOS 
Katsausvuoden liikevaihto oli 117 439,77 euroa . 

 Tulos oli           22 546,89 euroa. 
 Edellisen vuoden tulos oli              5036,89 euroa. 
 

Tuloksen jyrkkään kasvuun vaikutti seuraavat tekijät.                                 
 

- laskutuskauden pituus oli poikkeuksellisesti 13 kuukautta. 
- Vuoden 2016 marraskuun tasauslaskun yhteydessä oli laskutettu  

arvio vedenkulutus, ajalta 1.11-31.12.2016 joka kertyy  10741,50 euroa. 
- Laskutetun summan (10741,50 euroa) palautus siirtyi vuoden  

2018 joulukuun tasaus laskuun. 
 

 Osuuskunnan osuus ja käyttömaksut pysyivät ennallaan. 
 Osuusmaksu 87,20 euroa sis. Alv 
 Liittymismaksu 609,82 euroa sis. Alv 
 Perusmaksu 12,40 euroa sis. Alv 
 Kulutusmaksu 1,65 euroa sis. Alv 
  

Pitkä aikaisia velkoja osuuskunnalla ei ole. 

   
OSUUSKUNTAKOKOUKSET 

Varsinainen Osuuskuntakokous pidettiin Hotelli malmikummussa 26.4.2017 
Kokoukseen osallistui 7 osuuskunnan jäsentä sekä Kalle Klaavo. 

 Kokouksen puheenjohtajana toimi Simo Ratilainen ja sihteerinä Kalle Klaavo. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
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 HALLITO 
             Toimitusjohtajana toimi Antti Räsänen alkaen 1.12.2017. 

 
Hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: 

 Puheenjohtaja: Matti Smolander 
 Sihteerinä: Kalle Klaavo ajalla 1.1.2017—16.11.2017.   

Antti Räsänen 17.11.2017- 31.12.2017 
 Jäsen: Tuija Kilpinen        
 Jäsen: Jaakko Oinonen 
 Jäsen: Tapio Oinonen 
 Jäsen: Teuvo Ratilainen 
 Jäsen: Simo Ratilainen 

varajäsenet: Hannu Kuiri, Juha Reijonen 
 
 
 Toiminnantarkastajina ovat Raimo Ratilainen ja Veijo Hartikainen. 
 varalla Lauri Voutilainen ja Matti Sutinen 

 
Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden 2017 aikana. 

 
KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN 2018 

 Osuuskunnan liikevaihto pysynee ennallaan.  
Vuoden 2018 tulokseen vaikuttaa alentavasti seuraavat seikat. 
Ennakko laskutuksen palautus 10741,50 euroa. 
Sekä kustannukset jotka aiheutuvat tili ja kirjanpitotoimen siirrosta 
uudelle toimijalle.  
Talousarvio vuodelle 2018 on noin -200 euroa tappiollinen, 
mutta kaikkea kustannusta joka aiheutuu taloushallinnon siirrosta 
ei tarkalleen voi arvioida. 
 
 

Itä-Outokummun Vesiosuuskunta 
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