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14 VERKOSTON LIITTÄMINEN OSAKSI TOISEN
VESIHUOLTOLAITOKSEN VERKOSTOA
14.1 Yleistä
Kun vesihuollon toteuttamis- tai rakentamisvelvollissuutta ei ole säädetty kunnalle,
ovat yksityiset vesiosuuskunnat useasti kiinteistönomistajien aloitteesta ryhtyneet
vesihuoltoverkostojen rakentamiseen. Vesiosuuskunnilla voi olla myös omia vedenottamoita ja jätevedenpuhdistamoita.
Vesiosuuskuntien elinkaaret voivat olla hyvin eripituisia, eikä elinkaari ole aina alkuvaiheessa edes arvioitavissa. Vesiosuuskuntaa voidaan joissain tapauksissa pitää
välivaiheena. Myöhemmin vesiosuuskunta voi liittyä toisen vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Myös useamman vesiosuuskunnan yhdistäminen ja yhtiöittäminen saattaa
olla järkevää hallinnollisen ja teknisen hoidon, huollon ja ylläpidon kannalta.

Markku Kuokkanen

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tulisi antaa elinkaaritarkasteluun peruslinjaukset. Vesiosuuskunta ei voi pelkästään omalla päätöksellään lopettaa toimin-

Tonttiliitoskohdat putkikaivannossa,
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta.
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taansa, jos vesihuoltolain mukainen tarve vesihuollon järjestämiseen toiminta-alueella
säilyy. Tämän vuoksi vesiosuuskunnan tulee toimintansa lopettamista valmistellessaan varmistaa vesihuoltopalvelujen saannin jatkuvuus.

14.2 Yhteistoimintasopimus toisen vesihuoltolaitoksen
kanssa
Yhteistoimintaperiaatteet olisi tarkoituksenmukaista selvittää jo vesiosuuskuntaa
perustettaessa.
Yhteistoiminnan tullessa ajankohtaiseksi, aloitteen neuvottelusta voi tehdä joko vesiosuuskunta tai toinen vesihuoltolaitos, joka voi olla alueella toimiva kunnan omistama vesihuoltolaitos, joku muu vesiosuuskunta tai yhtiö.
Tavoitteena neuvotteluissa voi olla joko vesiosuuskunnan toiminnan lakkauttaminen
kokonaan ja sen harjoittaman vesihuollon siirtäminen toisen vesihuoltolaitoksen hoidettavaksi, tai sellainen yhteistoiminta toisen vesihuoltolaitoksen kanssa, että alueella toimiva vesihuoltolaitos ryhtyy huolehtimaan osuuskunnan verkoston tai laitosten
ylläpidosta tai lisäkapasiteetin tarpeesta.
Tällaiseen yhteistoimintasopimukseen voidaan luonnollisesti tilanteen mukaan sisällyttää monia muitakin sopimusehtoja, esim. toinen vesihuoltolaitos saa nimetä tilintarkastajan tai edustajansa osuuskunnan hallitukseen tai hoitaa osuuskunnan vesilaskutuksen jne. Jos toinen vesihuoltolaitos ottaa vastattavakseen osuuskunnan investointimenosta, se haluaa olla mukana hyväksymässä ko. investointisuunnitelmia.
Mikäli neuvottelujen tavoitteeksi asetetaan se, että vesiosuuskunnan verkosto ja
koko sen liiketoiminta luovutetaan toiselle vesihuoltolaitokselle, muodostuu luovutushinnasta keskeinen kysymys. Jos vesiosuuskunta on velkainen, liittyvät myös velkajärjestelyt sovittaviin asioihin. Vesiosuuskunnan omarahoituksellaan suorittamat
verkosto- ja laiteinvestoinnit tulisi ottaa asianmukaisesti huomioon esimerkiksi taksoissa. Jos investoinnit ovat tuoreita, vesiosuuskunnan kirjanpidosta voidaan helposti selvittää niistä maksettu hinta, mutta mitä vanhemmista investoinneista on kysymys, sitä enemmän verkoston ja laitosten kunto merkitsee luovutushinnan määrittelyssä. Vanha verkosto ja laitokset saattavat olla täysin arvottomia, ja sama tilanne
on, jos verkosto ja laitokset ovat käymässä kapasiteetiltaan liian pieniksi ja ovat
tästä syystä nopean uusimisen tarpeessa.
Teknisen arvon lisäksi saattaa tulla tarpeelliseksi myös kaupallisen arvon (käyttöarvon) määritteleminen. Käytännössä korvausperustetta suuntaan tai toiseen ei pitäisi
syntyä vesiosuuskunnan toimiessa omakustannushintaan. Liittymisen ehtona, varsinkin kun pieni vesihuoltolaitos liitetään isompaan, voi olla verkoston ja laitteiden (esim.
venttiilit, mittarit) tietty sovittu kuntotaso. Jos vesiosuuskunta on jo varautunut kunnostustöiden kustannuksiin, voi käyttöarvon tarkastelu olla tarpeen.
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Useasti vesiosuuskunnan vanha verkosto ja laitokset luovutetaan ilmaiseksi tai vain
muodollista korvausta vastaan. Tällaisessakin tapauksessa voidaan vesiosuuskunnan jäsenten etu turvata sopimuksessa siten, että toinen vesihuoltolaitos sitoutuu
vesiosuuskunnan jäsenten vesihuollon järjestämiseen samoilla ehdoilla kuin omien
asiakkaidensa.
Vesiosuuskunnan mahdollisten velkojen siirtäminen sopimuskumppanin vastattavaksi
vaatii luonnollisesti luoton antajien suostumuksen. Jos velkojen vakuutena ovat takaukset, sama koskee velkojen takaajia.
Koska tilanne voi vaihdella suuresti, ei mitään yleisesti sovellettavaksi suositeltavaa
sopimusmallia ole tarkoituksenmukaista yrittää laatia, vaan sopimukset tulee neuvotella tapauskohtaisesti. Tiukka taloudellinen tilanne saattaa merkitä esimerkiksi sitä,
että sopimuksen toimeenpanemiselle joudutaan asettamaan määräaikoja, jotka käytännössä siirtävät sopimuskumppanin velvollisuuksien voimaantuloa vähitellen tapahtuviksi.
Mikäli vesiosuuskunnan liiketoiminta ja omaisuus siirtyy toiselle vesihuoltolaitokselle, vesiosuuskunta jää vaille tehtäviä, ja se on syytä purkaa.

15 OSUUSKUNNAN PURKAMINEN TAI
LAKKAUTTAMINEN
15.1 Yleistä
Kun vesiosuuskunnan liiketoiminta ja omaisuus on luovutettu toiselle vesiosuuskunnalle, alueella toimivalle vesihuoltolaitokselle tai yhtiölle, jää osuuskunta vaille sääntöjensä määrittelemiä tehtäviä. Sen toimintaa voidaan silloin jatkaa esim. antamalla
sille uusia tehtäviä sen sääntöjä muuttamalla. Tavallisesti vesiosuuskunta on kuitenkin perustettu vain vesihuoltoa varten, eikä muita tehtäviä sen hoidettavaksi osuuskuntana ole ajateltavissa. Sen purkaminen tulee ajankohtaiseksi.
Vesiosuuskunta voidaan purkaa usealla eri tavalla. Se voidaan muuttaa osakeyhtiöksi
ja siinä yhteydessä muuttaa sen toimiala toiseksi. Toisaalta fuusioituminen toisen vesiosuuskunnan kanssa on myös mahdollista. Vesiosuuskunnan fuusioituminen kunnan kanssa ei ole lain mukaan mahdollista. Vesiosuuskunta voidaan myös purkaa
selvitystilan kautta, jolloin vesiosuuskunta poistetaan rekisteristä ja sen elinkaari
oikeushenkilönä päättyy.

15.2 Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi
Vesiosuuskunta voi muuttua osakeyhtiöksi ilman selvitysmenettelyä siten, että vesiosuuskunnan jäsenet saavat vastikkeena osakeyhtiön kaikki osakkeet.

Hanna Yli-Tolppa
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Talvinen työmaa, Vesiosuuskunta Mustijoki.

Vesiosuuskunnan hallituksen on laadittava yhteisömuodon muutossuunnitelma, jossa on oltava ehdotus osakeyhtiön osakepääomasta ja muusta omasta pääomasta.
Päätöksen yhteisömuodon muutoksesta tekee osuuskuntakokous. On huomattava,
että tällöin on noudatettava erityistä kokouskutsuaikaa, josta säädetään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä. Muutoinkin yhteisömuodon muuttamiseen liittyy paljon erilaisia vaatimuksia ja yksityiskohtia, joten prosessi vaatii yleensä asiantuntija-avun
käyttämistä.
Huomattava on, että mikäli joku vesiosuuskunnan jäsenistä ei hyväksy osuuskunnan
muuttamista osakeyhtiöksi, hänellä on oikeus erota osuuskunnasta. Mikäli jäsenyys
päättyy myöhemmin kuin 30 päivän kuluttua yhteisömuodon muuttamista koskevan
kokouksen päättymisestä, entisellä jäsenellä on oikeus muutossuunnitelman mukaiseen vastikkeeseen.
Yhteisömuodon muuttamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon vaaditaan eräissä lain mainitsemissa tapauksissa vielä rekisteriviranomaisen lupa.
Vesiosuuskunta muuttuu osakeyhtiöksi, kun yhtiömuodon muuttaminen merkitään
kaupparekisteriin. Vesiosuuskunnan jäsenistä tulee samalla osakeyhtiön osakkeenomistajia.
Yksityiskohtaiset säännökset osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi löytyvät
osuuskuntalain (28.12.2001/1488) 18 luvusta.
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Osuuskuntamuodosta luopuminen merkitsee samalla mies ja ääni periaatteesta luopumista ja siirtymistä osakepääomaa eniten omistavien päätäntävaltaan. Toisaalta
esim. toinen vesihuoltolaitos saadaan johonkin alueen vesihuoltotyöhön mukaan tarjoamalla sille suunnatulla osakeannilla mahdollisuutta tulla syntyneen vesihuolto-osakeyhtiön osakkaaksi.

15.3 Osuuskunnan purkaminen selvitystilan kautta
Edellä on jo todettu, että käytännössä saattaa syntyä tilanteita, joissa vesiosuuskunnan purkaminen käy tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Purkaminen tapahtuu
selvitystilan kautta. Selvitystila voi olla pakkoselvitystila tai vapaaehtoinen selvitystila.
Pakkoselvitystila syntyy, jos vesiosuuskunnan on sääntöjensä mukaan lopetettava
toimintansa, tai jos jäsenmäärä on vähentynyt alle kolmen, eikä se nouse vähintään
kolmeen vuoden kuluessa. Päätös pakkoselvitystilaan asettamisesta on tehtävä osuuskuntakokouksessa.
Vapaaehtoisesta selvitystilasta on kysymys silloin, kun vesiosuuskunnan kokous
päättää selvitystilaan asettamisesta tai rekisteristä poistamisesta muusta syystä.
Osuuskuntakokous voi myös päättää selvitystilaan asettamista ja rekisteristä poistamista koskevan hakemuksen tekemisestä rekisteriviranomaiselle. Rekisteriviranomainen päättää selvitystilaan asettamisesta tai rekisteristä poistamisesta vesiosuuskunnan tekemän hakemuksen lisäksi myös, jos vesiosuuskunnalla ei ole rekisteriin
merkittyä toimintakelpoista hallitusta tai jos osuuskunnalla ei ole rekisteriin merkittyä säännöissä edellytettyä toimitusjohtajaa, sekä eräillä muilla laissa erikseen mainituilla perusteilla (osuuskuntalain 19 luvun 3 §).
Selvitystilasta päätettäessä on samalla valittava mm. yksi tai useampi selvitysmies
hallituksen, toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle.
Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös on tehty. Vapaaehtoisessa selvitystilassa
osuuskuntakokous voi kuitenkin päättää, että selvitystila alkaa päätöksentekopäivää myöhempänä päivänä.
Selvitystilaan asettaminen edellyttää sitä, että vesiosuuskunnan on laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltävältä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty osuuskuntakokouksessa.
Selvitysmiesten on laadittava julkinen haaste vesiosuuskunnan velkojille. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa vesiosuuskunnalla mahdollisesti olevat velat. Selvitysmiehet hoitavat vesiosuuskunnan asioita selvitystilan aikana. Vesiosuuskunnan liiketoimintaa saadaan jatkaa siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä
vaatii.

Hanna Yli-Tolppa
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Urakkasopimuksen allekirjoitus, Vesiosuuskunta Mustijoki.

Selvitysmiesten on laadittava kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja esitettävä se osuuskuntakokouksen hyväksyttäväksi. Tilinpäätöksen sisällöstä on laissa eräitä erityissäännöksiä. Tilintarkastajat suorittavat tilinpäätöksen tilintarkastuksen, ja heidän on
annettava lausunto lisäksi siitä, onko selvitystilaa heidän mielestään tarpeettomasti
pitkitetty.
Jos selvitystilassa olevan vesiosuuskunnan varat eivät riitä velkojen maksamiseen,
selvitysmiesten on luovutettava vesiosuuskunnan omaisuus konkurssiin. Jos sen sijaan omaisuutta jää jäljelle sen jälkeen, kun vesiosuuskunnan velat on maksettu, on
omaisuus jaettava vesiosuuskunnan jäsenille.
Vesiosuuskunta on purettu, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen osuuskuntakokouksessa. Selvitysmiehet ilmoittavat tämän jälkeen vesiosuuskunnan purkamisen rekisteröitäväksi.
Vesiosuuskunta voi luonnollisesti purkautua myös konkurssin kautta. Konkurssiin
luovuttaminen voi tapahtua vain vesiosuuskunnan hallituksen päätöksellä, tai jos vesiosuuskunta on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksellä. Konkurssimenettelyyn
ei tässä yhteydessä tarkemmin puututa.
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15.4 Toiminta purkamisen jälkeen
Rekisteristä poistettu vesiosuuskunta ei voi poistamisen jälkeen hankkia oikeuksia
eikä tehdä sitoumuksia. Muistettakoon, että rekisteristä poistaminen on voinut tapahtua rekisteriviranomaisen aloitteesta ja päätöksellä, ja ettei se ole tapahtunut
selvitysmenettelyn kautta. Tällöin voi käydä niin, että vesiosuuskunnan puolesta tehdään erilaisia oikeustoimia rekisteristä poistamisen jälkeenkin. Näistä toimista vastaavat ne, jotka tällaisiin toimiin ovat ryhtyneet tai niistä päättäneet. Kuitenkin osuuskunnan jäsenet voivat ryhtyä toimenpiteisiin selvitystoimien aloittamiseksi tai vesiosuuskunnan asettamiseksi konkurssiin.
Rekisteristä poistetun vesiosuuskunnan varoja voidaan jakaa vesiosuuskunnan jäsenille vain, jos vesiosuuskunta selvitetään selvitysmenettelyn kautta. Vesiosuuskunnan edustajat voivat kuitenkin jakaa vesiosuuskunnan omaisuuden jäsenille ilman
selvitysmenettelyä, jos rekisteristä poistamisesta on kulunut viisi vuotta, vesiosuuskunnan varat ovat enintään 8 000 euroa, eikä vesiosuuskunnalla ole tunnettuja velkojia. Tällainen menettely on laissa katsottu mahdolliseksi, koska vähävaraisen osuuskunnan selvitysmenettelykustannukset helposti ylittäisivät osuuskunnan varojen määrän, eikä jaettavaa jäsenille jäisi lainkaan.

16 OSUUSKUNTIEN SULAUTUMINEN JA
JAKAUTUMINEN
16.1 Yleistä
Kun vesiosuuskuntien jakeluverkostot laajenevat kiinteistöjen rakentamisen myötä,
saatetaan käytännössä joutua tilanteisiin, joissa vesiosuuskuntien verkostot joko
suorastaan kohtaavat toisensa tai ainakin ovat uloimmilta osiltaan lopulta hyvin lähellä toisiaan. Tällöin saattaa myös tulla pohdittavaksi vesiosuuskuntien yhteistoiminta tai jopa toimintojen yhdistäminen. Varsinkin siinä tapauksessa, että vesiosuuskuntien verkostot ovat suunnilleen saman ikäiset ja arvoiset, ja vesiosuuskuntien
jäsenten tarvitsemat vesihuoltopalvelut samantyyppiset, voi toimintojen yhdistämiselle olla hyvät edellytykset ja yhdistämisestä voidaan saada taloudellista hyötyä.
Vesiosuuskuntien hallintojen päällekkäisyydet voidaan mahdollisesti poistaa sekä
johtoverkostojen ja olemassa olevien laitosten ja laitteiden käyttöä tehostaa ja välttyä turhilta lisäinvestoinneilta. Myös huolto- ja ylläpitotoimintaa keskittämällä voidaan saada aikaan kustannussäästöjä.
Mahdollisissa yhdistymisneuvotteluissa tulee luonnollisesti saavuttaa yhteinen näkemys siitä, että yhdistymisestä on hyötyä kummankin neuvotteluosapuolen jäsenille.
Saavutettavia hyötyjä tulisi kyetä arvioimaan pitkällä tähtäimellä, jolloin arviointiin
tulee ottaa mukaan vesiosuuskuntien toiminta-alueiden kehitys yleensä ja sen asettamat vaatimukset osuuskuntien toiminnalle ja investoinneille. Myös lainsäädännös-

Kari Mäkinen
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Tuettu kaivanto, Tuusulan Rusutjärv.i

sä on asetettu yhä tiukemmat vaatimukset esim. jäteveden käsittelylle, mikä saattaa
vaatia jätevedenpuhdistamojen teknistä uusimista, ja tällöin vesiosuuskuntien yhdistyminen ja voimavarojen keskittäminen voi olla tarkoituksenmukaista.

16.2 Sulautumistavat
Osuuskuntalaki tuntee periaatteessa kolme eri sulautumistapaa. Osuuskunta (sulautuva osuuskunta) voi sulautua toiseen osuuskuntaan (vastaanottava osuuskunta) siten, että sulautuvan osuuskunnan varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle osuuskunnalle, sulautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee vastaanottavan osuuskunnan jäseniä, ja nämä saavat vastikkeena vastaanottavan osuuskunnan osuuksia.
Vastike voi olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia.
Sulautuminen voi tapahtua:
• siten, että vastaanottava osuuskunta ja yksi tai useampi osuuskunta
sulautuvat yhdeksi osuuskunnaksi (absorptiosulautuminen)
• siten, että vähintään kaksi osuuskuntaa sulautuu perustamalla yhdessä uuden
vastaanottavan osuuskunnan (kombinaatiosulautuminen)
• tytäryhtiösulautumisena, jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön kaikki
osakkeet, hallitukset voivat sopia osakeyhtiön sulautumisesta osuuskuntaan.
Sama koskee tytärosuuskunnan sulautumista emo-osuuskuntaan, jos tytärosuuskunnassa ei ole muita jäseniä.
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Muita sulautumistapoja laki ei tunne. Vesiosuuskunta ei voi sulautua osakeyhtiöön
eikä päinvastoin em. tytäryhtiötilannetta lukuun ottamatta. Vesiosuuskunta ei myöskään voi sulautua kuntaan.

16.3 Sulautumissuunnitelma
Osuuskuntalain 16 luvun 4 §:n mukaan sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten tulee laatia kirjallinen sulautumissuunnitelma. Sulautumissuunnitelma on itse
asiassa hallitusten hyväksymä sulautumissopimus, jossa sovitaan kaikista lain vaatimista sulautumiseen liittyvistä kysymyksistä.
Osuuskuntalain edellyttämät sulautumissuunnitelman vaatimukset on määrätty laissa.
Sulautumissuunnitelmasta on sulautumiseen osallistuvan osuuskunnan tilintarkastajien annettava lausuntonsa. Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä sulautumiseen osallistuvan osuuskunnan osalta jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista
asiakirjoista ja viimeksi päättyneen tilikauden ylijäämää ja tappiota koskevasta osuuskunnan kokouksen päätöksestä, hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista, välitilinpäätös sekä em.
seikkoja koskevat mahdollisen hallintoneuvoston ja tilintarkastajien lausunnot. Lisäksi on sulautumissuunnitelmaan liitettävä sulautuvien osuuskuntien tilintarkastajien
lausunnot.
Sulautumisesta päättää osuuskuntakokous. Tytäryhtiösulautumisesta päättää kuitenkin
osuuskunnan hallitus.
Sulautuminen raukeaa, elleivät kaikkien sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien
osuuskuntakokoukset hyväksy sulautumissuunnitelmaa.

16.4 Täytäntöönpanolupa
Seuraava vaihe sulautumismenettelyssä on sulautumisen täytäntöönpanoluvan hakeminen.
Sulautumisen täytäntöönpanoon tarvitaan rekisteriviranomaisen lupa. Osuuskuntien
on haettava lupaa neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman hyväksymisestä osuuskuntakokouksissa. Lupahakemukseen on liitettävä
1. hyväksytty sulautumissuunnitelma liitteineen
2. sulautumispäätökset
3. selvitys osuuskuntien jäsenille (jotka eivät ole kannattaneet sulautumispäätöstä) palautettavien sulautuvan osuuskunnan osuusmaksujen palautusten
yhteenlasketusta enimmäismäärästä
4. selvitys ennen sulautumisen rekisteröintiä palautettavien sulautuvien osuuskuntien jäsenyyden lakkaamisen perusteella palautettavien jäsenmaksujen yhteenlasketusta määrästä.
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Rekisteriviranomaisen on myönnettävä lupa sulautumiseen, elleivät sulautuvien osuuskuntien velkojat vastusta hakemusta sillä perusteella, että sulautuminen vaarantaa
velkojen maksun. Tällöin rekisteriviranomainen lykkää asian käsittelyä, kunnes velkojille on eri menettelyssä annettu turvaava vakuus saatavistaan tai velkojat ovat
saaneet maksun.
Rekisteröinnin tapahduttua sulautuva osuuskunta purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle osuuskunnalle.

Hanna Yli-Tolppa

Se, mitä edellä on todettu osuuskuntien sulautumisesta osoittaa, että prosessi on
pitkä ja vaativa, ja sen hoitamisessa tarvitaan asiantuntija-apua. Toisaalta sulautumisella voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja, joiden takia prosessiin kannattaa ryhtyä.

Salaojan korjattu kohta, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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17 OSUUSKUNNAN JAKAUTUMINEN
Osuuskuntalain 17 luvun mukaan osuuskunta (jakautuva osuuskunta) voi jakautua
siten, että jakautuvan osuuskunnan varat ja velat osittain tai kokonaan siirtyvät selvitysmenettelyttä yhdelle tai useammalle perustettavalla osuuskunnalle (vastaanottava osuuskunta). Jakautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee näin kunkin vastaanottavan
osuuskunnan jäseniä ja jakautuvan osuuskunnan jäsenet saavat kukin vastaanottavan osuuskunnan osuuksia.
Jakautuminen voi tapahtua siten, että kaikki jakautuvan osuuskunnan varat ja velat
siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle osuuskunnalle, ja jakautuva osuuskunta purkautuu. tai niin, että osa jakautuvan osuuskunnan varoista ja veloista voi
myös siirtyä yhdelle tai useammalle vastaanottavalle osuuskunnalle.
Itse jakautumisprosessi noudattaa soveltuvin osin osuuskuntien sulautumisprosessia. Sitä koskevat säännökset löytyvät osuuskuntalain 17 luvusta.
Koska vesiosuuskuntien jakautuminen lienee hyvin harvinaista, ei asiaa selvitetä tässä lähemmin. Teoriassa saattaisi tulla kysymykseen isojen vesiosuuskuntien osalta
esim. kaupallisen jakelutoiminnan ja huoltotoiminnan eriyttäminen toisistaan jakamalla osuuskunta. Toisaalta huoltoyhtiö voidaan kuitenkin perustaa muutoinkin esim.
osakeyhtiönä, jonka kanssa vesiosuuskunta tekee sopimuksen osuuskunnan tarvitsemien huoltotöiden suorittamisesta.
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