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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N JA KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:N SULAUTUMINEN 

 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien omistama yhtiö, joka 100 %:n tytäryhtiönsä 
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n kautta rakentaa ja hallinnoi omistajakuntiensa alueella 
olevia valokuituverkkoja ja tuottaa niiden yhteydessä tarvittavia palveluita. 

Sulautuminen 

Yhtiörakenteen rahoitusta aikanaan suunniteltaessa päädyttiin konsernirakenteeseen, jossa 
kuntien omistus toiminalliseen yhtiöön järjestettiin holdingyhtiön kautta. Järjestelyn 
taustalla oli ajatus, jossa hankkeen rahoitus järjestetään ulkopuolisen rahoittajan kautta. 
Yhtiöiden toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut merkittävästi perustamisajankohdasta. 
Tämän päivän operatiiviseen toimintamalliin holdingyhtiörakenne on tarpeeton ja se lisää 
hallinnollisia kustannuksia tuomatta mitään toiminnallista lisäarvoa. Yhtiöiden 
hallintorakennetta pohdittaessa ovat molempien yhtiöiden hallitukset tulleet 
johtopäätökseen, että tarvetta erilliselle konsernirakenteelle ei enää ole ja toiminallisesti 
sekä taloudellisesti on kustannustehokkainta yhdistää yhtiöiden toiminta. Keski-Suomen 
Verkkoholding Oy omistaa Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n 100 %:sti, joten yhdistäminen 
on tarkoituksenmukaisinta suorittaa osakeyhtiölain mukaista 
tytäryhtiösulautumismenettelyä käyttäen, jossa Keski-Suomen Valokuituverkot Oy sulautuu 
emoyhtiöönsä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön.  

Osakeyhtiölain mukainen sulautuminen on niin kutsuttu yleisseuraanto, jossa sulautuvan 
yhtiön varat ja velat sekä vastuut ja velvoitteet siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle 
yhtiölle. Sulautumismenettelystä on säädetty osakeyhtiölain 16 luvussa. Mikäli sulautuminen 
tehdään elinkeinoverolain 52b §:n mukaisesti, sulautuvan yhtiön ei katsota verotuksessa 
purkautuvan eli sulautuminen on tällöin veroneutraali toimenpide. Sulautumisessa kaikki 
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toiminta siirtyisi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle. 



Samassa yhteydessä Verkkoholding Oy:n nimi muutetaan (tai se rekisteröi aputoiminimen) 
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ksi. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen ja Keski-
Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen yhdessä laatiman sulautumissuunnitelma on 
liitteenä 1. 

Saneerausohjelman muutos 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:llä on voimassa oleva 31.12.2020 Pohjanmaan 
käräjäoikeuden vahvistama yrityssaneerausohjelma. Mahdollisesta sulautumisesta on oltu 
yhteydessä saneerausmenettelyn valvojaan, asianajaja Jussi Laakkoseen, joka omalta 
osaltaan on hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja laatinut ehdotuksen Pohjanmaan 
käräjäoikeudelle saneerausohjelman muuttamisesta siltä osin, kun saneeraus- ja 
sulautumismenettelyt sitä edellyttävät. Saneerausohjelman muutosehdotus on liitteenä 2. 
Saneerausohjelman muutokseen liittyvissä laskelmissa on päädytty lopputulokseen, että 
sulautuminen parantaa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksukykyä ja sulautuminen on 
siltä osin perusteltua. Järjestelyn myötä yhtiöllä on paremmat mahdollisuudet suoriutua 
saneerausohjelmasta. 

Sulautuminen kuntaomistajan ja velkojan näkökulmasta 

Omistajakunnat ovat Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ainoita saneerausohjelman mukaisia 
velkojia. Sulautuminen tai saneerausohjelman muutos ei muuta saneerausohjelman 
maksuohjelmaa. Sulautumisella parannetaan yhtiön selviytymistä saneerausohjelmasta. 

Omistajakuntien saatavien vakuutena on nyt Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n 
luovuttamat yrityskiinnitykset. Yrityskiinnitykset siirtyvät emoyhtiön vastattavaksi samalla 
kun liiketoimintakin, eli kiinnitykset seuraavat tosiasiallista liiketoimintaa. Näin ollen niiden 
vakuusarvon voitaneen katsoa säilyvän ennallaan.  

Korkeimman hallinto-oikeuden 13.11.2020 antamassa ratkaisussa, taltio nro 4221, on 
selvitysten johtopäätöksissä todettu, että Multian kunnan antamaa takausta, Keski-Suomen 
Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n perustamista sekä Kuntarahoitus 
Oyj:ltä otetun lainan nostamista ja antamista Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toiminnan 
rahoitukseksi voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tästä voitaneen johtopäätöksenä 
todeta, että tarkasteltaessa nyt Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen 
Valokuituverkot Oy:n yhdistymistä, voidaan niitä tarkastella kuntien näkökulmasta yhtenä 
kokonaisuutena ja siten vaikka tytäryhtiön varallisuus siirtyy emon velkojen kattamiseksi, ei 
se kuitenkaan kokonaisuutena muuta niin omistajakuntien asemaa julkisen sektorin 
toimijana yhtiön omistajana, kun niiden asemaa yhtiön velkojina. Sulautumisen yhteydessä ei 
synny uutta taloudellista tukea yhtiöille ja toisaalta ei myöskään tapahdu 
saneerausohjelmasta poikkeavaa velkojen anteeksiantoa. Kun yhtiöitä tarkastellaan yhtenä 
kokonaisuutena, voidaan todeta, että tässäkään kohdin ei yhtiön näkemyksen mukaan 
järjestelyyn liity omistajakuntien taholta kiellettyä valtiontukea yhtiölle. Liitteenä 3 on Keski-
Suomen Verkkoholding Oy pyytämä asiantuntijalausunto, sisältyykö mahdolliseen 
sulautumiseen sellaisia elementtejä, jotka tulisi ottaa huomioon tulkittaessa kielletyn 
valtiontuen säännöksiä. Lausunnon mukaan suunniteltu sulautuminen ei sisällä sellaisia 
elementtejä, joissa muodostuisi kuntien antamaa taloudellista tukea yhtiölle. 

Osakeyhtiölain mukaan tytäryhtiösulautumisesta voitaisiin vastaanottavassa yhtiössä päättää 
hallitustasolla. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on kuitenkin linjannut, että hallitus 
siirtää asiasta päättämisen yhtiökokoukselle, jotta jokaista omistajakuntaa kuullaan 



riittävästi ja että kukin omistajakunta voi itsenäisesti päättää, hyväksyykö se sulautumisen ja 
siihen liittyvät oheistoimenpiteet. Ennen asian viemistä yhtiökokouskäsittelyyn on kuitenkin 
syytä saada varmuus siitä, että kaikki osakkaat hyväksyvät suunnitellun järjestelyn. 

Osakassopimuksen päivittäminen 

Alkuperäinen osakassopimus on vuodelta 2014 ja se on tehty yhtiön perustamistilanteeseen 
ja siihen on tehty vähäisiä muutoksia omistajien lisääntyessä. Sopimuksen tarkoituksena on 
ollut määritellä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rooli holding muotoisena konsernin 
emoyhtiönä, jonka ainoa toiminallinen tarkoitus on ollut omistaa Keski-Suomen 
Valokuituverkot Oy:tä.  Sopimuksessa on myös määritelty omistajakuntien takaajaroolia 
yhtiön rahoitukseen liittyen. Sittemmin omistajakuntien asema yhtiöön nähden on 
merkittävästi muuttunut, ja ne ovat siirtyneet takaajista rahoittajiksi. Lisäksi nyt suunniteltu 
sulautuminen muuttaisi merkittävässä määrin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n 
toiminnallista roolia sen muuttuessa holdingyhtiöstä operatiiviseksi toimijaksi. Nykyisen 
osakassopimuksen taustatekijät ovat siten osin jo muuttuneet ja mahdollisen sulautumisen 
myöstä ne muuttuvat merkittävästi erityisesti yhtiön toiminnalliseen rooliin liittyen. Keski-
Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on laatinut päivitetyn osakassopimusehdotuksen, joka 
on tämän kirjeen liitteenä 4.   

Lopuksi 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on linjannut, että sulautumishanketta voidaan 
viedä eteenpäin vain siinä tapauksessa, että kaikki omistajakunnat hyväksyvät sulautumisen 
ja siihen liittyvät yhtiön hallintoon ja osakassopimukseen tehtävät päivitykset. Lisäksi 
sulautumisen edellytys on, että kaikki pantinhaltijat hyväksyvät yrityskiinnitysten siirtymisen 
emoyhtiön vastuulle. Hallinnollisesti prosessiin on tarkoituksenmukaista ryhtyä vasta sen 
jälkeen, kun kaikilta osakkailta on saatu suostumus järjestelyyn.  

Jotta suunniteltu järjestely voidaan käynnistää, Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus 
pyytää omistajakunnilta päätöksiä suunniteltuun järjestelyyn liittyen. 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy esittää omistajakunnilleen, että: 

- ne hyväksyvät laaditun sulautumissuunnitelman sisällön ja ohjeistavat 
yhtiökokousedustajaa hyväksymään sulautumissuunnitelman, 

- hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen, 
- hyväksyvät pantinhaltijoina sulautumissuunnitelman mukaisesti yrityskiinnitysten 

siirtymisen Keksi-Suomen Valokuituverkot Oy:ltä, Y 2556709-7, Keski-Suomen 
Verkkoholding Oy:n, Y 2619754-2, vastattaviksi, 

- hyväksyvät esitetyn saneerausohjelman muutoksen. 
 

Yhtiö toivoo, että omistajakuntien päätökset olisivat yhtiön tiedossa 31.12.2022 mennessä.
  

Kivijärvellä 11.11.2022 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy 

 

Erkki Leppänen 
hallituksen puheenjohtaja 
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KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTOLLE VUODEN 2021 
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraavan lausunnon toimenpiteistä, joihin 
arviointikertomuksen perusteella on aihetta. Tarkastuslautakunnan esittämät havainnot on 
esitetty arviointikertomuksen sivuilla 14 - 16 toimialoittain. 

 

Elinkeinotoimi: 

Elinkeinotoimen osalta on tarkastuslautakunta kiinnittänyt huomiota vuoden 2021 
elinkeinotoimen hoitoon. Sairauspoissaolojen takia elinkeinotoimen hoitaminen on ollut 
haastavaa ja jonkin aikaa palvelua hoidettiin ostamalla ostopalveluna 23.4.2021 - 
31.8.2021   yritysneuvontapalvelut Witas Oy: ltä. 

Elinkeinojen kehittämistä ja yritysneuvontaa on hoidettu 1.8.2021 lukien kunnanjohtajan 
toimesta. Aluksi kunnassa toimivat yritykset ja yritystä perustavat kuntalaiset eivät tienneet 
missä yritysneuvontaa kunnassa saa. Kunnan ja kunnan yrittäjäjärjestön yhteistyöllä 
viestintä yritysneuvonnasta tavoitti yritykset ja Kannonkoskisessa oleva informaatio 
yritysneuvontaa suorittavasta tahosta tavoitti kuntalaiset hyvin. Yritykset ja yrittäjäksi 
aikovat ovat saaneet yritysneuvonta-aikoja nopealla aikataululla ja myös virka-ajan 
ulkopuolella aina nopealla vasteajalla. Yritysneuvonnan kalenterissa on neuvonnalle 
varattuja aikoja ollut varattavissa lähes joka viikonpäivälle. 

Tulevaisuustyöryhmän ydintehtävänä on mm. seurata, kehittää ja tehdä aloitteita erityisesti 
kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä asioissa. 

Yksi tulevaisuustyöryhmän tehtävä on tukea uuden kuntastrategian valmistelua tuomalla 
tulevaisuuden näkemyksiä ja aloitteita kuntastrategian valmistelun tueksi. Vuoden 2023 
alkupuolella tulevaisuustyöryhmä tulee antamaan lausuntonsa kuntastrategian 
valmisteluun. Tulevaisuustyöryhmässä on edustus kunnanhallituksesta ja kunnanjohtaja 
toimii tulevaisuustyöryhmän kokoonkutsujana. 

 

Tekninen toimi: 

Tekninen lautakunta 25.10.2022 §30 tehnyt vastineen Kannonkosken kuntaan 
saapuneeseen osakaskunnan vaatimukseen, jossa on kiinnitetty samoihin ongelmiin 
huomiota. 

Jäteveden puhdistamo toimii ja on toiminut kesän ja syksyn lupaehtojen mukaisesti 
alittaen selvästi luparajat. Toisaalta lautakunta toteaa edelleen, että kunnassa on 
hulevesiongelma, joka aiheuttaa jätevedenpuhdistamolle ongelmia keväisin. 
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Vuoden 2022 verkostoinvestointimäärärahalla saneerataan Laitalantieltä 4 jätevesikaivoa 
sekä sujutetaan noin 150 metriä vanhoja betoniviemäreitä, sekä leppälänkyläntien, sekä 
koulutien yhdistävän kevyenliikenteenväylän varrella sijaitsevat 4 jätevesikaivoa. Hulevesi-
investointeja jatketaan vuonna 2023 järjestelmällisesti, keskittyen kaivoihin. Lisäksi 
käyttötalouden kuluilla katetaan keväällä 2023 mm. koulutien vuokratalojen hulevesien 
ohjaus. Toimenpide toteutetaan uuden paloaseman investoinnin käynnistyessä 
hyödyntäen paloaseman kaivuutöitä. 

Tekninen toimi valmistelee toimenpiteitä, miten yksityisten kiinteistöjen tuottama hulevesi 
saadaan vähenemään verkostoista, sillä kunnassa on paljon sekaviemäröintejä. Kunnassa 
ei ole käytössä hulevesimaksua, jolla katettaisiin hulevesiverkoston kustannukset. Kunnan 
on mahdoton toteuttaa hulevesiverkoston investointeja, koska kunnan 
hulevesijärjestelmän investointeja ei lain mukaan voi kattaa pelkästään verovaroin, vaan 
kustannukset pitäisi kattaa myös maksuilla, jotka kohdentuvat kiinteistöille, joista hulevesiä 
tulee verkostoon. 

Lisäksi vuonna 2023 toteutetaan jätevedenpuhdistamon automaatioinvestointi, jolla 
tavoitellaan prosessin parempaa hallintaa. 

Kannonkosken kunta on yhdessä ELY-keskuksen  (jätevesipäästöt, ylitarkastaja Hanna 
Aarnos) kanssa käynyt neuvottelut edellä mainituista asioista 13.10.2022. Elyn 
näkemyksen mukaan särkikaloihin keskittyvälle hoitokalustukselle ei löydy perusteita 
vedenlaadullisilla kriteereillä. 

Öijänniemen osalta järjestettiin palaveri ely -keskuksen kanssa 11.11.2022 jossa kunta 
esitti näkemyksensä kaavan jatkosuunnitelmista, ja seuraava työpalaveri 
kaavasuunnittelijan kanssa järjestetään 8.12.2022. Tavoitteena ohjata kaavakonsultin työt 
kaavaehdotusvaiheeseen, sekä ohjata molemmat asemakaavahankkeet kunnan ja 
Piispalan tavoitteiden mukaisiksi. Aluearkkitehtipalvelut / Saarijärven kaupunki on varannut 
resursseja Kannonkosken kunnalle loppuvuoteen sekä kevättalveen 2023 näiden kaavojen 
eteenpäin viemiseksi. 

Tuulivoimakaavojen valmistelu on hanketoimijasta johtuvista syistä viivästynyt, kunnan 
kannalta kaavojen ohjaus on tällä hetkellä YVA-selvitystyön ohjausryhmän mukana 
toimiminen. Näissä kokouksissa kunta on toivonut hankkeen etenemistä esitysvaiheeseen, 
jotta asia saataisiin päätöksentekoon. 

 

Sivistystoimi: 

Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan työpariksi on talousarvioehdotuksessa 2023 
varauduttu palkkaamaan osa-aikainen 80 % nuorisotyöntekijä hankerahoituksella. Tämän 
hankkeen rahoitus ratkeaa joulukuussa 2022.  Liikuntatoimessa kunnalla on 60 % osuus 
Piispalan kanssa yhteisestä liikunnanohjaajasta. Tämä hanke jatkuu maaliskuun 2023 
loppuun ja jatkohanke on haettu. 

Sivistysjohtajaa sijaistaa kunnanjohtaja. Sivistysjohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena. 
Kunnanjohtajaa sijaistaessaan sivistysjohtajalle jää hänen 40 % sivistysjohtajan 
työaikaosuutensa. 
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Piispala: 

Kunnanvaltuusto teki 7.11.2022 §24 päätöksen, että liikelaitos Nuorisokeskus Piispalan 
säätiöittämismallin valmistelu lopetetaan. Tässä taloudellisessa haastavassa tilanteessa 
säätiöittäminen heikentäisi edelleen Kannonkosken kunnan liikelaitos Nuorisokeskus 
Piispalan toimintaedellytyksiä ja selviytymistä kiinteistöihin kohdistuvasta korjausvelasta. 

Valtuuston samaisessa pykälässä on kohta, jossa valtuusto päätti, että kunnanhallitus 
aloittaa Piispalan johtokunnan kanssa yhteistyössä selvitystyön osakeyhtiömallista. 

. 

Kunnanhallitus: 

Henkilöstövaihdokset ja vähäinen resurssien määrä on aina riski pienessä kunnassa. 
Työtyytyväisyyttä pyritään ensisijaisesti ylläpitämään vuorovaikutteisella työyhteisöllä ja 
avoimella tiedottamisella organisaatiossa. Vuoden 2021 käytössä on ollut toimistopalaverit 
kunnantalon henkilöstön kanssa aina kunnanhallituksen kokouksien jälkeen. Lisäksi 
toimialajohtajien jaksamiseen on kiinnitetty huomiota aloittamalla toimialajohtajien 
viikkopalaverit teknisen johtajan aloitettua virassa elokuussa 2022. 

Vuonna 2022 on kokonaisuudessaan taloushallinnon palvelut toiminut Monetralla erittäin 
hyvin. Suurin syy tähän on ollut vastuullisen kirjanpitäjän pysyminen tehtävässään 
Monetralla. Talouden raportointi on ollut ajantasainen ja pystytty kehittämään esimerkiksi 
poistojen kirjaamisella kuukausittain, kun aikaisemmin olivat kolmen kuukauden välein. 
Lisäksi palvelu ja vuorovaikutus kunnan henkilöstön kanssa on ollut mutkatonta. 

Toimistosihteerin irtisanouduttua 60% toimestaan on kunta tehnyt päätöksen ja avannut 
haun toimistosihteerin toimeen, joka on talouspainotteinen ja 100 % työajalla. Tämä 
keventää tulevaisuudessa muiden sihteerien työkuormaa. 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan havainnot. 






































































































































































