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Työn lähtökohta ja tavoite

Sysmän kunta on selvittämässä vaihtoehtoja vesilaitoksen toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi. Kunta haluaa 
teettää selvityksen vesilaitoksen yhtiöittämisestä ja selvittää, mitä vaikutuksia yhtiöittämisellä on kunnan talouteen, 
millä ehdoin liiketoiminta on kannattavaa ja mitä vaihtoehtoja on operatiivisen toiminnan järjestämiselle. Onko 
järjestelyllä mahdollista pienentää kunnan vesilaistotoimintaan sisältyviä riskejä.
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki on pyytänyt Perlaconilta tarjouksen vesilaitoksen yhtiöittämisselvityksestä, mitä 
tämä tarjous koskee.

2



Työn sisältö
1. Työn käynnistäminen (etänä)

• Työn lähtökohtien, selvitysprosessin ja tavoitteiden läpikäynti sekä tarkentaminen; omistajapoliittinen keskustelu, työn 
mahdollinen rajaaminen, toteutusaikataulu ja raportointi.

2. Tiedon keruu
• Talouden tunnusluvut, volyymitiedot ja ennusteet, arvio omaisuuden teknisestä kunnosta ja investointitarpeista, henkilöstön 

määrä ja toimenkuvat, ostopalvelut jne.

3. Selvitystyö
• Arvonmääritys

• Toimittaja tekee vesilaitoksen arvonmäärityksen, joka perustuu nykyarvomenetelmään ja/tai kirjanpidolliseen arvostamiseen.

• Yhtiön elinkelpoisuuden arviointi
• Toimittaja laatii ennusteen yhtiön taloudesta, minkä avulla voidaan arvioida yhtiöitetyn toiminnan elinkelpoisuutta ja kantokykyä.
• Operatiivisen toiminnan järjestäminen.

• Yhtiöittämisen vaikutus kunnan talouteen
• Toimittaja selvittää mitä vaikutuksia yhtiöittämisellä on Sysmän kunnan talouteen; omaisuuden siirron taloudelliset vaikutukset,

mahdolliset omistajatuloutuksen järjestämistavat ja tuloksen verotus.

• Yhtiöittämisen hallinnolliset vaikutukset ja vastuut
• Toimittaja avaa konserniohjauksen periaatteet ja kuvaa yhtiöittämisprosessin.

4. Loppuraportin laatiminen
5. Selvitystyön esittely tilaajalle sovitussa tilaisuudessa kerran
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Optio
• Mikäli Sysmän kunta päättää selvityksen jälkeen yhtiöittää vesilaitoksen, toimittaja tarjoaa optiona 

yhtiöittämiseen liittyvien asiakirjojen laadinnan ja sopimusten siirron ohjeistusta
• Laadittavat asiakirjat ovat perustamisasiakirjat ja omaisuuden siirron asiakirjat

• Optioista sovitaan tarvittaessa erikseen tilaajan kanssa selvityksen valmistuttua
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Palvelun hinta
Palvelun hinta

Maksuehto

Muut kulut

Tarjouksen voimassaolo

• Esitetyn palvelun työmääräarvio on 7-9 pv. Perlaconin päiväveloitus on 1 200 
euroa (alv 0 %). Arvio sisältää raportin esittelyn.

• Option työmääräarvio on 3-4 pv.
• Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24 %:ia.

• Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko korkolain mukainen.

• Tämän lisäksi veloitamme toteutuneet matkustuskustannukset verohallinnon 
päätöksen mukaisesti.

• Tarjous on voimassa 31.12.2019 saakka.
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Konsultit ja aikataulu
Käytettävissä olevat 
asiantuntijat

Aikataulu

Lisätietoja

• KTL Marjo Helin 050 586 7616, marjo.helin@perlacon.fi ja
• KTM Tuomas Hanhela 050 359 8426, tuomas.hanhela@perlacon.fi.

• Tarkempi työn toteutusaikataulu sovitaan erikseen tilaajan kanssa.

• KTM Juha Koskinen, 050 407 4855, juha.koskinen@perlacon.fi.
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Talous- ja toiminta-analyysi
Perustyökalu, jota sovelletaan joustavasti 
eri tarpeisiin. 

Strategiatyö
Tukea kuntalain mukaisen 
strategian tuottamiseen.  

Sopeutustoimien tuki
Palvelupaketti sopeutuksen 
suunnitteluun ja läpivientiin. 

Kuntajakoselvitys 
Vapaaehtoiset ja erityiset 
kuntajakoselvitykset. 

Lisäpalveluja

Sote selvitykset
Elinvoiman mittaus
Operatiivisen johtamisen tuki
Päättäjäkoulutukset
Kiinteistöverokartoitus
Palvelurakenteen auditointi 
ja uudistaminen
Investointi- ja kannattavuuslaskelmat

Palvelujen 
ja osaamisen 
kehä 
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