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1.Konsernin käsitteet 
 

Kunnan toiminta 

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kunti-

en yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan 

toiminnan. 

 

Kuntakonserni 

Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Myös kunnan mää-

räysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa 

kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. 

Siikajoen kunnan tytäryhteisöjä ovat Paavolan Vesi Oy, Ruukin Yrityspuisto Oy, Ruukin 

Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Kvantti. 

 

Konsernijohto ja sen tehtävät 

Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja 

tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohdon tehtävistä 

ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä määrätään hallintosäännössä. 

 

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteut-

tamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konser-

nivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuran-

taa, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaa. 

 

Omistajapolitiikka 

Omistajapolitiikka on osa kuntalain 37 §:n tarkoittamaa kuntastrategiaa, jonka valtuusto 

hyväksyy. Omistajapolitiikassa määritetään, missä kunnan on perusteltua olla omistajana 

ja sijoittajana. Omistajapolitiikassa asetetaan kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen vaikut-

tavuutta ja kustannustehokkuutta. Omistajapolitiikka linjaa omistajaohjauksen sisältöä ja 

konkretisoituu konserniyhteisöille kunnan talousarviossa asetettuina tavoitteina. 

 

Omistajaohjaus ja omistajaohjauksen periaatteet 

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omis-

tajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toi-
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mintaan. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa 

otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. 

 

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista ja konsernioh-

jeesta. Omistajaohjauksen periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka 

määrittelevät sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan. 

Omistajaohjauksella pyritään varmistamaan kuntastrategiaan sisältyvän omistajapolitiikan 

toteutuminen. 

 

Konserniohje 

Konserniohjeella määritellään menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden 

suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä 

sekä hyvää johtamista ja hallintoa. 

 

Toimiohje 

Konsernijohdon antama toimiohje tiettyyn yksittäiseen tilanteeseen. 

 

Esteellisyys kuntakonsernissa 

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että kunnan tytäryhteisöjen asioita kunnan hallinnossa käsi-

teltäessä noudatetaan hallintolakia ja muita menettelytapasäännöksiä. 

 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies (viranhaltija tai luottamushen-

kilö) on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on 

hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä, toimitusjohta-

jana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitok-

sessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri-

tyistä hyötyä tai vahinkoa. 

Mikäli esimerkiksi konsernijohtoon kuuluva kunnanhallituksen jäsen tai kunnanjohtaja on 

tytäryhtiöiden hallituksen jäsen, hän on esteellinen käsittelemään kunnanhallituksessa asi-

oita, joissa tytäryhtiö on asianosainen tai sille on mahdollisesti odotettavissa eritystä hyö-

tyä tai vahinkoa asian käsittelystä. 

Mikäli hallintosäännöllä on laajennettu konsernijohdon määritelmää, esteellisyyssäännök-

set koskevat näin määriteltyä konsernijohtoa. 
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Lähipiiri ja intressitahot 

Osakeyhtiölain 8:6 §:n mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuuluvan toistensa lä-

hipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyttä-

mään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksente-

ossa. Yhtiön toimintakertomuksessa on myös erikseen ilmoitettava rahalainat, vastuut ja 

vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalai-

nojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 200 000 euroa tai viisi prosent-

tia yhtiön taseen omasta pääomasta. Lisäksi liitetietoina on esitettävä tiedot kirjanpitovel-

vollisen ja tämän lähipiiriin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä 

ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Myös tavanomaisin ehdoin toteutetuista 

liiketoimista tulee ilmoittaa liitetiedoissa, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan anta-

miseksi. 

 

Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut 

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan 

edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (KuntaL 47.2§). Kyvykkyyden 

ja osaamisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa pe-

rehtyä ja sitoutua yhtiön toimintaan ja sen kehittämiseen. Hallituksella tulee olla taitoa tu-

kea ja kyseenalaistaa toimitusjohtajan toimintaa. Kunnan tytäryhteisön hallituksen ja toimi-

tusjohtajan tehtävään sovelletaan osakeyhtiölakia. 

 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hal-

litus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär-

jestetty (OYL 6:2§). Hallituksen ja toimivan johdon tulee tuntea yhtiön toimintaa koskevan 

lainsäädännön lisäksi esimerkiksi ympäristö-, työ-, ja verolainsäädäntö ja he kantavat siitä 

vastuun. 
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2. Siikajoki – konserni – konserniohjeen tarkoitus ja tavoite sekä sovel-

taminen 

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukai-

sesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehos-

taa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta 

toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin koko-

naisetu huomioon ottaen. 

 

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Kuntayhtymässä ja kunnan osakkuusyh-

teisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita 

noudatetaan myös näissä yhteisöissä. 

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 

§:n tarkoittama määräysvalta.  

 

Kunnan kuntakonserniin kuuluvat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt: 

 Ruukin Yrityspuisto Oy 

 Ruukin Vuokratalot Oy 

 Kiinteistö Oy Kvantti 

 Paavolan Vesi Oy 

 

Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä: 

 Pohjois – Pohjanmaan liitto 

 Raahen koulutuskuntayhtymä 

 Pohjois – Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 

 

Siikajoki on mukana myös Jokilaaksojen Rahasto I Ky:ssä, Joki Ict Oy:ssä, Raahe Golf 

Oy:ssä, Nordic Optionissa, Oulun Jätehuolto Oy:ssä ja Osuuskunta PPO:ssa. 

Kunnassa toimivista palvelutuottajista yhteistyökumppanina on Siikajoen Vanhustenkoti ry. 

 

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään tytäryhteisöt ja kuntayhtymät omistusosuu-

den mukaisesti. 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja tilinpäätökseen sisältyvät liitetiedot kirjataan 
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kunkin vuoden tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. 

 

3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaisesti konserniohjeesta. Konserniohje käsitellään 

ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden 

kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla tytäryhtei-

sö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan.  

 

4. Konserniohjeen sitovuus 

Konserniohjeessa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryh-

teisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopi-

muksesta tai säännöstä muuta johdu. 

 

Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lain-

säädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistaja-

ohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan 

yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen 

omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). 

 

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöjä koske-

vien säännösten, kuten yhteisö- ja kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsää-

dännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitet-

tava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle. 

 

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oi-

keudellista asemaa tai vastuuta. 
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5. Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako 

Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kunnan hallintosään-

nössä. 

Hallintosäännön mukaan Siikajoen kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kun-

nanjohtaja, hallinto- ja talouspäällikkö sekä tekninen johtaja. 

Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako ovat Siikajoki - konsernissa seuraavat: 

Kunnanhallitus: 

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konsernioh-

jeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 

- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen 

ja konsernivalvonnan, 

- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osak-

kuusyhteisökohtaisen työnjaon, 

- antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumi-

sesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehi-

tyksestä ja riskeistä, 

- seuraa ja arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonser-

nin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kan-

nalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa, 

- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajis-

ton kanssa, 

- antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, 

- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, 

- nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin, sekä 

- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttä-

mät toimintaohjeet 

 

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksel-

la myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 
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6. Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus 

Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on 

johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoimin-

nasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen 

niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmis-

tamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryh-

teisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytär-

yhteisöjen hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto 

pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden 

vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen 

edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhtei-

söjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi 

tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksis-

ta mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista 

konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla. 

 

7. Konsernivalvonnan raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen 

Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin 

taloudellisen aseman arvioimiseen ja toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. 

 

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhtei-

sön tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuosittain raportti sille asetettujen tavoittei-

den toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä niihin liittyvistä riskeistä. 

Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjär-

jestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-

mintaohjeet. Todennäköisestä realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konserni-

johdolle. 

 

Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä 

poikkeamiseen ole eritystä syytä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja 

tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpito-

lain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä 
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sekä hyvää kirjanpitotapaa. 

 

Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. 

Konsernijohto tai muu konsernijohdon määrittelemä taho (esim. talousjohto) antaa tar-

kemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-

aikatauluista, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja 

toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 

 

8. Kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeus 

Kunnan luottamushenkilöillä on oikeus saada kunnan viranomaiselta sen hallussa olevia 

tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimiessaan tarpeel-

lisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä 

julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietopyyntö esitetään 

kirjallisesti konsernijohdolle/kunnan viranhaltijalle. 

 

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteen-

päin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoita-

mista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä. 

 

9. Velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa 

Yhteisön hallituksen on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan / kon-

sernijohdon kanta seuraaviin toimenpiteisiin: 

- tytäryhteisön perustaminen 

- yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen asioihin, 

jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa asetetuista ta-

voitteista 

- yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsää-

däntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kun-

taan 

- hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta 

- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 

- toimitusjohtajan valinta ja palkkausjärjestelmä ja sen muutokset 

- yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmä ja sen muutokset 

- pääomarakenteen muuttaminen 
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- toimintaan nähden merkittävät investoinnit 

- varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen epäsuorasti liittyvät investoinnit ja 

niiden rahoitus 

- kiinteistö- ja yrityskaupat 

- osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden omistamista ja ostamista ei erityisesti an-

nettu yhtiön tehtäväksi 

- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) 

hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen ja panttaaminen 

- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä si-

tovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen 

- johdannaisinstrumenttien käyttö 

- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin 

tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen vä-

lillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista 

luopuminen 

- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset 

muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut 

- yhteisössä noudatettavan työyhteisösopimuksen valinta tai vaihtaminen 

- eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen 

- yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka sanee-

rausmenettelyyn hakeutuminen 

 

10. Kuntakonsernin sisäiset palvelut 

Kunta ratkaisee itse, mitä palveluja järjestetään keskitetysti konsernin sisäisinä palveluina. 

Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi rahoitus- ja sijoitustoiminta, maksuliikenteen hoi-

to, hankinnat, vakuuttaminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja tietohallinto.  

 

Kunnan sisäiset hankinnat 

Konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee selvittää tukipalveluja (esimerkiksi hallinto-, talous-

hallinto-, tietohallinto-, materiaali-, ateria-, tilapalvelut) hankkiessaan konsernin muiden 

yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihto-

ehtoihin nähden. 

 

Hankintalain uudistuksen myötä kunnan sidosyksiköiden väliset hankinnat sekä myös si-

dosyksikön mahdollisuus hankkia emokunnaltaan tuli mahdolliseksi, joten yhteisiä palvelu-
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ja voi tuottaa paitsi omistajakunta myös joku kunnan omistamista yhtiöistä. 

 

Hankintalain mukaan kuntien lisäksi myös kunnan määräysvallassa oleva yhteisö voidaan 

katsoa hankintalain tarkoittamaksi hankintayksiköksi, jonka tulee kilpailuttaa omat hankin-

tansa hankintalain mukaisesti. Käytännössä tällaista yhteisöä voidaan pitää hankintalaissa 

tarkoitettuina julkisoikeudellisena laitoksena. 

Kunta on päivittänyt pienhankintaohjeensa keväällä 2017, jota tulee noudattaa myös kon-

serniyhtiöissä. 

 

Kunnan toiminta markkinoilla 

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilantees-

sa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai sää-

tiön hoidettavaksi (=yhtiöittämisvelvollisuus). 

 

Rahoitus, sijoittaminen ja takauksen antaminen 

Kuntakonsernin lainanoton koordinointi, maksuvalmiuden ylläpitäminen ja kassavarojen 

sijoittaminen voidaan toteuttaa eri tavoin. 

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaaran-

taa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetystä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, 

takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunta voi 

myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön 

velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on 

kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Lisäksi takauksia ja lainoja 

myönnettäessä tulee ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja kilpailulain 4 a luvussa mää-

ritelty kilpailuneutraliteettia koskeva sääntely. 

 

Henkilöstöpolitiikka 

Kunta edellyttää, että tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa Kevassa, jollei tästä 

poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

11. Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 

Kunnanhallitus päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisistä tytäryhteisöjen hallituksiin. 

Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa – arvolain mukaisesti tasapuolisesti 

naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöi-

tä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. 

 

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä 

liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettu-

jen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

12. Kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa 

Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamista-

van periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liikeperi-

aatteet, riittävä avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta ja että kuntien omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja 

tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten. 

 

13. Tiedottaminen 

Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, palve-

lujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kunta-

konsernin kunnan osallistumisen yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimukseen ja 

rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 

 

Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kunnan keskushallintoon tiedotuksesta 

vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön tai 

säätiön on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa. 

 

Yhteisön tai säätiön on myös oma – aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudes-

taan. Yhteisön tai säätiön on informoitava kuntaa ennen merkittävän asian julkiseksi tuloa. 

Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoitteita. 

 

Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön 

puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. 

Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida 
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kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. 

 

14. Kuntakonsernin tarkastus 

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö, ellei tästä 

poikkeamiseen ole tytäryhteisöjen suuren lukumäärään tai muuhun tarkastuksen järjestä-

miseen perustuvaa syytä. Kaikkiin kunnan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka 

yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tu-

lee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 

 

Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämises-

tä tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Kunnanhallitus nimeää tilintarkastajaeh-

dokkaat yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tehtävää päätöstä varten. 

 

Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston aset-

tamien tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tar-

kastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan 

henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljas-

taa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivullisille. 

 

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöltä sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttä-

mät tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta 

sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja. Sisäisen 

tarkastuksen henkilöstö ei saa paljastaa sivullisille haltuunsa mahdollisesti saamaansa 

salassa pidettävää tietoa. 


