
1 (10) 

 Kv 30.10.1995 § 70 Kv 23.3.2009 § 29 

 

LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 
 

 

 

1. Kunnan omistajapolitiikka 
 

Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikka määrittelee 

millaista omaisuutta kunta hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana 

omistajana ja sijoittajana tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnan omistajapolitiikan tavoit-

teena on turvata kunnan pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyt-

töön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaatti-

suus, pitkäjännitteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. 

 

Omistajapolitiikassa määritellään kunnan strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan 

sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuo-

tannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritetään vastuut omaisuuden 

käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa. 

 

Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Linjaukset on tarkoitettu 

ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle ja tytär- ja osakkuusyhteisöille 

tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. 

 

 

2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 

Konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen 

omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin 

osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. 

 

Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan lä-

pinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja 

tiedonkulun tehostamiseen. 

 

 

3. Soveltamisala 
 

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayh-

tymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että 

kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. 

 

Konserniohjetta sovelletaan myös myöhemmin perustettaviin tai syntyviin tytäryhtei-

söihin, osakkuusyhteisöihin ja kuntayhtymiin joissa Laihian kunta on osallisena.  

 

3.1 Tytäryhteisöt 

 

Tytäryhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa Laihian 

kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisönsä kanssa on määräämisvalta, eli kunnan omis-

tusosuus on yli 50 %. Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kir-

janpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoittama määräysvalta.  
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Kunnan konserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat tytäryhteisöt: 

 

      Kunnan omistusosuus 

 

Koy Laihian Vuokratalot    100 % 

Laihian Nuuka Lämpö Oy    100 % 

Poronkankaan Vesi Oy    57,50 % 

As Oy Laihianraitti I     84,00 % 

As Oy Laihianraitti II     90,43 % 

As Oy Laihianraitti III     85,40 % 

As Oy Laihianraitti IV     90,00 % 

Laihian Vss-tilat Oy     82,86 % 

Koy Laihian virastokeskus    86,28 % 

 

 

3.2 Osakkuusyhteisöt  

 

Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:n tarkoittamaa 

omistusyhteisyritystä tai osakkuusyritystä. Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kir-

janpitovelvollista, joka ei ole kunnan tytäryhteisö, mutta jossa kunnalla yksin tai yh-

dessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen (tytäryhteisö) kanssa on merkittä-

vä omistusosuus tai huomattava vaikutusvalta.  

 

Merkittäväksi omistusosuudeksi katsotaan vähintään viidenneksen omistusosuus yh-

teisön osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta. Huomattavaksi vaikutusvallaksi 

katsotaan vähintään viidesosa ja enintään puolet yhteisön osakkeiden tai osuuksien 

tuottamasta äänimäärästä. 

 

Kunnan osakkuusyhteisöjä ovat seuraavat yhteisöt: 

 

      Kunnan omistusosuus 

 

Koy Säästökirja     25,10 % 

Laihian Painehalli     40,00 % 

 

 

3.3 Kuntayhtymät 

 

Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä: 

 

      Kunnan omistusosuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin ky    3,60 % 

Eskoon sosiaalipalvelujen ky    3,56 % 

Pohjanmaan liitto     3,73 %   
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4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 
 

Konserniohjeen hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan määräysvallassa olevien tytäryhteisö-

jen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden yhteisöjen vastaavissa toimielimis-

sä. 

 

 

5. Konserniohjeen sitovuus 
 

Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa ty-

täryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai sään-

nöistä muuta johdu. 

 

Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan 

lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. 

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

tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön toi-

sen omistajan kustannuksella. 

 

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä kos-

kevien säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan 

lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yhtei-

sön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnan keskushallin-

toon. 

 

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon 

oikeudellista asemaa tai vastuuta. 

 

 

6. Kunnan toimielinten toimivallanjako 
 

Laihian kunnan keskeisten viranomaisten tehtävät ja toimivalta konserniohjauksessa. 

 

6.1 Kunnanvaltuusto  

 

- hyväksyy kunnan ylimpänä päätöksentekijänä konsernijohtamista ja muuta yh-

teistoimintaa koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä määrittelee 

kunnan omistajapolitiikan 

- hyväksyy konsernistrategian, määrittelee ja hyväksyy talousarviossa ja -

suunnitelmassa konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet 

- hyväksyy konserniohjeet 

 

6.2 Kunnanhallitus 

 

- vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista, yhteisöjen valvonnan jär-

jestämisestä ja antaa valtuustolle oleelliset tiedot konsernin toiminnasta 



LAIHIAN KUNTA 

Konserniohje  4 (10) 

 

 Kv 30.10.1995 § 70 Kv 23.3.2009 § 29 

 

 

- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin ko-

kouksiin 

- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henki-

löille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista 

ole johtosäännöllä annettu kunnan muulle viranomaiselle 

- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toi-

menpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista 

- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä 

- antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kunnan 

tilinpäätöksen yhteydessä 

 

 

6.3 Lautakunnat 

 

- huolehtivat erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja tytär- ja osakkuusyhteisö-

jen toiminnan seurannasta ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havait-

semistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi tarvittaessa kunnanhallituksel-

le. 

 

 

 

6.4 Kunnanjohtaja 

 

- johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan konsernipolitiikkaa 

- vastaa konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä 

- seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kunnan-

hallitukselle 

- seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa eh-

dotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle 

 

6.5 Toimialajohtaja 

 

- vastaa konserniohjeen mukaan toimialajohtajalle kuuluvista tehtävistä 

- seuraa toimialallaan kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvitta-

essa kunnanhallitukselle/kunnanjohtajalle 

- seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee 

tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnan-

hallitukselle/kunnanjohtajalle. 

 

6.6 Konsernijohto 

 

Konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja niitä kunnan johtavia viranhaltijoita, 

jotka toimivat tytäryhteisöjä koskevien asioiden esittelijöinä kunnanhallituksessa. 

 



LAIHIAN KUNTA 

Konserniohje  5 (10) 

 

 Kv 30.10.1995 § 70 Kv 23.3.2009 § 29 

 

 

7. Edustajien valinta konserniyhteisöjen hallintoelimiin 
 

Konserniyhteisöjen hallintoelimiin edustajia valittaessa tulee huolehtia siitä, että 

omistajaohjaukseen ja –valvontaan osallistuvilla henkilöillä on liiketalouden ja/tai kon-

serniyhteisöjen toimialueen asiantuntemus. Edustajien valinnassa huomioidaan lisäksi 

kuntalainsäädännön mukainen poliittinen ja sukupuolen mukainen edustavuus sekä 

edustajien yhteiskunnallinen kokemus. 

 

Yhteisöjen hallituksen palkkioista päätetään vuosittain yhteisön kokouksessa. Tytäryh-

teisöjen kokousedustajan tehtävänä on huolehtia, että tytäryhteisöjen toimielinten 

palkkionmaksussa noudatetaan Laihian kunnanvaltuuston hyväksymää luottamushen-

kilöiden palkkiosääntöä. 

 

 

8. Konserniraportointi 
 

8.1 Raportoinnin sisältö ja rajoitukset 

 

Konserniohjeessa määritellään tiedot, jotka tytäryhteisöt määräajoin raportoivat kun-

nalle osakeyhtiölain edellyttämissä rajoissa. Tytäryhteisöt raportoivat viranomaiselle, 

joka kunnan johtosäännön tai konserniohjeen perusteella seuraa ao. tytäryhteisön 

toimintaa. 

 

Kuntalain 70 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimieli-

men on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimi-

seen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Lisäksi kirjanpitolain 

6:14 §:n mukaan tytäryhteisöllä ja osakkuusyrityksellä on velvollisuus antaa emoyhtei-

sölle konsernitilinpäätöksen laatimista varten tarpeelliset tiedot. 

 

Tytäryhteisöt raportoivat viranomaiselle, joka kunnan johtosäännön tai konsernioh-

jeen perusteella seuraa tytäryhteisön toimintaa. Raportit kootaan kunnassa tietokan-

naksi, jota kunnan taloushallinto ylläpitää. Samaan yhteyteen kootaan konserniyhtei-

söjen perustiedot (yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, kauppakirjat). 

 

Liikesalaisuuden piiriin ja muut salassa pidettävät asiat käsitellään emoyhteisöinä toi-

mivassa kunnassa salassa pidettävinä. 

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä 

annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän 

asian arviointiin. 

 

Tietojensaantioikeus ei koske kunnallisessa osakeyhtiössä kuntalaisia eikä myöskään 

valtuutettuja vaan kunnan puhevaltaa käyttää kunnanhallitus. 

 

8.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 

 

Kunnan talousarviossaan määriteltyihin tavoitteisiin perustuen jokainen tytäryhteisö 

ja osakkuusyhteisö laatii vuosittaisen taloussuunnitelman, joka saatetaan kunnanval-

tuuston käsiteltäväksi. Tytäryhteisöjen tulee laatia vähintään kolmivuotinen talous-
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suunnitelma. Taloussuunnitelmasta tulee käydä ilmi valtuuston tytäryhteisöille aset-

tamat toimintatavoitteet. Talousarvio toimitetaan kunnanhallitukselle siinä aikatau-

lussa kun kunnan taloudenhallinto edellyttää. 

 

8.3 Konsernitilinpäätös  

 

Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne varat, velat, vastuut ja velvoit-

teet, jotka kunnalla on omistajuuteen tai sopimuksiin perustuen. Konserniohjeessa 

määritellään yleiset periaatteet ja menettelytavat, jotka varmistavat konsernitilinpää-

töksen laadinnan kunnassa. 

 

8.3.1 Konserniyhteisöjen tilikausi 

 

Konserniyhteisöillä tulee olla kalenterivuotta vastaava tilikausi. Mikäli tytäryhteisö 

noudattaa kalenterivuodesta poikkeavaa tilikautta, on kunnan haettava kirjanpitolau-

takunnan kuntajaoston poikkeuslupa tytäryhteisön yhdistelystä kalenterivuodesta 

poiketen konsernitilinpäätökseen. 

 

8.3.2 Konsernissa sovellettavat tilipuitteet ja tilinpäätöskaavat 

 

Konserniyhteisöjen tilipuitteet tulisivat olla tietosisällöltään yhteneväiset siten, että 

yhtiöiden tilinpäätöksistä voidaan laatia konsernitilinpäätös.  

 

Kunta ja kuntayhtymät noudattavat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vahvistamia 

tilinpäätöskaavoja. Muut konserniyhteisöt noudattavat kirjanpitoasetuksen mukaisia 

kaavoja toiminnan luonteesta riippuen. 

 

8.3.3 Kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteet 

 

Kaikissa kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä noudatetaan kirjanpitolain mukaisia 

kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita. Kunnan ja kuntayhtymän osalta kirjanpitolakia 

noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeisiin ja lau-

suntoihin perustuen. Muissa konserniyhteisöissä noudatetaan kirjanpitolautakunnan 

ohjeistusta. 

 

8.3.4 Konsernitilinpäätökseen laadintaan toimitettavat tiedot 

 

Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, kuntayhtymät ja muut yhteisöt joissa kunnalla on 

merkittävä omistusosuus toimittavat konsernitilinpäätöksen laatimista varten seuraa-

vat asiakirjat: 

 

- tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 

- tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut 

- kokonaistalouden tunnuslukuvertailut kannattavuudesta, maksuvalmiudesta 

ja vakavaraisuudesta 

- tuotannon määrää, laatua ja muita toiminnallisia tavoitteita koskeva toteu-

tumavertailu 
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Mainitut toteutumavertailut pyydetään erikseen siltä osin, kun ne eivät sisälly toimin-

takertomukseen. Asiakirjat toimitetaan kunnanhallitukselle siinä aikataulussa mitä 

konsernitilinpäätöksen laatimisen aikataulu edellyttää.  

 

8.4 Osavuosikatsaukset 

 

Konsernin osavuosikatsauksen laatimiseksi tytäryhteisöt raportoivat kunnanhallituk-

selle vähintään kaksi kertaa vuodessa toiminnastaan. Raportointi tapahtuu kunnan 

määrääminä aikoina. Samassa yhteydessä tytäryhteisöt toimittavat tulos- ja rahoitus-

laskelma-arviot koko tilikaudelta. Lisäksi puolivuotis- tai kolmannesvuosijaksolta pyy-

detään toimintakatsaukset, joissa tytäryhteisöt arvioivat tavoitteiden toteutumista 

koko kuluvalla suunnittelukaudella ja mahdollisia poikkeamia tavoitteista sekä tarvetta 

korjaaviin toimenpiteisiin.  

 

9. Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta 
 

Konsernivalvonnan kohdealueet ovat erityisesti konserniyhteisöjen toiminnan tulok-

sellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Konsernival-

vonnassa seurataan myös valtuuston tytäryhteisöjen toiminnalle asettamien tavoit-

teiden toteutumista sekä konserniohjeen noudattamista erityisesti keskitetyissä kon-

sernitoiminnoissa ja konsernin sisäisten palvelujen käytössä. 

 

9.1 Konsernin valvonta 

 

Kuntakonsernin valvonta vastaa luonteeltaan kunnan sisäistä valvontaa. Konsernival-

vonnasta vastaa konsernijohto. Konsernijohto voi käyttää konsernivalvonnassa apuna 

toimialajohtoa. 

 

9.2 Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 

 

- huolehtii kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämi-

sestä 

- pyytää tilintarkastuspalvelujen  kilpailuttamiseen liittyvät tarjoukset, suo-

rittaa tarjousvertailun ja nimeää tilintarkastusehdokkaat 

- antaa aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvon-

nan yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla 

- tarkastaa ja valvoo konserniyhteisön valvontaa nimettyjen vastuuhenkilöi-

den toimintaa 

 

10. Keskitetyt konsernitoiminnot 
 

Keskitetysti järjestettyjä toimintoja kuntakonsernissa voivat olla muun muassa rahoi-

tus- ja sijoitustoiminta, maksuliikenteen hoito, hankinnat ja riskienhallinta, vakuutta-

minen, henkilöstöpolitiikka ja tietohallinto. Myös palveluista tiedottaminen ja markki-

nointi voidaan kuntakonsernissa hoitaa keskitetysti. 
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Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä suunnittelu- ja muissa palveluhan-

kinnoissa yhtiöiden tulee ensisijaisesti käyttää kunnan tai muiden kunnan yhtiöiden 

järjestämiä palveluja, mikäli ne ovat kilpailukykyisiä. 

 

10.1 Rahoitus ja riskienhallinta 

 

Konsernin rahoitushuollossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kunnan hyvää 

luottokelpoisuutta ja konsernin volyymietuja, jolloin laina- ja vakuutusneuvottelut ja 

kilpailuttaminen hoidetaan yhteisesti kunnan talousyksikön ja konserniyhteisön johdon 

kanssa. 

 

Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sijoitustoiminnan strategioista tulee neuvotella 

kunnan talousyksikön kanssa. 

 

Konserniyhteisön tulee ilmoittaa välittömästi kunnanjohtajalle ja kunnan talousyksi-

kölle tilapäisestä tai pysyvästä maksuvalmiusuhasta. 

 

Kuntakonsernin riskienhallintapolitiikkaa tulee perustua riittävään riskien kartoituk-

seen. Kunkin yhteisön suorittaman kartoituksen perusteella määritellään ne periaat-

teet, joiden mukaan vahinkoriskejä siirretään katettavaksi vakuutuksella. Kunta antaa 

erikseen ohjeet yhtenäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. 

 

10.2 Hankinnat  

 

Hankintalainsäädäntö edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien on kilpailutettava 

hankintansa. Myös julkishallintoon kuuluvan muun oikeushenkilön kuten kunnan 

omistaman yhtiön, tulee kilpailuttaa hankintansa. Lähtökohtaisesti myös kahden han-

kintayksikön väliset hankinnat tulee kilpailuttaa. Konsernin sisäisiä hankintoja suunni-

teltaessa hankintasäännösten asettamat reunaehdot ja rajoitukset tulee ottaa huomi-

oon. 

 

10.3 Henkilöstöpolitiikka 

 

Konsernin tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan kunnan henkilöstöpolitiikan peri-

aatteita. Etenkin harkinnanvaraisten työsuhteen etujen myöntämisessä yhteisöjen tu-

lee noudattaa kunnan käytäntöjä. 

 

Henkilöstön hankinnassa tulee yhteisöjen ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilös-

tön siirtotarpeet.  

 

Tytäryhteisöt liittyvät jäseniksi kuntatyönantajan perustamaan työnantajayhteisöön, 

ellei toiminnan laatu ja tytäryhtiön etu muuta edellytä. 

 

Tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa Kuntien eläkevakuutuksessa silloin kun 

se on kunnan edun mukaista eikä tytäryhtiön etu muuta edellytä. 

 

Johtamisen tulee tukea henkilöstön osallistumista päätöksentekoon. Esimiehen ja 

työntekijän välisiä kehityskeskusteluja tulee käydä säännöllisesti. Kehityskeskustelujen 

tavoitteena on edistää organisaation ja yksilön toiminnan, tavoitteiden ja kehittymi-

sen yhteensovittamista. 
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Konserni järjestää yhteisesti paikallisia johtamiseen ja esimiestyöhön, asiakaspalve-

luun, työsuojeluun, työyksikköjen kehittämiseen, tietotekniikkaan ja taloushallintoon 

liittyvää koulutusta. Kustannuksista vastataan ja koulutusta suunnitellaan sekä arvioi-

daan yhdessä.  

 

10.4 Tukipalvelut 

 

Kunnan ja tytäryhteisöjen tukipalvelut järjestetään yhteistyössä silloin, kun yhteistyö 

parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta ja on toiminnan kokonaisuuden kannalta 

edullista. 

 

Tietojärjestelmien suunnittelussa ja käytössä tavoitteena on, että konserniyhteisöt 

käyttävät samoja järjestelmiä ja ohjelmia ja että tytäryhteisöjen tietojärjestelmät 

suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Laihian kunnan tietohallinnon kanssa. 

 

 

11.  Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet 
 

Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä 

kunnan, tavallisesti konsernijohdon, ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätettävä asia 

merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. 

 

 

Kunnan ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon keino ohjata ja valvoa 

konserniin kuuluvan tytäryhteisön toimintaa ja taloutta. Periaatteessa jokainen tytär-

yhteisön hallituksen jäsen toimii hallituksessa yksilövastuullisesti ja häntä ohjaa siinä 

tehtävässä vain yhtiön etu. Käytännössä tytäryhteisön hallitus edustaa kuitenkin sa-

malla konsernin johtoa ja omistajaa yhteisön hallinnassa ja hallituksen toiminta on si-

ten osa omistajaohjausta. 

 

Ennakkokäsityksen hankkimisessa ei ole kyse yhteisön sisäisen päätöksenteon tai yh-

teisöä koskevan lain mukaisen toimitusjohtajan tai hallituksen vastuun siirtämisestä 

konsernijohdolle tai oikeudellisen yhteisvastuun synnyttämistä yhteisön toimielimen 

päätöksestä ennakkokäsityksen antaneen kanssa. Lopullinen päätösvalta ja vastuu on 

ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta aina yhteisön omalla päätöksentekoelimellä, 

vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön pää-

töstä. 

 

Mikäli yhteisön toimitusjohtaja tai hallitus tekee tämän ohjeen mukaan ennakkokäsi-

tystä edellyttävässä asiassa päätöksen vastoin kunnan/konsernijohdon näkemystä, 

kunnalla/konsernijohdolla on mahdollisuus erikseen harkita siihen liittyvät mahdolliset 

jatkotoimenpiteet. 

 

Yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan on hankittava kun-

nan/konsernijohdon ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin 

 

- tytäryhteisön perustaminen 

- yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen 

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



LAIHIAN KUNTA 

Konserniohje  10 (10) 

 

 Kv 30.10.1995 § 70 Kv 23.3.2009 § 29 

 

lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustavan sidosyksikköasemansa kun-

taan 

- yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen 

- pääomarakenteen muuttaminen 

- kiinteistö ja yrityskaupat 

- toimialamuutoksia 

- toiminnan laajennuksia tai supistuksia 

- merkittäviä henkilöstöpoliittisia ratkaisuja (henkilöstön lomauttaminen, toi-

mitusjohtajan valinta jne.) 

- muuta yhteisön toimintaedellytyksiin ja palvelukykyyn olennaisesti vaikutta-

vaa toimintaa 

- merkittäviä omaisuuden luovutuksia 

- merkittävän investointihankkeen toteuttamista 

- taloudellisen toimintakyvyn kannalta merkittävien lainojen ottamiseen tai 

lainanantoon liittyviä kysymyksiä 

- omaisuuden kiinnittämistä tai vakuuden antamista 

- ryhtymistä osakkaaksi yhtiöön, yhdistyksen jäseneksi tai säätiön perustajaksi 

- periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittäviä sekä pitkäaikaisia vuokra- ja 

muita sopimuksia 

 

12.  Tiedottaminen konsernia koskevista asioista 
  

Yhteisön tai säätiön hoidettavaksi annetuista tehtävistä ja toiminnasta on kunnan so-

pivin tavoin tiedotettava asukkailleen. Konserniyhteisöjen on omalta osaltaan tuettava 

kuntaa tiedottamisvelvollisuuden hoitamisessa.  

 

Konsernin tiedottamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tiedottamista 

hoitaa kunnan tiedotusvastaava eli hallintojohtaja. 

 

Konserniin kuuluvien yhteisöjen on annettava toiminnastaan kuntalaisille sellaiset riit-

tävät tiedot, mitkä yhteisön asema ja toimintojen turvaaminen huomioiden voidaan 

antaa. 

 

13.  Konserniohjeen voimaantulo 
 

Tämä ohje tulee voimaan 1.6.2009 alkaen ja tällä konserniohjeella kumotaan kunnan-

valtuuston 30.10.1995 § 70 hyväksymät konserniohjeet. 

 

 

--------------------------   

 

Tämä Laihian kunnan konserniohje on yhtäpitävä Laihian kunnanvaltuuston 23.3.2009 § 29 hy-

väksymän konserniohjeen kanssa, todistaa: 

 

Laihia 28.4.2009  

 

 

Jari Peltonen 

kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä 


