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1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 
Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mu-
kaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja 
tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan 
muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonser-
nin kokonaisetu huomioon ottaen. 
 

2. Kuntastrategian huomioiminen tytäryhteisön toiminnassa 
 

Kaupunki voi asettaa kuntastrategiassaan pitkäntähtäimen kehittämistavoitteita tytär-
yhteisöille. Yhteisön tulee siten omaa strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa 
ottaa huomioon kuntastrategiassa yhteisölle asetetut tavoitteet. Someron kaupunki suo-
sittelee, että tytäryhteisöt valmistelevat itselleen em. kaupunkistrategian huomioivat ty-
täryhteisökohtaiset tavoitteet. 

 

3. Soveltamisala  
 
Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayh-
tymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kun-
nan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.  
 
Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 lu-
vun 5 §:n tarkoittama määräysvalta.  
 
Someron kaupungin kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa ole-
vat yhteisöt seuraavilla omistusosuuksilla:  

 Someron Lämpö Oy   100 % 
 Someron Vesihuolto Oy   99,9 % 
 Someron Talkkari Oy   43,1 %  

Someron Lämpö Oy    15,5 % 
 Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy 100 % 

 
 Kiinteistö Oy Someron Lamminniemi 100 % 
 Kiinteistö Oy Lamminniemen Satumaa 100 % 
 Kiinteistö Oy Someron Törmä  100 % 
 Kiinteistö Oy Somerasunnot  100 % 
 Kiinteistö Oy Jukolantie   90,59 % 
 As Oy Someron Aurinkopuisto   57,1 % 

 
 
Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoittamaa 
omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. Kunnan osakkuusyhteisöjä ovat seuraavat 
yhteisöt: 
 

 Someron Jäähalli Oy    30 % 
 
Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä (vuoden 2017 tilanne) :  

 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky   2,2 % 
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 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky   3,01 % 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä   0,23 % 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä  15,7 % 
 Salon seudun koulutuskuntayhtymä   1,54 % 
 Varsinais-Suomen liitto    1,83 % 

 
 

4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen  
 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja 
hallituksessa sekä muiden kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toi-
mielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuu-
dessaan. 
 

5. Konserniohjeen sitovuus 
 
Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa 
tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestykses-
tä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu. 
 
Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lain-
säädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omista-
jaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuotta-
maan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön 
toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). 
 
Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä kos-
kevien säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lain-
säädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on il-
moitettava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti konserniohjeessa erikseen mainituille 
tahoille (esim. kunnan keskushallintoon sekä kunnanjohtajalle). 
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon 
oikeudellista asemaa tai vastuuta. 
 

6. Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako  
 
Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kunnan hallinto-
säännössä. Tätä konserniohjetta otettaessa käyttöön Someron kaupungin konsernijoh-
toon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. 
 

7. 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 lii-
ketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoit-
teista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla 
pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun 
mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asetta-
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miin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjes-
tämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  
 
Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talou-
den vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kun-
taan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista 
sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tä-
män lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkit-
tävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkit-
tävistä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla. 
 

8. Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen 
 
Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonser-
nin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvitta-
vat tiedot.  
 
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryh-
teisön tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuosittain raportti sille asetettujen ta-
voitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liitty-
vistä riskeistä.  

 Someron Lämpö Oy, Someron Vesihuolto Oy, Someron Talkkari Oy, Koy Some-
rasunnot, Koy Jukolantie ja Koy Someron Törmä raportoivat toiminnastaan kir-
jallisesti kaupunginhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle. 

 Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy ja Koy Someron Lamminniemi raportoivat 
toiminnastaan kirjallisesti kaupunginhallitukselle ja perusturvalautakunnalle. 
 

Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mitta-
usjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä 
konsernijohdolle.  
 
Tytäryhteisöt toimittavat yhtiökokouksen esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset kaupun-
ginhallitukselle. Kuntayhtymät toimittavat hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytä-
kirjajäljennökset kaupunginhallitukselle. 
 
Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei täs-
tä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidos-
sa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kir-
janpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konserni-
säännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.  
 
Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten 
helmikuun loppuun mennessä. Konsernijohto tai muu konsernijohdon määrittelemä ta-
ho (esim. talousjohto) antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tar-
vittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tie-
donantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 
 
Em. tytäryhteisöjä koskevien raportointivelvoitteiden lisäksi Someron Liikunta ry:tä ja 
Someron Kulttuuriyhdistys ry:tä, joiden kanssa kaupunki on tehnyt oman palvelutuotan-
tonsa kannalta keskeiset erilliset yhteistyösopimukset, pyydetään raportoimaan vastaa-
vasti toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja sivistyslautakunnalle kaksi kertaa vuodes-
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sa. Lisäksi yhdistykset toimittavat yhdistyksen kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat kau-
punginhallitukselle. 
 
 

9. Kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen 
 
Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta sen hallussa olevia 
tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tar-
peellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole 
vielä julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietopyyntö esi-
tetään kirjallisesti konsernijohdolle.  
 
Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja 
eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtä-
vän hoitamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä. 
 
 

10. Velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa 
 
Yhteisön (hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan) on hankittava jo 
asian valmisteluvaiheessa kirjallinen konsernijohdon (kaupunginjohtaja tai kaupungin-
hallitus) kanta seuraaviin toimenpiteisiin:  

 tytäryhteisön perustaminen  
 yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen 

asioihin, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa 
tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista  

 yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalain-
säädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa 
kuntaan  

 hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta, mikäli se poik-
keaa kaupungin antamasta tavoitteesta 

 yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen  
 toimitusjohtajan valinta ja palkkausjärjestelmä ja sen muutokset 
 yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmä ja sen muutokset 
 pääomarakenteen muuttaminen  
 toimintaan nähden merkittävät investoinnit  
 varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät in-

vestoinnit ja niiden rahoitus  
 kiinteistö- ja yrityskaupat  
 osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti 

annettu yhtiön tehtäväksi  
 toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeu-

det) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen  
 merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä 

sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttami-
nen  

 johdannaisinstrumenttien käyttö  
 muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin eh-

doin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jä-
senen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista 
oikeuksista luopuminen  
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 periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakan-
toiset muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut  

 yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen  
 eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen  
 yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka sanee-

rausmenettelyyn hakeutuminen.  
 
 

11. Konsernin sisäiset palvelut 
 
Konsernin sisäiset hankinnat 
Konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee selvittää tukipalveluja (esimerkiksi hallinto-, ta-
loushallinto-, tietohallinto-, materiaali-, ateria-, tilapalveluja) hankkiessaan konsernin 
muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä 
oleviin vaihtoehtoihin nähden. 
 
Hankintalain mukaan kuntien lisäksi myös kuntien määräysvallassa olevien yhteisöjen 
tulee kilpailuttaa hankintansa hankintalain mukaisesti ja konsernin hankintaohje huo-
mioiden. 
 
Kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi kunnan palvelut on hinnoiteltava kuntalain 128 
§:n tarkoittamalla tavalla markkinaperusteisesti, mikäli kunta toimii markkinoilla. Sa-
moin on meneteltävä, jos kunta vuokraa toimitiloja kuntakonserniin kuuluville tytäryh-
teisöille. 
 
Henkilöstöpolitiikka 
Konserniohjeella yhtenäistetään tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikkaa. Erityisesti har-
kinnanvaraisten etujen myöntämisessä yhteisöjen tulisi pyrkiä noudattamaan kunnan 
henkilöstöpolitiikan periaatteita.  
 
Tytäryhteisöt liittyvät jäseneksi kuntatyönantajan perustamaan työnantajayhteisöön, 
ellei toiminnan laatu tai tytäryhtiön etu muuta edellytä. Tytäryhteisöjen tulee järjestää 
eläkevakuutuksensa Kevassa, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 
 

12. Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 
 
Kaupunginhallitus tai tarvittaessa kaupunginjohtaja päättää hallitusjäsenehdokkaiden 
nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja vali-
ta tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.  
 
Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se 
on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. 
 
Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittä-
vä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

13. Kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa  
 
Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamis-
tavan periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet lii-
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keperiaatteet, riittävä avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta ja että kuntien omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, 
luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten. 
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje hyväksytään kaupunginhallituksessa ja ty-
täryhteisöjen hallituksissa. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee tutustua kunnassa ja tytär-
yhteisön hallituksessa hyväksyttyyn ohjeeseen ja noudattaa sitä hallitustyöskentelys-
sään. (Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia hallituksessa hyväksy-
tyn ohjeen antamisesta uudelle toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille heidän 
tultua valituksi tehtävään). 
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa myös yleisohjeena kuntaa yhtiöko-
kouksessa edustavia ja muita kunnan puolesta omistajaohjausta käyttäviä. 
 

14. Tiedottaminen 
 
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, pal-
velujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja 
kuntakonsernin kunnan osallistumisen yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopi-
mukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 
 
Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kunnan keskushallintoon tiedotuk-
sesta vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista yhtei-
sön 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 tu-
loa. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoitteita.  
 
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtei-
sön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanhallitus ja kunnan-
johtaja. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huo-
mioida kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. 
 

15. Kuntakonsernin tarkastus 
 
Tilintarkastus 
Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö, ellei tästä 
poikkeamiseen ole tytäryhteisöjen suureen lukumäärään tai muuhun tarkastuksen jär-
jestämiseen perustuvaa syytä. Kaikkiin kunnan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkas-
taja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitse-
misen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 
 
Tarkastuslautakunta 
Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestä-
misestä tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Kunnanhallitus nimeää tilintar-
kastajaehdokkaat yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tehtävää päätöstä 
varten.  
 
Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettaminen 
tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkas-
tuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan 
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henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa pal-
jastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. 
 
Sisäinen tarkastus 
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät 
tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta 
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja. Sisäisen 
tarkastuksen henkilöstö ei saa paljastaa sivulliselle haltuunsa mahdollisesti saamaansa 
salassa pidettävää tietoa. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Käsitteitä  
Kunnan toiminta  
Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen 
kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen pe-
rustuvan toiminnan. Kuntakonserni Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodos-
taa kuntakonsernin. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakon-
serniin. Kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu 
määräysvalta.  
 
Konsernijohto ja sen tehtävät  
Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjoh-
taja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohdon 
tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä määrätään hallinto-
säännössä. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaoh-
jauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mu-
kaisesti. Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudelli-
sen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien 
toimivuuden seurantaa.  
 
Omistajapolitiikka  
Omistajapolitiikka on osa kuntalain 37 §:n tarkoittamaa kuntastrategiaa, jonka valtuusto 
hyväksyy. Omistajapolitiikassa määritetään, missä kunnan on perusteltua olla omistaja-
na ja sijoittajana. Omistajapolitiikassa asetetaan kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen 
vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Omistajapolitiikka linjaa omistajaohjauksen si-
sältöä ja konkretisoituu konserniyhteisöille kunnan talousarviossa asetettuina tavoittei-
na. 
 
Omistajaohjaus 
Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta 
omistajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon 
ja toimintaan. Myötävaikuttaminen perustuu kuntastrategiaan, omistajapolitiikkaan ja 
yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin sekä yhteisöistä ja toimintaympäristön muutoksista 
saatuun tietoon perustuviin arviointeihin. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamis-
sopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjei-
den antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan mää-
räysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhtei-
sön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Aktiiviseen omistaja-
ohjaukseen kuuluu vuoropuhelu tytäryhteisön kanssa eli se on molemminpuolista myö-
tävaikuttamista. Myötävaikuttamista voi tapahtua myös epämuodollisin keinoin erityi-
sesti kunnan kokonaan omistamissa yhtiöissä.  
 
Omistajaohjauksen periaatteet  
Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaoh-
jauksen periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät 
sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan. Valtuuston lin-
jaamat periaatteet ohjaavat konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen käytännön to-
teuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa niin kuntakonserniin kuuluvissa yhtei-
söissä kuin laajemminkin osaomistusyhteisöissä, kuntien yhteistoimintaorganisaatioissa 
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ja kunnan sopimussuhteissa. Omistajaohjauksella pyritään varmistamaan kuntastrategi-
aan sisältyvän omistajapolitiikan toteutuminen. 
 
Konserniohje 
Konserniohjeilla määritellään menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden 
suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyösken-
telyä sekä hyvää johtamista ja hallintoa. 
 
Kuntalain 47 §:ssä on määritelty konserniohjeen vähimmäissisältö. Konserniohjeessa 
annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamises-
ta; 
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 
5) konsernin sisäisistä palveluista; 
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 
 
Esteellisyys kuntakonsernissa 
Hyvään hallintotapaan kuuluu, että kunnan tytäryhteisöjen asioita kunnan hallinnossa 
käsiteltäessä noudatetaan hallintolakia ja muita menettelytapasäännöksiä. 
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies (viranhaltija tai luottamus-
henkilö) on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä 
on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä, toimi-
tusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liike-
laitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotetta-
vissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 
 
Mikäli esimerkiksi konsernijohtoon kuuluva kunnanhallituksen jäsen tai kunnanjohtaja 
on tytäryhtiöiden hallituksen jäsen, hän on esteellinen käsittelemään kunnanhallitukses-
sa asioita, joissa tytäryhtiö on asianosainen tai sille on mahdollisesti odotettavissa eri-
tyistä hyötyä tai vahinkoa asian käsittelystä. Mikäli hallintosäännöllä on laajennettu 
konsernijohdon määritelmää, esteellisyyssäännökset koskevat näin määriteltyä konser-
nijohtoa.  
 
Tytäryhtiöiden hallituksessa esteellisyys koskee tilanteita, joissa kysymys on hallituksen 
jäsenen ja yhtiön välisestä sopimuksesta tai yhtiön ja kolmannen välisestä sopimuksesta, 
jos hänelle on odotettavissa siitä olennaista etua, joka 
saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. 
 
Hallintolain 28.1.§:n 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai 
työntekijään, jos tämä on mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa  kunnallisessa 
liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Liikelaitoksen johtaja ja johtokunnan jäsenet sekä 
kuntayhtymän johtaja ja hallituksen jäsenet ovat kuitenkin esteellisiä, jos kunnan edut 
ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuoli-
nen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. 
 
Sidonnaisuudet 
Kuntalain 84.2 §:ssä tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 
muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoi-
tamisessa. Konserniyhteisöjen hallituksen jäsenyydet on perusteltua ilmoittaa aina. 
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(ks. Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä, Suomen Kuntaliitto, 
2016,http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3230) 
 
Lähipiiri ja intressitahot 
Osakeyhtiölain 8:6 §:n mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuuluvan toistensa 
lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyt-
tämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätök-
senteossa. Yhtiön toimintakertomuksessa on myös erikseen ilmoitettava rahalainat, 
vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset eh-
dot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa 
tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 
 
Kirjanpitoasetuksen 2:7b §:n mukaan tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä tiedot kir-
janpitovelvollisen ja tämän lähipiiriin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olen-
naisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Myös tavanomaisin eh-
doin toteutetuista lähipiiriliiketoimista tulee ilmoittaa liitetiedoissa, jos se on tarpeen 
oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.  Lähipiirillä tarkoitetaan em. pykälää sovellettaes-
sa lähipiiriä sellaisena kuin se on määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa.  
Pien- ja mikroyritysten tulee ilmoittaa intressitahojen välisistä liiketoimista, mikäli ne 
ovat olennaisia tai niitä ei ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Liitetiedoissa 
tulee ilmoittaa myös tavanomaisin ehdoin toteutetuista toimista intressitahojen kanssa, 
jos se on tarpeen tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. (PMA 
3:10 §)  
Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöstä koskevan asetuksen mukaan interssitaholla tarkoi-
tetaan oikeushenkilöä, joka on pienyrityksen kanssa määräysvaltasuhteessa tai osak-
kuusyrityssuhteessa. Tämän lisäksi intressitahoihin luetaan toimitusjohtaja, hallituksen 
jäsen ja varajäsen sekä edellä mainittuja vastaaviin toimielimiin kuuluvia henkilöitä. 
Kirjanpitolautakunta on kehottanut kirjanpitovelvollisia laatimaan ajantasaisen lähipii-
rirekisterin taatakseen lähipiiriliiketoimien luotettavan seurannan (KILA 2008/1829). 
Osakkeenomistajien yhdenmukainen kohtelu myös helpottuu, kun lähipiirisuhteet ovat 
tiedossa jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Yhtiön lähipiirirekisteri 
ei ole julkinen asiakirja. 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on kunnan ja kuntayhtymän liitetietojen laatimista 
koskevassa yleisohjeessaan ohjeistanut myös kuntia esittämään liitetiedoissaan kunnan 
intressitahojen välisistä liiketoimista, mikäli ne ovat olennaisia tai niitä ei ole toteutettu 
tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Kunnan intressitahot on määritelty em. 
yleisohjeessa. Intressitahot tulee kuitenkin arvioida aina tapauskohtaisesti, joten intres-
sitahojen määritelmä voi kunnan harkinnan mukaan olla edellä mainittua määritelmää 
laajempi. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän liite-
tietojen laatimisesta, 2016,  
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/kirjanpito/kirjanpitolauta
kunta-kuntajaosto/kuntajaosto-
yleisohjeet/Documents/Liite_9c_Liitetietoohje_2016.pdf) 
 
Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut 
Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimi-
alan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (KuntaL 47.2 §). Ky-
vykkyyden ja osaamisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että hallituksen jäsenillä on riittä-
västi aikaa perehtyä ja sitoutua yhtiön toimintaan ja sen kehittämiseen. Hallituksella tu-
lee olla taitoa tukea ja kyseenalaistaa toimitusjohtajan toimintaa. 
 
Kunnan tytäryhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävään sovelletaan osakeyhtiö-
lakia. Kyse ei ole siis kunnallisesta luottamustoimesta, vastuut ja velvollisuudet poikkea-
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vat merkittävästi kunnan luottamushenkilöiden vastuista ja velvollisuuksista ja tämä tu-
lee ottaa huomioon hallituksen jäseniä valittaessa ja suostuttaessa tehtävän 
vastaanottamiseen. 
 
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty. (OYL 6:2§) Hallituksen ja toimivan johdon tulee tuntea yhtiön toimintaa kos-
keva lainsäädännön lisäksi esimerkiksi ympäristö-, työ-, ja verolainsäädäntö ja he kanta-
vat siitä vastuun. 
 
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen 
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallituksel-
le ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. 
(OYL 6:17 §) 
 
Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhtiökokous, hallitus, 
toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpi-
teeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua 
yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.  
 
Hallitus vastaa yhtiön taloudellisen aseman seurannasta, ilmoitusvelvollisuudesta mak-
sukyvyttömyystilanteissa ja siitä, että yhtiön varoja jaetaan vain laissa säädetyin ja liike-
taloudellisin perustein. Hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjohtaja ovat 
henkilökohtaisessa vastuussa vahingosta, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvel-
voitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen 
jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, 
jonka hän on tehtävässään muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahal-
laan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henki-
lölle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


