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1 Johdanto 
 
Konserniohjeella määritellään menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden suunnitte-
lua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä sekä hyvää joh-
tamista ja hallintoa. Kuntalain 47 §:ssä on määritelty konserniohjeen vähimmäissisältö. 
 
Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisää-
miseen, kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostami-
seen. Lisäksi konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle 
kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyh-
teisöjen omistajaohjauksessa. 
 
Kuntakonserni määritellään kuntalain 6 a §:ssä seuraavasti: ”Yhteisö, jossa kuntayhtymällä on kir-
janpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kuntayhtymän tytäryhteisö. 
Kuntayhtymä tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan ty-
täryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön. ”  
 
Kuntayhtymä on kuntakonsernin emoyhteisö ja kuntayhtymän tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa 
kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräys-
valta.   
 
Kirjanpitolaissa määräysvallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa emoyhteisöllä on   

- oikeus käyttää yli puolta kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ää-
nimäärästä TAI 

- oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen ver-
rattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä sama oikeus. 

 
Lisäksi kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yh-
teisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää mää-
räysvaltaa kohdeyrityksessä.  
  
Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisöt käyttävät määräysvaltaa. Esi-
merkiksi kuntayhtymän kokonaan omistaman osakeyhtiön perustama ja omistama yhtiö kuuluu 
kuntakonserniin. Kuntayhtymän tytäryhteisöjä voivat olla yksityisoikeudelliset yhteisöt. 
 
 

2 Kuntayhtymän strategia ja omistajapolitiikka 
 
Savon koulutuskuntayhtymässä on strategia, jossa yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän toimin-
nan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa tulee ottaa huomioon muun muassa omis-
tajapolitiikka. Omistajapolitiikan tavoitteena on tukea kuntayhtymän palvelutuotannon ja muiden 
tehtävien laadukasta ja taloudellista toteuttamista.  
 
Strategian ja omistajapolitiikan tulee perustua arvioon kuntayhtymän nykytilanteesta sekä tulevista 
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kuntakonsernin rakenteeseen ja tehtävien 
toteuttamiseen. Kuntayhtymän strategiassa voidaan myös asettaa pitkäntähtäimen kehittämista-
voitteita tytäryhteisöille.  
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Strategisten tavoitteiden perusteella talousarviossa asetetaan vuosittaiset tavoitteet. Strategiassa 
asetettujen tavoitteiden seurannasta tulee päättää sen hyväksymisen yhteydessä.  
 
Konsernijohdon tulee omistajaohjauksen ja eri vuorovaikutuksen keinoin viestiä yhtiöitä koskevat 
talouden ja toiminnan tavoitteet tytäryhteisöille, jotta ne voivat toiminnassaan edistää kuntayhty-
män strategiassa ja talousarviossa sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yhteisön tulee siten 
omaa strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa ottaa huomioon kuntayhtymän strategiassa 
yhteisölle asetetut tavoitteet. Aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu aktiivinen vuoropuhelu tytär-
yhteisön kanssa yhteisön tavoitteista ja odotuksista.  
 
Konserniohjaus perustuu omistukseen liittyvän määräysvallan käyttöön. Konserniohjaus jaetaan 
omistajaohjaukseen ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamiseen. Omistajaohjaus 
tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kuntayhtymä omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun 
yhteisön hallintoon ja toimintaan (KuntaL § 46) sekä kuntayhtymän edustajien päätösvallan käytön 
ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä. Tytäryhteisöjen valvontaa koskevia oh-
jeita taas annetaan kuntayhtymän omille toimielimille ja viranhaltijoille.  
 
Kuntayhtymä huolehtii siitä, että kuntayhtymän edustajat kuntayhtymän määräysvallassa olevissa 
yhteisöissä toimivat kuntayhtymän strategisessa suunnittelussa sekä toiminnan ja talouden ohjauk-
sen prosessissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
 
 
3 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 
Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden 
mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa 
kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kuntayhtymän muuta toimin-
taa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon 
ottaen.  
 
 
4 Soveltamisala 
 
Tämä konserniohje koskee Savon koulutuskuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryh-
teisöjä. Kuntayhtymän osakkuusyhteisöissä kuntayhtymän edustajien tulee pyrkiä siihen, että kon-
serniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.  
 
Savon koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kuntayhtymällä on kirjanpi-
tolain 1 luvun 5 §:n tarkoittama määräysvalta.  
 
Kuntayhtymän konserniin kuuluvat kuntayhtymän määräysvallassa olevat yhteisöt: 

- Savon Koulutus Oy (määräysvalta 100 %). 
 
Kuntayhtymän osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoittamaa omis-
tusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä.  
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Kuntayhtymän osakkuusyhteisöjä ovat seuraavat yhteisöt: 
- Kiinteistö Oy Neulanen 
- Omnia Education Partnerships Oy (OEP). 

 
Savon koulutuskuntayhtymän tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymän omistusosuu-
det ilmoitetaan vuosittain tilinpäätöksen liitetiedoissa.  
 
 
5 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 
 
Kuntalain 14 §:n ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti konserniohjeen hyväksyy yhtymä-
valtuusto. 
 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituk-
sessa sekä muiden kuntayhtymän määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Sa-
malla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. 
 
Konserniohjeen käsittelyä koskeva yhtiön toimielimen pöytäkirjanote on toimitettava Savon koulu-
tuskuntayhtymään. 
 
 

6 Konserniohjeen sitovuus 
 
Hyväksyttyä konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koske-
vasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu. 
  
Käyttäessään omistajaohjausta kuntayhtymä ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsää-
däntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta ei 
saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omis-
tajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhden-
vertaisuusperiaate).  
 
Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien sään-
nösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, nou-
datetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi 
kirjallisesti kuntayhtymän johtajalle. 
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista 
asemaa tai vastuuta. 
 
 
7 Kuntayhtymän toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako 
 
Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosään-
nössä. 
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8 Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus 
 

Yhtymävaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on 
johdettu kuntayhtymän strategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoi-
minnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden 
lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että ty-
täryhteisöjen toiminta on konsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien 
tulee perustua yhtymävaltuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asian-
mukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.    
 
Kuntayhtymän talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon konsernin talouden vastuut 
ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntayhtymään sen edellyttä-
mät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan 
liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja muun 
muassa tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen 
liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrit-
telemällä tavalla.  
 
 
9 Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen 
 
Kuntayhtymän tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava yhtymähallitukselle konsernin taloudel-
lisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.  
 
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee 
antaa seurantaa varten kuntayhtymälle puolivuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä 
tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön 
hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti rea-
lisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä konsernijohdolle.  
 
Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen 
ole erityistä syytä. Konserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa 
soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössään-
nöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.  
  
Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konserni-
johto tai kuntayhtymän talouspalvelut antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi 
tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonanto-
pohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 
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10 Kuntayhtymän luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuden turvaaminen 
 
Kuntayhtymän luottamushenkilöllä on oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta sen hallussa ole-
via tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tarpeellisina 
ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietopyyntö esitetään kirjallisesti kuntayhtymän 
johtajalle. 
 
Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska 
tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten. Asiakir-
joihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä. 
 
 
11 Velvollisuus hankkia kuntayhtymän kanta asiaan ennen päätöksentekoa 
 
Tytäryhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian val-
misteluvaiheessa kirjallinen kuntayhtymän/konsernijohdon kanta seuraaviin toimenpiteisiin: 
 

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

olennaisilta osin poikkeavat kuntayhtymän strategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille ase-
tetuista tavoitteista 

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

- hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta 
- 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 investoinnit ja 

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

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

nen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen 
- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien 

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 välillä, kyseisten so-
pimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen 

- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muu-
tokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut 

- yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen 
- eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen 
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- yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenette-
lyyn hakeutuminen. 
 

 
12 Konsernin sisäiset palvelut 
 
Kuntayhtymä itse ratkaisee, mitä palveluja järjestetään keskitetysti konsernin sisäisinä palveluina.  
 
Konsernin sisäiset hankinnat 
 
Hankintayhteistyöhön sovelletaan tarvittaessa lakia julkisista hankinnoista, kuntayhtymän hankin-
taohjeita tai erityisalojen hankintalakia. Tytäryhteisöjen on selvitettävä hankintayhteistyön edelly-
tykset ennen hankintojen toteuttamista.  
 
Kuntayhtymän toiminta markkinoilla 
 
Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa mark-
kinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi 
(yhtiöittämisvelvollisuus). Siitä, milloin kunnan ei katsota toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla, 
säädetään 126 §:n 2 momentissa.  
 
Kuntalain 127 §:ssä säädetään eräistä poikkeuksista yhtiöittämisvelvollisuuteen silloin, kun kunnan 
katsotaan toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta koske-
vat tehtäviä, joissa kunnan voidaan katsoa toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla, mutta sillä ei 
ole yhtiöittämisvelvollisuutta toiminnan luonteesta johtuen. Poikkeuksilla mahdollistetaan kunnan 
toiminnan kokonaistaloudellinen tehostaminen tai poikkeukseen on muu erityisen painava syy. Kil-
pailuneutraliteetin varmistamiseksi kunnan palvelut on tällöin hinnoiteltava kuntalain 128 §:n tar-
koittamalla tavalla markkinaperusteisesti.  
 
Rahoitus, sijoittamien ja takauksien antaminen 

 
Rahoitus 
 
Kuntakonsernissa pyritään yhteisöjen yhteistyöllä parhaaseen mahdolliseen tulokseen 
ja hyötyyn. Maksuliikennepalveluita voidaan hoitaa konsernissa keskitetysti. Maksu-
valmius on pidettävä kussakin konserniin kuuluvassa tytäryhteisössä riittävänä. Vie-
raan pääoman hankinnan on oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Pit-
käaikaisten lainojen käyttö suurimmissa hankkeissa vahvistetaan talousarviossa. Kon-
sernissa rahoitus-, kassavirta- ja otto- ja antolainausasioita hoitaa kuntayhtymän ta-
louspalvelut. Tytäryhteisöillä on velvollisuus hyvissä ajoin aloittaa neuvottelu kuntayh-
tymän talouspalvelujen kanssa rahoitus-, kassavirta-, otto- ja antolainauksia varten. 
Tytäryhteisöt kilpailuttavat pitkäaikaiset ottolainansa tai ottavat käyttöön kuntatodis-
tuksia tai limiittiluoton lyhytaikaisiin lainatarpeisiin.  
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Sijoitustoiminta 
 
Kuntayhtymän kannalta merkittävien tytäryhteisöjen on järjestettävä sijoitustoimin-
tansa yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Sijoituksen onnistumisesta vastaa ensisijai-
sesti tytäryhteisön päätösvaltainen toimielin. 

 
Takauksien antaminen 
 
Takauksista päättäminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Kuntayhtymä voi taata ty-
tär- ja osakkuusyhteisöjen ottolainoja, mikäli se alentaa lainakustannuksia tai tytäryh-
tiöillä ei ole muita vakuuksia. Kuntayhtymä voi vaatia takauksista takausprovision. 
Kuntayhtymän antaessa takauksen tytäryhtiön lainalle, on esisijaisesti noudatettava 
kuntalain 129 pykälää. 
 
Tytäryhteisö ei ilman konsernijohdon lupaa voi myöntää takauksia tai käyttää omai-
suuttaan vakuutena.  

 
Henkilöstöpolitiikka 

 
Konsernin tytäryhteisöjen on noudatettava toiminnassaan pääsääntöisesti kuntayhtymän henkilös-
töpolitiikan periaatteita sekä voimassa olevia alan työehtosopimuksia. Etenkin harkinnanvaraisten 
työsuhteen etujen myöntämisessä yhteisöjen on noudatettava kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan 
periaatteita.   

 
Tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa Kuntien eläkevakuutuksessa, jollei tästä poikkeami-
seen ole erityistä syytä. 

   
Henkilöstön käytön tulee olla tehokasta, tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Henkilöstön osalta 
huomioidaan mahdollisuudet henkilöstön sisäiseen liikkuvuuteen ja toimintojen hoitamiseen keski-
tetysti.   

 
Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 
 
Konsernin tytäryhteisöjen asiakirjahallinto ja arkistotoimi järjestetään soveltuvin osin vastaavalla 
tavalla kuin kuntayhtymässä, jolloin voidaan varmistaa tietojen säilyminen ja käytettävyys sekä tie-
tosuoja ja tietoturva. Konsernin tytäryhteisöjen tulee tehdä yhteistyötä kuntayhtymän asiakirjahal-
linnon ja arkistotoimen kanssa. 
 
 
13 Kuntayhtymän tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä määritelty toimielin (yhtymähallitus) päättää hallitusjäsenehdok-
kaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita 
tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kon-
sernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.  
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Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoi-
minnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  
 
 

14 Kuntayhtymän tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa 
 
Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamistavan peri-
aatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä 
avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja että kun-
tien omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin ko-
konaisetu turvaten.   
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen hyväksyy kuntayhtymän hallintosäännössä mää-
ritelty toimielin (yhtymähallitus) ja tytäryhteisöjen hallitukset.  
 
Tytäryhteisöjen hallitusten tulee tutustua kuntayhtymässä ja tytäryhteisön hallituksessa hyväksyt-
tyyn ohjeeseen ja noudattaa sitä hallitustyöskentelyssään.  
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa myös yleisohjeena kuntayhtymää yhtiökokouk-
sessa edustavia ja muita kuntayhtymän puolesta omistajaohjausta käyttäviä.  
 
 

15 Tiedottaminen 
 
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, palvelujen käyt-
täjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kuntalain 6 §:n mukaan kunnan toiminta käsittää kunnan ja 
kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimuk-
seen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 
  
Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kuntayhtymään tiedotuksesta vastaavan viran-
haltijan ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön tai säätiön on arvioitava, voi-
daanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa.  
 
Yhteisön tai säätiön on myös oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan. Yhteisön 
tai säätiön on informoitava kuntayhtymää ennen merkittävän asian julkiseksituloa. Yhteisön tiedot-
tamisen on tuettava konsernin asettamia tavoita.  
 
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön puolesta 
hallitus ja toimitusjohtaja sekä kuntayhtymän puolella yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Tie-
dottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kuntayhtymän 
yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. 
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16 Tilintarkastus 
 
Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkas-
tusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yh-
teisö (JHTT-yhteisö).  
 
Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö, ellei 
tästä poikkeamiseen ole tytäryhteisöjen suureen lukumäärään tai muuhun tarkastuksen järjestämi-
seen perustuvaa syytä. Kaikkiin kuntayhtymän tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yh-
teisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida 
yhtiöjärjestyksessä. 
 
 
17 Tarkastuslautakunta 
 
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida kuntakon-
sernille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkas-
tuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida konserniyhteisöille ase-
tettujen tavoitteiden toteutumisen lisäksi konsernivalvonnasta vastuussa olevien henkilöiden toi-
minnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta voi myös yleisesti arvioida, onko kunnan toiminta jär-
jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä tilin-
tarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Kuntayhtymän hallitus nimeää tilintarkastajaehdokkaat 
yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tehtävää päätöstä varten.   
 
Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja yhtymävaltuuston asetta-
minen tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastus-
lautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan henkilön kuulta-
vaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa sa-
lassa pidettävää tietoa sivulliselle. 
 
 
18 Sisäinen tarkastus 
 
Sisäinen tarkastus auttaa konsernijohtoa sen riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoproses-
sien tuloksellisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajär-
jestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkii siten edistämään 
kuntayhtymän ja kuntakonsernin tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen tehtävät on 
määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä sekä yhtymähallituksen hyväksymässä sisäisen tarkas-
tuksen toimintaohjeessa. 
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Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät tiedot. Sisäi-
sellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja. Sisäisen tarkastuksen henkilöstö ei saa paljas-
taa sivulliselle haltuunsa mahdollisesti saamaansa salassa pidettävää tietoa. 
 
 

19 Konserniohjeen voimaantulo 
 
Konserniohje tulee voimaan 1.1.2018.  
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