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1. Käsitteitä
1.1.

Kunnan toiminta

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien
yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan
toiminnan.

1.2.

Kuntakonserni

Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Myös kunnan
määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa
kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

1.3.

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
toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti.
Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman
seurantaa, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden seurantaa.

1.4.

Omistajapolitiikka ja -strategia

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 vaikuttavuutta ja
kustannustehokkuutta. Omistajapolitiikka linjaa omistajaohjauksen sisältöä ja konkretisoituu
konserniyhteisöille kunnan talousarviossa asetettuina tavoitteina.
Kuntastrategiassa hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kunnan päätöksenteossa
kaikilla tasoilla. Linjausten toteutumista on seurattava ja toimialueiden ja yksiköiden on
raportoitava linjausten toteutumista niiden omassa toiminnassaan.
Kunnanhallitus määrittää erikseen vielä yhtiöille omistajastrategiat. Omistajastrategian tulee olla
linjassa osakeyhtiölain kanssa. Omistajan tehtävänä on huolehtia, että yhtiöjärjestykset
päivitetään omistajastrategian mukaiseksi. Omistajastrategian pohjalta yhtiöt laativat omat
strategiansa.
Omistajastrategia on omistajan tapa kertoa tytäryhteisön hallituksille ja sitä kautta myös koko
yhtiölle, mitkä ovat yrityksen tarkoitus ja tavoite.
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1.5.

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. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin,
muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville
henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Toimenpiteiden kirjaamisella on suuri
merkitys myös hankintalain 15 §:n mukaisten kunnan sidosyksiköiden statuksen kannalta. Näillä
kirjauksilla voidaan tosiasiallisen toiminnan ohella osoittaa mm., että kunnan tosiasiallisesta
määräysvallasta sidosyksikköön on myös pyritty huolehtimaan. Omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin
kokonaisetu. Kokonaisetu on perusteltava. Aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu vuoropuhelu
tytäryhteisön kanssa eli se on molemminpuolista myötävaikuttamista. Yhteydenpidon omistajan
ja yhtiön välillä tulee olla aktiivista ja jatkuvaa sekä sen tarkoituksena on selkiyttää yhtiöön
kohdistuvia odotuksia ja tavoitteita. Myötävaikuttamista voi tapahtua myös epämuodollisin
keinoin kunnan kokonaan omistamissa yhtiöissä, mikäli asia ei ole sellainen, johon yhtiön on
haettava kannanotto kuntaomistajalta. Omistajaohjauksen tulee aina olla linjassa kunnan
strategian ja omistajastrategian kanssa eikä omistajaohjausta voi antaa operatiivisen puolen
päätöksiin.
Yhtiökokousedustajan tai omistajaohjauksesta vastaavan virkamiehen tulee viestiä omistajan
yhtiökohtaiset näkemykset ja omistajatavoitteet yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle.
Omistajaohjaus on annettava kirjallisena.
Kunnanhallitus ja yhtiöiden hallitukset tapaavat vähintään kerran vuodessa kunnanhallituksen
puheenjohtajan kutsusta käymään läpi ajankohtaisia asioita. Merkittävissä asioissa käydään
kunnanhallituksen ja yhtiön hallituksen yhteinen iltakoulu kunnanhallituksen puheenjohtajan
kutsusta. Yhtiöiden toimitusjohtajat/isännöitsijät tai hallituksen puheenjohtajat esittelevät
yhtiöiden talousarviot ja tilinpäätöksen kunnanhallituksen kokouksissa ennen asian etenemistä
valtuuston käsittelyyn.

1.6.

Omistajaohjauksen periaatteet

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen
periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät sen, miten kunnan
omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan. Valtuuston linjaamat periaatteet ohjaavat
konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen käytännön toteuttamista ja siihen liittyvää
päätöksentekoa niin kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä kuin laajemminkin
osaomistusyhteisöissä, kuntien yhteistoimintaorganisaatioissa ja kunnan sopimussuhteissa.
Omistajaohjauksella pyritään varmistamaan kuntastrategiaan sisältyvän omistajapolitiikan
toteutuminen.
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1.7.

Konserniohje

Konserniohjeella määritellään menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden
suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä 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 turvaamisesta; 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.

1.8.

Toimintaohje

Konsernijohdon antama toimintaohje tiettyyn yksittäiseen tilanteeseen.

2. Lapinjärven kunnan omistajapolitiikka
Lapinjärven kunnan omistajapolitiikka sisältyy ihmislähtöisen kunnan kuntastrategiaan, joka on
hyväksytty valtuustossa syksyllä 2016. Kuntastrategiasta omistajapoliittiset linjaukset antavat
konkreettisia ohjeita mm. toimintatapoihin, omistamiseen ja kiinteistömassan ylläpitoon.
Omistajapoliittisia linjauksia on valtuusto tehnyt kuntastrategian lisäksi myös
maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa sekä palvelutuotanto- ja palveluverkkosuunnitelmissa.
Omistajapoliittisia linjauksia voidaan täydentää toimialakohtaisissa ohjelmissa ja strategioissa.
Yksityiskohtaisempia omistajapoliittisia ratkaisuja sisältyy muun muassa kunnan toiminta- ja
taloussuunnitelmaan ja yksittäisiin investointipäätöksiin sekä tytäryhtiökohtaisiin
omistajastrategioihin.
Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat luottamushenkilöorganisaatiossa valtuustolle,
toimeenpano hallitukselle sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten toteutumisen
valvonta tarkastuslautakunnalle. Toimihenkilöorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu
kunnanjohtajan tehtäviin. Kunnan operatiivisesta toiminnasta vastaavat toimielimet ja
toimialajohtajat. Kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta vastaavat näiden omat hallintoelimet.
Toimivan johtamis- ja ohjausjärjestelmän ohella aito yhteistyö ja sitoutuminen asetettuihin
tavoitteisiin ovat ehdoton edellytys kunnan menestykselle. Kunnan omistajastrategian ja
omistajapolitiikan toteutuminen edellyttää aitoa yhteistyötä ja sitoutumista valtuuston asettamiin
tavoitteisiin.
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Kuntalaisten odotukset ja vaatimukset palvelujen suhteen muuttuvat ajan mukana.
Omistajapoliittisten linjausten pohjaksi ei riitä näkemys käyttöomaisuuden soveltuvuudesta
tämän päivän tarpeisiin, vaan olennaista on arvio siitä, millaisia ja minkä laatuisia palveluja
kuntalaiset tulevaisuudessa tarvitsevat ja pystyykö nykyinen tuotantokoneisto vastaamaan näihin
odotuksiin. Ihmislähtöisen kunnan strategia on laadittu tulevaisuusorientoituneesti ja koko
konsernilta odotetaan kykyä vastata kuntalaisten ja muiden palveluiden käyttäjien tarpeisiin
tulevaisuuden tarpeita ennakoiden.

Lähde: Suomen Kuntaliitto

3. Omistajaohjaus ja konserniohje
3.1 Toimivallan jako
Kunnan omistajapolitiikan ohjauksesta ja valvonnasta sekä operatiivisesta toiminnasta
vastaavien henkilöiden ja toimielinten työn- ja vastuunjako sekä raportointijärjestelmät on
määriteltävä yksiselitteisesti.
Valtuusto
- hyväksyy kunnan konserniohjeet,
- määrittelee kunnan omistajapolitiikan,
- päättää kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista.
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Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty Lapinjärven kunnan
hallintosäännössä (4 luku § 21–22). Konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja
kunnanjohtajaa.

Konsernijohto
- vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus
- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen
kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle,
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja
konsernivalvonnan,
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja
osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon,
- antaa valtuustolle vähintään vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja
taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun
toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen
arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä
- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja
tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
- antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosesseista sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjaukseen edellyttämät
toimintaohjeet

Kunnanjohtaja
- Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella
omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja
toimintaan.
- vastaa konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä,
- käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta ja raportoi konsernin mahdollisista
epäkohdista kunnanhallitukselle,
- seuraa omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi kunnanhallitukselle,
- seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeen toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia
konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle sekä
- osallistuu tarvittaessa tytäryhteisön hallituksen kokoukseen, jossa hänellä on vain
läsnäolo- ja puheoikeus
Taloussuunnittelija
- huolehtii konsernivalvonnan järjestämisestä yhdessä kunnanjohtajan kanssa.
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4. Konserniohjeen tarkoitus
Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti.
Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa
kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa
voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon
ottaen.
Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja
kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen
periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.

5. Lapinjärven kunnan konserni
Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n
tarkoittama määräysvalta. Kunnan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa
olevat yhteisöt:
- Kiinteistö Oy Labyrintti
- Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti
- Kiinteistö Oy Porlammin Taitotalo
- Lapinjärven Lämpö Oy
Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä
- Eteva kuntayhtymä
- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
- Kårkulla samkommun
- Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland
- Uudenmaan liitto
Lapinjärven kunnan konsernirakenne päivitetään aina talousarvioihin ja tilinpäätöksiin eli näistä
voi löytää ajantasaisen konsernirakenteen tai tarvittaessa sen voi tarkistaa taloussuunnittelijalta
tai kunnanjohtajalta.

6. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen
Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaisesti konserniohjeesta. Siinä ilmaistaan suurimman
osakkeenomistajan näkemys kuntaemon ja sen tytäryhtiöiden välisistä pelisäännöistä.
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja
hallituksessa sekä muiden kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä.
Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. Käsittelystä
toimitetaan ote kuntaan.
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7. Konserniohjeen sitovuus
Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa
tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä,
sopimuksista tai säännöistä 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 tai yhteisön toisen omistajan
kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate).
Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien
säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön
kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta
välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle.
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon
oikeudellista asemaa tai vastuuta.
Konserniohjeet täydentävät tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä
asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta
jättämiseen tulee tytäryhteisön johdon esittää erityisen perusteltu syy omistajalle.

8. Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta
Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kunnan
hallintosäännössä.

9. Tytäryhteisöjen talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus
Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on
johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.
Tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa ja yhtiökokouksissa.
Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista erikseen sovittavissa
tavoitekeskusteluissa ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla
tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin edun
mukaista.
Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin.
Tytäryhteisön toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä
noudattaen osakeyhtiölaissa kirjattua. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden
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toteutumista. Kunnanhallitus antaa talousarvion laadinta- ja täytäntöönpano-ohjeet, jotka
koskevat koko kuntakonsernia. Talousarviota käsitellään omistajan ja yhtiön välisissä
tavoitekeskusteluissa.
Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon koko konsernin talouden
vastuut ja velvollisuudet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa konsernijohdolle
sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä
yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee
toimittaa tietoa mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista
yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon
tarkemmin määrittelemällä tavalla.
OMISTAJAOHJAUKSEN TALOUSSUUNNITTELUN JA -SEURANNAN VUOSIKELLO
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Valtuuston asettaman strategian ja tavoitteiden perusteella kunnanhallituksen määrittämiin
yhtiöiden omistajastrategioihin sisällytetään pitkän aikavälin toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet ainakin seuraavien osalta:
1.
2.
3.
4.
5.

Yhtiön tarkoitus ja tavoitteet ja omistajan odotukset yhtiön toiminnasta ja taloudesta
Arvot ja yrityskulttuuri
Kasvutavoite
Tulostavoite
Omavaraisuusaste ja tase-erät

Omistajastrategia selkiyttää yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelua ja helpottaa myös
kuntakonsernin talouden ja toiminnan ennustettavuutta.
Kunnan tytäryhteisöjen pitää tuottaa voittoa, ellei omistaja erikseen toisin päätä. Jos
tytäryhteisön ei tarvitse tuottaa voittoa, siitä pitää olla maininta yhtiöjärjestyksessä.

10.

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 perehtyä ja
sitoutua yhtiön toimintaan ja sen kehittämiseen. Hallituksella tulee olla taitoa tukea ja
kyseenalaistaa toimitusjohtajan toimintaa.
Kunnan tytäryhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävään sovelletaan osakeyhtiölakia.
Kyse ei ole siis kunnallisesta luottamustoimesta, vastuut ja velvollisuudet poikkeavat
merkittävästi kunnan luottamushenkilöiden vastuista ja velvollisuuksista ja tämä tulee 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 koskevan
lainsäädännön lisäksi esimerkiksi ympäristö-, työ-, ja verolainsäädäntö ja he kantavat siitä
vastuun.
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle 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 toimenpiteeseen,
joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen
osakkeenomistajan kustannuksella. Hallitus vastaa yhtiön taloudellisen aseman seurannasta,
ilmoitusvelvollisuudesta maksukyvyttömyystilanteissa ja siitä, että yhtiön varoja jaetaan vain
laissa säädetyin ja liiketaloudellisin perustein.
Hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjohtaja ovat henkilökohtaisessa vastuussa
vahingosta, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja
toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten
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osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut
yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

11.

Velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa

Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on ennen omaa päätöksentekoa hankittava konsernijohdon
ennakkokäsitys konserniohjeessa ja/tai yhtiöjärjestyksessä määriteltyihin asioihin. Kunnan
ennakkokäsityksen hankkiminen on keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan tytäryhteisön
toimintaa ja taloutta. Velvoite konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkimiseen voi syntyä
esimerkiksi silloin, kun päätettävä asia on strateginen ja vaikuttaa merkittävästi yhteisön tai
kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. Tytäryhteisön johto toimii huolellisesti ja
yhteisön edun mukaisesti ja pääomistajan ennakkokäsityksen hankkiminen on näiden
velvoitteiden mukaista.
Yhteisön hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän/toimitusjohtajan on hankittava jo asian
valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohdon kanta yhtiön ja kuntakonsernin kannalta
merkittäviin asioihin, joita ovat ainakin seuraavat:
- 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
hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa
suhteessa kuntaan
- hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta
- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen
- toimitusjohtajan valinta ja palvelussuhteen ehdot 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
yhtiön tehtäväksi
- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet)
hankkiminen, 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 sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista
luopuminen
- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset
muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut
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yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen
eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen
yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka
saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on
haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alaisesta asiasta
tehdään päätös hallituksen kokouksessa.
Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu
yhtiökokoukselle, konsernijohdon määrittämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa
pöytäkirjanotteeseen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiökokouksessa,
sisällytetään kunnan kannanotto ennakkokäsitysmenettelyn alaiseen asiaan.
Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta on aina yhteisön omalla
päätöksentekoelimellä, vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen
yhteisön päätöstä.

12.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kuntakonsernissa

12.1

Yleistä

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää Lapinjärven
kunta-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että
tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liiketoimintaperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen
oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta ja että kunnan omistuksia
hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu
turvaten.
Tytäryhteisöjen hallituksiin valittujen jäsenien tulee tutustua kunnassa ja tytäryhtiön hallituksessa
hyväksyttyihin ohjeisiin ja suosituksiin ja noudattaa niitä hallitustyöskentelyssään. Tytäryhtiön
hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia konserniohje ja muu kunnan yhtiöitä koskeva
ohjeistus hallituksen jäsenille heidän tultua valituksi tehtäväänsä.
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus ohjaa myös yleisohjeena kuntaa
yhtiökokouksessa edustavia ja muita kunnan puolesta omistajaohjausta käyttäviä.
Kuntakonsernissa hyväksyttyjä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjeistusta
noudatetaan kuntakonsernissa ja konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä, jollei niitä koskevasta
lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.
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12.2

Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanot ja nimittämiskäytännöt

Yhtiöiden hallitus valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan valtuuston
koko toimikauden ajaksi. Kuntakonsernin toimintaperiaatteiden ohella osakeyhtiöiden hallitus
työskentelee osakeyhtiölakiin perustuvilla oikeuksilla, vastuilla ja velvoitteilla.
Kuntaomisteisen yhtiön hallituksen tavoitekoko on 3-5 jäsentä hallituksen yhtiöjärjestyksen
mukaisesti. Jäsenistön tulisi edustaa omistajaa sekä poliittisesta että hallinnon näkökulmasta,
mutta hallitukseen tulee myös saada kunkin yhtiön toimintaan liittyvää substanssiosaamista.
Laajalla edustustolla toimivassa hallituksessa varmistetaan omistajan näkökulma yhtiön
strategisessa toiminnassa. Laajalla osaamispohjalla hallituksessa varmistetaan myös, että
kuntaomisteisen yhtiön erityispiirteet tulee otettua huomioon yhtiön toiminnassa.
Hallitusvalinnoissa tulee myös kiinnittää huomiota tasa-arvoon. Valittaessa jäseniä kunnan
kokonaan omistamien tytäryhteisöjen hallituksiin on huolehdittava siitä, ettei jäsenelle pääse
syntymään kaksoisroolia (esimerkiksi tilaaja-toimittaja, valvoja-valvottava).
Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä
strateginen merkittävyys. Yhtiöiden hallitusten jäseniltä edellytetään asiantuntemusta yhteisön
toimialasta ja liiketoiminnasta. Myös talouden, raportoinnin, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tuntemus on oleellista laadukkaassa hallitustyöskentelyssä. Hallituksen jäseneltä
edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen.
Puheenjohtajan tulee hallita mm. hyvä hallintotapa, hallituksen ja hallitustyön organisointi,
strategiatyö ja yhteisön talouden seuranta.

12.3

Yhtiökokous

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät
päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous valitsee yhtiön
hallituksen. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.
Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa
pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokouksessa asioita käsiteltäessä on noudatettava
mahdollisesti voimassa olevia osakassopimuksia.
Yhtiökokouksen koollekutsumisen ajankohta ja kokouksessa käsiteltävät asiat on ilmoitettava
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä mahdollisen osakassopimuksen määräämällä tavalla.
Yhtiö-kokouskutsu toimitetaan yhtiökokousedustajan lisäksi kunnanjohtajalle tiedoksi. ja
Pöytäkirjaote toimitetaan yhtiökokousedustajalle ja kunnanjohtajalle konsernivalvontaa varten.

12.4

Hallitus

Tytäryhteisön hallituksen tehtävänä on mm.:
- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
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vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty;
ohjata ja valvoa yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista;
hyväksyä riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta;
edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua.

Hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät lähtökohtaisesti
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan.
Hallitus ja toimiva johto ovat vastuussa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta (toiminnan
tuloksellisuus), toiminnan lain- ja asianmukaisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta toimitetaan kunnanjohtajalle konsernivalvontaa varten.

12.5

Toimitusjohtaja / isännöitsijä
12.5.1 Nimeäminen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tarvittaessa hänen sijaisensa.
12.5.2 Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista sopiminen
Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeisistä ehdoista on laadittava yhtiön ja toimitusjohtajan
välillä kirjallinen sopimus, jonka tytäryhteisön hallitus hyväksyy. Hallituksen puolesta
sopimuksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Ennen sopimuksen hyväksyntää on yhtiön
hallituksen puheenjohtajan hankittava kunnan ennakkokäsitys palvelussuhteen ehtoja koskevaan
sopimukseen.
12.5.3 Tehtävät
Toimitusjohtajan/isännöitsijän tehtävänä on mm.:
- hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti;
- toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa;
- tarvittaessa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai
laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana:
- huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta
järjestämisestä;
- antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien
hoitamiseksi;
- huolehtia siitä, että yhtiön kaupparekisteritiedot ovat ajan tasalla;
- huolehtia siitä, että yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat ajan tasalla;
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huolehtia siitä, että konserniohjeissa luetelluista asioista on ennen yhtiön sisäistä
päätöksentekoa tiedotettu konsernijohdolle ajoissa;
edustaa yhtiötä tehtävissään kuuluvissa asioissa.

Osakeyhtiölain 17 §:n mukaan toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu
huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen
valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista
haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto
toimista.

12.6

Esteellisyys ja riippumattomuus

Esteellisyyskysymyksissä sovelletaan sitä, mitä hallinto- ja osakeyhtiölaissa esteellisyydestä
säädetään. Hallituksen keskeinen tehtävä on valvoa yhtiön toimivan johdon toimintaa.
Valvonnan edistämiseksi hallituksen jäsenten on oltava yhtiöstä aidosti riippumattomia.
Toimitusjohtaja ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä.

12.7

Palkkiot ja palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota. Palkkioista päättää yhtiökokous. Konserniyhtiöissä
kokouspalkkioiden tulee olla linjassa kunnan kokouspalkkioiden kanssa.

12.8

Raportointi

Hallituksen on huolehdittava, että yhtiössä on toimiva johtamisjärjestelmä ja säännöllinen
raportointi, joka on suhteessa liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen.
Tytäryhteisöjen tulee järjestää kirjanpitonsa siten, että sen perusteella voidaan laatia kuntalain
mukainen konsernitilinpäätös. Tytäryhteisöt toimittavat tilinpäätöstiedot emokunnan antaman
aikataulun mukaisesti.
Konsernitilinpäätös sisältää
- konsernituloslaskelma
- konsernitaseen
- konsernin rahoituslaskelman sekä
- niiden liitetiedot, jotka sisällytetään kunnan tasekirjaan.
Yhtiöiden talousarvio laaditaan koskemaan toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita kunnan
antaman aikataulun ja muun ohjeistuksen mukaisesti. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan
kunnalle osavuosikatsauksien yhteydessä.
Tytäryhteisön toimitusjohtajan ja hallituksen tulee tiedottaa kunnanjohtajaa tytäryhteisön
olennaisista tapahtumista, joilla voi olla merkitystä kuntakonsernin taloudellisen aseman
arvioimisessa tai toiminnan tuloksen laskemisessa.
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12.9

Tiedottaminen ja viestintä

Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai
säätiön toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista tehtävää. Yhteisön on annettava tiedotusta
varten kunnan keskushallintoon tiedotuksesta vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset tiedot.
Ennen tietojen antamista yhteisön on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle
haittaa.
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä
kunnan puolella kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin
asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä
koskevissa asioissa tulee huomioida kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja
salassapitosäännökset.
Kuntalain 116 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on
annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen
toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

12.10 Tietojensaantioikeus
Kunnan tilintarkastajalla on kuntalain 124.2 §:n mukaan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä
asioista kunnan viranomaisten lisäksi myös suoraan kuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä,
mikäli tilintarkastaja pitää tietoja tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.
Tarkastuslautakunnalla on toimielimenä kuntalain 124.1 §:n mukaan oikeus saada tietoja salassa
pidettävistä asioista, mikäli se katsoo ne tarpeelliseksi arviointitehtävän hoitamiseksi. Tietojensaantioikeus on rajattu koskemaan kunnan hallussa olevia asiakirjoja; tarkastuslautakunta ei voi
esimerkiksi pyytää asiakirjoja suoraan kunnan tytäryhteisöiltä. Tarkastuslautakunnassa tietojen
saantioikeus ei päde yksittäisellä jäsenellä, vaan tällöin sovelletaan luottamushenkilön tietojensaantioikeutta.
Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja
sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ei
ulotu kunnan tytäryhteisöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä tarkoitettuja kunnan
viranomaisia.
Kunnan sisäisten tarkastajien osalta tiedonsaantioikeuteen sovelletaan sisäisen valvonnan
ohjetta.

12.11 Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjojen julkisuus
Yhtiössä noudatetaan osakeyhtiölakia. Yhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, kunnan
luottamushenkilö, konsernijohto tai muu kunnan viranhaltija ei saa paljastaa ulkopuoliselle
yhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa. Yhtiötä koskevaa tietoa ei saa käyttää yhtiön tai
kolmannen osapuolen vahingoksi.
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Yhtiön kunnalle toimittamat asiakirjat ovat julkisia viranomaisen julkisuudesta annetussa laissa
säädetyllä tavalla. Yhtiön hallituksen tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle erikseen, mitkä
kunnanhallituksen käsittelyyn tulevat asiat kuuluvat liiketoimintasalaisuuden piiriin
osakeyhtiölain mukaan.

12.12 Riskien hallinta
Kunnan eri yksiköiden ja koko kuntakonsernin riskienhallinnan ja riskinoton periaatteiden on
oltava selkeät ja niistä päätetään konserniohjeissa. Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään
toimintaan liittyvien riskien hyväksyttävä taso eri toiminnoissa.
Linjauksissa määritellään ne periaatteet, joiden puitteissa toimintaan sisältyvät riskit ovat
hyväksyttäviä. Yksittäisten merkittävien investointi- ja muiden päätösten yhteydessä on tehtävä
riskikartoitus ja suhteutettava päätökseen sisältyvät riskit hyväksyttävään riskitasoon

12.13 Rahoitus, sijoittamien ja takauksen antaminen
Rahoituksen ja rahoitusriskin hallinta on osa konsernijohtamista. Tytäryhteisöt noudattavat
konsernijohdon antamia ohjeita rahoituksen suunnittelussa ja järjestämisessä.

12.14 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 luottamushenkilö)
on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen,
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä, toimitusjohtajana tai sitä
vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka
on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Mikäli esimerkiksi konsernijohtoon kuuluva kunnanhallituksen jäsen tai kunnanjohtaja on
tytäryhtiöiden hallituksen jäsen, hän on esteellinen käsittelemään kunnanhallituksessa asioita,
joissa tytäryhtiö on asianosainen tai sille on mahdollisesti odotettavissa erityistä hyötyä tai
vahinkoa asian käsittelystä. Mikäli hallintosäännöllä on laajennettu konsernijohdon määritelmää,
esteellisyyssäännökset koskevat näin määriteltyä konsernijohtoa. 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 tasapuolinen käsittely
edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.
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12.15 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 hoitamisessa.
Konserniyhteisöjen hallituksen jäsenyydet on perusteltua ilmoittaa aina.
12.16 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 käyttämään
huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Yhtiön
toimintakertomuksessa on myös erikseen ilmoitettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset
yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset ehdot, 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
kirjanpitovelvollisen ja tämän lähipiiriin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia
eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Myös tavanomaisin ehdoin
toteutetuista lähipiiriliiketoimista tulee ilmoittaa liitetiedoissa, jos se on tarpeen oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi. Lähipiirillä tarkoitetaan em. pykälää sovellettaessa lähipiiriä
sellaisena kuin se on määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa.
Kuntakonsernin yhtiöiden on ylläpidettävä ja seurattava yhtiön lähipiirirekisteriä.

13.

Konsernin sisäiset palvelut

13.1

Henkilöstöpolitiikka

Konsernin tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan soveltuvin osin kunnan henkilöstöpolitiikan
periaatteita. Henkilöstön hankinnassa tulee yhteisöjen ottaa huomioon konsernin sisäiset
henkilöstön siirtotarpeet.
Tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa Kuntien eläkevakuutuksessa silloin, kun se on
kunnan edunmukaista eikä tytäryhtiön etu muuta edellytä.

13.2

Hankinnat

Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen on noudatettava julkisista hankinnoista annettua lakia sekä
kunnan hankintaohjetta tilanteissa, joissa yhtiö kuuluu hankintalain piiriin. Konsernin
hankinnoissa pyritään tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön konsernin sisällä.
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Konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee selvittää tukipalveluja (esimerkiksi hallinto-,
taloushallinto-, tietohallinto-, materiaali-, ateria-, ja tilapalveluja) hankkiessaan konsernin muiden
yhteisöjen palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin
nähden. Myös konsernin sisäisiä hankintoja suunniteltaessa hankintasäännösten reunaehdot ja
rajoitukset tulee ottaa huomioon.

13.3

Yhteiset palvelut

Konserniin kuuluvien emon ja tytäryhteisöjen palvelut järjestetään yhteistyössä silloin, kun
yhteistyö parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta ja on toiminnan kokonaisuuden kannalta
edullista ja kun niin sovitaan ja päätetään. Yhteisten palveluiden osalta on otettava huomioon
hankintalain-säädännön asettamat reunaehdot ja rajoitukset.

14.

Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edistää strategisten, toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän hallintotavan
toteutumista sekä niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa.
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista Lapinjärven
kuntakonsernissa. Tytäryhteisöjen hallituksella ja toimitusjohtajalla/isännöitsijällä on vastuu
yhtiön talous sekä toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen riittävän ja toimivan
riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon
valvonnasta ja tuloksellisuudesta toimialallaan.
Tytäryhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhteisössä on määritelty sisäisen valvonnan
toimintaperiaatteet ja menettelyt osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja että yhteisössä seurataan
valvonnan toimivuutta. Tytäryhteisön toimitusjohtajan/isännöitsijän on huolehdittava riittävän
ja toimivan sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä toimivuuden
varmistamisesta. Tytäryhteisöjen hallitusten on huolehdittava siitä, että riskienhallinnan
periaatteet on määritelty ja että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja
niitä seurataan. Tytäryhteisöissä tulee olla hyväksytyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
periaatteet ja ohjeet. Tytäryhteisöjen on laadittava vuosittain yhtiön riskeistä kattava
riskikartoitus ja määriteltävä riskienhallinnan keinot.
Konserniyhteisöjen tulee olla tietoisia niiden toimintaan liittyvistä riskeistä, raportoida
merkittävistä riskeistä ja niiden hallinnan menettelyistä konsernijohdolle.
Yhtiön riskien arvioinnista ja hallinnasta tulee raportoida kirjallisesti tilinpäätöksen yhteydessä
omistajalle. Vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on raportoitava välittömästi
konsernijohdolle kirjallisesti. Riskienhallinnan seuranta kuuluu konsernijohdolle.
Yhteisöjen vakuutusten tulee olla riittävät ottaen huomioon yhteisöjen toiminnan luonne ja
laajuus. Kuntaemo kilpailuttaa vakuutukset ja sen perusteella yhtiöt voivat tehdä omat
päätöksensä vakuutusten hankinnasta. Yhtiöiden on laadittava omat valmiussuunnitelmat
kunnan valmiussuunnitelman liitteeksi.
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Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten.
Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan
henkilön kuultavaksi tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa
paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. Tarkastuslautakunnalla on oikeus
saada nähtäväkseen vain niitä asiakirjoja, jotka liittyvät tarkastuslautakunnan tehtävään ja
tarkoitukseen eli konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisen arviointiin.
Tilintarkastaja tarkastaa konsernitilinpäätöksen sekä antaa lausunnon, onko kunnan ja
kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava
kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen
järjestämiseen liittyvää syytä.

15.

Konserniohjeen voimaantulo

Konserniohje tulee voimaan 1.1.2020 alkaen ja korvaa 1.1.2009 voimaan tulleen konserniohjeen.
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