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Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan 
huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

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.

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.

Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien 
omistajaohjauksessa. Konserniohjeen tavoitteena on, että kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöt, 
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kuntayhtymät ja muut kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt toteuttavat valtuuston hyväksymiä ja 
asettamia tavoitteita. 

Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden 
lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun 
tehostamiseen. 

Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Konserniohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa 
sekä muiden kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla 
tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. 

Tätä ohjetta sovelletaan kulloinkin konserniin kuuluviin yhteisöihin. Lista yhteisöistä päivitetään 
talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä vuosittain.

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.

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 konsernijohdolle.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista 
asemaa tai vastuuta.

Konserniohjeen noudattamista valvoo konsernijohto.
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Kaupungin omistajapolitiikka 

Kunnan omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kunnan pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa 
kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon 
suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla ohjataan 
käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta koskevaa 
päätöksentekoa kunnassa. 

Omistajapolitiikassa määritetään kunnan strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan sitoutuneen 
pääoman tuottotavoitteet ja tavoitteet sekä määritellään vastuut omaisuuden käytössä ja 
omistukseen liittyvässä raportoinnissa. 

Kuntakonserni 

Kuntakonserni määritellään Kuntalain 6 §:ssä kirjanpitolain konsernimääritelmän mukaisesti. 
Juridinen kuntakonserni sisältää kunnan oman organisaation, mukaan lukien kunnan liikelaitokset, 
sekä yhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta tai kunnan tytäryhteisöllä on määräysvalta.

Kunta on kuntakonsernin emoyhteisö ja kunnan tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla yksin 
tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. 

Kirjanpitolaissa määräysvallalla tarkoitetaan lähinnä tilannetta, jossa emoyhteisöllä on oikeus 
käyttää yli puolta kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai 
oikeus nimittää tai erottaa enemmistö kohdeyrityksen hallituksen tai siihen verrattavassa olevan 
toimielimen jäsenistä. 

Edellä mainittujen yhteisöjen lisäksi kuntayhtymät voivat olla kunnan tytäryhteisöjä. Kunnalla voi 
olla määräysvalta myös säätiössä.

Kuntayhtymien perussopimuksessa on yleensä rajattu yksittäisen jäsenen äänivaltaa siten, ettei 
kukaan jäsenistä käytä yli puolta kaikista äänistä. Kuntayhtymä ei tällaisissa tapauksissa ole 
minkään kunnan tytäryhteisö. 

Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 § tarkoittamaa 
omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä.
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Konsernijohto 

Ikaalisten kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan konsernijohdon muodostavat 
kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja. Hallintosäännön mukaan konsernijohdon 
tehtävät jakautuvat seuraavasti:

Kaupunginhallitus 

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja
valmistelusta valtuustolle, 

2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja 
konsernivalvonnan, 

3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen 
työnjaon, 

4. antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja 
taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä, 

5. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun 
toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä

6. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa.
7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee 

niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle,
8. antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, kun kyseessä on ei-

kiireellinen asia
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista,
10. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
12. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kaupungin 

toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, 
13. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, 

valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, 
14. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit 

tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja 
mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä

15. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallinta koskevan toimintakertomukseen otettavan 
osion.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella 
myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Kaupunginjohtaja 
antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, kun kyseessä on 
kiireellinen asia.

Muiden konsernijohtoon nimettyjen viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella 
omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja 
toimintaan.
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Omistajanohjaukseen vaikuttavat muut tahot:

Kaupungin edustajat 
- toimivat tytäryhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston yhteisölle asettamat 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 
- vastaavat toimialaansa kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seurannasta ja 

tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia sekä raportoivat tarvittaessa konsernijohdolle. 

Tarkastuslautakunta 
- Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kuntakonsernia koskevien tavoitteiden 

asetteluja. 

Kuntatarkastaja 
- Tarkastaa konsernitilinpäätöksen.

Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. 

Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on 
johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. 
Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua näihin tavoitteisiin. Tällä varmistetaan, että 
tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Konsernijohto neuvottelee 
tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä ja pyrkii 
tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista

Kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden 
vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen 
edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen 
toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa 
tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen 
yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon 
tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee 
antaa seurantaa varten kunnalle konsernijohdon vaatimalla tavalla raport sille asetettujen 
tavoitteiden toteutumisesta, 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 realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä konsernijohdolle. 
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Tytäryhteisöllä on oltava kalenterivuotta vastaava tilikausi. Erityisestä syystä kaupunginhallitus voi 
hyväksyä poikkeavan tilikauden tilapäiseksi käytännöksi.

Konsernitilinpäätökseen kuuluvat konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernin 
rahoituslaskelma sekä tarvittavat liitteet. Tytäryhteisöjen on toimitettava tilinpäätöksen yhteydessä
seuraavat raportit konsernitilinpäätöksen laatimista varten: 

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa 
- selvitys rahoitusasemasta ja sijoitustoiminnasta 
- selitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta 
- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat. 

Konserniin kuuluvissa yhteisöissä noudatetaan kuntalain ja kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja 
tilinpäätösperiaatteita sekä määräyksiä.

Vuosiraportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä 
suunnitelmasta, talousarviosta ja rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi 
konsernijohdolle. Tytäryhteisön on annettava konsernijohdon pyynnöstä muitakin selvityksiä 
toiminnastaan ja taloudestaan.

Konsernin tytäryhteisöjen on noudatettava toiminnassaan soveltuvin osin kaupungin 
henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöstrategian periaatteita. 

Tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa Kuntien eläkevakuutuksessa silloin, kun se on 
kaupungin edun mukaista eikä tytäryhteisön etu muuta edellytä. 

Kuntakonsernissa noudatetaan yhdenvertaista ja kannustavaa palkkapolitiikkaa.

Konsernin sisäiset palvelut

Konsernipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joita konserniyhteisö tuottaa keskitetysti muille 
konserniin kuuluville yhteisöille. Konsernipalveluissa on otettava huomioon hankintalainsäädännön
asettamat reunaehdot ja rajoitukset. Tytäryhteisön on selvitettävä konsernijohdon kanssa 
etukäteen konsernipalvelujen käyttö. 

Keskitettyjä toimintoja voivat olla mm. maksuliikenne, riskien hallinta, vakuutusten kilpailutus, 
tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan järjestäminen, vieraan pääoman hallinta sekä tukipalvelut. 

Päätös keskitettyjen toimintojen käyttämisestä tehdään erikseen kussakin tytäryhteisössä 
konsernijohdon ohjeistuksen mukaisesti. 

Hankintalainsäädännön mukainen hankintojen kilpailuttamisvelvollisuus koskee kunnan 
tytäryhteisöjä. Konsernin sisäisiä hankintoja suunniteltaessa hankintasäännösten määräykset on 
otettava huomioon. Tarkemmat ohjeet sisältyvät kunnan hankintaohjeisiin. 
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Tytäryhteisöjen on selvitettävä hankintayhteistyön edellytykset kunnasta ennen hankintojen 
toteuttamista. Päätös hankintayhteistyöhön osallistumisesta tehdään erikseen kussakin 
tytäryhteisössä.

Kaupungin hankintaohjeissa annetaan tarvittaessa yksityiskohtaisemmat määräykset hankintojen 
menettelytavoista, yhteishankinnoista ja hankintavaltuuksista. 

Hankintalainsäädäntö koskee vain hankintoja. Merkittävien käyttöomaisuushyödykkeiden ja – 
arvopapereiden luovutuksista on neuvoteltava konsernijohdon kanssa. 

Tytäryhteisöjen on noudatettava konsernijohdon antamia ohjeita sijoitustoiminnan 
järjestämisessä. Sijoitusten onnistumisesta vastaa ensisijaisesti tytäryhteisön päätösvaltainen 
toimielin. 

Takauksen ja vakuuden antamisesta on neuvoteltava konsernijohdon kanssa ennen asian 
käsittelemistä hallintoelimissä. 

Takauksista päättäminen kuuluu valtuuston toimivaltaan ja siitä on säännös Kuntalain 129 §:ssä.

Kunta voi lähtökohtaisesti taata tytär- tai osakkuusyhteisöjen ottolainoja, mikäli se alentaa 
lainakustannuksia tai tytäryhteisöllä ei ole muita vakuuksia tai vakuudet eivät ole riittäviä. 

Tytäryhteisö ei ilman konsernijohdon lupaa voi myöntää takauksia tai käyttää omaisuuttaan 
vakuutena. 

Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, 
että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. 

Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla voidaan saavuttaa haluttu kokonaisriskin taso verrattuna 
yhtiön riskinottokykyyn niin, että yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus ei vaarannu. 

Kuntakonsernissa noudatetaan kaupungin ja tytäryhteisöjen kesken yhtenäistä 
riskienhallintapolitiikkaa. Tytäryhteisöjen on neuvoteltava riittävän ajoissa konsernijohdon kanssa 
riskianalyyseihin ja riskien vakuuttamiseen liittyvistä asioista. 

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yhteisön toiminta on 
tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita 
noudatetaan. 

Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta 
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Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta järjestetään kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. 

Tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajan vastuulla on sisäisen valvonnan rakenteiden 
luominen omassa organisaatiossaan. 

Tytäryhteisöjen hallitusten tulee hyväksyä yhtiölle sisäisen valvonnan ohjeet ja pitää ne ajan 
tasalla. Yhteisön hallituksen on valvottava sisäisen valvonnan toteutumista ja ohjeiden 
noudattamista. 

Emoyhteisön konsernivalvonta

Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnassa vastaa kaupunginhallitus ja sen valvontavastuu on
kaupunginjohtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. 

Suurtuotteista vastaavat viranhaltijat vastaavat omalla toimialallaan valvonnan toteuttamisen 
organisoinnista ja siitä, että sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin 
toimintarutiineihin. 

Tytäryhteisön toiminnan seurannassa käytettävät mittarit ja tunnusluvut 

Tunnusluvut ja mittarit, joilla tytäryhteisöjen toiminnan kannattavuutta, vaikuttavuutta ja talouden 
tilaa kuntakonsernissa arvioidaan, määritellään vuosittain talousarvion tavoiteasetannan 
yhteydessä ottaen huomioon kunkin tytäryhteisön toiminnan erityispiirteet. 

Tytäryhteisöjen tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan tehtävät 

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan 
tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen 
liittyvää syytä, esimerkiksi kuntakonsernin suuri koko. Konserniyhteisöjen tilintarkastus on 
kuitenkin järjestettävä kohdeyhteisön yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan 
määräyksen sekä ao. konserniyhteisöä koskevien tilintarkastussäännösten edellyttämällä tavalla. 
Kuntalain 122 § 2 momentin mukaiset poikkeukset päättää tarkastuslautakunta.

Kaikkiin kaupungin tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset 
sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden 
tarkastamista varten.

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa 
säädetään. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. 

Kuntalain 124 §:n mukaan kunnan tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten 
estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta ja kuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä 
tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita hän pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. 
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Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi konsernitilinpäätöksen oikeellisuuden varmistamiseksi, silloin 
kun tilintarkastaja ei toimi tytäryhteisön tilintarkastajana.

Velvollisuus hankkia kaupungin kanta ennen päätöksentekoa

Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä konsernijohdon 
kannanotto asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kaupungin 
toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. 

Tytäryhteisön johdon tulee toimia huolellisesti ja yhteisön edun mukaisesti. Lopullinen päätösvalta 
ja vastuu erillistä kannanottoa koskevassa asiassa on aina yhteisön omalla päätöksentekoelimellä, 
vaikka konsernijohdon kannanotto päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä. 

Yhteisön hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan on hankittava jo asian 
valmisteluvaiheessa kirjallinen konsernijohdon 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 hankintalainsäädäntöön tai 
oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan

- hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta, jos esitetään osingonjakoa
- 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 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

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

hakeutuminen.
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Kirjallinen kanta voidaan hankkia sähköpostitse.

Konsernijohto antaa yhtiökokousedustajille ohjeet mm. hallitusehdokkaiden nimeämisestä. 
Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita 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 riittävä 
liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvä hallinto ja johtamistapa

Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamistavan 
periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, 
riittävä avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja 
että kuntien omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti 
kuntakonsernin kokonaisetu turvaten. Ohjeen hyväksyy tytäryhteisöjen hallitukset.

Tytäryhteisöjen on laadittava hallituksen työskentelyä ohjaava työjärjestys sekä 
hallitustyöskentelyn arviointivelvoitteet. 

Tytäryhtiön hallituksen on sallittava konsernijohtoon kuuluvalle erikseen nimetylle henkilölle 
läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhteisön kokouksiin.

Tiedottaminen ja kaupungin luottamushenkilöiden tiedonsaannin 
turvaaminen 

Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, palvelujen 
käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin 
kunnan osallistumisen yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen 
perustuvan toiminnan.

Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kaupungin keskushallintoon tiedotuksesta 
vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön tai säätiön 
on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa.

Yhteisön tai säätiön on myös oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan. 
Yhteisön tai säätiön on informoitava kuntaa ennen merkittävän asian julkiseksi tuloa. Yhteisön 
tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoita.

Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön puolesta 
hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. 
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Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kaupungin 
yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset.

Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta sen hallussa olevia 
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 
konsernijohdolle.

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, 
koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten. 
Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kaupungin eri 
asukasryhmien tarpeet.

Konserniohjeen voimaantulo 

Konserniohje tulee voimaan 1.1.2018.

Konserniohjeet on hyväksyttävä viivytyksettä jokaisen Ikaalisten kaupungin tytäryhteisön 
yhtiökokouksessa, jonka jälkeen ne sitovat tytäryhteisöä. 

Tämä konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.12.2017.
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