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Seinäjoen kaupungin konserniohje 
 

1     Yleisosa 
 

1.1  Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 
 

Kuntakonserni 
 
Kuntakonserni on määritelty kuntalaissa (410/2015) kirjanpitolain konsernimääritelmän 
mukaisesti. Kuntalain 6 §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997)   
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen 
muodostaa kuntakonsernin. 
 
Kunnan tytäryhteisöä koskevia säännöksiä sovelletaan myös kunnan määräysvallassa 
olevaan säätiöön. 
 
Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön 
muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden 
kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa 
yhteisössä (tytäryhteisö). Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöltä 
yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. 
Tytäryhteisöä koskevia säädöksiä sovelletaan myös kunnan määräysvallassa olevaan 
säätiöön. 
 
 
Emoyhteisö 
 
Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on kuntakonsernin emoyhteisö. Emoyhteisöasema 
perustuu määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. 
 
 
Tytäryhteisö 
 
Kunnan tai kuntayhtymän tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, 
liikelaitoskuntayhtymiä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kunnalla tai 
kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on 
määräysvalta. 
 
 
Kuntayhtymä 
 
Kuntayhtymä yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on 
kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista, sekä siitä, miten kunnan äänivaltaa on 
sopimuksilla rajoitettu. Vastaavalla tavalla myös liikelaitoskuntayhtymä yhdistellään aina sen 
jäsenten konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymä, joka ei ole kunnan tai kuntayhtymän 
tytäryhteisö, ei kuulu kuntakonserniin, mutta sen tilinpäätös yhdistellään aina kunnan ja/tai 
kuntayhtymän konsernitilinpäätökseen. 
 
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen aina suhteellisella 
menetelmällä, vaikka kunnalla olisi määräysvalta kuntayhtymässä. Käytännössä jäsenten 
äänivaltaa on kuntayhtymän perussopimuksessa usein rajoitettu siten, ettei yksittäisellä 
jäsenellä ole määräysvaltaa kuntayhtymässä. 
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Konserniyhteisö 
 
Konserniyhteisöllä tarkoitetaan emoyhteisönä toimivaa kuntaa sekä sen tytäryhteisöä. 
 
 
Omistusyhteysyhteisö 
 
Omistusyhteysyhteisö on kuntakonserniin kuulumaton yhteisö, jossa kunnalla on sellainen 
omistusosuus, joka luo kunnan ja yhteisön välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu 
edistämään kunnan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimintaa. Jollei 
kunta muuta näytä, yhteisöä pidetään omistusyhteysyhteisönä, jos kunnalla on vähintään 
viidesosa yhteisön osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta.  
 
Omistusyhteysyhteisö voi olla kyseessä myös silloin, kun omistusosuus on alle viidesosa, jos 
pysyvä yhteys syntyy esimerkiksi hallituksen jäsenyyden kautta. 
 
 
Osakkuusyhteisö 
 
Osakkuusyhteisö on omistusyhteysyhteisö, jossa konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden 
samaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on huomattava vaikutusvalta 
liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, mutta joka ei kuulu kuntakonserniin. Jollei kunta 
muuta näytä, omistusyhteysyhteisöä pidetään osakkuusyhteisönä, jos kunnalla on vähintään 
viidesosa ja enintään puolet omistusyhteysyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta 
äänimäärästä. Ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia äänestysrajoituksia 
eikä osakkuusyrityksellä itsellään tai sen tytäryrityksellä olevia ääniä. 
 
Huomattava vaikutusvalta merkitsee sitä, että konserniyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa 
toisen yhteisön taloudellisten ja operatiivisten päätösten tekemiseen, mutta sillä ei kuitenkaan 
ole konsernin suhteelle ominaista määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta voi puuttua yli 
viidesosan äänioikeudesta huolimatta esimerkiksi silloin, kun kaikki muut osakkeet tai osuudet 
omistaa yksi tai omistus on tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi. 
 
Konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta 
sekä oman pääoman muutoksesta yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen. 
 
 
Yhteisyhteisö 
 
Sellaista osakkuusyhteisöä tai työyhteenliittymää, jonka kunta tai sen tytäryhteisö omistaa 
tasaosuuksin kuntakonserniin kuulumattoman yhteisön kanssa siten, että myös äänivalta 
tässä yhteisössä jakautuu tasan omistajien kesken, nimetään yhteisyhteisöksi. Yhteisyhteisö 
merkitään kunnan konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisön tavoin. 

 
 

1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 

Konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle Seinäjoen kaupungin tavoitteiden 
mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja 
tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja 
kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja 
kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. 
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1.3  Konserniohjeen soveltamisala 
 
Konserniohje koskee Seinäjoen kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. 
Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että 
kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.  
 
Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n 
tarkoittama määräysvalta. Kaupungin osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 
8 §:ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. Kuntayhtymät ovat kuntalain 
(410/2015) 55 §:ssä tarkoitettuja oikeushenkilöitä. 
 
 
1.4  Konserniohjeen käsittely ja sen hyväksyminen 
 
Valtuusto päättää kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaisesti konserniohjeesta. 
 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja 
hallituksessa sekä muiden kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa 
toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen 
kokonaisuudessaan. 
 
 
1.5  Konserniohjeen sitovuus 
 
Kaupunkikonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa 
tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, 
sopimuksista tai säännöistä muuta johdu. 
 
Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki 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 kaupungin konsernijohdolle. 
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon 
oikeudellista asemaa tai vastuuta. 
 
 
1.6  Konsernin ohjaus ja johtaminen 
 
Konsernijohto, sen tehtävät sekä toimivalta on määritelty Seinäjoen kaupungin 
hallintosäännössä. 
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1.7  Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä 
 
Kaupunginhallitus päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. 
Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja 
miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli 
se on kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. 
  
Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä 
liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

 
 
2    Talousosa 
 
 

2.1  Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus 
 
Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on 
johdettu kaupunkistrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön 
liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista 
ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyöntuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään 
varmistamaan, että tytäryhteisöjentoiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. 
Tytäryhteisöjentaloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. 
Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto 
pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
 
Kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon 
kaupunkikonsernintalouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee 
toimittaa kaupungille 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 mainittujenyhteisöjen liiketoiminnassa ja 
toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä 
tavalla. 
 

 
2.2  Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskien hallinnan järjestäminen 
 
Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle 
kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen 
tarvittavat tiedot. 
 
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön 
tulee antaa seurantaa varten kaupungille puolivuosittain raportti 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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Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä 
poikkeamiseen ole erityistä syytä. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja 
tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain 
mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä 
hyvää kirjanpitotapaa. 
 
Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kaupungille tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. 
Konsernijohto tai muu konsernijohdon määrittelemä taho antaa tarkemmat ohjeet 
konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon 
määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomus-tietojen 
ilmoittamisessa. 

 
 

2.3  Takauskysymykset 
 
Mikäli yhteisö pyytää lainalle kaupungin takausta, tulee tämän takauspyynnön yhteydessä 
laatia selvitys yhteisön liiketoiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä takaukseen mahdollisesti 
sisältyvistä riskeistä, jotka saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon takauspäätöstä tehtäessä. 
Yhteisö ei ilman kaupunginhallituksen lupaa saa antaa takauksia tai käyttää omaisuuttaan 
muiden velkojen vakuutena. 
 
Takausten myöntämisessä, vaadituista vastavakuuksista ja takausprovision perimisessä 
noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja valtuuston hyväksymiä periaatteita. 
 

 
2.4  Yhteisöjen sijoitustoiminta 
 
Ne tytäryhteisöt, joiden rahoitus- ja sijoitustoiminnan keskittämisestä voidaan saada 
merkittävää taloudellista hyötyä, järjestävät sijoitustoiminnan kaupungin taloushallinnon kautta 
tai yhteistyössä sen kanssa. Taloushallinto määrittää ne tytäryhteisöt, euromääräiset rajat ja 
menettelytavat, joiden mukaan tämä sijoitustoiminta järjestetään. Tytäryhteisöjen 
sijoitustoiminnasta raportoidaan kerran vuodessa kaupunginhallitukselle. 
 
 
 

3    Kaupunkikonsernin tarkastus 
 

Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö, ellei tästä 
poikkeamiseen ole tytäryhteisöjen suureen lukumäärään tai muuhun tarkastuksen 
järjestämiseen perustuvaa syytä. Kaikkiin kaupungin tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, 
vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia 
tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 
 
 
3.1  Tarkastuslautakunta 
 
Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston 
asettaminen tavoitteiden toteutumisen ja kaupunkikonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. 
Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan 
henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa 
haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. 
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3.2  Sisäinen tarkastus 
 
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät 
tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja. Sisäisen 
tarkastuksen henkilöstö ei saa paljastaa sivulliselle haltuunsa mahdollisesti saamaansa 
salassa pidettävää tietoa. 
 
 
3.3  Tietojärjestelmät 

 
Tavoitteena on, että Seinäjoki-konsernissa käytetään samoja järjestelmiä sekä noudatetaan 
yhteisiä tietohallinnon strategioita ja toimintaohjeita. Konserniyhteisön tietojärjestelmät 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa, silloin siihen on 
mahdollisuus. 

 
 

3.4  Tilat 
 
Kaupungin tilahallinto koordinoi kaupungin tilojen käyttöä. Seinäjoki-konsernin yksiköt 
sijoittuvat ensisijaisesti omiin tai kaupunkikonsernin omistamiin tiloihin. Ulkoisten tilojen 
vuokraamiseen on oltava konsernijohdon suostumus. Konsernissa käytetään yhtenäisiä 
kiinteistövuokrausperusteita. 

 
 

3.5  Hankintapalvelut 
 
Tytäryhteisöjen hankinnat kuuluvat pääsääntöisesti julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. 
Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä 
ostajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Tytäryhteisöjen tulee 
säännöllisesti neuvotella kaupungin hankintavastuuIlisten kanssa tarkoituksenmukaisen 
yhteistyön aikaansaamiseksi hankinnoissa. 

 
 

3.6  Yhteisöjen rahoituksen järjestäminen 
 
Seinäjoki-konsernin rahoitus järjestetään mahdollisuuksien mukaan keskitetysti siten, että 
voidaan päästä Seinäjoki -konsernin kokonaisedun kannalta parhaaseen lopputulokseen. 
Tytäryhteisöjen tulee selvittää lainoitustarpeensa kaupungille ja sopia taloushallinnon kanssa 
lainoituksen järjestämistavasta. 
 
Kaupunkikonsernin rahoitusaseman puitteissa toteutetaan konsernin sisällä lainoitusjärjestelyjä 
niin, että konsernin kokonaisuuden kannalta väitetään tarpeettomat rahoituskustannukset. 

 
 

3.7  Riskienhallinta 
 
Koko Seinäjoki-konsernissa noudatetaan yhtenäistä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa, jolla 
määritellään ne periaatteet, joiden mukaan vahinkoriskejä siirretään vakuutusyhtiön 
vastattavaksi 
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4    Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa 
 

Yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava 
jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupungin konsernijohdon kanta seuraaviin 
toimenpiteisiin: 
• tytäryhteisön perustaminen 
• yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen asioihin, jotka 

olennaisilta osin poikkeavat kaupunkistrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille 
asetetuista tavoitteista 

• yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön 
tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kaupunkiin 

• 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 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. 
 
 
 

5    Konsernin sisäiset palvelut 
 
Henkilöstöosa 

 
5.1  Peruslinja 
 
Henkilöstöpolitiikan koko Seinäjoki-konsernissa tulee peruslinjaltaan olla kaupungin 
henkilöstöpoliittisen ohjelman ja sen perusteella tehtyjen päätösten mukaista. 
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5.2  Resurssien tehokas hyödyntäminen 
 
Henkilöstöä hankkiessaan tulee yhteisön ottaa huomioon Seinäjoki-konsernin sisäiset 
henkilöstön siirtotarpeet. Vapaana olevat työpaikat on ilmoitettava kaupungille. 

 
 

5.3  Palkkaus 
 
Palkkauksessa ja muissa sopimuksenvaraisissa asioissa noudatetaan kaupungin kanssa 
yhtenäisiä periaatteita. 

 
 

5.4  Koulutus 
 
Konsernin keskitetty koulutus on koko Seinäjoki-konsernin käytössä. 

 
 

5.5  Johtaminen 
 

Johtaminen on avointa ja yhteistyöhön kannustavaa. Johtamisen tulee tukea henkilöstön 
osallistumista, luovuutta ja itsenäistä työotetta. Esimiesten rekrytoinnissa korostetaan erityisesti 
henkilöstöjohtamistaitoja. 

 
 

5.6  Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 
 

Henkilöstön osaamista ja sen ylläpitämistä arvostetaan ja tuetaan. Ammattitaitoa kehitetään 
suunnitelmallisesti organisaation oman täydennyskoulutuksen ja itsenäisen opiskelun 
tukemisen kautta. Kaupungin henkilöstökoulutustarjonta on myös tytäryhteisöjen käytettävissä. 
Henkilöstön ja organisaation osaamistarpeita arvioidaan esimiesten ja alaisten välisillä, 
säännöllisillä kehityskeskusteluilla. 

 
 

5.7  Eläkevakuuttaminen 
 
Eläkevakuuttaminen järjestetään Kevassa, jollei poikkeamiseen ole erityistä syytä. 
Poikkeamisesta on sovittava erikseen konsernijohdon kanssa. 
 
 
5.8.  Työnantajajärjestöön liittyminen 
 
Konserniyhtiöt kuuluvat Avaintyönantajat Avainta ry:hyn, jollei poikkeamiseen ole erityistä 
syytä, poikkeamisesta on sovittava erikseen konsernijohdon kanssa. 
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6     Tiedottaminen 
 
 

6.1   Tiedottamisen periaatteet 
 
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kaupungin on tiedotettava kaupungin toiminnasta asukkaille, 
palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kaupungin toiminta käsittää kaupungin ja 
kaupunkikonsernin osallistumisen yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimukseen ja 
rahoittamiseen perustuvan toiminnan.  
 
Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kaupungille 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 kaupunkia ennen merkittävän asian julkiseksituloa.  
 
Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoita. 
 
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön 
puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus ja kaupungin-
johtaja. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee 
huomioida kaupungin yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus ja salassapitosäännökset. 
 

 
 
7    Kaupungin luottamushenkilöiden tietojen saantioikeus 
 

Kaupungin luottamushenkilöllä on oikeus saada kaupungin 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. 
 
 

 
8     Kaupungin tytäryhteisöjen 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 kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja 
tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten. 
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto ja 
tytäryhteisöjen hallitukset. 
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Tytäryhteisöjen hallitusten tulee tutustua kaupungissa ja tytäryhteisön hallituksessa 
hyväksyttyyn ohjeeseen ja noudattaa sitä hallitustyöskentelyssään. (Tytäryhteisön hallituksen 
puheenjohtajan tulee huolehtia hallituksessa hyväksytyn ohjeen antamisesta uudelle 
toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille heidän tultua valituksi tehtävään). 
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa myös yleisohjeena kaupunkia 
yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta käyttäviä. 
 
 
 

9    Ohjeiden voimaantulo 
 
Nämä konserniohjeet tulevat voimaan 1.3.2018 ja ne korvaavat valtuuston aikaisemmin 
hyväksymät konserniohjeet. 
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