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Pirkkalan kunnan konserniohje

Kuntalaki 47 § Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje

”Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan 

huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan 

edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.  

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen 

omistajaohjaukseen.

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 § Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. 

Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa 

konsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan 

johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.
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2 § Soveltamisala

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä niiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja 

kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen 

periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä soveltuvin osin.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n 

tarkoittama määräysvalta.

Kunnan konserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt:

 Pirkkalan Jäähalli Oy

 Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus

 Kiinteistö Oy Pirkkalan lautamies

Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

 Pirkanmaan liitto

 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

3 § Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Konserniohjeen hyväksyy valtuusto.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksessa 

sekä muiden kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla 

tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. 
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4 § 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 kunnanhallitukselle.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon 

oikeudellista asemaa tai vastuuta.

5 § Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden 
toimivallanjako

Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kunnan hallintosäännössä.
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6 § Kuntakonsernin talouden ja investointien 

suunnittelu ja ohjaus

Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on 

johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.

Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden 

lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että 

tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen 

taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin.

Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto 

pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kunnan 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 silloin kun tytäryhteisöllä on ko. asioista olennaista raportoitavaa. Tämän 

lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä 

muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä 

sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla.

7 § Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä 
riskienhallinnan järjestäminen

Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin 

taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön 

tulee seurantaa varten raportoida kunnalle vuosittain 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 
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toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä 

konsernijohdolle.

Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä 

poikkeamiseen ole erityistä syytä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja 

tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain 

mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää 

kirjanpitotapaa. Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista 

varten. Taloushallinto antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista 

tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista 

tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa.

8 § Kunnan luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuden 
turvaaminen

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 

kansliapäällikölle.  

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.  
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9 § Velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen 
päätöksentekoa

Yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian 

valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/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

 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, 
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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.

10 § Konsernin sisäiset palvelut

Hankintalainsäädännön mukainen hankintojen kilpailutusvelvollisuus koskee kunnan 

tytäryhteisöjä. Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tulee hyödyntää kunnan asiantuntemusta. 

Tytäryhtiöt voivat käyttää Kuntien Hankintayhtiö KuHa Oy:n hankintasopimuksia.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee selvittää tukipalveluja (esimerkiksi hallinto-, taloushallinto-,

tietohallinto-, materiaali-, ateria-, tilapalveluja) hankkiessaan konsernin muiden yhteisöjen sekä 

emokunnan tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin 

vaihtoehtoihin nähden. Tytäryhteisöille voidaan tarvittaessa antaa sitovia ohjeita sisäisten 

palvelujen käytöstä, mikäli se katsotaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta tarpeelliseksi.

11 § Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja 
nimittäminen

Kunnanhallitus päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin.  

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä 

liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi.

S i v u  | 9
id 3355191 Konserniohje 1.2.2022 alkaen



12 § Kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja 
johtamistapa

Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhteisössä 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.

13 § Tiedottaminen

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 tulee varmistaa, että kunnalla on riittävät tiedot kunnan 

tiedottamisvelvoitteen toteuttamiseksi. 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 julkiseksituloa. Yhteisöjä 

koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön puolesta hallitus 

ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tiedottamisessa ja 

tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kunnan yleiset 

tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset.
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14 § Kuntakonsernin tarkastus ja sisäinen valvonta

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö. Kaikkiin kunnan 

tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös 

toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä.

Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettamien 

tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. 

Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan 

henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa 

haltuunsa samaa salassa pidettävää tietoa sivullisille.

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 on huolehdittava riittävän ja 

toimivan sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä toimivuuden 

varmistamisesta.

15 § Tietosuoja- ja tietoturva

Kunnan tytäryhteisön on huolehdittava tietosuojan asianmukaisesta noudattamisesta ja 

tietosuojalainsäädännön asettamien normien mukaisesta toiminnasta. Tytäryhteisön tulee kyetä 

toimittamaan kunnalle tarvittaessa pyydetyt tietosuojaselvitykset tai muut vastaavat asiakirjat. 

Tytäryhteisön tulee varmistaa, että käytettävissä olevat tietojärjestelmät tietoturvan kannalta 

asianmukaisesti toteutettuja. Tytäryhteisöjen tulee noudattaa soveltuvin osin kunnan 

tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja ohjeita.
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16 § Takauksen antaminen ja lainanotto

Valtuusto päättää kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille myönnettävistä takauksista, 

takausprovisioista sekä pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä kuntalain 129 §:n säädösten 

puitteissa. 

Lainanotossa tytäryhteisöt hyödyntävät kunnan rahoitusasiantuntemusta. 

17 § Omistajaohjaus osakkuusyhteisöjen kokouksissa

Kunnan osakkuusyhteisöihin nimettyjen kunnan edustajien tulee huolehtia, että kokouksesta on 

tieto kunnanhallituksella ja varmistaa samalla myös mahdollinen omistajaohjaus kokouksiin. 

Mikäli edustaja itse on estynyt osallistumasta kokoukseen, tulee asiasta ilmoittaa, jotta kunta voi 

tarvittaessa nimetä hänen sijaansa toisen edustajan.

Käytännössä yhteydenotto ao. asioissa tehdään kansliapäällikölle tai hallintojohtajalle.
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