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1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 
 Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin 

kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle, toimialamääritte-
lylle, hyvälle johtamis- ja hallintotavalle, hyvälle henkilöstö-
johtamiselle ja raportoinnille kunnan tavoitteiden mukaisesti. 
Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisö-
jen, liikelaitosten ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. 
 
Lisäksi konserniohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehos-
taa konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen johtamis- ja hallintokäy-
täntöjä ja siten varmistaa riittävää avoimuutta ja tiedonkul-
kua, tulostietojen oikeellisuutta, sisäisen ja ulkoisen valvon-
nan riittävyyttä ja toimivuutta, riskienhallintaa ja hyvää las-
kenta- ja kirjanpitokäytäntöä sekä tilintarkastustapaa siten, 
että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan joh-
taa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin 
kokonaisetu huomioon ottaen. 

 
 

2 Konserniohjeen soveltamisala 
 
 Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näi-

den tytäryhteisöjä (kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoittama 
määräysvalta). 
 
Kuntayhtymissä sekä niissä yrityksissä, joissa Nakkilan kun-
nalla on vähemmistöosuus tai yhteisöissä, joiden toimintaa 
kunta voi suurena palvelujen ostajana tai avustuksen anta-
jana säädellä, tulee kunnan edustajien noudattaa konser-
niohjetta soveltuvin osin. 

 
Nakkilan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan mää-
räysvallassa olevat yhteisöt: 

 
Koy Nakkilan Villilän kartano 
Koy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu 
Koy Nakkilan Vuokra-asunnot 
Koy Nakkilan Kunnanahde 
Koy Jokilaakson Terveyskeskuskiinteistöt 
Nakkilan Lämpö Oy 
Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto 
Asunto Oy Penttalankoto 
Villilä Studiot Oy 

 
Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 
7 ja 8 §:ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuus-
yritystä. 
 
Kunnan osakkuusyhteisöjä ovat seuraavat yhteisöt: 
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Koy Nakkilan keskuskortteli 
 

   Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä: 
 

  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Satakuntaliiton kuntayhtymä 

 
 

3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus 
 
 Konserniohjeen hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan määräysval-
lassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituk-
sessa sekä muiden yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. 
Asian käsittelystä tulee toimittaa pöytäkirjanote kunnan hal-
linto- ja talousosastolle. 
 
Konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryh-
teisöissä kokonaisuudessaan, jollei niitä koskevasta pakotta-
vasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai 
säännöistä muuta johdu. Konserniohjeeseen sisältyvien yk-
sittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien 
säännösten tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, 
noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yh-
teisön johdon tulee ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjalli-
sesti konsernijohdolle. 

 
Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kuta-
kin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön 
omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaoh-
jausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimen-
pide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai 
muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omis-
tajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). 
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen 
tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 

 
 

4 Konserniohjaus ja -johtaminen 
 
 4.1 Konsernijohto ja tehtävät 
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 Kuntalain 48 §:n mukaan konsernijohtoon kuuluvat kunnan-
hallitus, kunnanjohtaja ja toimialajohtajat. Konsernijohto vas-
taa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta 
sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. 

 
 

 Kunnanvaltuusto 
 

- päättää omistajapoliittisista linjauksista ja hyväk-
syy kuntastrategiaa toteuttavat konserniohjeet 

 
- hyväksyy talousarviossa kuntakonsernin toimin-

nan ja talouden keskeiset tavoitteet 
 

- hyväksyy konsernitilinpäätöksen osana kunnan ti-
linpäätöstä 

 
-  päättää kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämisen perusteista 
 

 
Kunnanhallitus 
 
- vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta 
 
- huolehtii kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnan järjestämisestä 
 
- esittää kunnanvaltuustolle omistajapolitiikan lin-

jauksia ja konserniohjeen periaatteita sekä tytär-
yhteisöille asetettavia tavoitteita 

 
- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yh-

tiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin 
 
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa eli-

missä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kan-
nan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjei-
den antamista ole johtosäännöllä annettu kunnan 
muulle viranomaiselle 

 
- antaa tilinpäätöksen yhteydessä kunnanvaltuus-

tolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta, taloudesta, 
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 

 
- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toi-

mintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuk-
set havaitsemistaan epäkohdista 
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- antaa konsernihallintoa koskevia ohjeita (esim. 
henkilöstöpolitiikka, tietohallinto, hankinnat, rapor-
tointi, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, rahoitus) 

 
 

Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat 
 
- vastaa kuntakonsernin toiminnan ja talouden 

suunnittelusta 
 
- vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtami-

sesta, ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta 
 

- ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhal-
litukselle viivyttelemättä 

 
 

4.2  Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja 
ohjaus 

 
Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja 
talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja sii-
hen liittyvästä omistajapoliittisista linjauksista sekä yhteisön 
liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen 
kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hy-
väksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyri-
tään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kunta-
konsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen talous-
suunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin ta-
voitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen talou-
denhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
 
Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomi-
oon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä var-
ten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen 
edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos, rahoitus- ja inves-
tointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä 
olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi 
tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjeste-
lyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liike-
toiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista 
konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla. 
 
Tytäryhteisöjen tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksy-
miä hankintaohjeita. Tytäryhteisön materiaalipalveluja hankit-
taessa tulee ottaa huomioon koko konsernin etu. Hankinnat 
toteutetaan yhteishankintana mahdollisuuksien mukaan. 
Konsernijohto voi antaa tarvittaessa ohjeita hankintamenet-
telystä. 
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 4.3 Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä 
 
 Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen 

kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan 
edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, 
riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja 
johtamistapaa. Valituille edustajille on luotava edellytykset 
asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hal-
linto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otet-
tava edustajia valittaessa huomioon. Esteellistä kunnan 
edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kunnan toi-
mielimessä. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita 
tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Ty-
täryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuoli-
sia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun nä-
kökulmasta perusteltua. 

 
Kunnan ja kuntayhtymien hallintoon sekä tytär- ja osakkuus-
yhteisöjen hallintoon valitsemien edustajien tulee edesauttaa 
valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja noudattaa 
kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä kunnanhal-
lituksen tai kunnanjohtajan erikseen antamia ohjeita sekä toi-
mia muutoinkin kunnan edun mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus voi tarvittaessa valita edustajan tytäryhteisön 
hallituksen kokoukseen. Kunnanjohtajalla tai hänen määrää-
mällään viranhaltijalla on oikeus osallistua tytäryhteisön hal-
lituksen kokoukseen. 
 
Palkkioiden ja matka-/kulukorvausten määräytymisessä nou-
datetaan soveltuvin osin kunnan palkkiosääntöä. 

 
 
 4.4 Edustajien ohjeistaminen 
 
 Kuntalain 47 §:n 4 momentin mukaan tytäryhteisöjen ja so-

veltuvin osin osakkuusyhteisöjen edustajien on velvollisuus 
hankkia kunnan kanta päätettävään asiaan ennen päätök-
sentekoa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kun-
nan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kunnan eri 
yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henki-
löille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 

 
 
 4.5 Konserniraportointi 
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 Kuntakonsernin talousarvio sisältää toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet myös tytäryhteisöjen osalta. Tytäryhteisö ra-
portoi lyhyesti tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talou-
den kehittymisestä sekä arvion niihin liittyvistä riskeistä aina-
kin kunnan tilinpäätöksen yhteydessä ja tarvittaessa useam-
minkin konsernijohdon niin vaatiessa. Tytäryhteisöt toimitta-
vat kyseiset tiedot kuntakonsernin aikataulun mukaisesti ja 
aikatauluttavat hallitustyöskentelynsä siten, että tiedot ovat 
raportoitavissa. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa hal-
lintojohtaja.  

 
Tytäryhteisöjen on raportoitava erikseen, mikäli sen toimin-
nassa ilmenee olennaisia poikkeamia suunniteltuun toimin-
taan liittyen. 
 
Tytäryhteisön tulee informoida ja tarvittaessa hankkia kun-
nan, tavallisesti konsernijohdon ennakkokäsitys ainakin seu-
raavista keskeisistä asioista: 
 
- yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttamisesta 
- tytäryhteisön perustamisesta 
- yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridi-

sen rakenteen muuttamisesta 
-  asioihin, jotka olennaisilta osin poikkeavat kunta-

strategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille ase-
tetuista tavoitteista  

- yhteisön toiminnan muuttamisesta siten, että yh-
teisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oi-
keuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköase-
mansa suhteessa kuntaan  

- toimitusjohtajan valinnasta ja palkkausjärjestel-
mästä  

                   - Osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden osta-
mista ja omistamista ei erityisesti annettu yhtiön 
tehtäväksi 

- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan 
kuuluvista tai epätavallisin ehdoin tehtävistä sopi-
muksista yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka 
hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten 
muuttamisesta sekä sopimuksiin perustuvista oi-
keuksista luopumisesta  

- periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävistä 
sopimuksista ja toiminnan laajakantoisista muu-
toksista sekä merkittävistä henkilöpoliittisista rat-
kaisuista  

- yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen va-
linnasta tai vaihtamisesta 

- eläkeyhtiön valinnasta ja vaihtamisesta 
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- yhtiökokoukselle tehtävästä voitonjakoehdotuk-
sesta, mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta ta-
vanomaisesta voitonjakokäytännöstä  

- yhteisön omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin 
tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn ha-
keutumisesta 

- merkittävistä uusista investoinneista tai toiminnan 
muusta laajentamisesta 

- Toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oi-
keuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, 
myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai pant-
taaminen 

- Varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen 
epäsuorasti liittyvät investoinnit ja niiden rahoitus 

- kiinteistö- tai yrityskaupoista 
- lainarahoituksen tarpeesta ja omaisuuden pant-

taamisesta tai vakuuden antamisesta 
- osakeannista tai muusta pääomarakenteen muut-

tamisesta 
- fuusiosta tai diffuusiosta 
- merkittävistä henkilöstöratkaisuista 
 
Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on 
valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöy-
täkirjaan siinä kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alai-
sesta asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa.  

 
Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta 
päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle, konsernijohdon mää-
rittämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa pöytäkirjanottee-
seen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiöko-
kouksessa, sisällytetään kunnan kannanotto ennakkokäsitys-
menettelyn alaiseen asiaan.  

 
Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttä-
västä asiasta on aina yhteisön omalla päätöksentekoelimellä, 
vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on han-
kittu ennen yhteisön päätöstä. 
 
 

4.6  Taloushallinto 
   

Tytäryhteisöissä taloushallinto hoidetaan yhtiön päättämällä 
tavalla, ellei kunnanhallitus anna muuta ohjetta. Hallintojoh-
taja voi antaa tarkempaa ohjausta tilitoimistolle tytäryhteisö-
jen kirjanpitoon ja raportointiin liittyen. 
 

 

5 Konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus 
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 Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne 
varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai so-
pimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita ja vas-
tuuta. Kaikissa konserniin kuuluvissa yhteisöissä tulee nou-
dattaa kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätösperiaat-
teita, kuntalain konserniyhteisöjä koskevia säännöksiä ja hy-
vää kirjanpitotapaa. 
 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön ja kuntayh-
tymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin ta-
loudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen 
laskemiseen tarvittavat tiedot. Kuntakonserniin kuuluvien ty-
täryhteisöjen on annettava kirjanpitolain mukaiset tiedot kon-
sernitilinpäätöstä varten viimeistään 20.2. mennessä. Tytär-
yhteisön hallituksen on käsiteltävä tilinpäätös ennen tätä ai-
karajaa. Konsernitilinpäätöksessä yhdisteltävien yhteisöjen 
on järjestettävä talous- ja tiliasioiden hoito niin, että konserni-
tilinpäätös voidaan laatia. Tällaisia seikkoja ovat: 

 
- tytäryhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi 
- mahdollisimman yhdenmukaiset tilipuitteet ja 

mahdollisuus erottaa konsernin sisäiset liiketapah-
tumat 

- yhdenmukaiset arvostus- ja jaksotusperiaatteet 
(mm. suunnitelman mukaisten poistojen laskemi-
nen taseen pysyville vastaaville kunnassa hyväk-
sytyn poistosuunnitelman mukaisesti) 

- konserniin kuuluvien yhteisöjen tilinpäätösten val-
mistuminen 20.2. mennessä, jolloin tilinpäätöstie-
dot ja pyydetyt liitetiedot annetaan kunnalle 

- tytäryhteisöjen yhdessä sovittavien keskeisten ta-
louden tunnuslukujen seuranta tilinpäätöstietojen 
yhteydessä 

 
 Hallintojohtajalla on toimivalta antaa tarkempia ohjeita kon-

sernitilinpäätöksen laatimista varten. 
 
 

6 Konsernin valvonta ja tilintarkastus 
 
 Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtaja vastaavat nii-

den sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asi-
anmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Konsernivalvonnasta 
vastaa konsernijohto, joka voi käyttää apuna sisäiseen tar-
kastukseen velvoitettua henkilöstöä. Tilintarkastaja tarkastaa 
onko konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 
 
Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkasta-
jaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö. Kaikkiin kun-
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nan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhtei-
söä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkasta-
jan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 
 
Nakkilan kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkasta-
jaksi valitaan kunnan valitseman tarkastusyhteisön palveluk-
sessa oleva JHTT tai JHT -tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on 
oikeus saada kunnan viranomaisilta ja kuntakonserniin kuu-
luvilta yhteisöiltä tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita hän 
pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. 
 
 

7 Tarkastuslautakunnan tehtävät 
 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä 
on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talou-
den tavoitteet kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös huolehtia kunnan 
ja kunnan tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. 
 
Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä tie-
toja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kun-
takonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastuslau-
takunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai pal-
veluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokouk-
seen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa 
saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. 

 
 

8 Rahoitus- ja sijoitustoiminta 
 

Kuntakonsernin taloutta tulee suunnitella ja hoitaa kestä-
västi ja kokonaisvaltaisesti. Konserniyhteisöjen tulee hank-
kia konsernijohdon näkemys lainanottoon/antolainaukseen. 
Konsernin rahoitushuollossa hyödynnetään kunnan hyvä 
luottokelpoisuus ja pyritään saamaan volyymietuja rahoituk-
sen hankinnassa sekä maksuliikenteen hoidossa toimimalla 
mahdollisuuksien mukaan keskitetysti. Kunnan edustaja 
osallistuu tarvittaessa tytäryhteisöiden takaus- ja lainaneu-
votteluihin. 

 
Kunta voi myöntää kunnanvaltuuston päätöksellä omavelkai-
sia takauksia, täytetakauksia ja toissijaisia takauksia. Kun-
nanhallitus hyväksyy taattavan lainan ehdot ennen takauk-
sen täytäntöönpanoa. Tytäryhteisöt maksavat mahdollisen 
takausprovision kunnalle taattavan lainan jäljellä olevan pää-
oman mukaan. Mahdollisen takausprovision suuruus määrä-
tään takauksia päätettäessä. Pankkipalveluiden käyttämi-
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sessä ja kassavarojen sijoittamisessa noudatetaan kunta-
konsernissa yhtenäistä käytäntöä soveltuvin osin. Tytäryhtei-
söjen toimialaan kuuluu sijoitustoiminta ainoastaan kunnan-
hallituksen niin erikseen päättäessä.. 

 
 

9 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edis-
tää strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän johtamis- ja 
hallintotavan toteutumista sekä niihin liittyvien riskien ennal-
taehkäisyä ja hallintaa. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen 
tulee noudattaa Nakkilan kunnanvaltuuston hyväksymiä kun-
takonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sen perusteita sekä kunnanhallituksen antamia sisäistä val-
vontaa ja riskienhallintaa koskevia ohjeita. Sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen 
hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle.  

 
Yhtiöiden tulee järjestää vakuutuksensa, ellei kunnanhallitus 
toisin päätä. Vakuutukset kilpailutetaan mahdollisuuksien 
mukaan ainakin kerran valtuustokaudessa. 

 

10 Henkilöstöpolitiikka 
 
 Kukin yhteisö hoitaa henkilöstöpolitiikkansa itse. Tytäryhtei-

söt pyrkivät kuitenkin noudattamaan soveltuvin osin kunnan 
henkilöstöpolitiikan ja rekrytoinnin periaatteita. Etenkin har-
kinnanvaraisten työsuhteen etujen myöntämisessä yhteisöt 
pyrkivät noudattamaan kunnan käytäntöä, eivätkä ne saa olla 
määrältään ja laadultaan ristiriidassa kunnassa vallitsevan 
käytännön kanssa. Konsernissa otetaan huomioon sisäiset 
henkilöstön siirtotarpeet. Konsernissa pidättäydytään lisä-
eläke- ja muista erityisistä etuisuusjärjestelyistä. 

 
 

11 Kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden tur-
vaaminen 

 
Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viran-
omaisilta sen hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa kos-
kevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tar-
peellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassapi-
toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietopyyntö esite-
tään kirjallisesti hallintojohtajalle. 
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Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden 
nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoi-
tettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoi-
tamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat sa-
lassa pidettäviä. 

 
 

12 Tiedottaminen konsernin asioista 
 

Kuntayhtymien on toimitettava kunnanhallitukselle kuntayh-
tymän hallituksen ja valtuuston kokouskutsut ja esityslistat 
hyvissä ajoin ennen kokousta sekä pöytäkirjat välittömästi 
kokousten jälkeen. 
 
Tytär- ja osakkuusyhteisöjen on toimitettava kunnanhallituk-
selle yhtiön hallituksen kokousten, yhtiökokousten ja yhdis-
tyksen vuosikokousten kokouskutsut ja esityslistat hyvissä 
ajoin ennen kokousta sekä pöytäkirjat välittömästi kokousten 
jälkeen viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. 

 
Tarvittaessa myös kunta voi tiedottaa asukkailleen tytäryhtei-
söjen toiminnasta. Tiedottamisessa noudatetaan kunnan tie-
dotustoimintaa koskevia ohjeita. 

 
Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on sopivin tavoin tiedotet-
tava asukkailleen, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille 
yhteisöille yhteisön tai säätiön toiminnasta. Kunnanhallitus 
ohjaa ja johtaa kunnan ja kuntakonsernin viestinnän kokonai-
suutta. 

 
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta 
hallitus ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolesta hallintojoh-
taja. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia 
tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen 
antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida 
kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassa-
pitosäännökset. 

 

13 Konserniohjeen voimaantulo 
 

Tällä konserniohjeella kumotaan valtuuston 8.11.2010 § 55 
hyväksymä Nakkilan kunnan konserniohje, joka on tullut voi-
maan 1.1.2011. 
 
Tämä konserniohje tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. 

 
 


