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Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 

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. 

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. 

 

Kuntastrategia ja omistajapolitiikka 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden 
pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon muun muassa 
omistajapolitiikka. Kuntastrategian ja omistajapolitiikan tulee perustua arvioon kunnan 
nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kuntakonsernin rakenteeseen ja tehtävien toteuttamiseen. 

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 yhteisöstä ja toimintaympäristön muutoksista saatuun tietoon 
perustuviin arviointeihin.  

Annettavat ohjaavat toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, 
yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen 
kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. 
Toimenpiteiden kirjaamisella on merkitystä myös hankintalain 15 §:n mukaisten kunnan 
sidosyksiköiden statuksen kannalta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että 
tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.  

Omistajaohjaukseen kuuluu aktiivinen vuoropuhelu tytäryhteisön kanssa yhteisön tavoitteista 
ja odotuksista. Omistajaohjauksella varmistetaan kuntastrategiaan liittyvän omistajapolitiikan 
toteutuminen. 
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Konserniohjeen soveltaminen 

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä (alakonserni). 
Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että 
kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. 

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 
§:n tarkoittama määräysvalta. Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 
7 ja 8 §:ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. 

Lemin kunnan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt: 

 Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot  
 Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalo   
 Lemin Lämpö Oy 

 
Lemin kunnan kuntakonsernin osakkuusyhteisöt: 

 Saimaan Kuitu Oy  
 

Lemin kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä: 

 Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 31.12.2022 saakka  
 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
 Etelä-Karjalan liitto      

 

Luetteloa yhteisöistä päivitetään vuosittain talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnan 
yhteydessä.  

 

Konserniohjeen sitovuus 

Konsernisuhteissa määräävässä asemassa olevan emokunnan ns. omistajaintressillä on 
käytännössä yhtiön toimintaa ohjaava vaikutus. Konserniohjeet eivät yhtiöoikeudellisesti 
suoraan sido tytäryhteisöjen toimielimiä. Yhtiöoikeudellinen sitovuus syntyy vasta siinä 
vaiheessa, kun tytäryhteisön toimivaltainen elin, yleensä hallitus, on hyväksynyt ohjeet 
yhteisöä sitovaksi. Tällöinkin yhteisöjen toimielinten, toimielinten jäsenten sekä 
toimitusjohtajan velvoitteet ja vastuut määräytyvät kyseistä yhteisöä koskevan 
lainsäädännön mukaan. Tytäryhteisöjen johto toimii kuitenkin konsernin emoyhteisön eli 
kunnan luottamuksen varassa.  

Konserniohjeet täydentävät tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä 
asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta 
jättämiseen tulisi tytäryhteisön johdon esittää erityisen perusteltu syy. Lähtökohtaisesti 
noudattamatta jättäminen voisi perustua vain osakeyhtiölain tarkoittamiin vähemmistön  
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suojasäännöksiin, velkojien suojasäännöksiin tai muuhun selkeään osakeyhtiölain 
tarkoittamaan yhtiön edun vastaisuuteen. Yhtiön edun vastaisuutta arvioitaessa on 
puolestaan aina otettava huomioon yhtiöjärjestyksestä ilmenevä yhtiön toiminnan tarkoitus.  

Konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta 
pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, säännöistä, perus- tai 
osakassopimuksesta 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 tuottaa yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua tai haittaa 
yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate).  

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien 
säännösten, kuten osakeyhtiö-, yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan 
lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yhteisön 
johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle. 

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

 

Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako 

Konserniohjeella ohjataan kunnan omia toimielimiä, viranhaltijoita ja konserniin kuuluvia 
tytäryhteisöjä. Kunnan hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, 
kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja 
konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvioi tuloksellisuutta. 

Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako on Lemin kunnan hallintosäännön 4 luvun 21 
§:ssä. 

 

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. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista 
ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteisten tavoitteiden tuloksena 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. 
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Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden 
vastuut ja velvoitteet. Tytäryhteisöjen on noudatettava konsernijohdon antamia ohjeita 
rahoituksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Tämän myötä tytäryhteisöjen investoinnit, 
rahoitus-, laina-, takaus- ja vakuusasiat valmistellaan yhteistyössä konsernijohdon kanssa. 
Näiden tietojen lisäksi tytäryhteisöjen tulee toimittaa konsernijohdolle tietoja toimintaan 
liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä merkittävistä muutoksista 
yhteisön toiminnassa ja toimialassa.  

 

Konsernivalvonta, raportointi ja riskienhallinta 

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 antaa seurantaa varten kunnalle puolivuosittain tai tarvittaessa useammin 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 tytäryhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on 
raportoiva viipymättä konsernijohdolle. 

Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi. Konserniin 
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. 
Talousasiantuntija antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista 
tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista 
tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 

Konsernijohdolla tulee olla tieto tytäryhteisöjen hallitusten kokousten esityslistoista ja 
pöytäkirjoista.  

Kunnan luottamishenkilöiden tietojensaantioikeuden 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 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. 
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Velvollisuus kunnan kannan hankintaan 

Yhteisön hallituksen 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 
 yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 
 toimitusjohtajan valinta ja palkkausjärjestelmä 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. 
 

Kunnan ennakkokäsityksen hankkiminen on keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan 
tytäryhteisön toimintaa ja taloutta. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena 
on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu. Ennakkokäsitys kirjataan pöytäkirjaan siinä 
kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alaisesta asiasta tehdään päätös. 
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Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta ovat aina yhteisön 
omalla päätöksentekoelimellä, vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on 
hankittu ennen yhteisön päätöstä. 

 

Konsernin sisäiset palvelut 

Konserniyhteisöjen tulee selvittää tukipalveluja (esim. materiaali- ja tilapalvelut) 
hankkiessaan konsernin muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys 
muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden silloin kun niiltä on kyseinen palvelu tai 
tuote saatavissa.  

Hankinnat: 

 Hankintoja tehdessä yhteisön tulee kilpailuttaa hankintansa hankintalain mukaisesti. 
 Konserniyhteisöjen tulee noudattaa kunnan hankintaohjeita. 
 Yhteisöjen tulee selvittää tuotteita tai palveluja hankkiessaan konsernin muiden 

yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin vaihtoehtoihin nähden 
silloin kun muilta konsernin yhteisöiltä on niitä saatavissa.   

 Taloudellisten hyötyjen varmistamiseksi hankintayhteistyöstä tulee neuvotella 
säännöllisesti konsernijohdon kanssa. 

 

Rahoitus: 

 Lemin kunnalla ei ole käytössä konsernitiliä.  
 Pääomasijoituksissa tulee käyttää pääomaturvattuja vähäriskisiä sijoituskohteita. 

Ennen sijoituksen toteuttamista tulee neuvotella konsernijohdon kanssa. 
 Lemin kunta ei myönnä lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy 

merkittävä taloudellinen riski 
 

Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 

Lemin kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus nimittää kunnan ehdokkaat 
tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille 
omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otettava 
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. 

Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee olla kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  

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.  
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Tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa 

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeeseen tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset kunnan 
tytäryhteisön hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Hyvän hallinto- ja johtamistavan 
tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja 
suojaamista sekä luottamusta yrityksen, sen omistajien ja eri sidosryhmien välillä 

Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat osana tätä ohjetta hyvän hallinnon 
ja johtamistavan periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisössä toteutuvat terveet 
liikeperiaatteet, riittävät avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta ja että kuntien omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, 
luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten. 

Konserniyhteisön tulee toiminnassaan noudattaa soveltuvin osin tämän konserniohjeen 
lisäksi myös muita hyvään hallinto- ja johtamistapaan liittyvää ohjeistusta kuten sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta, muita kunnan hyvän hallinto- ja johtamistapaan liittyviä 
ohjeita ja säännöksiä sekä hallintolain ja hankintalain säädöksiä.  

Konsernijohtoon kuuluvalle kunnanjohtajalle on annettavat yhteisön hallituksen kokouksiin 
läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Esteellisyys kuntakonsernissa 

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että kunnan tytäryhteisöjen asioita kunnan hallinnossa 
käsiteltäessä noudatetaan hallintolakia ja muita menettelytapasäännöksiä. Henkilö on 
esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai 
hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on 
hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin 11 rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion 
liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian 
ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Säännöksessä tarkoitettuja yhteisöjä ovat muun 
muassa osakeyhtiö, osuuskunta ja yhdistys. Henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai 
hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisön asiaa. Yhteisöjääviä 
sovelletaan myös kuntakonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäseniin. Käsiteltäessä tällaisen yhteisön asiaa kunnan hallinnossa 
yhteisön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ovat esteellisiä. Esteellisiä henkilöitä voidaan 
kuitenkin kuulla kunnan toimielimessä asiantuntijoina. Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 
kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä 
olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai 
kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa 
liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, 
ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei  
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sovelleta kunnassa. Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on 
lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
esteellisyytensä arvioinnissa. 

 

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. 

 

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 on myös oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan. Yhteisön on 
informoitava kuntaa ennen merkittävän asian julkiseksituloa. Yhteisön tiedottamisen on 
tuettava konsernin asettamia tavoitteita. 

Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön 
puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. 
Tiedottamisesta ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida Lemin 
kunnan viestintäohje sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. 

Kuntakonsernin tarkastus 

Tilintarkastus 

Lemin kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö, ellei 
tästä poikkeamiseen ole muuhun tarkastuksen järjestämiseen perustuvaa syytä. Kaikkiin 
kunnan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset 
sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 

Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä 
tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Kunnanhallitus nimeää 
tilintarkastajaehdokkaat yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tehtävää päätöstä 
varten.  
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Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston 
asettaminen 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 saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. 

Sisäinen tarkastus 

Hallintosäännön 75 §:n mukaan konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä 
yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden 
valvonnasta. 78 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnan tarkoitus, tehtävät ja vastuut 
määritellään kunnanhallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeessa. 

Emokunnan mahdollisella sisäisellä tarkastuksella (voi olla myös ostopalveluna toteutettava) 
on oikeus pyytää 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. 

 

Konserniohjeen käsittely, hyväksyminen ja voimaantulo 

Kuntalain 14 §:n mukaisesti valtuusto päättää konserniohjeesta. Konserniohjeet on 
hyväksyttävä viivytyksettä jokaisen Lemin kunnan tytäryhteisön yhtiökokouksessa, jonka 
jälkeen ne sitovat tytäryhteisöä. 

Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt voivat päättää noudattaa näitä ohjeista soveltuvin osin 
kuitenkin niin, että nämä ohjeet sitovat ao. yhteisön toimielimessä Lemin kuntaa edustavia 
henkilöitä 

Konserniohjeen käsittelyä koskeva yhtiön toimielimen pöytäkirjanote tulee toimittaa kunnalle. 

Konserniohje tulee voimaan 1.12.2022 alkaen. 

 

 


