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1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS 
 
Kirkkonummen kunnan konserniohjeet edistävät yhteisen kokonaisnäkemyksen 
muodostamista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Konserniohjeella konsernijohto antaa 
konsernitason toimintaohjeet ja periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen 
asemaa konsernin johtajana. 

ernille. 

sekä kärkihankkeet. 

 
 
 
2 KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA 
 
Konserniohje koskee Kirkkonummen kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Konserniohjeen liitteessä 
(liite 1) on määritelty Kirkkonummi-konserni sekä muut ohjausvallan kannalta tarpeelliset 
organisaatiotasot.  
 
 
 
3 TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA-AJATUKSET 
 
Tytäryhteisöä perustettaessa sille määritellään toiminta-ajatus, josta käy ilmi mitä  tarkoitusta 
varten yhteisö on olemassa ja mitä yhteisön omistamisella halutaan saavuttaa. 
 
 
 
4 KONSERNIOHJAUS JA -JOHTAMINEN 
 
Konsernin johto ja tehtävät 
 
 
1. Kunnanvaltuusto 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja 
toimintaperiaatteet, määrittelee kunnan omistajapolitiikan, on kuntakonsernin toiminnan ylin 
valvoja ja hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja taloussuunnitelmassa koko kuntakons
 
1.1 Konsernijohtamisen yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 
 

Kuntakonsernin johtamista varten kunnanvaltuusto hyväksyy 
valtuustokausittain konsernin strategiat. Strategia sisältää Kirkkonummen 
tulevaisuudenkuvan, strategiset painopistealueet 
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1.2 Omistajapolitiikka 
 

Kunnanvaltuuston hyväksymä strategia määrittelee omistajapolitiikan perusteet. 
Omistajapolitiikan tavoitteena on laadukkaiden ja edullisten palvelujen 
järjestäminen kuntalaisille ja kunnalle sekä riittävä tuotto kaupungin 
pääomasijoitukselle. Kullekin yhteisölle erikseen määriteltävä omistajapolitiikka
muodostuu mm. seura

 
avista asioista: 

sista, 

saavutetaan. 

. Kunnanhallitus 

aupunginhallitus johtaa Kirkkonummi-konsernia. Johtamiseen kuuluu: 

.1 Konsernin ohjaus ja valvonta  
 

Kunnanhallitus  
 

vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista, 

- arvittaessa 
toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista, 

- 
kunnanvaltuustolle oleelliset tiedot konsernin toiminnasta ja 

 nnanhallitu
 

- antaa konserniohjetta yksityiskohtaisemmat ohjeet tai delegoi 

 
- imeää kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin ja 

 
- mitkä yksiköt kuuluvat konserniin sekä niiden toimiala ja hallinto, 

 
- yhteisön määrittely liiketaloudelliseksi, yhteiskunnallisia tai muita 

palveluja tuottavaksi yksiköksi, 
 

- kannattavuus- ja vakavaraisuustavoitteet sekä periaatteet 
omistajien suorittamista sijoituksista sekä antamista lainoista ja 
takauk

 
- yhteisöltä edellytettävä ympäristönsuojelupolitiikka 

 
1.3 Ohjaus ja seuranta 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyy koko konsernin tavoitteet talousarvion ja 
taloussuunnitelman yhteydessä. Kunnan edustajien tulee pyrkiä toimimaan 
yhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet 

 
 
2
 
K
 
2

- 
 

vastaa, että yhteisöjen valvonta on järjestetty ja tekee t

 
antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä 

taloudesta. 
 
2.2 Toimivallan käyttö 
 

Ku s 

ohjeiden antamisvaltuudet kunnan muulle viranomaiselle, 

n
tilintarkastajiksi ellei sitä ole delegoitu muulle toimielimelle, 
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- antaa ohjeet kunnan edustajille kuntayhtymien yhtymäkokouksis-
sa sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhteisökokouksissa käsitel-
tävinä oleviin asioihin. 

emistaan epäkohdista kunnanhallitukselle mikäli tehtävä on 
htosäännössä delegoitu lautakunnalle. 

autakunnat antavat selvityksen omasta toiminnastaan toimintakertomuksen ja 
linpäätöksen yhteydessä. 

arkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhteisöjen toiminnasta. 

4. Operatiivi

4.1  
 

Kunnanjohtaja vastaa Kirkkonummi-konsernin operatiivisesta johtamisesta. 
 

 
tytäryhteisöissä. 

nen määräämänsä raportoivat toimialajaon mukaan 
säännöllisin väliajoin kunnanhallitukselle tytäryhteisöjen toiminnasta. 

. Tietojen antaminen kunnalle 

unnanjohtaja määrittelee tytäryhteisökohtaisesti, mitä tietoja, missä muodossa, kuinka 

on/välitaseen laadintaa varten 

rät sekä arvio koko vuoden toteutumasta 

 
tulos- ja rahoitusbudjetti koko vuodelle sekä tilinpäätösarvio 

- toiminnallinen katsaus, jossa tarkastellaan toimintasuunnitelman toteutumista, 
poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä 

 
 

 
 
3. Lautakunnat 
 
Lautakunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan seurannasta ja 
ilmoittavat havaits
jo
 
L
ti
 
T
 
 

nen johto 
 

Kunnanjohtaja 

Kunnanjohtajalla on oikeus sisäisen tarkastuksen suorittamiseen

 
Kunnanjohtaja tai hä

 
 
5
 
K
usein ja mille viranomaiselle ne antavat toiminnastaan. 
 
Tytäryhteisöiltä pyydettäviä tietoja ovat esim. 
 
- tiedot konsernin tasearvi
 
- toteutuneet suoritemää
 
- investoinnit 
 
- lainanotto 

- 
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5 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAAN LIITTYVÄT OHJEET 
 
Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin 
Kirkkonummen kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, 
velvoitteita ja vastuuta. 

sohjeessa. 

s. 

esta. 

rkastaja. 

ksia jne 

nassa. 

 
Konsernitilinpäätöksestä säädetään kuntalaissa, kirjanpitolaissa ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ylei
 
Yhteisöt, joilta tytäryhteisöjen lisäksi tarvitaan tietoja konsernitaseen laatimiseksi, ovat 
kuntayhtymät, osakkuusyhteisöt ja yhteisöt, joissa kunnalla on merkittävä omistusosuu
 
Konsernin tilikausi on kalenterivuosi. Poistojen laskennassa noudatetaan soveltuvin osin 
kunnanvaltuuston hyväksymiä suunnitelmapoistojen perusteita. Tytäryhteisöjen tulee 
toimittaa tilinpäätöstiedot Kirkkonummen kunnalle tilikautta seuraavan helmikuun loppuun 
mennessä. Tiedot toimitetaan konsernihallinnon talousyksikölle. Talousyksikkö voi antaa 
tarkempia ohjeita konsernitilinpäätöksen laatimis
 
 
 
6 TILINTARKASTUS 
 
Konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi kunnan 
tilinta
 
 
 
7 RAHOITUS JA RISKIENHALLINTA 
 
Tytäryhteisöt hoitavat rahoituksensa ja riskienhallintansa itsenäisesti ellei kunnanvaltuusto 
muuta päätä. Konsernin rahoitushuollossa voidaan kuitenkin hyödyntää kunnan hyvä 
luottokelpoisuus samoin kuin mahdolliset volyymiedut esimerkiksi siten, että tytäryhteisöt 
ovat mukana kunnan tekemissä tarjouspyyntökierroksissa, jotka koskevat rahoitusta ja 
vakuutu
 
 
 
8 JULKISELLA SEKTORILLA TOIMIVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN 
HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 
 
Julkisella sektorilla toimivien tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tulee peruslinjoiltaan olla 
kunnan henkilöstöstrategian mukaista. 
 
Palkkauksessa ja muissa sopimuksenvaraisissa etuisuuksissa noudatetaan kunnan kanssa 
yhteneväisiä periaatteita. 
 
Tytäryhteisöjen johtamisjärjestelmien tulee olla sellaisia, että henkilöstö on mukana 
tavoitteiden asettelussa ja toteuttamiskeinojen valin
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9 YHTEISET PALVELUT 
 
Konserniin kuuluvien yhteisöjen on selvitettävä tukipalveluja (hankinnat, tietohallinto, 
puhelinvaihde, painatus ja monistus, ruokahuolto, lakiasiat, toimitilajärjestelyt jne.) 
hankkiessaan konsernin muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys 
muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. 

 osakeyhtiö. 

 
10 HANKINTALAIN NOUDATTAMINEN 
 
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen on noudatettava julkisista hankinnoista annettua lakia. 
Hankintapäätöksiin on liitettävä muutoksenhakuohjaus. 
 
11 TIEDOTTAMINEN 
 
Kirkkonummi-konsernin toiminnasta on annettava kuntalaisille sellaiset riittävät tiedot, mitkä 
yhteisön tai säätiön asema ja toimintojen turvaaminen huomioon ottaen voidaan antaa. 
 
Tiedottamisesta vastaa kunnanjohtaja ja toimialajohtajat toimialajaon mukaisesti. 
 
 
 
12 KONSERNIOHJEIDEN VELVOITTAVUUS 
 
Konserniohje tulee hyväksyä tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai vastaavassa 
hallintoelimessä silloin kun yhteisömuoto on muu kuin
 
Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen osalta noudatetaan edellä olevia ohjeita soveltuvin 
osin. 
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LIITE 1 
 
 
 
KIRKKONUMMI-KONSERNI JA MUUT OHJAUSVALLAN KANNALTA  
TÄRKEÄT ORGANISAATIOTASOT 
 
 
Konserniohjeet perustuvat seuraaville käsitteille: 
 
1. Konsernilla tarkoitetaan kuntalain ja kirjanpitolain tarkoittamaa taloudellista 

kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien 
yksiköiden kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä. 

 
2. Yhtymällä tarkoitetaan konsernia laajempaa, monitasoista ja monitoimialaista 

organisaatioiden rypästä, jossa Kirkkonunmmen kunnalla on etujaan 
valvottavana ja jossa sillä on vaikutusvaltaa tahdonmuodostuksessa ja 
päätöksenteossa. 

t). 

 
 
 
 
1.  KIRKKONUMMI-YHTYMÄ 
 
1.1 Yhtymän rakenne 
 
 Kirkkonummi-yhtymä muodostuu seuraavista, kattavuudeltaan laajenevista 

osista: 
 

1)  Kirkkonummen kunta  [emo (=hallintokunnat) ja liikelaitokset] 
 

2)  Kirkkonummi-konserni: 1)-kohdan lisäksi kunnan määräämisvallassa 
olevat yhteisöt (tytäryhteisö

 
3)  Kirkkonummi-yhtymä:  

 
a)  1)- ja 2)-kohdan lisäksi ne yhteisöt, joissa konserniyhteisöillä yksin tai 

yhdessä on huomattava vaikutusvalta. 
b)  edellä olevien lisäksi avustettavat yhteisöt. 

 
 

X:\kuntalaiset\info\saannot\konserniohje.doc 6



Konserniohje  

 
Kirkkonummi-yhtymän rakenne 

KIRKKONUMMI-YHTYMÄ 
Osakkuusyhteisöt, yhteisyhteisöt, avustettavat yhteisöt, kuntayhtymät 

KIRKKONUMMI-KONSERNI 
Tytäryhteisöt 

KIRKKONUMMEN KUNTA 
Emo (=hallintokunnat) 
Liikelaitokset 

 
 Kirkkonummi-yhtymä laajenee kohdan 2) kokonaisuudesta käsittämään myös 

kohdan 3a) silloin kun puhutaan tilinpäätöskonsernista. 
 
 Määräämisvalta tai huomattava vaikutusvalta voi perustua omistuksen lisäksi 

sopimuksiin, sääntöihin tai joissakin tapauksissa kunnan rooliin pääasiallisena 
rahoittajana. 

 
 Kunta on mukana useiden yhdistysten toiminnassa jäsenenä ja se avustaa 

kymmenien yhdistysten toimintaa. Näiden osalta tulee tapauskohtaisesti 
ratkaistavaksi kuuluuko tällainen yhteisö yhtymään. Kunnanhallitus päättää  
tältä osin yhtymään kuuluvista yhteisöistä. 

 
 
 
2. KIRKKONUMMI-YHTYMÄÄN KUULUVAT YHTEISÖT 
  

 KUNNAN OSUUS 
> 50 % 

 
TYTÄRYHTEISÖT  

 
Kirkkonummen vuokra-asunnot Oy 100 
As Oy Hofmaninrinne 100 
As Oy Kirkkonummen Kaivokuja 1 100 
As Oy Kirkkonummen Vaarinpelto 100 
As Oy Kirkkonummen Kääntökuja 2  100 
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi  100 
As Oy Kirkkonummen matinmäki 100 
As Oy Suomelanpolku 100 
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönmuori 99.3 
  
OSAKKUUSYHTEISÖT  
  
Kiint. Oy Kirkkonummen Pankkitalo 41.2 
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Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33.3 
As Oy Hofmaninpelto 37.1 
  
KUNTAYHTYMÄT  
Uudenmaan liitto 2.7 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2.2 
Uudenmaan erityishuoltopiiri 3.1 
Kårkulla samkommun 3.2 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 13.4 
Espoon-Vantaan teknillisen oppilaitoksen kun-
tayhtymä 

7 

Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1.4 
Samkommunen för huvudstadsregionens 
svenskspråkiga yrkesskolor 

5.4 

Västra Nylands yrkesskola 5.1 
Västra-Nylands folkhögskola 12.5 
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LIITE 2 
 
 
 
KUNNANJOHTAJAN JA TOIMIALAJOHTAJIEN TOIMIALAJAKO JA YHTYMÄÄN 
KUULUVAT YHTEISÖT 
 
 
 Kunnanjohtaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Toimialajohtajat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * yhteisvastuullisesti 
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