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SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET
Hyväksytty:
14.12.2010 § 66 (Kvalt)
Voimaantulo: 01.01.2011

1. Kunnan omistajapolitiikka
Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen
toiminta ja varmistaa kaupungin pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjännitteisyys
ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla ohjataan pysyvien vastaavien ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta
koskevaa päätöksentekoa kaupungissa.
Omistajapolitiikassa määritetään kaupungin strategisesti tärkeät omistukset,
asetetaan sitoutuneen pääoman tuottovaatimukset ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritetään vastuut omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa.

2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite
Konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien
yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen, kuntayhtymien sekä yhdistysten omistajaohjauksessa.
Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan
läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun
parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

3. Konserniohjeen soveltamisala
Kuntakonserni
Kuntakonserni on taloudellinen kokonaisuus, jonka muodostavat Someron
kaupunki (emoyhteisö) ja ne juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa kaupungilla
on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen (tytäryhteisö) kanssa määräysvalta. Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen,
että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.
Tytäryhteisö
Tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kunnalla yksin tai
yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta.
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Kunnalla on määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on
− enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai
yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai
− yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen, yhdistyksen, säätiön tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön
hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai
− sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta
Konserniin kuuluvat yhteisöt:

Omistusosuus:

•
•
•

Someron Lämpö Oy
Someron Vesihuolto Oy
Someron Talkkari Oy

•
•
•

Ktö Oy Someron Törmä
Ktö Oy Somerasunnot
Ktö Oy Jukolantie

kaupunki 100 %
kaupunki 99,9 %
kaupunki 43,1 %,
Someron Lämpö Oy 15,5 %
kaupunki 100 %
kaupunki 100 %
kaupunki 90,59 %

Kuntayhtymä
Kuntayhtymä yhdistellään kaupungin konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on kaupungin osuus yhtymän varoista ja velvoitteista ja siitä, miten
kaupungin äänivaltaa on sopimuksella rajoitettu. Kuntayhtymä yhdistellään
konsernitilinpäätökseen peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa, ellei
kaupungin osuudesta kuntayhtymän varoihin ja velkoihin ole toisin sovittu.
Someron kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:
•
•
•
•
•

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Varsinais-Suomen Liitto

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 kysymyksessä myös silloin, kun omistusosuus on alle viidesosan, jos pysyvä
yhteys syntyy esimerkiksi hallituksen jäsenyyden kautta.
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•

Someron Jäähalli Oy

kaupunki omistaa 30 % osakkeista

Muut yhteisöt
Kunnan edunvalvonnan kannalta ovat merkityksellisiä myös yhdistykset,
muut yhteisöt ja säätiöt, joissa kunnalla ei ole määräämisvaltaa, mutta joiden
toiminnan seurantatarve perustuu kunnan osakkuuteen, jäsenyyteen, sopimukseen, taloudelliseen sitoumukseen, palveluun tai muuhun yhteistyöhön.

Someron kaupungilla on yhteistoimintasopimus seuraavien yhdistysten
kanssa:
•
•

Someron Liikunta ry
Someron Kulttuuri ry

4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen
Konserniohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin määräysvallassa olevien
tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden tytäryhteisöjen vastaavissa toimielimissä.

5. Konserniohjeen sitovuus
Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä 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 pakottavaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti konserniohjeessa erikseen mainituille tahoille.
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän
johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.
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6. Kunnan toimielinten toimivallanjako
Someron kaupungin hallintosäännössä määrätään kunnan viranomaisten
tehtävien ja toimivallan jaosta sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.
Kaupunginvaltuusto
•
•
•
•

määrittelee kaupungin tavoitteet ja sen mukaiset kaupungin omistajapolitiikan linjaukset
päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista
valitsee edustajat kuntayhtymien valtuustoihin
hyväksyy konserniohjeet

Kaupunginhallitus
•
•

•
•
•

nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin,
jollei ohjeiden antamista ole johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle
seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista
vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä
antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta
kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä

Lautakunta
•

huolehtii erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seurannasta ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtaja
•
•
•

johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipolitiikkaa
seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa
kaupunginhallitukselle
seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginhallitukselle

Toimialajohtaja
•

seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi
tarvittaessa kaupunginjohtajalle
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seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja
tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginjohtajalle

Konsernijohto
Kuntakonsernia johtaa kaupunginhallitus (=konsernijohto). Vastuu konsernin
operatiivisesta johtamisesta on kaupunginjohtajalla, jota toimialajohtajat
avustavat. Konserniin kuuluvaa yhteisöä johtaa sen hallitus tai vastaava elin.
Tässä ohjeessa mainittujen tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen ja yhdistysten (lukuun ottamatta kuntayhtymiä) hallitusten ja johtokuntien tms. kokouksissa on kaupunginjohtajalla läsnäolo ja puheoikeus.

7. Periaatteet edustajia valittaessa
Valittaessa edustajia tytäryhteisöihin kiinnitetään huomiota edustajan kykyyn
arvioida yhteisön johdon toimintaa suhteessa yhteisön toiminta-ajatukseen,
strategioihin ja asetettuihin tavoitteisiin. Valittavan edustajan tulee kyetä seuraamaan toimialan kehitystä ja hankkimaan siitä jatkuvasti tietoa.
Esteellisyyttä koskevat säännökset otetaan huomioon kaupungin edustajien
valinnassa tytäryhteisöjen hallintoelimiin.
Valittaessa jäseniä hallintoelimiin, on huolehdittava siitä, että vähintään yksi
(1) kaupunginhallituksen jäsen tai valtuuston puheenjohtajiston edustaja tulee valituksi tytäryhteisön hallitukseen.

8. Edustajien ohjeistaminen
Kaupunginhallitus antaa ohjeet tytäryhteisöihin valituille edustajille mm. toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, investointeja sekä lainanottoa käsittelevissä asioissa. Ohjeet yksilöidään tarvittaessa valtakirjalla ja/tai pöytäkirjanotteella.
Tytäryhteisön hallituksen tehtävänä on strateginen johtaminen ja hallituksen
jäsenillä on velvollisuus ottaa huomioon yhteisön etu. Kaupungin edustaja
toimii yhtiön hallituksessa virkavastuulla.
Jos kaupungin edustaja yhtiön hallituksessa on tilanteessa, jossa hän joutuisi toimimaan kaupungin edun vastaisesti, tulee hänen pyytää kaupunginhallitukselta yksilöidyt toimintaohjeet ja viime kädessä erota hallituksen jäsenyydestä.
Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee
pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös
näissä yhteisöissä.
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9. Konserniraportointi
1. Someron Lämpö Oy, Someron Vesihuolto Oy, Someron Talkkari Oy
Tytäryhteisö raportoi toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa. Raportti annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle. Raportointikaudet ovat 1.1. – 30.6. ja
1.7. – 31.12. Raportointi tapahtuu kahden (2) kuukauden kuluessa kauden
päättymisestä. Jälkimmäinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.
Tytäryhteisö toimittaa yhtiökokouksen esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset
kaupunginhallitukselle. Lisäksi kaupunginhallitus voi kutsua yhteisön johdon
edustajan raportoimaan kokoukseensa katsomanaan ajankohtana.
Tytäryhteisö toimittaa vuosittain tulos- ja rahoitussuunnitelmat, toimintatavoitteet sekä vähintään kolmivuotisen investointiohjelman.
2. Kiinteistöosakeyhtiöt
Tytäryhteisö raportoi toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa. Raportti annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle. Raportointikaudet ovat 1.1. – 30.6. ja
1.7. – 31.12. Raportointi tapahtuu kahden (2) kuukauden kuluessa kauden
päättymisestä. Jälkimmäinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.
Tytäryhteisö toimittaa yhtiökokouksen esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset
kaupunginhallitukselle. Lisäksi kaupunginhallitus voi kutsua yhteisön johdon
edustajan raportoimaan kokoukseensa katsomanaan ajankohtana.
Tytäryhteisö toimittaa vuosittain tulos- ja rahoitussuunnitelmat, toimintatavoitteet sekä vähintään kolmivuotisen investointiohjelman.
3. Kuntayhtymät
Kuntayhtymät toimittavat hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset kaupunginhallitukselle.
4. Someron Liikunta ry, Someron Kulttuuri ry ja Someron Jäähalli Oy
toimittavat yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimensä esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset kaupunginhallitukselle. Lisäksi em. raportoivat toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa ja toimittavat vuosittain tulos- ja rahoitussuunnitelmat, välituloslaskelman vuoden alusta raportointihetkeen, tilinpäätöksen
sekä toimintakertomuksen kirjallisena kaupunginhallitukselle ja yhdistyksen
tms. toiminnasta vastaavalle lautakunnalle. Raportointi tapahtuu kahden (2)
kuukauden kuluessa kauden päättymisestä.

Tytäryhteisöt antavat lisäksi emoyhteisölle tarvittaessa seuraavat tiedot:
-

Tiedot konsernin tasearvion/välitaseen laadintaa varten
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-

Suunniteltu palvelutuotannon kokonaismäärä (tärkeimmät suoritteet), raportointihetkeen mennessä toteutunut määrä sekä ennuste koko vuoden
toteutumasta
Investoinnit
Lainanotto
Välituloslaskelma vuoden alusta raportointihetkeen (budjetoitu + toteutunut)
Tulos- ja rahoitusbudjetti koko vuodelle sekä tilinpäätösarvio
Toiminnallinen katsaus, jossa tarkastellaan toimintasuunnitelman toteutumista, poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä
Tunnuslukuseuranta (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus)
Toimintakertomus

Kaupunginkamreeri on oikeutettu antamaan tarkennettuja ohjeita annettavista tiedoista ja määräajoista.

10. Konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus
Kaupungin konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne varat, velat
ja vastuut, joihin kaupungilla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa
määräysvaltaa, velvoitteita ja vastuuta. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden
käytöstä tilikauden aikana.
Jotta konsernitilinpäätös ja siihen liittyvät liitetiedot voidaan laatia, on osapuolten järjestettävä talous- ja tiliasiansa yhteneväisesti.
Tällaisia seikkoja ovat:
- Tilikausi = kalenterivuosi
- Yhdenmukaiset tilipuitteet (taloustoimiston erilliset ohjeet)
- Yhdenmukaiset arvostus- ja jaksotusperiaatteet (suunnitelmapoistot)
- Olennaisuuden periaatteen huomioon ottaminen
- Tytäryhteisöjen on toimitettava tilinpäätöstiedot liitetietoineen konsernitilinpäätöksen laatimista varten emoyhteisölle helmikuun loppuun mennessä.
Kaupunginkamreeri on oikeutettu antamaan tarkempia ohjeita konsernitilinpäätöksen laadintaa varten.

11. Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta
Konsernin valvonta
Kuntakonsernin valvonta vastaa luonteeltaan kunnan sisäistä valvontaa.
Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto.
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Konsernivalvonnan kohdealueita ovat erityisesti konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Lisäksi seurataan valtuuston tytäryhteisöjen toiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumista sekä konserniohjeen noudattamista.
Tilintarkastajan valinta
Someron Lämpö Oy, Someron Vesihuolto Oy, Someron Talkkari Oy, Ktö Oy
Somerasunnot, Ktö Oy Jukolantie ja Ktö Oy Someron Törmä valitsevat tilintarkastajakseen Someron kaupungin tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön
tilintarkastajan.
Tarkastuslautakunnan tehtävät konsernin tarkastuksessa
Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Tarkastuslautakunta huolehtii kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen liittyvien tarjousten pyytämisestä, tarjousvertailun tekemisestä ja
tilintarkastajayhteisöehdokkaan nimeämisestä.

12. Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet
Yhteisön hallituksen on hankittava kaupungin/konsernijohdon ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin:
- tytäryhteisön perustaminen
- yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen
- yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kaupunkiin
- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen
- pääomarakenteen muuttaminen
- toimintaan nähden merkittävät investoinnit
- kiinteistö- ja yrityskaupat
- osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti annettu yhtiön tehtäväksi
- varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät
investoinnit ja niiden rahoitus
- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai
panttaaminen
- merkittävä lainanotto ja –anto sekä vakuuksien, takausten tai muiden yhtiöitä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen
muuttaminen
- 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
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- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laa-

jakantoiset muutokset
merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut
yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön
noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä
yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan tai saneerausmenettelyyn hakeutuminen

13. Tiedottaminen konsernia koskevista asioista
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.
Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa
asioissa tulee huomioida kaupungin yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset.

14. Henkilöstöpolitiikka
Konsernin tytäryhteisöt pyrkivät noudattamaan toiminnassaan soveltuvin
osin kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Etenkin harkinnanvaraisten
työsuhteen etujen myöntämisessä yhteisöt pyrkivät noudattamaan kaupungin käytäntöä. Henkilöstön hankinnassa tulee yhteisöjen ottaa huomioon
konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet.
Konsernin sisäinen koulutus on myös tytäryhteisöjen käytössä.

15. Hankintapolitiikka
Hankintalainsäädännön mukainen hankintojen kilpailuttamisvelvollisuus koskee myös kunnan tytäryhteisöjä. Kaupunkikonsernin hankinnoissa tulee
noudattaa soveltuvin osin kaupungin yleisiä hankintaohjeita.
Konserniyhteisöjen tulee selvittää hankintayhteistyön edellytykset ennen
hankintojen toteuttamista. Päätös hankintayhteistyöhön osallistumisesta
tehdään erikseen kussakin konserniyhteisössä emokunnan ohjeistuksen
mukaisesti, ellei ole perusteltua syytä poiketa siitä.

