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1.1. Tarkoitus ja tavoite 

 
Tuusulan kunnan konserniohjeella 
– tuetaan kunnan omistajaohjausta yhtenäistämällä 

kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden, yhtymien ja yh-
teisöjen ohjausta 

–  lisätään tytäryhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyttä 
– parannetaan emoyhteisön tiedon saantia tytäryhteisö-

jen toiminnasta. 
– tehostetaan tiedon kulkua konsernissa 

1.2. Soveltamisala 

 
Tuusulan kuntakonsernin määrittelyssä noudatetaan kuntalain 
16 a §:ää. 
 
Näillä konserniohjeilla Tuusulan valtuusto antaa konsernitason 
toimintaohjeet. Konserniohje täsmentää kunnanhallituksen 
asemaa konsernin johtajana kunnan määräysvallassa olevien 
tytäryhteisöjen johtamiseen ja seurantaan sekä kuntakonsernin 
toimintaperiaatteisiin liittyvissä asioissa. Määräysvalta merkitsee 
kunnan mahdollisuutta ohjata tytäryhteisön toimintaa niin, että 
koko konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuksi huomioon. 
 
Tuusulan kuntakonsernin muodostavat Tuusulan kunta emoyh-
teisönä sekä sen määräysvallassa olevat yhteisöt tytäryhteisöi-
nä. Niissä yhteisöissä, joissa Tuusulan kunnalla ei yksin ole 
määräysvaltaa (kuntayhtymät, yhteisyhteisöt, osakkuusyhteisöt), 
kunnan edustajien tulee pyrkiä toimimaan niin, että konsernioh-
jeiden periaatteita voidaan soveltuvin osin noudattaa.  
 
Tuusulan kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt luetellaan konser-
niohjeiden liitteessä, jota päivitetään vuosittain kunnanhallituk-
sen tilinpäätöskäsittelyssä hyväksymän konsernitilinpäätöksen 
mukaisesti. Konserniohjeiden liitteessä luetellaan myös muut 
konsernitaseeseen otettavat yhteisöt. 
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1.3. Sitovuus 

 
Tuusulan kunnan määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden yhtiö-
kokoukset sekä muiden tytäryhteisöjen vastaavat toimielimet 
hyväksyvät konserniohjeen. 
 
Konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhtei-
söissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyk-
sestä tai säännöistä muuta johdu. Mikäli ko. tytäryhteisön yhtiö-
järjestys tai säännöt ovat ristiriidassa konserniohjeen kanssa, 
yhtiöjärjestys ja säännöt muutetaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteensopiviksi konserniohjeen kanssa. 
 
Yhtiöiden osakassopimuksia laadittaessa on otettava huomioon 
konserniohje.  
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai 
kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 

1.4. Toimivallan jako 

 
Tuusulan kuntakonsernissa noudatetaan kuntalain 25 a §:n mu-
kaista määritelmää konsernijohdosta ja sen tehtävistä. 
 
Valtuusto  
– päättää kunnan tavoitteet ja sen mukaiset omistaja-

politiikan linjaukset 
– hyväksyy konserniohjeen 
– päättää kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen keskei-

sistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista 
– voi asettaa konserninjohdolle tavoitteita 
 
Kunnanhallitus 
– nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö-

kokouksiin ja vastaaviin kokouksiin 
– antaa ohjeet yhtiökokouksissa tai vastaavissa elimis-

sä kuntaa edustaville henkilöille 
– seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimin-

taa  
– vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä 
– vastaa kuntalain 68 a §:n tarkoittamasta konsernitilin-

päätöksen laatimisesta 
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– vastaa kuntalain 69 §:n tarkoittamasta kuntakonser-
nin ja konserninjohdon tavoitteiden toteutumisesta 
annettavasta selvityksestä 

2. Kunnan ohjausvallan käyttäminen 

2.1. Konsernijohto ja sen tehtävät 

 
Jokainen konserniyhteisö laatii toiminta- ja taloussuunnitelman, 
joka saatetaan osana kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Konserniin kuuluvat yhteisöt 
toimivat osaltaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina. 
Kunnan edustajien tulee pyrkiä toimimaan tytäryhteisöjen hallin-
toelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavute-
taan. 
 
Kunnanhallitus johtaa konsernia. Kunnanhallitus raportoi val-
tuustolle vuosittain tytäryhteisöille asetettujen toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tytäryhteisöt rapor-
toivat kunnanhallitukselle vähintään kolme kertaa vuodessa toi-
minnastaan ja taloudestaan. Raportointi tapahtuu kunnan mää-
rääminä aikoina. Yhteisöt ovat velvollisia antamaan kunnalle 
sen pyytämät tiedot ja selvitykset.  
 
Kunnanjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta kunnan osal-
ta sekä seuraa omistajapolitiikan ja konsernin tavoitteiden toteu-
tumista tytäryhteisöissä. Hallintosäännössä voidaan kunnanjoh-
tajan valvonta- ja toiminnan seurantavastuuta delegoida kun-
nanjohtajan alaiselle viranhaltijalle. Viranhaltijalla on oikeus seu-
rata hallitustyöskentelyä ja tehdä aloitteita tytäryhteisöjen toi-
minnan kehittämisestä. 
 
Tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa on kunnanjohtajalla ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajalla aina läsnäolo- ja puheoike-
us. Kunnanhallituksen nimeämällä edustajalla on muutoinkin oi-
keus osallistua yhteisöjen hallituksien kokouksiin. 
 
Kukin toimiala valvoo kunnan etua oman alansa kuntayhtymien 
toiminnassa. Samoin menetellään palveluja tuottavien säätiöi-
den, yhdistysten ja vastaavien kohdalla. Kunnan johtoryhmässä 
todetaan vuosittain kunkin toimialan vastuulla olevat yhteisöt. 
Havaitsemistaan epäkohdista toimiala raportoi kunnanhallituk-
selle. 
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2.2. Edustajien valinta ja ohjeistaminen yhteisöjen hallin-
toelimiin 

 
Tytäryhteisöä johtaa sen hallitus tai muu sitä vastaava elin, jo-
hon konsernin johto tai toimialan johtosäännössä määritelty elin 
tai niiden valtuuttama nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa 
kautta. Tuusulan kunnan edustajia hallintoelimiin valittaessa py-
ritään siihen, että edustajilla on liiketaloudellista ja/tai tytäryhtei-
sön toimialan asiantuntemusta. 
 
Kunnan edustajan tulee toimia tytäryhteisössä kunnan ja kunta-
konsernin kokonaisedun mukaisesti. Jos kunnan edustajana ty-
täryhteisön hallintoon valittu henkilö on tilanteessa, jossa hän 
joutuisi toimimaan kunnan edun vastaisesti, tulee hänen pyytää 
konsernin johdolta selkeät toimintaohjeet. 
 
Konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön tai muun kunnan 
toimintaan liittyvän yhteisön hallintoelimeen valitulle henkilölle. 
Samoin konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön yhtiö-, 
vuosi- tai vastaavaan kokoukseen valitulle edustajalle. 

2.3. Tietojen antaminen emoyhteisölle 

 
Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on ennen omaa päätöksen-
tekoaan selvitettävä konsernijohdon ennakkokäsitys asiaan sil-
loin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai 
kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. 
 
Tytäryhteisön johdon tulee toimia huolellisesti ja yhteisön edun 
mukaisesti. Pääomistajan ennakkokäsityksen selvittäminen on 
linjassa tämän velvoitteen kanssa ja kuuluu lähtökohtaisesti hy-
vään asioiden valmisteluun. Ennakkokäsityksen selvittämisen 
yhteydessä tulee huomioida yhteisön omistajien yhdenvertai-
suuden periaate ja tytäryhteisön etu. 
 
Tytäryhteisöjen täytyy etukäteen tiedottaa konsernin johdolle 
toimialan muutoksista, kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luo-
vutuksista, lainan tarpeesta ja antamisesta sekä muuhun sellai-
seen toimintaan ryhtymisestä, joka olennaisesti vaikuttaa tytär-
yhteisön toimintaedellytyksiin. 
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Konsernin johto käy vuosittain tavoite- ja seurantakeskustelut ty-
täryhteisöjen johdon kanssa ns. konsernitapaamisissa. Talous-
arvion käsittelyn yhteydessä määritellään yhtiöiden vuositavoit-
teet sekä toimintaa ja taloutta kuvaavat tunnusluvut. Tavoitteet 
asetetaan niille tytäryhteisöille, joilla on operatiivista toimintaa ja 
tavoitteet sidotaan talousarviokauteen. Tavoitteet tulee laatia 
niin, että niiden toteutumista voidaan mitata. 
 
Kaikki tytäryhteisöt toimittavat hallintoelimiensä esityslistat ja 
pöytäkirjat konsernipalvelujen sihteerille välittömästi niiden val-
mistuttua. 
 
Kunnanhallitus toteuttaa konsernin seurantavastuutaan järjes-
tämällä tytäryhtiöille mahdollisuuden esitellä kunkin vuoden ta-
lousarvionsa ja toimintakertomuksensa kunnanhallitukselle ( il-
takoulut keväisin ja syksyisin) 

2.4. Konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus 

 
Konserniin kuuluvien yhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Kon-
sernitilinpäätös laaditaan Tuusulan kuntakonsernin vuotuisen ti-
linpäätösohjeistuksen mukaisesti. 
 
Kunnan kirjanpidon tilipuitteet ja kirjausohjeet ovat käytössä ko-
ko konsernissa soveltuvin osin. Konsernitilinpäätöksen tarpeet 
on otettava huomioon tytäryhteisön kirjanpidon järjestämisessä 
ja hoitamisessa. 

2.5. Osavuosiraportointi   

 
Kuntakonsernissa noudatetaan kuntalain 70§:n tarkoittamaa ty-
täryhteisön tiedonantovelvoitetta. 
 
Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan kolme kertaa vuodessa. 
Raportti annetaan kirjallisena kunnanhallitukselle ja kunnan ta-
lous- ja suunnittelupalvelut -yksikölle. Raportointikaudet ovat 
1.1.-30.4. ja 1.1.-31.8. Raportointi tapahtuu kauden päättymistä 
seuraavan kuukauden puolivälissä talous- ja suunnittelupalvelut 
-yksikön antaman yksityiskohtaisen aikataulun mukaisesti. Vuo-
siraportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi kun-
nanhallitus voi pyytää harkintansa mukaan selvityksiä yhteisöjen 
toiminnasta ja taloudesta. 
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3. Tilintarkastus ja muu tarkastustoiminta 

 
Kunnan edustajaksi tytäryhtiön yhtiö-, vuosi- tai vastaavaan ko-
koukseen valittu henkilö esittää tilintarkastajan, joka yleensä on 
sama kuin kuntaan valittu tilintarkastaja. Kunnan sisäisellä tar-
kastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa. Yhteisöt 
antavat tarpeelliset tiedot ja avustavat niiden saamisessa. 

4. Hankinnat  

 
Hankintalainsäädäntö edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien 
on kilpailutettava hankintansa. Myös julkishallintoon kuuluvan 
muun oikeushenkilön kuten kunnan omistaman yhteisön, tulee 
kilpailuttaa hankintansa. Kunnan hankintaohjeistus koskee myös 
tytäryhteisöjä. 
 
Kunnan toimielimien ja tytäryhteisöjen tulee toimia yhteistyössä 
käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja. Palveluja tuotet-
taessa on vältettävä päällekkäistä toimintaa. Kunnan tytäryhtei-
söjen tulee noudattaa palvelujen järjestämisessä samankaltaisia 
toimintatapoja. 
 
Tytäryhteisöjen tulee ulkopuolisia suunnittelu- ja muita palveluja 
tarvitessaan ja hankintoja tehdessään pyytää tarjoukset myös 
kunnalta ja/tai kunnan muilta yhteisöiltä silloin kun niiltä on ko. 
palvelu tai tuote saatavissa. Näin toimiessaan tytäryhteisöjen on 
kuitenkin otettava huomioon hankintoja koskevat säännökset ja 
määräykset. Tytäryhteisöjen tulee neuvotella kunnan hankinta-
vastuullisten kanssa edullisimpien sopimusten ja yhteishankinto-
jen aikaansaamiseksi. 
 
Tytäryhteisöjen tarvitsemien tukipalvelujen ensisijainen järjestä-
jä on kunta (tai kunnan osoittama yhteisö) silloin kun se on kil-
pailukykyinen. Tavoitteena on, että kunnan tukipalvelut tuottavat 
palveluja kaikille kuntakonsernin yksiköille. Päätös palveluiden 
hoidosta perustuu ensisijaisesti tarkoituksenmukaiseen käyt-
töön, mikä on edullisuusvertailussa otettava huomioon. 
 
Tytäryhteisöjen tietojärjestelmähankinnoissa tulee selvittää kun-
nan käytössä olevien järjestelmien (ohjelmien) soveltuvuus yh-
teisön tarpeisiin. Tavoitteena on, että kuntakonsernin yksiköt 
käyttävät samoja järjestelmiä sekä noudattavat valittua tietohal-
lintoarkkitehtuuria. 
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Tilakeskus koordinoi kunnan tilojen käyttöä. Kuntakonsernin yh-
teisöt toimivat ensisijaisesti kunnan hallinnassa olevissa tiloissa. 
Ulkoisten tilojen vuokraamiseen on oltava konsernijohdon suos-
tumus. 

5. Rahoitus 

 
Kuntakonsernin taloudellista kokonaisetua valvoo kunnan talous 
-ja tietohallinto. Vastuu kunkin konserniyhteisön talousasiain 
hoidosta on kullakin yhteisöllä itsellään. 
 
Tytäryhteisöjen tulee toimia yhteistyössä kunnan taloushallinto-
yksikön kanssa sijoittaessaan kassavarojaan. Kunnanhallituk-
sen ja kunnanjohtajan ohjeet kunnan kassavarojen tilapäisestä 
sijoittamisesta pankkilaitoksiin ja sijoitusrahastoihin koskevat 
koko konsernia. 
 
Konsernin rahoitustoiminta tapahtuu yhteistyössä kunnan talo-
ushallintoyksikön kanssa siten, että päästään kaikkien yhteisö-
jen osalta parhaimpiin mahdollisiin lainaehtoihin. Ne kunnan ty-
täryhteisöt, joiden rahoitus- ja sijoitustoiminnan keskittämisestä 
on saatavissa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, liittyvät kunnan 
rahoitusyksikön hoitaman kunnan sisäisen pankin asiakkaiksi. 
Tämän tarpeen harkitsee kunnan talousjohtaja. 

6. Riskienhallinta 

 
Koko kuntakonsernissa noudatetaan yhtenäisiä riskienhallinnan 
periaatteita. Vahinkojen ennalta ehkäiseminen on riskienhallin-
nan pääperiaate. Vahinkovastuu on tytäryhteisöillä. Tarvittavat 
vakuutukset otetaan konsernin johdon määräämästä vakuutus-
yhtiöstä, kun se on konserniedun mukaista. 

7. Henkilöstöpolitiikka 

 
Tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tulee peruslinjoiltaan olla 
kunnan henkilöstöstrategian mukaista. Henkilöstön liikkuvuutta 
konsernin sisällä tuetaan. Rekrytointi perustuu ensisijaisesti si-
säiseen hakumenettelyyn.  
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Palkkauksessa ja muissa sopimuksenvaraisissa etuuksissa 
noudatetaan kunnan kanssa yhteneviä periaatteita. Johtamisjär-
jestelmän tulee olla sellainen, että henkilöstö on mukana tavoit-
teiden asettelussa ja toteuttamiskeinojen valinnassa. 
Konsernin palkka-asiamies ohjaa ja seuraa palkkauksen yh-
denmukaisuutta.  
Palkitsemisen osalta toimitaan konsernisäännösten mukaisesti. 
 
Kuntakonsernin keskitetty koulutus on myös tytäryhteisöjen käy-
tettävissä. 
 
Tytäryhteisöt liittyvät jäseneksi kuntatyönantajan perustamaan 
työnantajayhteisöön, ellei toiminnan laatu ja tytäryhteisön etu 
muuta edellytä. Tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa 
Kuntien eläkevakuutuksessa silloin, kun se on kunnan edun 
mukaista eikä tytäryhteisön etu muuta edellytä. 

8. Tiedottaminen konsernia koskevista asioista 

 
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on sopivin tavoin tiedotetta-
va asukkailleen tytäryhteisön toiminnasta silloin, kun se hoitaa 
kunnallista tehtävää. Yhteisön on annettava tiedotusta varten 
kunnan konsernipalveluihin tiedottajan ohjeiden mukaiset tiedot. 
Ennen tietojen antamista yhteisön on arvioitava, voidaanko tie-
dot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa. 
 
Tytäryhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puoles-
ta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanhallitus 
ja kunnanjohtaja. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin 
asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja 
tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomi-
oida kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salas-
sapitosäännökset. 

9. Konserniohjeiden käsittely ja hyväksyminen 

 
Valtuusto hyväksyy konserniohjeet olemaan voimassa toistai-
seksi. 
 
Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä 
kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja muut yhteisöt 
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LIITE: Kuntakonserniin kuuluvat emoyhteisöön, Tuusulan 
kunta, lisäksi seuraavat kunnan määräysvallassa 
olevat yhteisöt: 

 
Yhteisön nimi Kunnan omistusosuus 
 
Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus 100 % 
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % 
Tuusulan kansanopiston Oy 85 % 
Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % 
Kellokosken Jäähalli Oy 74 % 
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 83 % 
Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % 
Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % 
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % 
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 90 % 
Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % 
Tuusulan Jäähalli Oy 51 % 
Tuusulan Tekonurmi Oy 51 % 
Jokelan Tekonurmi Oy 51 % 
 
Muut konsernitaseeseen sisältyvät yhteisöt: 
 
HUS 2,3 % 
Eteva ky 3,5 % 
Uudenmaan liitto 2,9 % 
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä 31,2 % 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky 16,5 % 
Tuusulan seudun vesilaitos ky 24,6 % 
Uudenmaan päihdehuollon ky 3,2 % 
 
Yhteisyhteisöt ja osakkuusyhteisöt: 
 
Kiinteistö Oy Impilinna 50 % 
Koy Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus 46 % 
Kiinteistö Oy Tuusulan Vesitorninrinne 33 % 
As Oy Kolmostörmä 23 % 
As Oy Vesitorninpuisto 26 % 
As Oy Ykköstörmä 23 % 
 


