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Konserniohjeen päivittäminen

121/00.01.01/2020

Khall 30.03.2020 § 72

(Valmistelija: talousjohtaja Pirjo Männistö)
Kuntalaki (410/2015 47 §) asettaa kunnille velvoitteen päättää kuntakonsernin
kes kei sis tä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista sekä määrää kunnan
kon ser ni joh dos ta konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäjänä. Osana
kun nan konserniohjauksen vahvistamista on päivitetty kaupungin konserniohje.

Kalajoen kaupungin konserniohjeet on laadittu Kuntaliiton uudistaman kon ser ni-
oh jeen laatimista koskevan suosituksen (2017) mukaisesti. Aikaisemmasta poi ke-
ten konserniohjeen vä him mäis si säl tö on määritelty kuntalaissa. Kaupungin voi-
mas sa olevat konserniohjeet (KV 2711.2007) ovat osin van hen tu neet.

Konserniohje sisältää kuntalain 47 §:n mukaiset määräykset seuraavista:
-kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus

- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen
- tiedottaminen ja luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden tur vaa mi-

nen
- velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
- konsernin sisäiset palvelut
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen
- kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa

Hallintosäännön I osan luvussa neljä on säännelty kaupungin konsernijohdosta ja
kon ser ni joh don sisäisestä tehtävän jaosta. Kalajoen kaupungissa kon ser ni joh ta-
mi ses ta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Konserniohjeen tarkoituksena on täydentää hallintosääntöä ja luoda puitteet
kau pun ki kon ser niin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin ta voit-
tei den mukaisesti. Konserniohjeella valtuusto määrittelee konserniohjauksen pe-
ri aat teet, joiden perusteella konsernijohto ohjaa konsernia. Konserniohjeen ta-
voit tee na on yhtenäistää ja tehostaa konsernin yhtiöiden ja yh tei sö jen johtamis-
ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa riittävää avoimuutta ja tie don kul kua, si-
säi sen ja ulkoisen valvonnan riittävyyttä ja toimivuutta, ris kien hal lin taa ja hyvää
las ken ta- ja kirjanpito käytäntöä sekä tilintarkastustapaa siten, et tä kau pun ki kon-
ser nia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa ko ko nai suu te na yhtenäisin
pe ri aat tein ja kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioon ot taen.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle,

1) että se hyväksyy liitteenä olevan Kalajoen kaupungin päivitetyn kon ser ni-
oh jeen.

2) että päivitetty konserniohje kumoaa 21.11.2007 valtuustossa hyväksytyn
ja 1.1.2008 voimaan astuneen Kalajoen kaupungin konserniohjeen. Päi vi-
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tet ty konserniohje astuu voimaan 1.9.2020 alkaen ja on voimassa tois tai-
sek si.

Kaupunginhallitus:
Talousjohtaja Pirjo Männistö oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pirjo
Män nis tö poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Vesa Hihnala liittyi kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 15:08.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen.

Kvalt 26.05.2020 § 21
Kaupunginvaltuusto:
Merkittiin, että talousjohtaja Pirjo Männistö osallistui tämän asian käsittelyyn
asian tun ti ja na.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun otteen
oikeaksi todistaa:

Kalajoella 17.8.2020

Raija Aho
arkistosihteeri
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

TODISTUS
Tästä päätöksestä ei ole määräaikana esitetty oikaisuvaatimusta.

Kalajoella        

Raija Aho
arkistosihteeri
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu


