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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
keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista sekä määrää kunnan
konsernijohdosta konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäjänä. Osana
kunnan konserniohjauksen vahvistamista on päivitetty kaupungin konserniohje.
Kalajoen kaupungin konserniohjeet on laadittu Kuntaliiton uudistaman konserniohjeen laatimista koskevan suosituksen (2017) mukaisesti. Aikaisemmasta poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Kaupungin voimassa olevat konserniohjeet (KV 2711.2007) ovat osin vanhentuneet.
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 turvaaminen
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
konsernijohdon sisäisestä tehtävän jaosta. Kalajoen kaupungissa konsernijohtamisesta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.
Konserniohjeen tarkoituksena on täydentää hallintosääntöä ja luoda puitteet
kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella valtuusto määrittelee konserniohjauksen periaatteet, joiden perusteella konsernijohto ohjaa konsernia. Konserniohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen johtamisja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa riittävää avoimuutta ja tiedonkulkua, sisäisen ja ulkoisen valvonnan riittävyyttä ja toimivuutta, riskienhallintaa ja hyvää
laskenta- ja kirjanpito käytäntöä sekä tilintarkastustapaa siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin
periaattein ja kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle,
1)
2)

että se hyväksyy liitteenä olevan Kalajoen kaupungin päivitetyn konserniohjeen.
että päivitetty konserniohje kumoaa 21.11.2007 valtuustossa hyväksytyn
ja 1.1.2008 voimaan astuneen Kalajoen kaupungin konserniohjeen. Päivi-
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tetty konserniohje astuu voimaan 1.9.2020 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.
Kaupunginhallitus:
Talousjohtaja Pirjo Männistö oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pirjo
Männistö 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
asiantuntijana.
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun 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

