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1. Kunnan omistajapolitiikka 
 

Kunnan omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kunnan pitkäjännitteinen toimin-
ta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoi-
toon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön 
tehokkuus. Omistajapolitiikalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pää-
omasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta koskevaa päätöksentekoa kun-
nassa 
 
Omistajapolitiikassa määritetään kunnan strategisesti tärkeät omistukset, asete-
taan sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palve-
lutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritellään vastuut 
omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa. 
 
Kunnan omistajapoliittiset tavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talo-
ussuunnitelman strategisissa yleislinjauksissa. 

 
 

2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvi-
en yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta nou-
datetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaoh-
jauksessa. 
 
Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan lä-
pinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantami-
seen ja tiedonkulun tehostamiseen. 
 
 
3. Soveltamisala 

 
Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. 
Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä 
siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhtei-
söissä. 
 
Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 
§:n tarkoittama määräysvalta. 
 
Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt: 
As Oy Saukkotie 
Eurajoen Vuokra-asunnot Oy 
Kiinteistö Oy Eurajoki 
Kiinteistö Oy Olkirivi 
Kiinteistö Oy Perenhovi 
Kiinteistö Oy Riikonkuja 
 
Kunnan osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoit-
tamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. 
 



  

Eurajoen Jäähalli Oy on kunnan osakkuusyhteisö 
 
Kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä: 
Rauman Kansanterveystyön kuntainliitto 
Satakunnan Sairaanhoitopiiri 
Satakunnan Erityishuoltopiiri 
Satakuntaliitto 
 
 
4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 

 
Konserniohjeen hyväksyy kunnanvaltuusto. 
 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan määräysvallassa olevien tytär-
yhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden tytäryhteisöjen vas-
taavissa toimielimissä. 
 
 
5. Konserniohjeen sitovuus 

 
Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvis-
sa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä 
muuta johdu. 
 
Käytettäessä omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koske-
vaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun pe-
riaatteet. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimen-
pide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutet-
tua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella. 
 
Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhtei-
söä koskevien säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun 
pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa 
lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjalli-
sesti kunnanhallitukselle. 
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän 
johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 
 
 
6.  Kunnan toimielinten toimivallanjako 

 
Valtuusto:  

 määrittelee kunnan tavoitteet ja sen mukaiset kunnan omistajapolitiikan 
linjaukset 

 päättää kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudelli-
sista tavoitteista 

 hyväksyy konserniohjeet kerran valtuustokaudessa 
 
 
 
Kunnanhallitus: 



  

 johtaa, seuraa ja valvoo kunnan konsernipolitiikkaa 
 nimeää edustajat tytär- tai osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaa-

viin kokouksiin 
 antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustavil-

le henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjei-
den antamista ole johtosäännössä annettu kunnan muulle viranomaiselle. 

 seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaes-
sa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. 

 vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä 
 antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta 

kunnan tilinpäätöksen yhteydessä 
 

Lautakunta: 
 huolehtii erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja tytär- ja osakkuusyh-

teisöjen toiminnan seurannasta ja tekee tarvittaessa toimenpide-
ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi tarvit-
taessa kunnanhallitukselle 

 
Kunnanjohtaja:  

 johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan konsernipolitiikkaa 
 vastaa konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä 
 seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa 

kunnanhallitukselle 
 seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvitta-

essa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnan-
hallitukselle 

 
 Toimialajohtaja: 

 vastaa konserniohjeen mukaan toimialajohtajalle kuuluvista tehtävistä 
 seuraa toimialallaan kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tar-

vittaessa kunnanjohtajalle 
 seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja te-

kee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämises-
tä kunnanjohtajalle 

 
Konsernijohto: 
Konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja niitä kunnan johtavia viranhalti-
joita, jotka toimivat tytäryhteisöjä koskevien asioiden esittelijöinä kunnanhallituk-
sessa. 

 
 Konserniraportointi:   

Tytäryhtiön hallituksen tulee antaa kunnanhallitukselle konsernin aseman arvioi-
miseksi sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. 
 
Tietojen antamista koskevan ohjeen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen laadin-
ta-aikataulun, tiedonantojen määräajat ja tarvittavat lomakepohjat, antaa vuosit-
tain kunnanjohtaja.  
  
Tytäryhtiön hallituksen tulee antaa kunnanhallitukselle vuosittain tulos- ja rahoi-
tussuunnitelmat sekä investointiohjelma. Taloussuunnitelmasta tulee käydä ilmi 
valtuuston tytäryhteisöille asettamat toimintatavoitteet. 



  

 
Kunnanjohtajalla on toimivalta järjestää tarvittavat neuvonpidot tytäryhteisöjen 
kanssa ja antaa tarkempia ohjeita konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvästä 
raportoinnista. 
 
Tytäryhteisöjen lisäsi pyydetään tiedot konsernitaseen ja liitetietojen laatimiseksi 
kuntayhtymiltä, osakkuusyhteisöiltä ja yhteisöiltä, joissa kunnalla on merkittävä 
omistusosuus. 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimista varten pyydetään seuraavat asiakirjat: 

 tytäryhteisöjen tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastus-
kertomus 

 tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut 
 kokonaistalouden tunnuslukuvertailu kannattavuudesta, maksuvalmiudes-

ta ja vakavaraisuudesta 
 toiminnallisia tavoitteita koskeva toteutumavertailu 
 

 Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta:   
Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto. 
 
Tytäryhteisön tilintarkastajaksi suositellaan kunnan JHTT- tilintarkastajaa. 
 

 Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet:   
Yhteisön hallituksen on hankittava kunnan ennakkokäsitys seuraaviin toimenpi-
teisiin: 

 tytäryhteisön perustaminen 
 toiminta-ajatuksen muuttaminen 
 yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankinta-

lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa 
suhteessa kuntaan 

 yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 
 pääomarakenteen muuttaminen 
 toimintaan nähden merkittävät investoinnit 
 kiinteistö- ja yrityskaupat 
 osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityi-

sesti ole annettu yhtiön tehtäväksi 
 varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät 

investoinnit ja niiden rahoitus 
 toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien hankkiminen, myy-

minen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen 
 merkittävä lainanotto ja –anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden 

yhtiötä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen 
muuttaminen 

 muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin 
ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka halli-
tuksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuk-
siin perustuvista oikeuksista luopuminen 

 periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laa-
jakantoiset muutokset 

 merkittävät henkilöstöpoliittiset ratkaisut 



  

 yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön 
noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä 

 yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka 
saneerausmenettelyyn hakeutuminen 

 
  

Tiedottaminen konsernia koskevista asioista:   
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen 
yhteisön tai säätiön toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista tehtävää. Yhtei-
sön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kunnan keskushallintoon tiedotuk-
sesta vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista 
yhteisön tai säätiön on arvioitava voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle 
haittaa. 
 
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja kunnan-
johtaja. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja toi-
mintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa 
asioissa tulee huomioida kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja sa-
lassapitosäännökset. 
 

 
 
 
 
 


