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1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 
Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden 
mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa 
kuntayhtymäkonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että konsernia ja muuta toimintaa voidaan joh-
taa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntayhtymäkonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. 
 
 
2 Soveltamisala 

 
Konserniohje koskee Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden 
mahdollisia tytäryhteisöjä. Kuntayhtymän osakkuusyhteisöissä kuntayhtymän edustajien tulee huo-
lehtia siitä, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. 
 
Kuntayhtymän konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kuntayhtymällä on kirjanpitolain 
1 luvun 5 §:n tarkoittama määräysvalta. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän konserniin kuulu-
vat seuraavat kuntayhtymän määräysvallassa olevat yhteisöt: 

• Faktia Oy, omistusosuus 100 % 
 
 
3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 

 
Konserniohjeen hyväksyy yhtymävaltuusto. Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan kun-
tayhtymän hallintosääntöön on kirjattu konsernijohdon vastuut ja niiden jakautuminen. Hallinto-
säännön hyväksyy yhtymävaltuusto.  
 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yh-
tiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa. Samalla tytäryhteisö sitoutuu kokonaisuudessaan kon-
serniohjeen noudattamiseen. 
 
Konserniohjeen käsittelystä ja hyväksymisestä tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai hallituksen ko-
kouksessa on toimitettava pöytäkirjanote koulutuskuntayhtymälle. 
 
 
4 Konserniohjeen sitovuus 

 
Hyväksyttyä konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koske-
vasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu. 
 
Käyttäessään omistajaohjausta kuntayhtymä ottaa huomioon konsernin kokonaisedun ja yhteisöä 
koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. 
Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide tuottaa kolmannelle osa-
puolelle epäoikeutettua etua tai haittaa yhteisön kustannuksella. 
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Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa mahdollisesti ristiriidassa yhteisöä kos-
kevien säännösten, kuten osakeyhtiö- tai kirjanpitosäädännön tai muun lainsäädännön kanssa, nou-
datetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.  Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi 
kirjallisesti kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. 
 
Konserniohje ei muuta tytäryhteisön tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.  
 
 
5 Kuntayhtymän toimielinten toimivaltajako 

 
Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosään-
nössä. Kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja ja talousjoh-
taja. 
 
Yhtymävaltuusto 

• päättää kuntayhtymän ja konsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä kon-
serniohjauksen periaatteista 

• hyväksyy konsernitilinpäätöksen 
• hyväksyy konserniohjeen 
• päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 

 
Yhtymähallitus 

• vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämi-
sestä ja valmistelusta valtuustolle, 

• vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernival-
vonnan, 

• määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtai-
sen työnjaon, 

• antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja talou-
dellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä, 

• arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntayhtymäkonsernin kokonaisedun 
toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä 

• käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa, 
• seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä 
• antaa kuntayhtymän ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, 
• vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, 
• nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 
• nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaoh-

jeet. 
 
Tarkastuslautakunta 

• arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten konsernia koskevien tavoittei-
den asettelua ja toteutumista. 

 
Kuntayhtymäjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella 
myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 
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Talousjohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen mää-
rättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 
 
 
6 Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus  

 
Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Osa-
keyhtiölain 624/2006 6 luvun 2 §:n mukaan yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavutta-
mista. 
 
Tytäryhteisö laatii osana kuntayhtymän talousarvio- ja -suunnitteluprosessia vuosittain kuntayhty-
mälle taloussuunnitelman, johon sisältyy tulos- ja rahoitussuunnitelma sekä tarvittaessa investoin-
tisuunnitelma kuntayhtymän taloushallinnon erikseen antaman aikataulun ja muun ohjeistuksen 
mukaisesti. Taloussuunnitelma on laadittava samalle ajanjaksolle kuin kuntayhtymän oma talous-
suunnitelma ja siitä on käytävä ilmi tytäryhteisölle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. 
 
Tytäryhteisön mahdollinen investointisuunnitelma tehdään samalle aikajaksolle kuin kuntayhtymän 
investointisuunnitelma. Merkittävistä investoinneista ja hankkeista on aina neuvoteltava koulutus-
kuntayhtymän johdon kanssa. 
 
 
7 Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen 

 
7.1 Toiminnan ja talouden raportointi 
 
Kuntayhtymän tytäryhteisön on annettava yhtymähallitukselle kuntayhtymäkonsernin taloudellisen 
aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. 
 
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön 
tulee antaa seurantaa varten kuntayhtymälle puolivuosittain raportti (osavuosikatsaus) sille asetet-
tujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä 
riskeistä.  
 
Tytäryhteisöllä tulee olla raportointia varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjär-
jestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaoh-
jeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä konsernijohdolle.  
 
Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poik-
keamiseen ole erityistä syytä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätök-
sessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kir-
janpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitota-
paa. 
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Vuosiraportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja 
osakeyhtiölain säädösten mukaisesti. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, ta-
lousarviosta ja rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohdolle (yhtymähalli-
tus, kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja). Tytäryhteisön on annettava konsernijohdon pyyn-
nöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan. 
 
Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kuntayhtymälle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. 
Koulutuskuntayhtymän taloushallinto antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi 
tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonan-
topohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 
 
7.2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi 
 
Riskienhallinta on osa konsernin valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmista-
maan, että tytäryhtiöiden liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Koko-
naisvaltaisella riskienhallinnalla voidaan saavuttaa haluttu kokonaisriskien taso verrattuna yhtiön 
riskinottokykyyn niin, että yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus ei vaarannu. 
 
Tilivelvolliset ovat vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta. Sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta voidaan seurata talousarviovuoden aikana esim. osavuo-
sikatsauksissa tai osassa niitä. 
 
Yhtymähallituksen tulee raportoida kuntalain 410/2015 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.  Lisäksi tilinpää-
töstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tu-
lee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 
 
Tytäryhteisöjen tulee raportoida konsernijohdolle tytäryhteisöjen merkittävimmistä riskeistä sekä 
riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä yhteisön toimintakertomuksessa vuosittain ja tar-
vittaessa myös osavuosikatsauksessa. Mikäli tytäryhteisössä havaitaan tilikaudella uusia ja merkit-
täviä riskejä, tulee niistä raportoida viipymättä konsernijohdolle. Lisäksi tulee varmistaa, että rapor-
toinnin perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
 
 
8 Konsernin sisäiset palvelut 

 
8.1 Konsernipalvelut 
 
Konsernin sisäisillä palveluilla tarkoitetaan palveluja, joita konserniyhteisö tuottaa keskitetysti 
muille konserniin kuuluville yhteisöille. Konsernipalveluissa on otettava huomioon hankintalain- 
säädännön reunaehdot ja rajoitukset. Tytäryhteisön on selvitettävä konsernijohdon kanssa etukä-
teen konsernipalvelujen käyttö ennen ulkoistamista. 
 
Keskitettyjä toimintoja tarjotaan tytäryhteisöille konsernissa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
jen, tietohallinnon palvelujen, kiinteistöpalvelujen, ravitsemispalvelujen sekä tilintarkastuksen jär-
jestämisen osalta. Päätös keskitettyjen toimintojen käyttämisestä tehdään erikseen kussakin tytär-
yhteisössä konsernijohdon ohjeistuksen mukaisesti. 
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8.2 Tavaroiden ja palvelujen hankintoja ja omaisuuden luovutuksia koskevat ohjeet 
 
Hankintayhteistyöhön sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia 1397/2016 ja kuntayhty-
män hankintasääntöä. 
 
Tytäryhteisöjen on selvitettävä hankintayhteistyön edellytykset ennen hankintojen toteuttamista. 
Päätös hankintayhteistyöhön osallistumisesta tehdään erikseen kussakin tytäryhteisössä kuntayh-
tymän ohjeistuksen mukaisesti, ellei ole perusteltua syytä poiketa siitä. Hankintaohjeissa annetaan 
yksityiskohtaisemmat määräykset hankintojen menettelytavoista ja yhteishankinnoista.  
 
Merkittävien käyttöomaisuushyödykkeiden ja arvopapereiden luovutuksista on neuvoteltava kon-
sernijohdon kanssa. 
 
 
8.3 Rahoitus, sijoittaminen ja takauksen antaminen 
 
8.3.1 Maksuliikenne ja rahoitus 
 
Kuntakonsernissa pyritään yhteisöjen yhteistyöllä parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja hyötyyn. 
Maksuliikennepalveluita voidaan hoitaa konsernissa keskitetysti. Maksuvalmius on pidettävä kus-
sakin konserniin kuuluvassa tytäryhteisössä riittävänä. 
 
Vieraan pääoman hankinnan on oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Pitkäaikaisten 
lainojen käyttö suurimmissa hankkeissa vahvistetaan talousarviossa. Konsernissa rahoitus-, kassa-
virta- ja otto- ja antolainausasioita hoitaa talousjohtaja. Tytäryhteisöillä on velvollisuus hyvissä 
ajoin aloittaa neuvottelu kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan kanssa rahoitus-, kassavirta-, otto- 
ja antolainauksia varten. Tytäryhteisöt kilpailuttavat pitkäaikaiset ottolainansa tai ottavat käyttöön 
kuntatodistuksia tai limiittiluoton lyhytaikaisiin lainatarpeisiin. 
 
8.3.2 Sijoitustoiminta 
 
Kuntayhtymän kannalta merkittävien tytäryhteisöjen on järjestettävä sijoitustoimintansa yhteis-
työssä kuntayhtymän kanssa. Sijoituksen onnistumisesta vastaa ensisijaisesti tytäryhteisön päätös-
valtainen toimielin. 
 
8.3.3 Takauksen ja vakuuden antaminen 
 
Takauksista päättäminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Kuntayhtymä voi taata tytär- ja osakkuus-
yhteisöjen ottolainoja, mikäli se alentaa lainakustannuksia tai tytäryhtiöillä ei ole muita vakuuksia. 
Kuntayhtymä voi vaatia takauksista takausprovision. Takauksissa on otettava huomioon EU-lainsää-
dännön ja valtiontukisäännöksien rajoitukset. 
 
Tytäryhteisö ei ilman konsernijohdon lupaa voi myöntää takauksia tai käyttää omaisuuttaan vakuu-
tena. 
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9 Konsernin tarkastus 
 
9.1 Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta ja konsernivalvonta 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yhteisön toiminta on 
tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita nou-
datetaan. 
 
Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta järjestetään kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeiden mukaisesti. Yhteisön hallituksen on valvottava sisäisen valvonnan toteutumista ja ohjeiden 
noudattamista. Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntayhtymässä vastaa yhtymähallitus ja 
sen valvontavastuu on kuntayhtymän johtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. 
 
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on oikeus osallistua tytäryh-
teisön hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Yhtiön hallituksen tulee päättää asiasta 
osakeyhtiölain 624/2006 6 luvun 5 §:n 2. momentin mukaisesti. Kuntayhtymäjohtajalla on konser-
nivalvontaa suorittaakseen lisäksi tiedonsaantioikeus yhtiön toimintaan ja talouteen liittyvissä asi-
oissa. 
 
Tytäryhteisöjen tilivelvolliset ja muut yhteisöjen yksiköiden vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen val-
vonnan toteutumisesta. Konserniohjeen noudattamista valvoo konsernijohto. 
 
 
9.2 Kuntayhtymän luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuden turvaaminen 
 
Kuntayhtymän luottamushenkilöllä on oikeus saada tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita 
luottamushenkilö pitää toimessaan tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
Tietopyyntö esitetään kirjallisesti kuntayhtymän johtajalle. 
 
Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska 
tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten. Asiakir-
joihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä. 
 
 
9.3 Tytäryhteisöjen tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan tehtävät 
 
Tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön yhtiökokous.  Kuntayhtymän 100 %:sti omista-
mien tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi tulee kuitenkin valita sama tilintarkastusyhteisö kuin 
kuntayhtymällä.  
 
Kuntalain 410/2015 123 §:n tarkoittamalla tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa yhteisön toimintaa 
ja tavoitteiden toteutumista haluamassaan laajuudessa. Yhteisö antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa 
niiden saannissa. 
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Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettaminen ta-
voitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastuslautakunta 
voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lauta-
kunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettä-
vää tietoa sivulliselle. 
 
10 Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 

 
Hallintosäännössä määritelty toimielin päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhtei-
söjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuoli-
sesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, 
mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. 
 
Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoi-
minnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi. 
 
 
11 Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet ja kuntayhtymän edustajien ohjeista-

minen 
 
Konserniin kuuluvan tytäryhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä konsernijohdon 
ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kuntayhtymän 
toimintaan ja taloudelliseen vastuuseen. Ennakkokäsitys hankitaan vapaamuotoisesti ja kirjallisesti. 
 
Tytäryhteisön johdon tulee toimia huolellisesti ja yhteisön edun mukaisesti. Lopullinen päätösvalta 
ja vastuu erillistä kannanottoa koskevassa asiassa on aina yhteisön omalla päätöksentekotoimieli-
mellä, vaikka konsernijohdon kannanotto päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä. 
 
Tytäryhteisön hallituksen on hankittava konsernijohdon ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin: 

• tytäryhteisön perustaminen 
• yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen 
• yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 
• pääomarakenteen muuttaminen 
• toimintaan nähden merkittävät investoinnit 
• kiinteistö- ja yrityskaupat 
• osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei ole erityisesti annettu 

yhtiön tehtäväksi 
• varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja 

niiden rahoitus 
• toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (mukaan lukien immateriaalioikeu-

det) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen 
• merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien 

merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen, 
• periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muu-

tokset 
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• merkittävät henkilöstöpoliittiset linjaukset 
• yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta ta-

vanomaisesta voitonjakokäytännöstä 
• muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät 

sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten so-
pimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen 

• yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenette-
lyyn hakeutuminen. 

 
 
 
12 Tiedottaminen konsernia koskevista asioista 

 
Kuntalain 410/2015 29 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sopivin tavoin tiedotettava yhteisön 
tai säätiön toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista toimintaa. 
 
Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kuntayhtymän yhteisiin palveluihin tiedotta-
mista varten riittävän kattavat tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön tai säätiön on arvioitava, 
voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa. 
 
Yhteisöä koskevasta tiedottamisesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja mahdollinen toimitusjoh-
taja sekä kuntayhtymän puolesta yhtymähallitus ja kuntayhtymäjohtaja. Yhteisön tiedottamisen on 
tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antami-
sessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kuntayhtymän yleiset tiedotusperiaatteet sekä 
julkisuus- ja salassapitosäännökset. 
 
 
 
13 Konserniohjeen voimaantulo 

 
Konserniohje tulee voimaan 1.6.2018. 
 
Konserniohje on voimaantulon jälkeen hyväksyttävä viivytyksettä kuntayhtymän tytäryhteisöjen yh-
tiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa. 
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