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1 Kunnan omistajapolitiikka 

Hyrynsalmen kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa 

kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti määräysvalta (kuntayhtymät eivät kuulu varsinaiseen kon-

serniin). Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen 

omistajaohjaukseen. 

Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena omistajaohjauksen ja kuntastrategiassa määriteltyjen tavoittei-

den mukaisesti. Omistajaohjauksella huolehditaan, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kun-

takonsernin kokonaisetu.  

Konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, vastaa kunnassa omistajaohjauksen toteut-

tamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Omistajapolitiikassa mää-

ritetään kunnan strategisesti tärkeät omistukset ja toiminnan tavoitteet sekä raportointivastuut.  

2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoitteet 

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konsernioh-

jeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen 

edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin 

periaattein ja ottaen huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.  

Konserniohje täydentää tytäryhteisöille niiden perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan 

toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta jättämiseen tytäryhteisön joh-

don on esitettävä perusteltu syy. Konserniohjeen tavoitteena on kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toi-

minnan läpinäkyvyyden lisääminen, kunnan yhteisöistä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun 

tehostaminen. 

3 Konserniohjeen soveltamisala 

Konserniohje koskee Hyrynsalmen kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä 

ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaat-

teita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.  

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoittama 

määräysvalta. Hyrynsalmen kunnalla katsotaan olevan kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta konserniyhtei-

sössä, kun sillä on 

1) enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä 

äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai nii-

hin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai  

2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai siihen verrattavan toimielimen jäse-

nistä taikka sellaisen toimielimen jäsenistä, joilla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seik-

koihin kun 1) kohdassa mainittu määräenemmistö. 
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Kunnan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt (ks. kuva 1):  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hyrynsalmen kunnan konsernirakenne. 

4 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 

Hyrynsalmen konserniohjeen hyväksyy valtuusto. Varsinaiset toimivaltasäännökset annetaan hallintosään-

nöllä.  

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä mui-

den kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu kon-

serniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. 

kunnanhallitus 

kunnanjohtaja 

Hyrynsalmen kunta 

As Oy Kiviöntaito 
100 % 

Kainuun sote 
3,99 % 

Kainuun liitto 
3,56 % 

Kainuun jätehuollon ky 
3,98 % 

As Oy Ahmahaka 
100 % 

Kt Oy Hyrynsalmen vi-

rastotalo 100 % 

Vesi-Mega Oy 
100 % 

Tytäryhteisöt Kuntayhtymät 
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5 Konserniohjeen sitovuus 

Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei 

niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu.  

Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän 

yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhtei-

sön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua 

etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate).  

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, ku-

ten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa 

olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle.  

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa 

tai vastuuta. Konserniohjeen noudattamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa vahingonkorvausvastuuseen, 

mikäli sen noudattamatta jättämisen seurauksena on merkittävää haittaa tai vahinkoa tytäryhteisölle tai 

omistajalle. 

6 Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako 

Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta määritellään kunnan hallintosäännössä. 

7 Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus 

Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteet, jotka on johdettu kunta-

strategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Tytäryhteisön hallitus vas-

taa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. 

Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksy-

mistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on 

kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. 

Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit-

teet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen 

tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja 

epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, mer-

kittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuk-

sista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla.  

8 Konsernivalvonta ja raportointi sekä riskienhallinta 

Konsernijohdon tehtävänä on tytäryhteisöjen valvonta, joista tässä konserniohjeessa annetaan tarvittavat 

määräykset. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen 

aseman seurantaa, analysointia ja raportointia sekä kunnan tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteu-

tumisen, konserniohjeen noudattamisen sekä riskienhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaa. 
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Seurantaa ja arviointia edistävät kunnan vahvistamat tunnusluvut ja tavoitetasot, joilla konsernijohdon on 

ajantasaisesti seurattava ja arvioitava tytäryhteisöjen toiminnan kannattavuutta, vaikuttavuutta ja taloudel-

lista asemaa.  

Kunnan tytäryhteisön on annettava kunnanhallitukselle vähintään puolivuosittain kuntakonsernin taloudelli-

sen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot sille asetettujen tavoittei-

den toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä 

tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituk-

sen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta ris-

kistä on raportoiva viipymättä konsernijohdolle.  

Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen ole 

erityistä syytä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa sovel-

tuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kunta-

lain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.  

Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konsernijohto tai 

muu konsernijohdon määrittelemä taho antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvit-

tavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilin-

päätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje täsmentää tätä ohjeistusta. 

9 Kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen 

Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta sen hallussa olevia tytäryhteisöjen toi-

mintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tarpeellisina ja jotka viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 

muuta johdu.  

Tietopyyntö esitetään kirjallisesti kunnanjohtajalle. Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeu-

den nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luotta-

mustehtävän hoitamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä. 

10 Velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa 

Yhteisön hallituksen on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnanhallituksen kanta seuraa-

viin toimenpiteisiin: 

 tytäryhteisön perustaminen 

 yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen asioihin, jotka olennai-

silta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista 

 yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oi-

keuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan 

 hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta 

 yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 

 toimitusjohtajan valinta ja palkkausjärjestelmä ja sen muutokset 

 yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmä ja sen muutokset 
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 pääomarakenteen muuttaminen 

 toimintaan nähden merkittävät investoinnit 

 varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja niiden ra-

hoitus  

 kiinteistö- ja yrityskaupat 

 osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti annettu yhtiön tehtä-

väksi 

 toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, 

myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen 

 merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien merkittä-

vien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen 

  johdannaisinstrumenttien käyttö 

 muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopi-

mukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten 

muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen 

 periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset, 

merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut 

 yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen 

 eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen 

 yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn ha-

keutuminen. 

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se 

kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alaisesta asiasta tehdään päätös hallituksen 

kokouksessa.  

Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle, konserni-

johdon määrittämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa pöytäkirjanotteeseen, jolla henkilö valtuutetaan 

edustamaan kuntaa yhtiökokouksessa, sisällytetään kunnan kannanotto ennakkokäsitysmenettelyn alaiseen 

asiaan.  

Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta ovat aina yhteisön omalla päätök-

sentekoelimellä, vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä. 

11 Konsernin sisäiset palvelut 

11.1 Konsernin sisäiset hankinnat 

Kunnan tytäryhteisöjä koskee hankintalainsäädännön mukainen hankintojen kilpailuttamisvelvollisuus. Han-

kinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) ja sitä täydentäviä säädöksiä, kun-

talakia (410/2015) sekä hallintolakia (434/2003). 

Yhteisöjen tulee hankintoja tehdessään pyrkiä konsernin kannalta edullisimpaan lopputulokseen. Hyrynsalmi 

kuuluu Kainuun sopimusperusteiseen hankintarenkaaseen. Tytäryhteisöjen tulee käyttää mahdollisuuksien 

mukaan hankintarenkaan neuvottelemia puitesopimuksia ja ostopaikkoja. Kynnysarvon ylittävissä hankin-

noissa tulee olla yhteydessä kunnan hankintavastaavaan. 
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Hankintalainsäädäntö koskee vain hankintoja. Merkittävien käyttöomaisuushyödykkeiden ja arvopapereiden 

luovutuksista on neuvoteltava kunnanjohtajan kanssa. 

11.2 Rahoitus, sijoitukset ja takaukset 

Rahoitus- ja sijoitustoiminnassa pyritään koko konsernin kannalta edullisimpiin ratkaisuihin. Yhteisön ha-

kiessa pitkäaikaista vierasta pääomaa on sekä tarjouspyyntö- että päätöksentekovaiheessa toimittava etukä-

teen yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa. Lainojen vakuusjärjestelyistä tulee aina neuvotella konsernijohdon 

kanssa ennen päätöksentekoa. 

Tytäryhteisö ei voi myöntää takauksia tai käyttää omaisuuttaan vakuutena ilman kunnanhallituksen lupaa.  

11.3 Muut tukipalvelut 

Tietohallinto-, talous- ja henkilöstö- sekä muita tukipalveluita hankittaessa yhteisön tulee ensisijaisesti sel-

vittää konsernin muiden yhteisöjen tarjoamat ja järjestämät palvelut. 

11.4 Henkilöstöpolitiikka 

Konsernin tytäryhteisöjen on noudatettava toiminnassaan soveltuvin osin kunnan henkilöstöpolitiikan hen-

kilöstöstrategian periaatteita. Henkilöstörekrytoinneissa on otettava huomioon konsernin sisäiset siirrot.  

Kunnan omistamien yhtiöiden työnantajaedunvalvonta hoidetaan Avaintyönantajat Avainta Ry:ssä, ellei toi-

minnan laatu tai tytäryhtiön etu muuta edellytä. Tytäryhteisöjen eläkevakuutukset tulee järjestää Kevassa, 

jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

12 Hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 

Hallintosäännössä määritelty toimielin päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hal-

lituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja mie-

hiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonser-

nin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.  

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja 

talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

13 Hyvä hallinto ja johtamistapa 

Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamistavan periaatteet si-

ten, että ne varmistavat, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, talous-

tietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja että kuntien omistuksia hoidetaan 

tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten.  

13.1 Esteellisyys 

Osakeyhtiön, osuuskunnan ja yhdistyksen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva 

henkilö on esteellinen käsittelemään yhteisön asiaa kunnan toimielimissä. Esteellisiä henkilöitä voidaan kui-

tenkin kuulla kunnan toimielimessä asiantuntijoina. 
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Kuntayhtymän hallituksen tai muussa vastaavassa asemassa olevan toimielimen jäsen on esteellinen käsitte-

lemään asiaa kunnan toimielimessä silloin, jos kunnan etu on ristiriidassa kuntayhtymän edun kanssa tai asian 

tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. 

Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä 

selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. 

13.2 Sidonnaisuudet 

Kuntalain 84.2 §:ssä tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 

johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhtei-

söissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- 

ja virkatehtävien hoitamisessa. Konserniyhteisöjen hallituksen jäsenyydet on perusteltua ilmoittaa aina. 

14 Tiedottaminen 

Kuntalain 29 §:n mukaisesti kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, palvelujen käyttäjille, 

järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin kunnan osallistumisen 

yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.  

Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yhteisön puolesta hallitus ja 

toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tiedottamisessa ja tietojen antami-

sessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja sa-

lassapitosäännökset.  

Yhteisön tai säätiön on myös oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan. Yhteisön tai sää-

tiön on informoitava kuntaa ennen merkittävän asian julkiseksi tuloa. Yhteisön tiedottamisen on tuettava 

konsernin asettamia tavoitteita.  

15 Kuntakonsernin tarkastus 

15.1 Tilintarkastus  

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö (JHTT), ellei tästä poikkeami-

seen ole tytäryhteisöjen suureen lukumäärään tai muuhun tarkastuksen järjestämiseen perustuvaa syytä. 

Kaikkiin kunnan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat 

myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 

15.2 Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä tilintarkastaja-

ehdokkaiden nimeämistä varten. Kunnanhallitus nimeää tilintarkastajaehdokkaat yhtiökokouksissa ja sääti-

öiden vuosikokouksissa tehtävää päätöstä varten.  

Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettaminen tavoitteiden 

toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryh-

teisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkas-

tuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. 
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15.3 Sisäinen tarkastus 

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvi-

ointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on 

oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-

seen liittyviä prosesseja. Sisäisen tarkastuksen henkilöstö ei saa paljastaa sivulliselle haltuunsa mahdollisesti 

saamaansa salassa pidettävää tietoa.  

16 Konserniohjeen voimaantulo 

Tämä konserniohje tulee voimaan xx.xx.2019 ja tällä kumotaan kunnanvaltuuston hyväksymä, 23.12.2002 

voimaantullut konserniohje. 


