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3 

 

 

 

1 Kaupungin omistajapolitiikka 
 

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta 
omistajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallin-
toon ja toimintaan. Myötävaikuttaminen perustuu kuntastrategiaan, omistajapoli-
tiikkaan ja yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin sekä yhteisöistä ja toimintaympäristön 
muutoksista saatuun tietoon perustuviin arviointeihin. Toimenpiteet voivat liittyä 
mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilö-
valintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai 
muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Toimenpiteiden kirjaamisella on suuri mer-
kitys myös hankintalain 15 §:n mukaisten kunnan sidosyksiköiden statuksen kannalta. 
Näillä kirjauksilla voidaan tosiasiallisen toiminnan ohella osoittaa mm., että kunnan 
tosiasiallisesta määräysvallasta sidosyksikköön on myös pyritty huolehtimaan. Omis-
tajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa ote-
taan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu 
vuoropuhelu tytäryhteisön kanssa eli se on molemminpuolista myötävaikuttamista. 
Myötävaikuttamista voi tapahtua myös epämuodollisin keinoin erityisesti kunnan ko-
konaan omistamissa yhtiöissä. 

 
 

 
 

   
Kuvio 1. Konserniohjaus kaupunkikonsernissa. 
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2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 
 

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista. Omista-
jaohjauksen periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrit-
televät sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan. Val-
tuuston linjaamat periaatteet ohjaavat konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen 
käytännön toteuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa niin kuntakonserniin kuu-
luvissa yhteisöissä kuin laajemminkin osaomistusyhteisöissä, kuntien yhteistoiminta-
organisaatioissa ja kunnan sopimussuhteissa. Omistajaohjauksella pyritään varmis-
tamaan kuntastrategiaan sisältyvän omistajapolitiikan toteutuminen. 
 

3 Soveltamisala 
 
Konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kun-
tayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä sii-
hen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöis-
sä.   

  
Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 
1 luvun 5 §:n tarkoittama määräysvalta.  Kaupungin kaupunkikonserniin kuuluvat 
seuraavat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt: 

 
- Kiinteistö Oy Kitronpuisto (100 %) 
- Alajärven Lämpö Oy (60 %) 
- Luoma-ahon Yritystilat Oy (60 %) 
- Alajärven Liikennekiinteistö Oy (55 %) 
- Kiinteistö Oy Rantatienkartano (100 %) 
- Kiinteistö Oy Murtomäki (100 %) 
- Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (54,43 %). 
 

Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoit-
tamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä.  Kaupungin osakkuusyhteisöjä ovat 
seuraavat yhteisöt: 

 
- Järvikartano Oy (29,67 %) 
- Millespakka Oy (37,32 %). 
 

                  Kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:   
 

- Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä (33,33 %) 
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (0,89 %) 
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (6,39 %) 
- Etelä-Pohjanmaan liitto (4,76 %) 
- Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (4,54 %) 
- Järviseudun koulutuskuntayhtymä (33,16 %). 
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4 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 
 

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaisesti konserniohjeesta. Siinä ilmaistaan suu-
rimman osakkeenomistajan näkemys kuntaemon ja sen tytäryhtiöiden välisistä peli-
säännöistä. 

 
Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa 
ja hallituksessa sekä muiden kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavis-
sa toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen ko-
konaisuudessaan.   

 
Konserniohjeen käsittelyä koskeva yhtiön toimielimen pöytäkirjanote toimitetaan 
kaupungin hallinnolle tiedoksi.   

 

5 Konserniohjeen sitovuus  
 

Kaupunkikonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvis-
sa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjes-
tyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu.  

  
Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan 
lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. 
Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön 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, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakotta-
van lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön 
johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti konserniohjeessa erikseen 
mainituille tahoille kaupungin keskushallintoon sekä kaupunginjohtajalle.  

  
Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon 
oikeudellista asemaa tai vastuuta.  

 

6 Kaupunkikonsernin johtaminen 
 

Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kaupungin hal-
lintosäännössä. 

 

7 Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu sekä ohjaus 
 

Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, 
jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yh-
teisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetetta-
vista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asete-
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tuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kaupunki-
konsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perus-
tua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmu-
kaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.    
 
Kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaupunkikonser-
nin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toi-
mittaa kaupunkiin sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja inves-
tointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja 
yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa 
ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määritte-
lemällä tavalla. 

 

8  Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen 

 
Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle kau-
punkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laske-
miseen tarvittavat tiedot.  

  
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytär-
yhteisön tulee antaa seurantaa varten kaupungille puolivuosittain/neljännesvuosit-
tain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden ke-
hittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä.  Tytäryhteisöllä tulee olla tätä var-
ten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön 
hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Toden-
näköisesti realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä konsernijohdolle.  

  
Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, 
ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä.  Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisö-
jen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista 
lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain 
mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.   

  
Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kaupungille tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista 
varten. Konsernijohto tai muu konsernijohdon määrittelemä antaa tarkemmat ohjeet 
konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tie-
donannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toiminta-
kertomustietojen ilmoittamisessa. 
 
Mikäli yhteisö pyytää lainalle kaupungin takausta, tulee tämän takauspyynnön yh-
teydessä laatia selvitys yhteisön liiketoiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä takauk-
seen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä, jotka saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon 
takauspäätöstä tehtäessä. Yhteisö ei ilman kaupunginhallituksen lupaa saa antaa ta-
kauksia tai käyttää omaisuuttaan muiden velkojen vakuutena. Takausten myöntämi-
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sessä, vaadituista vastavakuuksista ja takausprovision perimisessä noudatetaan voi-
massa olevaa lainsäädäntöä ja valtuuston hyväksymiä periaatteita. 
 

9 Tiedonantovelvollisuus 
 

Kaupungin luottamushenkilöllä on oikeus saada kaupungin viranomaisilta sen hallus-
sa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toi-
messaan tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Tietopyyntö esitetään kirjallisesti kaupunginjohtajalle.  

  
Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja 
eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamusteh-
tävän hoitamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä.  

 

10 Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta 
 

Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö, 
ellei tästä poikkeamiseen ole tytäryhteisöjen suureen lukumäärään tai muuhun tar-
kastuksen järjestämiseen perustuvaa syytä.  Kaikkiin kaupungin tytäryhteisöihin tulee 
valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnan-
tarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 
 
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan 
edellyttämät tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toi-
mintaa ja taloutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä 
prosesseja. Sisäisen tarkastuksen henkilöstö ei saa paljastaa sivulliselle haltuunsa 
mahdollisesti saamaansa salassa pidettävää tietoa. 

 

11  Tarkastuslautakunnan tehtävät  

 
Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjes-
tämisestä tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Kaupunginhallitus nimeää 
tilintarkastajaehdokkaat yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tehtävää 
päätöstä varten.    
 
Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston 
asettaminen tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia 
varten. Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palve-
luksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan 
jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle.  
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12  Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet 
 

Yhteisön hallituksen / hallituksen puheenjohtajan / toimitusjohtajan on hankittava jo 
asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupungin/konsernijohdon kanta seuraaviin 
toimenpiteisiin: 

- tytäryhteisön perustaminen 
- yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttami-

nen asioihin, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talous-
arviossa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista  

- yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankin-
talainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön 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  
- pääomarakenteen muuttaminen 
- toimintaan nähden merkittävät investoinnit   
- varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät 

investoinnit ja niiden rahoitus  
-  kiinteistö- ja yrityskaupat  
- osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityi-

sesti annettu yhtiön tehtäväksi  
- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaali-

oikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai 
panttaaminen  

- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden 
yhtiöitä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehto-
jen muuttaminen 

-  johdannaisinstrumenttien käyttö  
- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavalli-

sin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka 
hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopi-
muksiin perustuvista oikeuksista luopuminen  

- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laa-
jakantoiset muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut  

- yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen  
- eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen  
- yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka 

saneerausmenettelyyn hakeutuminen.  
 

13 Tiedottaminen konsernia koskevista asioista 
 

Kuntalain 29 §:n mukaisesti kaupungin on tiedotettava kaupungin toiminnasta asuk-
kaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kaupungin toiminta käsit-
tää kaupungin ja kaupunkikonsernin kaupungin osallistumisen yhteistoimintaan tai 
muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.  
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Yhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kaupungin keskushallintoon tie-
dotuksesta vastaavan viranhaltijan ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamis-
ta yhteisön tai säätiön on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle 
haittaa.   
 
Yhteisön tai säätiön on myös oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja talou-
destaan. Yhteisön tai säätiön on informoitava kuntaa ennen merkittävän asian julki-
seksituloa. Yhteisön tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoita.  

  
Yhteisöjä koskevasta tiedotuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vastaa yh-
teisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus 
ja kaupunginjohtaja. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa 
asioissa tulee huomioida kaupungin yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja sa-
lassapitosäännökset. 

 

14 Esteellisyys 
 

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että kaupungin tytäryhteisöjen asioita kaupungin hal-
linnossa käsiteltäessä noudatetaan hallintolakia ja muita menettelytapasäännöksiä. 
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies (viranhaltija tai luotta-
mushenkilö) on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lä-
heisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jä-
senenä, toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, sääti-
össä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkai-
susta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.   
 
Mikäli esimerkiksi konsernijohtoon kuuluva kaupunginhallituksen jäsen tai kaupun-
ginjohtaja on tytäryhtiöiden hallituksen jäsen, hän on esteellinen käsittelemään kau-
punginhallituksessa asioita, joissa tytäryhtiö on asianosainen tai sille on mahdollisesti 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa asian käsittelystä. Mikäli hallintosäännöllä 
on laajennettu konsernijohdon määritelmää, esteellisyyssäännökset koskevat näin 
määriteltyä konsernijohtoa. Tytäryhtiöiden hallituksessa esteellisyys koskee tilantei-
ta, joissa kysymys on hallituksen jäsenen ja yhtiön välisestä sopimuksesta tai yhtiön 
ja kolmannen välisestä sopimuksesta, jos hänelle on odotettavissa siitä olennaista 
etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.  
 
Hallintolain 28.1. §:n 5 kohtaa ei sovelleta kaupungin luottamushenkilöön, viranhalti-
jaan tai työntekijään, jos tämä on mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa 
kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Liikelaitoksen johtaja ja johtokun-
nan jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja ja hallituksen jäsenet ovat kuitenkin esteelli-
siä, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa 
taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.   
 

15  Sidonnaisuudet  
 

Kuntalain 84.2 §:ssä tarkoitetun kaupungin luottamushenkilön ja viranhaltijan on 
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin-
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keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varalli-
suudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. Konserniyhteisöjen hallituksen jäsenyydet on perustel-
tua ilmoittaa aina.  
 
Osakeyhtiölain 8:6 §:n mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuuluvan toisten-
sa lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy 
käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa 
päätöksenteossa. Yhtiön toimintakertomuksessa on myös erikseen ilmoitettava raha-
lainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasial-
liset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää     
20 000 euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta.   
 

16 Kaupungin tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa 
 

Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johta-
mistavan periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisöissä toteutuvat ter-
veet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen si-
säinen valvonta ja riskienhallinta ja että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituk-
senmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten.   
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen hyväksyy hallintosäännössä määri-
telty toimielin ja tytäryhteisöjen hallitukset.  
 
Tytäryhteisöjen hallitusten tulee tutustua kaupungin ja tytäryhteisön hallituksessa 
hyväksyttyyn ohjeeseen ja noudattaa sitä hallitustyöskentelyssään. (Tytäryhteisön 
hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia hallituksessa hyväksytyn ohjeen antami-
sesta uudelle toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille heidän tultua valituksi 
tehtävään).   
 
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa myös yleisohjeena kaupunkia 
yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta käyttäviä. 
 

17 Konserniohjeen voimaantulo 
 

Konserniohje tulee voimaan 1.10.2019 alkaen ja sen noudattamista valvoo konserni-
johto.  

 


