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Hallitus § 68

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Yleistä

Kunnallisiin organisaatioihin vakiintuneen hallintotavan mukaan or ga ni saa-
tion johtaminen perustuu erityisesti kahteen suunnitelmaan: oikeudellisesti
vel voit ta vaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä poliittisesti ja toi min nal-
li ses ti velvoittavaan strategiaan. Kuntalain uudistuksen yhteydessä on ta-
voit tee na vahvistaa strategian merkitystä säätämällä kuntastrategia pa kol li-
sek si kunnallisorganisaatioissa; niin kunnissa kuin kuntayhtymissäkin. Stra-
te gia ei kuitenkaan, toisin kuin talousarvio, ole miltään osin oikeudellisesti
si to va eikä valituskelpoinen asiakirja.

Strategiaan pohjautuvassa johtamismallissa kunnan toimintaa voidaan ku-
va ta strategian toteuttamisena; strategiaan pohjautuen johdetaan kun ta or-
ga ni saa tio ta kokonaisuutena ja edistetään sen kokonaisetua.

Kunnallisen organisaation toiminnasta aikaisempaa suurempi osa tapahtuu
kon ser niin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen kautta. Tätä kehitystä
vah vis taa kuntalakiin vuonna 2013 tehty lisäys, joka velvoittaa kunnat yh-
tiöit tä mään kilpailluilla markkinoilla tapahtuvat toimintonsa.

Strategian toteuttamista osakeyhtiömuotoisen tytär- tai osakkuusyhteisön
kaut ta heikentää kuitenkin julkishallinnollisen ja yhteisöoikeudellisen jär jes-
tel män yhteensopimattomuus: kunnallisorganisaation hallitus voi ny kyi sel-
lään käyttää emoyhteisön valtaa ainoastaan yhtiökokousedustajalle an ta-
mis saan ohjeissa. Sen sijaan kunnallisorganisaation hallituksella ei ole käy-
tän nös sä mahdollisuuksia puuttua osakeyhtiön hallituksen yksittäisiin pää-
tök siin, joiden suhteen hallituksella on omistajista riippumaton autonomia.
Yh tiön hallituksen jäsen on velvollinen edistämään yhtiön etua; ei sen omis-
ta jan tai omistajien etua.

Myöskään osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä konsernin hallinnosta. Lii ke-
ta lou del li sin perustein rakentuvissa konserneissa ylin päättävä elin on kui-
ten kin käytännössä emoyhtiön yhtiökokous ja emoyhtiön hallitukselle on
ase tet tu vastuu koko konsernin toiminnasta. Juridisesti itsenäisten yh tiöi-
den mer ki tys on yksityissektorin konserneissa käytännössä rajoitettu, sillä
pää tök set tehdään konsernin kokonaisedun mukaisesti. Konsernijohto
käyt tää to si asial lis ta päätösvaltaa, ja tytäryhtiöiden hallitustyöskentely pi de-
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tään muo dol li sel la tasolla. Konsernijohdon ohella toimintaa ohjataan yh te-
näis ten joh ta mis- ja toimintaperiaatteiden sekä toimintaohjeiden avulla.

Kunta- tai kuntayhtymäkonsernissa vastaava ohjaus on mahdollista ai kaan-
saa da tytäryhteisön hallitusta sekä osakkuusyhteisön hallituksessa olevia
edus ta jia sitovien konserniohjeiden kautta. Kuntakonserni vahvistaa kon-
ser ni oh jeen, jonka tytäryhtiön hallitus hyväksyy yhtiötä sitovaksi. Vas taa-
vas ti osakkuusyhteisön hallitukseen ehdolla oleva kuntaorganisaation
edus ta ja allekirjoittaa ennen hallituksen vaalia sitoumuksen noudattaa kun-
ta or ga ni saa tion konserniohjetta ja siihen tehtyjä muutoksia. Kon ser ni oh jee-
seen tulee luonnollisesti sisällyttää varauma, jonka mukaan hallituksen jä-
sen ei kuitenkaan sitoudu hyväksymään lain vastaisia ohjeita tai tekemään
sel lai sia yhtiön edun vastaisia päätöksiä, joissa hän joutuisi hen ki lö koh tai-
seen korvausvastuuseen. Konserniohjeeseen on sisällytettävä ohjeet siitä,
mi ten vähemmistöosakkaan edustajan tulee toimia tilanteessa, jossa hän ei
voi saada hyväksytyksi edustamansa yhteisön konsernijohdon ohjeen mu-
kais ta päätöstä.

Uudistettavaan kuntalakiin esitetään erityisiä säännöksiä kon ser ni hal lin nos-
ta ja –ohjauksesta. Konserniohjeiden avulla toteutettavaa ohjausta pi de-
tään niin tärkeänä, että se esitetään kunnallislain uudistuksen yhteydessä
sää det tä väk si pakolliseksi ja annettavaksi sen sisällöstä yksityiskohtaisia
mää räyk siä.

Kuntalain uudistusesityksen mukaan valtuuston / yhtymäkokouksen on
vah vis tet ta va konserniohjeet, joita sovelletaan tytäryhteisöjen sekä so vel tu-
vin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen ja joissa annetaan tar-
peel li set määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja oh jauk ses-
ta;

- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan jär jes tä mi-
ses tä;

- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tie to jen saan ti oi keu-
des ta;

- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen pää tök sen te-
koa;

- konsernin sisäisistä palveluista; sekä

- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Lakiehdotuksen mukaan konserniohjeet hyväksyy valtuusto.

Uusi kuntalaki on suunniteltu saatettavaksi voimaan jo 1.1.2015 lukien.
Kun ta liit to on käynnistänyt projektin, jonka tehtävänä on kehittää kun ta or-
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ga ni saa tioi den konserniohjausta sekä laatia konserniohjauksessa tar vit ta-
vien ohjeiden mallit.

HSY-kuntayhtymäkonserni

HSY muodostaa konsernin seuraavasti:

HSY:ssä on kaksi tytäryhteisöä: statukseltaan strateginen Pää kau pun ki-
seu dun Vesi Oy sekä statukseltaan tekninen HSY Holding Oy, joka on ns.
pöy tä laa tik ko yh tiö. Perusteilla on kaksi strategista tytäryhtiötä jätehuollon
toi min taan littyen.

Strategisia osakkuusyhteisöjä (määräysvalta yli 20 %) on kaksi, Kes ki-Uu-
den maan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä ja Pääkaupunkisedun Kier-
rä tys kes kus Oy sekä teknisiä osakkuusyhteisöjä kaksi, Kiinteistö Oy Ase-
ma pääl li kön ka tu 5 ja Asemapäällikönhovi Oy.

Lisäksi muita konsernihallinnon piiriin kuuluvia, statukseltaan strategisia yh-
tei sö jä, joissa HSY:llä on hallituspaikka, ovat Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys ry, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, Ve si-
lai tos yh dis tys VVY ry sekä Jätelaitosyhdistys ry.

Konserniohjeen hyväksyminen

HSY:ssä ei ole voimassa olevaa konserniohjetta. Ohje olisi tarpeen jo ai-
kai sem pien konserniyhteisöjen hallinnon tehostamiseksi, mutta erityisen
tar peel li sek si sen tekee tarve uusien yhtiöiden perustamiseksi jätehuollon
toi min taan liittyen. Uuden kuntalain säätämiselle asetettu aikataulu on var-
sin haas teel li nen ja sen toteutuminen ei ole varmaa. Siksi ei ole syytä jäädä
odot ta maan Kuntaliiton malliohjeiden valmistumista, vaan hyväksyä tässä
vai hees sa konserniohje hallituksen päätöksellä.

Kun uusi kuntalaki on tullut voimaan, tarkistetaan konserniohjetta lopullisen
sää dös teks tin vaatimalla tavalla. Lisäksi tarkoituksena on, että HSY:n
edus ta jat osallistuvat malliohjeiden laadintaan erityisesti kuntayhtymien
kon ser ni hal lin non lähtökohtien mukaisesti. Näin tarkistettu konserniohje
vie dään val mis tut tu aan yhtymäkokouksen vahvistettavaksi.

Liitteenä oleva luonnos HSY:n ensimmäiseksi konserniohjeeksi on liitteenä.
Sen laadinnassa on pohjana käytetty jäsenkuntien konserniohjeita, kun ta lii-
ton ohjeita sekä uuden kuntalakiluonnoksen  val mis te lu ma te ri aa lia.

Ohjeessa on erityisenä painopisteenä varmistaa HSY:n strategian to teu tu-
mi nen konserniorganisaatioiden toiminnassa sekä konserniyhteisöjen luot-
ta mus hen ki löi den velvoittaminen tehostettuun yhteydenpitoon kon ser ni oh-
jauk sen kanssa sekä raportointivelvollisuus. HSY:n konserniohjauksen ja
ty tär yh tiöi den kesken tärkeimpiä yhteistoimintafoorumeja ovat erityiset na-
vi goin ti ti lai suu det (suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus), joita järjestetään vä-
hin tään kerran vuodessa, toimintaansa käynnistävien yhtiöiden kanssa
useam min. Tytäryhtiön puolelta tilaisuuteen kutsutaan toimitusjohtaja sekä
hal li tuk sen jäsenet.
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Osakkuusyhteisöjen osalta navigointitilaisuuden korvaa raportointi sekä tar-
vit taes sa siihen liitettävät yhteistoimintaneuvottelut. Myös osak kuus yh tei-
sön hallituksessa HSY:n mandaatilla toimiva on velvollinen edistämään
HSY:n strategian toteuttamista ja toimimaan HSY:n arvojen mukaisesti. Mi-
kä li osakkuusorganisaatio rikkoo merkittävällä tavalla HSY:n arvopohjaa
on asia saatettava HSY:n hallituksen käsiteltäväksi; ääritapauksessa tästä
on seu rauk se na HSY:n irtautuminen ko. organisaatiosta.

Käytännön kannalta keskeinen määräys on vaatimus HSY:n hallituksen tai
toi mi tus joh ta jan ennakkosuostumuksen hankkimiselle merkittävien hank-
kei den toteuttamiseksi. On huomattava, että ilman konserniohjetta HSY:n
hal li tus ei voi tehokkaasti puuttua selkeästi epätarkoituksenmukaisiin rat-
kai sui hin, mikäli ne ovat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisia.

Ehdotus (RI): Hallitus päättää

a hyväksyä HSY:n konserniohjeen liitteen mukaisena ja

b määrätä ohjeen tulemaan voimaan 1.7.2014 lukien siten, että
seu ran taa ja raportointia koskevia määräyksiä sovelletaan ta-
lousarviovuoden 2015 alusta lukien.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.
 __________________________

Liite:  Konserniohje (luonnos)

Hallitus § 81

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 09 - 1561 2215

Ehdotus (RI) Hallitus päättää

a hyväksyä HSY:n konserniohjeen liitteen mukaisena ja

b määrätä ohjeen tulemaan voimaan 1.9.2014 lukien siten, että
seurantaa ja raportointia koskevia määräyksiä sovelletaan
talousarviovuoden 2015 alusta lukien.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

Liite: Konserniohje
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Hallitus § 95

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 09 - 1561 2215

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous on 11.9.2014 käsitellyt
yhtiöiden perustamista ja konserniohjeen hyväksymistä ja päättänyt pyytää,
että ne toimitetaan jäsenkaupungeille lausunnon antamista varten.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää pyytää jäsenkaupunkien lausunnon asiassa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
______________________________

Liite Konserniohje


