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I. TARKOITUS JA TAVOITE

Konsemiohjeilla annetaan konsemitason toimintaohjeet ja -periaatteet sek?i
tiismennetrien kaupungin ja kaupunginhallituksen asemaa konsemin johtamisessa.

2. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA

Konserniohje koskee Alaluden kaupunkiaja sen tytaryhteisdje. Konsemiin kuuluvista
t/aryhteisdiste pidetiiiin erillistii luetteloa, jossa selvitefiian miiiiriizimisvallan peruste
kussakin yhteisdssii. Luettelon piiivittiimisestii vastaa taloushallinto.

Kaupunginhallituksen erikseen tekemiilll piiiitdkselli konsemiohjeiden soveltamisala
voidaan ulottaa koskemaan myds muita yhteisdje ja saatidite, joissa Alawden
kaupunki kantaa keskeista vastuuta ja miiiiriiysvaltaa.

Konsemiohjetta noudatetaan myd's kaupungin erilliski{anpidossa olevissa' liikelaitoksissa.

. 
3. ALAVUDEN KAUPUNGIN JA TYTARYI{TEISOJEN TOMINTA-AJATUKSET

Alavuden kaupungin tarkoituksena on hallitusti kehittaa Alavutta nykyaikaisena
maaseutukaupunkina ja alueensa keskuspaikkana, jiirjestiiii kaupunkilaisille turvalliset
peruspalvelut ja henkisen kasvun edelllykset ja toimia niin, ettii Alavus tunnetaan
ihmisystiivlllisen ja luonnonliiheisen asumisen kaupunkina.

Tyt5ryhteisdjen tulee toimintaansa soveltaa konsemin toiminta-ajatusta ja strategioita.

Tytiiryhteisdjen toiminta-ajatukset ilmenevet talousarviossa ja tilinpliitdksessii
olevissa luetteloissa konsemin kuvauksista.

4. KONSERNIOHJAUS JA .JOHTAMINEN

Kaupunginhallitus antaa yhtid-ja vuosikokousedustaj ille ohjeet yhteiscijen hallitusten
ja tilintarkastajien valinnasta ja muista konsemia koskevista asioista.

Yhticit toimivat kaupunginhallituksen ohjauksen alaisena. Kiiytiinndssii yhti6iden
toimintaaja niiiden konsemiohjeiden noudattamista valvoo kaupunginjohtaja tai hiinen
sijaisensa.

Kaupunginjohtajalla tai hiinen sijaisellaan on oikeus osallistua yhticiiden hallitusten
kokouksiin.
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Jokainen yhti6 laatii taloudellisetja toiminnalliset tavoitteet sis?iltiiviin liiketoiminta-
ja taloussuunnitelman, joka toimitetaan kaupunginhallitukselle viimeistiiin
marraskuussa yhdisteltiiviiksi ja liitettaveksi kaupungin talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan.

Konsemiin kuuluvien yhteiscijen on vuosittain raportoi tava toim innastaan

kaupunginhallitukselle viihintiiiin kolme kertaa vuodessa.

Ensimmiiinen raportointi tapahtuu velitt6masti tilinpiiet6ksen valmistuttua, jolloin
kaupunginhallitukselle tulee toimittaa helmi- maaliskuun vaihteessa

tilinp?i?it6sasiakirjat, joissa on eritelty taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Kaupunginhallitus raportoi konsemin taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisen kaupunginvaltuustolle kaupungin tilinpiiiitdksen yhteydessii.

Toinen raportointi sisaltiiii taloudellisenja toiminnallisen katsauksen 30.6. tilanteesta,
joka toimitetaan taloushallinnon erikseen antamien ohjeiden mukaisesti
kaupunginhallitukselle elokuun puolivtiliin mennessii.

Kolmas raportointi sisiiltiiii seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman seke

niihin sisiiltyviit taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio toimitetaan
kaupunginhallitukselle heti sen valmistuttua.

Yhti6t ovat velvollisia antamaan kaupungille sen pylemat tiedotja selvitykset sekii

ilman eri pyyntde raportoimaan oleelliset muutokset taloudellisessa tilanteessa,

maksuvalmiudessa ja odotettavissa olevassa tuloksessa.

Mikali yhteisd pyytiiii lainoilleen kaupungin takausta, tulee hyvissa ajoissa tehteviin

takauspyrynndn liitteeksi laatia selvitys yhteisdn liiketoiminta- ja taloussuunnitelmasta

sekzi takaukseen sisiiltyvistii riskeistii, jotka saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon

takauspeatdsta tehteessa.

5. KONSERNITILINPAATOKSEN LAADINTAAN LIITTYVA OHJEISTUS

Kaikkien yhteiscijen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhteis6t jiirjestiiviit kirjanpidon yhteniiisesti siten, etta tilinpeiitciksestii voidaan laatia

kaikkia kaupungin yhteisdjii koskeva kuntalain tarkoittama konsernitase.

Taloushallinto antaa tarvittaessa ohjeistoa asiasta.

Tferyhteisdjen tilinpii[tcisten tulee valmistua ja olla yhteistijen hallitusten

allekirjoittamina kaupunginhallitukselle toimitettu helmi- maaliskuun vaihteessa srten,

ettii konsemitase voidaan laatia kuntalain edellyttZimlssii aikataulussa maaliskuun

Ioppuun mennessa.

6. TILINTARKASTUS

Yhteiscin viihintiiiin yhdeksi tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastajaksi
valitun tilintarkastusyhteisdn edustaja.
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Kaupungin tarkastualautakunnalla on oikeus saada yhteisciltii tarkastustehtaven
hoitamiseksi tarpeelliseksi katsomiaan tietoja haluamassaan laajuudessa.

7. RAHOITUS

Yhteis<ijen rahoitus jiirjestetiiiin mahdollisuuksien mukaan keskitetysti siten, ette
kaupungin asiakkuus ja asiantuntemus voidaan kAyttaa hyviiksi mahdollisimman
hyvien lainaehtojen aikaansaamiseksi yhteisciille. Yhteiscin tulee esittee
lainoitustarpeensa kaupungille hyvissii ajoin ja sopia lainoituksen jdf estiimistavasta.
Konsemin sisiillii toteutetaan lainajirjestelyjii siten, ettii vliltete?in tarpeettomat
rahoituskustannukset.

8. RISKIEN HALLINTA

Konsemin yhteiscit noudattavat kaupungin omaksumaa riskienhallintapolitiikkaa, jota
kaupunginhallitus ohjeistaa tarpeen mukaan. Vakuutusasioissa vastuu on
tytiiryhteisdille.

9. HENKILOSTOPOLITIIKKA

Yhteis6t noudattavat kaupungin henkilcistcistrategioita.

Henkilitstdhankinnassa yhteisci huomioi konsemin sisiiiset henkil<istdn siirtorarpeer.

Yhtidt liittyvet jiiseneksi kuntaty6nantajan perustamaan tydnantajayhteisddn, ellei
yhticin toiminnan laadun vuoksijonkun yhtidn osalta toisin peete6.

Yhtidt liittyvet jiiseneksi Kuntien Ellikevakuutukseen.

IO. PALVELUJEN OSTAMINEN JA HANKINNAT

Yhtidt huomioivat kuntakonsemin tarjoamat kokonaistaloudelliset sl,nergiaedut
ulkopuolisia suunnittelu- ja muita palveluja hankkiessaan, mikiili ne niin hankittuina
ovat kilpailukykyisiii.

1 1. KONSERNIOHJEIDEN VOMAANTULO

Kaupunginvaltuusto hyviiksyy nimii konsemiohjeet olemaan voimassa toistaiseksi
1.1.1999 lukien.

Ohjeet hyviiksytaan myds jokaisen niiden soveltamisalaan kuuluvan yhti6n
yhticikokouksessa ja muun yhteis<in ylimmiissii piiettevessa elimesse.
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