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KUNTAKONSERNI 
 

Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakon-
sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan 
konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhty-
mien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kuntakonserniin yh-
distellään lisäksi omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai 
tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. 

 
Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä, 
joissa kunnalla on yli 50 %:n omistusosuus ja/tai määräysvalta . Kuntayhtymä yh-
distellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on kunnan 
osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista sekä äänivallasta. Osakkuusyhteisöjä 
ovat sellaiset yritykset, joissa kunnalla yksin tai kuntakonserniin kuuluvilla yhdessä 
on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta. Merkittävällä omistus-
osuudella tarkoitetaan vähintään 20 %:n omistusta.   
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KOSKEN TL KUNTA 

Osakkuusyhteisö: 
Asunto Oy 
Koskihaka 

Osakkuusyhteisö: 
Kosken Aluelämpö 
Oy 



Kosken Tl kunta on velvollinen laatimaan konsernitaseen sekä sen liitetiedot käsit-
tävän konsernitaseen. Täydellistä konsernitilinpäätöstä ei edellytetä, koska kunnan 
tytäryhteisöt ovat liikevaihdoltaan pieniä eikä niiden taseiden arvo ylitä 1/3 osaa 
konsernitaseen arvosta.   

 
 
KONSERNISTRATEGIAT  
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt strategiatyön toimintamallin. Kuntastrategiatyön 
yhteydessä on kirjattu Kosken Tl kuntakonsernistrategiat, päämäärät, linjaukset ja 
keinot seuraavasti: 
 
Päämäärät: 
”Kosken Tl kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt ovat kuntayhtymiä sekä asunto- ja kiin-
teistöyhtiöitä. 
 
Palvelutuotannon kannalta merkittävimpiä ovat terveydenhuollon ja koulutuksen 
kuntayhtymät. 
- Päämääränä on saada kunnan näkemykset esiin yhtiöiden päätöksenteossa. 
 
Keinot: 
- Kunta valitsee edustajikseen kuntakonsernin hallintoon johtavia luottamushenki-
löitä ja johtavia viranhaltijoita, joilla on toimiva yhteys kunnanhallitukseen. 
- Kunnanhallitus ohjeistaa edustajiaan merkittävissä palvelutuotannon järjestämi-
seen liittyvissä asioissa. 
-  Edustajat informoivat konserniyhtiöiden asioista kunnanhallitusta. 
- Kunnanhallitus antaa tarvittaessa erillisen lausunnon konserniin kuuluvien kun-
tayhtymien kehittämistarpeesta antaessaan lausunnon taloussuunnitelmasta. 

 
 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEDELLYTYKSET 
 

Konsernitilinpäätöksen lähtökohtana ovat kunnan ja konserniyhteisöjen erillistilin-
päätökset. Konsernitilinpäätöksen laatiminen edellyttää konserniyhteisöjen tilinpi-
doilta määrättyjä yhtäläisyyksiä tai ainakin tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden eril-
listilinpäätöksistä sellaisia tietoja ja erittelyjä, jotta konsernitase voidaan laatia.  
Edellä mainittuun viitaten Kosken Tl kunnanhallitus pyytää kuntakonserniin kuulu-
via yhteisöjä laatimaan tilinpäätöksensä vuodelta 2017 seuraavat seikat huomioi-
den ja jos se ei ole mahdollista, niin ainakin liittämään kunnalle jätettävään tilin-
päätökseen sellaiset selvitykset ja erittelyt, että konsernitase voidaan laatia: 

 
*  Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tulee toimittaa allekirjoitettu tilinpäätös 

vuodelta 2017 kunnalle 29.2.2018 mennessä. 
 

* Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.  Kirjanpitolaissa 
määrätään, että emoyrityksellä ja tytäryrityksillä on oltava sama tili-
kausi.  Tämän vuoksi kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilikauden 
tulee olla kalenterivuosi.   

 
*  Tilipuitteet tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaiset kunnan kanssa.  

Liitteenä on Kosken Tl kunnan tasekaavio.   
 
 
 



* Konsernin sisäiset saatavat ja velat tulee pystyä eliminoimaan kon-
sernitaseessa.  Tämän takia tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden tu-
lee osoittaa saamisensa ja velkansa kunnalle tai muille Kosken Tl 
kuntakonserniin kuuluville. 

 
* Tytäryhtiön ja osakkuusyhtiön omaisuuden arvostus tulee konserni-

taseessa olla yhtenäinen kunnan kanssa.  Tämä edellyttää mm. sitä, 
että käyttöomaisuuden hankintahinnasta lasketut suunnitelmapoistot 
tehdään konsernitaseeseen kunnan poistosuunnitelman mukaisesti. 
Tytär- ja osakkuusyhtiöiden tulee liittää tilinpäätökseensä selvitys 
käyttöomaisuuden jäännösarvoista oheisen poistosuunnitelman mu-
kaan laskettuna taikka ilmoittaa käyttöomaisuushyödykkeiden han-
kintahinta ja hankinta-aika. 

 
* Tytär- ja osakkuusyhteisöjä pyydetään liittämään tilinpäätökseensä 

ilmoitus yhteisön omistus- ja/tai päätäntävallan jakautumisesta. 
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