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Kokoustiedot 
 
Aika 25.3.2021 klo 10.00 - 11.56 
 
Paikka Teams 
 
Osanottajaluettelo  
 
Varsinaiset jäsenet  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari   Kok.  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani   Kesk. 
  

Kokko Annika  Kok. 
Sankelo Janne  Kok., saapui klo 10.22 
Sazonov Daniel  Kok., saapui klo 11.29 
Lehtonen Harri  SDP 
Lyly Lauri   SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Kesk. 
Taponen Merja  Kesk. 
Lumela Meri    Vihr. 
Rantanen Tuomas  Vihr., saapui klo 11.23 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Korhonen Martti  Vas. 
Nylander Mikaela  RKP  
   

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Mäkinen Tapani  Kok. 
Autto Heikki   Kok. 
Ikonen Anna-Kaisa  Kok., saapui klo 11.01 
Lepola Kaisa   SDP 
Röppänen Neeta  SDP 
Pelttari Pekka  Kesk. 
Seppälä Topi   Kesk., saapui klo 10.36 
Karjalainen Mira  Kesk. 
Hertell Sirpa   Vihr. 
Reijonen Minna  PS 
Minkkinen Minna  Vas. 
Ollikainen Mikko  RKP 
 

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 
Puheenjohtaja Pakkanen Markku  Kesk. 
II varapuheenjohtaja Markkula Markku  Kok. 

 
Muut läsnäolijat 

 Karhunen Minna  toimitusjohtaja 
 Reina Timo   varatoimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 

 
 

sekä muut sihteerin laatiman läsnäololistan mukaiset osanottajat.
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15 
Kokouksen avaus 

 
Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. 
 

Ehdotus Todetaan. 
 
Päätös  Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
16 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

    
Liite 1, 16 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista 
 
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lä-
hetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille viimeistään 
10.12.2020. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen 
jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. 
 
Kokouksen sihteeri laatii Teamsin kautta kokoukseen osallistuvista läsnä-
olijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.  

 
Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituk-

sen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
17 
Pöytäkirjan tarkastajan valinta  

 
Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sih-
teeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin 
kokouksessa valittava jäsen. 
 

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen 
Harri Lehtonen. 

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
18 
Esityslistan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutok-

sin: 
 
Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta. 
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19 
Ajankohtaiskatsaus  
 
  Kuntaliiton tavoitteet maan hallituksen kehysriiheen 

varatoimitusjohtaja Timo Reina, pääekonomisti Minna  
Punakallio 

 
Kuntavaalien siirto ja sen vaikutukset 
 asiantuntija Ari Korhonen, johtava lakimies Juha Myllymäki 
 
Toimitusjohtajan katsaus 

toimitusjohtaja Minna Karhunen 
 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös Minna Punakallio ja Timo Reina esittelivät Kuntaliiton tavoitteet maan 

hallituksen kehysriiheen.  
 
  Janne Sankelo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.22. 
  Topi Seppälä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.36. 
  Anna Kaisa Ikonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.01. 
 

Juha Myllymäki ja Ari Korhonen esittelivät kuntavaalien siirtoa ja siirron 
vaikutuksia.  

 
  Tuomas Rantanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.23. 
  Daniel Sazonov saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.29. 
 

Minna Karhunen esitteli Kuntaliiton taloutta toimitusjohtajan katsauk-
sessa. 

 
  Merkittiin esittelyt tiedoksi. 
   
 
20 
Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-helmikuu 2021     

 
Liite 1, 20 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-helmikuu 2021 
Liite 2, 20 § Talousraportti, helmikuu 2021 
Liite 3, 20 § Varainhoidon kuukausiraportti, helmikuu 2021 
 
Jakso tammi- helmikuu 2021: 
 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 3 819 500 euroa 
alittaen budjetin 4 014 400 euroa 195 000 eurolla. Kaikki kustannukset 
ovat yhteensä 4 007 400 euroa, jolloin budjetti 4 540 100 euroa alittuu 
532 700 eurolla. 
 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -199 900 eu-
roa budjetin ollessa -525 700 euroa. Eroa budjettiin on +325 700 euroa. 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 1 201 200 euroa budjetin ollessa 
465 000 euroa. Eroa budjettiin on 736 500 euroa. 
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 28.2.2021 on 78,3 milj. euroa, mikä on +0,6 
milj. euroa verrattuna 31.1.2021 tilanteeseen ja +1,0 milj. euroa verrattuna 
31.12.2020.  
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +1 013 300 euroa, kun se on 
budjetissa -60 700 euroa. Ero budjettiin on +1 074 000 euroa. 
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Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 99,8 
milj. euroa ja helmikuussa 100,8 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on 
+1,0 milj. euroa. Taseen loppusumma on 119,2 milj. euroa (vuosi 2019: 
114,6 milj. euroa). 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Todettiin, että esityslistalla julkaistiin järjestelmävirheen takia ensin vää-

rät talousluvut. Talousluvut korjattiin esityslistaan julkaisun jälkeen. Mer-
kittiin talouskatsaus tiedoksi.  

 
 
21 
Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokoukseen 

 
Liite 1, 21 § KL-Kuntahankinnat Oy:n tilinpäätös 2020 
Liite 2, 21 § Tilinpäätöksen allekirjoitusliite 
Liite 3, 21 § KL-Kuntahankinnat Oy tilintarkastuskertomus 2020 
Liite 4, 21 § Tilintarkastuskertomuksen allekirjoitusliite 
 
KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokous pidetään 12.4.2021. 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset sääntömääräiset 
asiat.  
 

Ehdotus  Hallitus päättää valtuuttaa Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebe-
deffin edustamaan Suomen Kuntaliitto ry:tä KL-Kuntahankinnat Oy:n yh-
tiökokouksessa 12.4.2021. 
 
Hallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: 
 
KL-Kuntahankinnat Oy:n tilinpäätös 2020 vahvistetaan ja hallituksen jäse-
nille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tarkastetulta tilikau-
delta.   
 
Hyväksytään tilikauden 2020 hallituksen esitys yhtiökokoukselle, että tili-
kauden tulos 2 610 244,99 euroa siirretään edellisten tilikausien 
voitto/tappio -tilille ja että osinkoa jaetaan 200 000 euroa.  
 
KL-Kuntahankinnat Oy:n hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi valitaan 
seuraavat kolme (3) jäsentä: 
  
Sulonen Arto  Suomen Kuntaliitto   puheenjohtaja 
Tuimala Aija  KT Kuntatyönantajat   
Liippola Elina Suomen Kuntaliitto  
 
Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 2000 euroa ja jä-
senen vuosipalkkio 1500 euroa. Hallituksen jäsenille (myös puheenjohta-
jalle) on maksettu kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta. Myös Skype- 
ja sähköpostikokouksista on maksettu kokouspalkkiota. 
 
Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan. 
 
Päätetään, että yhtiön hallituksen palkkiot säilytetään ennallaan ja että 
tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.  
 
KL-Kuntahankinnat Oy:n tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy Ab 
Suomi. /MK 
 

Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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22 
Kuntaliiton tavoitteet maan hallituksen kehysriiheen 21.-22.4.2021 
 

Liite 1, 22 § Kannanotto Kuntaliiton tavoitteista kehysriiheen 
 
Marinin hallitus kokoontuu kehys- ja puoliväliriiheen 21.-22.4.2021. Agen-
dalla on muun muassa julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja siihen liit-
tyvän kuntatalousohjelman laatiminen. Samalla hallitusohjelman etene-
mistä koronan muuttamassa toimintaympäristössä arvioitaneen laajem-
minkin. Määräaikaisista koronaan liittyvistä tukitoimista huolimatta kun-
tatalouden keskipitkän aikavälin näkymä on haasteellinen.  
 
Kuntaliiton on tarpeen linjata edunvalvonnan tueksi keskeiset tavoit-
teensa tulevaa kehyskautta 2022-2025 ajatellen. Niissä korostuvat kunta-
talouden vakaus, julkisten menojen kustannusten hallinnan tarve sekä 
kuntien tulopohjasta huolehtiminen. Rakenteellisten uudistusten puolella 
muun muassa työllisyyden kuntakokeilujen jatkon linjaaminen on näillä 
näkymin myös kehysriihessä esillä. 
 

Ehdotus  Hallitus hyväksyy liitteenä 1, 22 § olevan kannanoton Kuntaliiton tavoit-
teista kehysriiheen. 

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esityslistan liitteenä 1, 22 § olevan kannanoton Kuntalii-

ton tavoitteista kehysriiheen muutamilla muutoksilla/lisäyksillä. Lopulli-
nen kannanotto on pöytäkirjan liitteenä 1, 22 §. 

 
 
23 
Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 
 

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, 
tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 

 
22.4.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös vuodelta 2020 
- Kuntaliiton vuosikertomus 2020 
- Neuvottelukuntien toimintakertomukset 2020 
- Kuntaliiton jäsenluettelo ja yhteistyöjäsenet 2020 
- Valtuuskunnan vaali: valtuuskunnan vaalipiirikohtaiset jäsenmäärät, eli 

miten valtuuskunnan 66 paikkaa jakautuvat vaalipiirien kesken 
- Valtuuskunnan kevätkokous 20.-21.5., ohjelma ja käsiteltävät asiat 
- Hansel Oy:n yhtiökokous 22.4., yhtiökokousedustajan valinta sekä toi-

miohje yhtiökokousedustajalle 
- Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiökokous 29.4., yhtiökokousedustajan va-

linta sekä toimiohje yhtiökokousedustajalle 

20.5.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Kuntaliiton kansainvälisen toiminnan vuosikatsaus 
- Kuntaliiton kaupunkipoliittinen toimintaohjelma 

Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
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Päätös Todettiin, että valtuuskunnan kevätkokous pidetään yksipäiväisenä 20.5. 
ja kokoukseen osallistutaan Teamsin kautta. Merkittiin tulevat kokous-
asiat tiedoksi. 

 
 
24 
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 
 

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 22.4.2021 klo 
10.00. Kokoukseen osallistutaan Teamsin välityksellä. 

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 
25 
Muut asiat 

Todettiin, että muita asioita ei ollut. 
   
 
26 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56. 
 
 
 
 
 
 
Allekirjoitukset Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
 
 
 Joona Räsänen        Nina Eriksson 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Käsitellyt asiat 15 § - 26 § 
                                                                                                                                                                    

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Aika ja paikka 
 
 
Allekirjoitus  Harri Lehtonen 
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 25.3.2021 kokouksen etäosallistujista 
 
Varsinaiset jäsenet  

 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari   Kok.  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani   Kesk. 

  
Kokko Annika  Kok. 
Sankelo Janne  Kok., saapui klo 10.22 
Sazonov Daniel  Kok., saapui klo 11.29 
Lehtonen Harri  SDP 
Lyly Lauri   SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Kesk. 
Taponen Merja  Kesk. 
Lumela Meri    Vihr. 
Rantanen Tuomas  Vihr., saapui klo 11.23 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Korhonen Martti  Vas. 
Nylander Mikaela  RKP  
   

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Mäkinen Tapani  Kok. 
Autto Heikki   Kok. 
Ikonen Anna-Kaisa  Kok., saapui klo 11.01 
Lepola Kaisa   SDP 
Röppänen Neeta  SDP 
Pelttari Pekka  Kesk. 
Seppälä Topi   Kesk., saapui klo 10.36 
Karjalainen Mira  Kesk. 
Hertell Sirpa   Vihr. 
Reijonen Minna  PS 
Minkkinen Minna  Vas. 
Ollikainen Mikko  RKP 

 
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

 
Puheenjohtaja Pakkanen Markku  Kesk. 
II varapuheenjohtaja Markkula Markku  Kok. 

 
Muut läsnäolijat 

 Karhunen Minna  toimitusjohtaja 
 Reina Timo   varatoimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 
  

 
 
  



Suomen Kuntaliitto ry      2 
 
 
    25.3.2021 
 
 
 
Muut läsnäolijat 

Huovinen Jarkko 
 Korhonen Ari 

Liippola Elina 
Lindfors Hannele 
Myllymäki Juha 
Myllärinen Tarja 
Nurmikolu Marko 
Pauni Markus 
Punakallio Minna 
Päivärinta Terhi 
Riipinen Miira 
Siirtola Riina 
Valanta Jose 

  Välikorpi Miia 
 
 
 
Kunnallissihteerit  
 
  Hällfors Christoffer, RKP   
  Pakarinen Helena, Kesk. 
  Rekimies Mikko, KD 
  Tuuri Pekka, SDP 
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Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-helmikuu 2021 
 
 
TUOTOT    

 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 3 819 500 eu-
roa alittaen budjetin 4 014 400 euroa 195 000 eurolla.  
 

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 
 
Asiantuntijapalvelutuotot ovat 26 300 euroa ylittäen budjetin  
24 200 euroa 2 100 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on 
49 300 euroa budjetin ollessa 83 300 euroa eli budjettialitus on 34 
000 euroa. Muita tuloja kertyi 45 000 euroa. Niiden budjetti on 78 700 
euroa eli alitusta on 33 700 euroa.  
 
Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 120 600 euroa. 
Niiden budjetti on 186 200 euroa eli budjetti alittuu 65 600 eurolla. 
 

Ulkoinen rahoitus 
 
Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 588 900 euroa 
budjetin ollessa 718 700 euroa, joten budjetti alittuu 129 800 eurolla. 
 
Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin sisältyy Kuntasää-
tiön tuki 179 253 euroa, joka vastaa toimitilojen vuokraa. Kuntasäätiön 
2021 toiminta-avustusta 675 000 euroa ei ole vielä tuloutettu, joten 
sen osuus budjettialituksesta on 112 500 euroa. 
 

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat) 
 
Jäsenmaksut ovat 3 110 000 euroa. Budjetti 3 109 500 euroa ylittyy 
500 eurolla.  

 
 
KUSTANNUKSET 
 

Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 
2 737 200 euroa budjetin ollessa 2 519 600 euroa, jolloin budjetti ylit-
tyy 217 600 eurolla. Ero johtuu lomapalkkavarauksen muutoksen ajoi-
tuserosta toteutuneen ja budjetoidun välillä. 

 
Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja  
edustuskulut  

 
Yhteissummaltaan 75 600 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, 
markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 
226 300 euroa yhteensä 150 700 eurolla.  
 
Muita henkilöstökuluja toteutuu 76 700 euroa budjetin ollessa 118 000 
euroa, mikä alittuu 41 300 eurolla.  
 



Matkakustannuksia toteutuu 2 800 euroa mikä alittaa budjetoidun 71 
800 euroa 69 000 eurolla. Alitus selittyy voimassa olevilla liikkumisra-
joituksilla ja -suosituksilla. Raportoidut matkakustannukset näyttävät 
15 000 euroa tuloa, joka selittyy osittain sillä, että tammikuussa on 
purettu 18 800 euroa tilinpäätösjaksotuksia  
(+15 000 = -2 800 +18 800).  
 
Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä 13 900 eu-
roa alittaen budjetoidun 36 500 euroa 22 600 eurolla. 
 

Vuokrat 
 

Toimitila- ja toimistokalustevuokria 1 422 400 budjetin ollessa 1 438 
600, joka alittuu 16 200 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa Sääti-
ölle maksettavien toimistotilojen vuokra 704 700, jonka rahoitustuot-
toihin merkitty Säätiön tuki kattaa. 
 

ICT-kustannukset 
 

ICT-kuluja toteutui 268 300 euroa alittaen budjetoidun 381 300 euroa 
113 000 eurolla. FCG:n tuottamien tai läpilaskuttamien ict-kulujen 
osuus toteutuneista on 129 200 euroa alittaen budjetoidun 199 800 
euroa 70 600 eurolla. 

 
Ulkopuoliset palvelut 

 
Ulkopuoliset palvelut ovat 552 600 euroa budjetin ollessa 912 100 eu-
roa, jolloin budjettialitus on 359 500 euroa: 
 
- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 95 000 euroa. Niitä 

budjetoitiin 579 500 euroa, joten budjetti alittuu 484 500 eurolla.  
- Konsernin hallintopalveluita toteutuu 234 600 euroa. Budjetti 167 

000 euroa ylittyy 67 700 eurolla.  
- Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluja toteutuu 2 400 euroa. Budjetti 

10 500 euroa alittuu 8 100 eurolla. 
 

Muut toimintakulut 
 

Muut toimintakulu ovat 147 200 euroa. Budjetti 252 600 alittuu 105 
400.  
 
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muita hallintokuluja toteutuu 

57 900 euroa. Budjetti 103 700 euroa alittuu 45 800 eurolla, jonka 
merkittävin tekijä on etäkokouksien määrän lisääntyminen. 

- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 89 300 euroa. Budjetti 148 
900 euroa alittuu 59 600 eurolla. 

 
Muut kulut yhteensä 

 
Muut kulut yhteensä ovat 1 263 800 euroa. Budjetti 2 017 000 euroa 
alittuu 753 200 eurolla. 
 

 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

Kaikki kustannukset ovat yhteensä 4 007 400 euroa, jolloin budjetti 
4 540 100 euroa alittuu 532 700 eurolla. 

 
 



TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS 
 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
-199 900 euroa budjetin ollessa -525 700 euroa. Eroa budjettiin on  
+325 700 euroa. 
 

 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 1 201 200 euroa budjetin ollessa 
465 000 euroa. Eroa budjettiin on 736 500 euroa.  
 
Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty voitto on 1 248 500 euroa budjetin 
ollessa 386 700 euroa. Eroa budjettiin on 861 800 euroa. 
 
Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla 
(OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto 
ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy 
Teamsista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden 
arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen. 
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 28.2.2021 on 78,3 milj. euroa, mikä on 
+0,6 milj. euroa verrattuna 31.1.2021 tilanteeseen ja +1,0 milj. euroa 
verrattuna 31.12.2020.  
 
Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaa-
tetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirja-
taan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.  

 
 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +1 013 300 euroa, kun se on 
budjetissa -60 700 euroa. Ero budjettiin on +1 074 000 euroa. 

 
 
YHTEENVETO 

Helmikuun 2021 kumulatiiviset tuotot ovat 195 000 euroa budjetoitua 
pienemmät. 

Kumulatiiviset kustannukset ovat 532 700 euroa budjetoitua pienem-
mät.  
 
Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 736 200 euroa 
budjetoitua suuremmat. 
 

 
 



Kuntaliiton alustava tulos 
1-2/2021
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KUNTALIITTO (pl. KT)   (1 000€)
TOT

1-02/2021
BUD

1-02/2021
TOT - BUD

EDV
1-02/2020

TOT - EDV

TUOTOT
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 1 21 1 86 -66 162 -41
Ulkoinen rahoitus 589 719 -1 30 -36 625
Jäsenmaksut 3 1 1 0 3 1 1 0 0 3 041 69
Tuotot yhteensä 3 819 4 014 -195 3 167 652

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot -2 257 -2 1 00 -1 56 -2 087 -1 70
Eläke- ja muut henkilösivukulut -481 -419 -61 -423 -58
Henkilöstökulut yhteensä -2 737 -2 520 -218 -2 510 -227

Poistot -6 -4 -3 -6 -1

Muut henkilöstökulut ja koulutus -77 -1 1 8 41 -86 9
Vuokrat -220 -245 25 -27 -193
Ict-kulut -268 -381 1 1 3 -322 53
Matkat 1 5 -72 87 -50 65
Ulkopuoliset palvelut -553 -912 360 -912 360
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -14 -37 23 -48 34
Muut toimintakulut -1 47 -253 105 -320 1 73
Muut kulut yhteensä -1  264 -2 017 753 -1  765 502
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -4 007 -4 540 533 -4 281 273

Tuotto-/kulujäämä -188 -526 338 -1  1 13 925

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1  201 465 736 207 994

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 013 -61 1  074 -906 1  919



KL-Kuntahankinnat Oy

Osoite Toinen linja t4
Kotipaikka Helsinki

Y-tunnus 2159215-6

Kl-Kuntahankinnat Ov

Tilinpäätös t.l.-31..12.2020

Tuloslaskelma

Tase

Liitetiedot
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2030 asti.

sivu

1

2

3-8

9

10

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be



KL-Kuntahankinnat Oy

Y-tunnus 21592t5-6

t

Tuloslaskelma

TIIKEVAIHTO

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkklot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Suunnitelman mukaiset poistot

Lilketoiminnan muut kulut

urKEvorTTo (-TAPPIOI

Raholtustuotot ja -kulut

Saman konsernin YritYksiltä

Muut korko- ja rahoitustuotot

Arvonalentumiset/pa lautukset

rahoitusarvopa Pereista

Korkokulut ja muut rah.kulut

votTTo/TAPPIO ENNEN TltlN-

PÄÄTöSSIIRTOJA JA VEROJA

Tuloverot

r[txAuDEN VOITTOfiAPPIO

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

4218L74,U

t8652,78

-586 604,62

-43 552,50

-6 332,09

-4279,64

-39 359,06

-325 445,65

3 231 253,55

1579,40

t5,24

28 462,55

-1 858,00

3 259 452,75

-649207,76

26tO24,99

5O2L442,89

9 059,25

-87475L,53

-! 434786,77

-196722,29

-22586,14

-5s s6467

-1 383 150,18

1 062 940,56

0,00

159 515,56

238427,29

-70268,54

1.390714,87

-229 068,38

r 161 546,49

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Tase

Vastaavaa

PYSWÄTVASTAAVAT

Aineettomat oikeudet

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

PYSWÄT VASTMVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVATVASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Saamiset saman konsernin yrityk.

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTMVAT YHTEENSÄ

Va3taavaa yhteenså

Vastrttavaa

OMAP,iÄOMA

Osakepääoma

Edellisten tllikausien voitto (tappio)

Tilikauden voltto (tappio)

OMA PIIÄOMAYHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Pltkäaikainen

Lyhytaikainen

Ostovelat

Velat saman kons.yrityksille

Muut velat

Siirtovelat

VIERAS PÄÄOMAYHTEENSÄ

31.12.2020 3t.t2.20L9

567 045,82

637 722,30

46 093,04

116 89478

116 894,78

1 250 861,16

5 480 866,15

0,00

673t727,3t

-6 848 622,09

2 500,00

3 674 469,62

26tO244,99

6287 2t4,6L

561 4O7,48

561407,48

833 550,99

511 880,19

L32248,83

166 69403

166 694,03

1477 68O,Ot

2784232,55

373,87

4262286,43

4428980,46

2 500,00

251'2823,t3

7t6t646,49

3 676 969,62

752010,84

752 010,84

36 115,10

24492,53

143 380,78

357 4t9,O7

133 843,55

54769,O1

t92830,76

37O567,52

Vastattavaa yhteenså 6 848 622,09 4 428 980,45

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Tillnpäåtöksen llltetledot

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama tytäryhtiö.

Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta:

Suomen Kuntaliitto ry.

Toinen linja 14

00s30 HELSINKI

Tlllnpäätöksen leadlntaperlaattcet

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä

esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Arvostusperl.attcet

Pyswien vastaavien arvostusperiaatteet ja poistojen perusteet

Aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman

mukalsilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu todennäköisen

taloudellisen käyttöiån perusteella tasapoistoina viiden vuoden aikana.

Muut pyswät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman

mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu todennäköisen

taloudellisen käyttöiän perusteella menojäännöspoistoina.

Hvödykervhmä Poistomenetelmä

3

Koneet ja kalusto

Aineettomat hyödykkeet

MenoJäännös 25%

Tasapoisto 5 vuotta

S[oltus- la raholtusomalsuudcn awostus

S'rjoitus- ja rahoitusomaisuuden arvopaperit on arvostettu hanklntamenoon

tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan'

Olennalset tapahtumat tlllkeudella ia tlllkauden päättymlsen lälkecn

Kuntaliitto osti valtiolta 2.9.2019 toteutetussa yritysjärjestelyssä 35 % Hansel Oy:n osakkeista ja

Kuntahankinnat lopetti kilpailuttamistoiminnan yhteishankintayksikkönä.

KL-Kuntahankinnat Oy:n ennen 2.9.2019 kilpailuttamat puitesopimukset ovat voimassa 31.L2'2023

saakka ja 2.9.2019 toteutetun yritysjärjestelyn myötä Hanseliin Kuntahankinnoista tilikaudella 2019

siirtyneet työntekijät (16) vastaavat sopimusten hallinnoinnista. Palvelumaksutuloja kerW
Kuntahankinnoille tämän vuoden 2023 loppuun asti ja mahdollisesti vielä vähäisessä mäårin sen

jälkeenkin. Hansel veloittaa tästä työstä palvelumaksusopimuksen mukaisen hinnan Kuntahankinnoilta

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Y-tunnus 2159215-6
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Hallituksen esitys volton käyttämisestä

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksl toimenpiteiksi sekä esitys
mahdollisesta muun vapaan oman pääoman Jakamlsesta

Tilikauden tulos on 2 6LO 244,99. Hallitus esittää, että tllikaudelta
Jaetaan oslnkoa 200 00Q- ja tillkauden voltosta
siirretään 2 4LO 244,99 voittovarojen tllllle.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti

2020
2500 kpl

2079

2500 kpl

Suomen Kuntaliitto ry on merkinnyt Ja makanut yhtlön koko osakekannan.
Kaikkl osakkeet tuottavat yhtåläisen åånlmäärän ja oikeuden voitonjakoon.

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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t579,40
t5,24

26 002,09
2460,46

-3s,14
-1 029,43

2020

500 541,69

3717 632,65

0,00
0,00

4218174,?4

42t8L74,94

18 652,78

585 604,62

s86 60462

-t4753,33
-t4t3,24

-30 583,85

-3 681,53
0

-37 727,49

-185 640,49

-51643,72
-325 445,65

3 027,50
L7 676,00

20 703,50

30 057,19

4967,L6
0,31

154 648,09
238 427,29

5

2019

7L6402,26
4279946,21

245r?,42
581,00

5 021 442,89

5O214/2,89

9 059,25

87475t,s3
8747St,El

19

-96 L78,L4
-77 064,59

-L27 956,26
-75 893,29
-34 384,86

-293 087,66
-81 849,73

-596735,65

-1 383 150,18

3 000,00

214655,39
217 655,t9

398 042,8s

-70 268.54

Tuloslaskclmaa koskevat llltetledot

Ulkevalhto
Ulkevalhto tolmlalolttaln ia markkina-aluelttain

Tolmlalolttalnen lakauma
Konsultointi
Palvelumaksut

Projektirahoitus

Korvaukset kustannuksista

Yhteenså

Maantleteelllnen lakauma
Kotimaa

lllketolmlnnan muut tuotot
Muut tuotot

Materlaallt la palvelut

Ulkopuoliset palvelut

Mat.rlaallt iå palvelut yhteensä

2 Yhtiön palveluksessa on ollut henkilöitä keskimäärin

3 Ulketolmlnnan muut kulut

Vuokrat
Vapaaehtoiset henk.kulut

lct- ja toimistokulut
Markkinointi
Matkat
Ulkopuoliset palvelut

Konsernipalvelut
Muut
Yhteenså

4 Tlllntarkastalan palkklot

Lakisääteinen tilintarkastus

Muut palvelut

Tlllntarkastalan palkklot yhteensä

Raholtustuotot la -kulut

Muut korko- ja raholtustuotot
Saman konsernin yritYksiltä

Muilta
Myyntivoitot

Arvonpalautukse! raholtusarvopaperit

Korkokulut Ja muut raholtuskulut

Arvonalentumiset, rahoitusarvopaperit

Muut rahoituskulut

Korkokulut
Muut vleraan pääoman kulut

Myyntltappiot
Raholtustuotot la -kulut yhteensä

1

-793.43 -1 858,00

-L52,42

-z 420,22

-67 695,90

28 199,19 tzl 774,3t

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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6

Lählpllrltapahtumla koskevat llltctledot

Konsernin lähipiiriin kuuluvat g[är- ja osakkuusyritykset hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja,

johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet.

Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

Tasetta koskevat llltetledot 3t.L2.2020

Pyswät vastaavat

5 Alneelllsct hyödykkeet

Koneetja kalusto 1.1.

Lisäykset

Vähennykset

Sumupoistot

Koneet ja kalusto 31.12.

Alneelllset hyödykkect yhtcensä

Saamlset

[yhytalkalset saamlsat

Saamlset saman konsernln yrltykslltå

Muut saamlsct

Kuntaliitto Holding Oy konsernitlli

Saamlset saman konscrnln yrltykslltåi yhteensä

6 Sllrtosaamlsten olennalset cråt

Verot

Muut siirtosaamiset

Sllrtosaamlset yhtccnså

155 694,03

0,00

-!o44O,L9

-39 359,06

116 894,78

1t6894,78

637 722,30

637 722,?0

27 547,0O

18 545,04

46 093,0f

ct.L2.20t9

212633,87

20 088,83

-10 464,00

-55 564,57

166 69+03

166 69403

511 880,19

511 880,19

96 595,51

35 553,32

132 248,83

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Oma pääoma

Sldottu oma päåoma

Osakepääoma 1.1.

Osakepääoma 31.12.

Vapaa oma pääoma

Edellisen tilikauden tulos 1.1

Oslngonjako

Tilikauden voitto/tappio

Vapra oma pääoma yhteenså

Oma päåoma yhteensä 31.12.

VoltonJakokelpolset ver.t 31.12.

Edellisten tilikausien voitto/tappio

Tilikauden voitto/tappio

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

Velat saman konsernln yrltyksllle

Ostovelat

FCG Finnish Consulting Group

FCG lnternational Oy

KL-Kustannus

Velat saman konsernln yrltyksllle yht.

6 Sllrtovelkolen olcnnalsct erät

Palkat sosiaalikuluineen

Muut siirtovelat

Sllrtovelat yhteensä

5 Muut velat

Palkkoihin liittwät

Muut velat

?t.L2.2020

2 500,00

2 500,00

3 674 469,62

0,00

26tO2M,99

62847L4,5L

6287 2L4,6L

3 674 469,62

2510244,99

6284710,61

19 358,93

5 133,60

0,00

24492,53

1206,67

356212,40

?s7 4t9,O7

5 880,16

137 500,62

143 380,78

31.12.2019

2 500,00

2 500,00

6 068 823,13

-3 556 000,00

1 161 646,49

?674469,62

t675969,62

2 512 823,13

I t6t 646,49

3674469,62

t6222,30

38 tLt,47

435,24

54769,O1

368 954,81

1612,7L

97O567,52

3773,00

189 058,00

192 831,00

7

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Vakuudet la vastuusltoumukret

Elåkevastuut

Henkilöstön eläketurva on järjestetty Kuntien Eläkevakuutuksen kautta.

8 L€aslngyastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2021

Myöhempinä tilikausina maksettavat 2022 -2023

8

2020

t168,72

L076,04

2019

769,72

L4d,6,76

Yhteenså

TolmltlloJcn vuokraveetuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2021

2244,76 22L6,8

2772,59 2 816,84

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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PåMrr lr r[rllrlo]tur

Helrlnglrrä, hela, I kuunåf privånå 2021

Arto Suloncn

Hallitukren puh4nlohtelå

ft^^ i" 'lfl}lzl;
Elim Lllppola

AUe

Hallltukrcn jäsen

llsrrl llegman

KL-Kuntrhrnklnnrt OV, toimlturJohblt

Tlllailltörmr*lntl

Suoritetustr tilintarkastukrestr on tänåån rnnettu kertomur.

Helrlnglrrå, kuun . pölvånå 2021

KPMG OYAb

Tlllntarkastusyhtelsö

Heldl Vlerros

KHT

9

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Päivävs ia allekirioitus

Helsingissä, helmikuun 25. päivänä 2021

Arto Sulonen

Hallituksen puheenjohtaja

Elina Liippola

Hallituksen jäsen

Aija Tuimala

Hallituksen iäsen

Harri Hagman

KL-Ku nta ha nkinnat Oy, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta ti linta rkastuksesta on tänäån a n nettu kertomus.

Helsingissä, kuun . päivänä 2021

KPMG oy Ab

Tilintarkastusyhteisö

Heidi Vierros

KHT

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Luettelo kirianpitokirioista ia tositteiden laieista sekä säilvtvstavoista

tositelajit

lrlrnpaatos

Tase-erittelW

Päiväkirja

Påäkirja

Ostolaskut

Myyntilaskut

Palkkatositteet

Pankkitositteet, Op

Pankkitositteet, Nordea

Muistiotositteet

Ostomaksut

Myyntisuoritukset

Matkalaskut

3050

2030

4010

1910

L9t4

6010

3020

2040,2050,2060

5010

erikseen sidottuna

sähköisenä

sähköisenä

sähköisenä

sähköisenä

sähköisenä

paperitositteina

paperitositteina/sä hköisenä

pa peritositteina/sähköisenä

sähköisenä

sähköisenä

sähköisenä

såhköisenä

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 9b68b56b-ed11-4328-914d-dce762aa83be
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Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 

 
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

 

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2021 

KPMG OY AB 

 

Heidi Vierros 

KHT-tilintarkastaja 

 

Sähköinen tilinpäätösmerkintä 
Tilintarkastajan sähköinen allekirjoitus tilinpäätökseen koskee ainoastaan tilinpäätösmerkintää. 
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Y-tunnus 1805485-9 
Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokoukselle 
Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet KL-Kuntahankinnat Oy:n (y-tunnus 2159215-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne 
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös 
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi 
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 
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— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää-
töksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö 
pysty jatkamaan toimintaansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 
Muut lausunnot 
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osa-
keyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
tarkastamaltamme tilikaudelta. 

Helsingissä 10. maaliskuuta 2021 

KPMG OY AB 

 

 

Heidi Vierros 
KHT 
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Kuntaliiton tavoitteet hallituksen kehys- ja puoliväliriiheen 21.-22.4.2021 

Katse jo koronan jälkeisen aikaan - julkisen talouden 
tasapainottaminen edellyttää tehtävien laajennuk-
sista luopumista 

Kunnat ovat toimineet pitkittyvän koronataistelun eturintamassa. Kuntien 

työntekijät ja luottamushenkilöt ovat turvanneet lakisääteiset palvelut ää-

rimmäisen epävarmoissa olosuhteissa ja vastanneet samalla alueidensa elin-

keinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen liittyvistä tehtävistä.  

  

Kunnat ovat selviytyneet vaikeasta tilanteesta toistaiseksi hyvin. Tätä on 

edesauttanut se, että valtio on omilla toimillaan puskuroinut ennakoivasti 

koronan iskua kuntien talouteen. Tämän vuoksi esimerkiksi veroprosenttien 

korotukset ja kuntien työttömyyttä lisäävät toimintojen uudelleenorganisoin-

nit ovat jääneet vähäisiksi ja investointitaso on säilynyt korkealla.   

 

Kuntaliitto muistuttaa kuitenkin, että koronakriisi on kesken eikä sen loppu-

laskun suuruutta tai eräpäivää vielä kukaan tiedä. Selvää on, että kuntien 

meno- ja investointitarpeet ovat tällä hetkellä kovassa kasvussa väestön 

ikääntymisen ja korjausvelan vuoksi, minkä lisäksi tulevina vuosina pitää hoi-

taa pois myös koronan aikana syntynyt palvelu- ja hoitovelka. Työttömyyden 

ja konkurssien määrän mahdollinen kasvu luovat jo itsessään tulopohjaan 

epävarmuutta. 

 

Kuntatalouden rakenteellisia ongelmia ei toisaalta voi eikä ole tarkoituskaan 

ratkoa kertaluonteisilla koronatuilla. On myös tärkeää, että uuden valtuusto-

kauden alkaessa tämä tosiasia pidetään mielessä.  

 

Kuntaliitto odottaa, että maan hallituksen kehys- ja puoliväliriihessä tehtä-

villä päätöksillä luodaan osaltaan jo näkymää koronakriisin jälkeiseen aikaan 

ja kunnille edellytyksiä huolehtia palvelutehtävistään sekä elinvoimastaan. 

Tämä on toteutettava laajentamalla ja vahvistamalla kuntien tulopohjaa sekä 

karsimalla menojen kasvupaineita.  
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Kuntaliiton keskeisimmät ehdotukset kehysriihen linjauksiksi ovat: 

 

• Hallituksen tulee sitoutua seuraamaan koronapandemian vaikutuksia 

kuntatalouteen ja mitoittamaan sekä kohdentamaan tukensa myös 

jatkossa niin, että kunnat selviytyvät tehtävistään koronan keskellä ja 

akuutin kriisin jälkeen. Kuntaliitto ehdottaa, että yhteisöveron jako-

osuuden korotusta jatketaan kehyskauden puoliväliin eli vuoden 2023 

loppuun. Välittömät koronasta aiheutuvat, muun muassa testauksiin 

ja rokottamiseen liittyvät, kustannukset tulee korvattava kunnille ja 

sairaanhoitopiireille. Täsmätukea tarvitaan myös esimerkiksi joukkolii-

kenteen järjestämiseen lipputulomenetyksiä kompensoimaan. 

 

• Kustannustenjaon tarkistus ja indeksikorotukset valtionosuuksiin tu-

lee tehdä lain edellyttämättä tavalla. Mahdollisten päätösperäisten 

vero- ja maksuperustemuutosten aiheuttamat menetykset on kom-

pensoitava kunnille. 

 

• Kuntien menopaineita ei tule kehyskaudella lisätä laajentamalla kun-

tien ja julkisen sektorin sääntelyä, tehtäviä tai velvoitteita eikä myös-

kään tiukentamalla palveluihin liittyviä mitoituksia. Suunnan tulisi olla 

päinvastainen nykyisessä erittäin tiukassa julkisen talouden tilan-

teessa. Jos kuntien tehtäviä kuitenkin päätetään lisätä, on kustan-

nukset korvattava kokonaisuudessaan ja voimaantuloon on varattava 

riittävästi aikaa. Pysyviä tehtävien laajennuksia ei tule rahoittaa kerta-

luonteisilla elvytysrahoilla.  

 

• Rahapelituotoista rahoitetut nuorisotyön, liikunnan ja taide- ja kult-

tuurilaitosten lakisääteiset valtionosuudet on turvattava myös kehys-

kaudella. 

 

• Hallitus kompensoi kuluvalle vuodelle kertaluonteisella valtionosuu-

den korotuksella kiky-sopimukseen liittyvän noin 250 milj. euron val-

tionosuusvähennyksen. Kehyskaudella tämä kiky-sopimuksen vuosi-

työajan pidennykseen liittynyt laskennallinen valtionosuusvähennys 

on poistettava pysyvästi. Sille ei ole enää perustetta, koska kunta-

alan työmarkkinaratkaisussa kilpailukykysopimukseen liittyneestä 

työajan pidennyksestä pääosin luovuttiin. 

 

• Ammatillisen ja lukiokoulutuksen rahoitusta on leikattu merkittävästi 

viime vuosien aikana. Lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitukseen ja 

ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen tulee tehdä pysyvä ko-

rotus. Riittävän rahoituksen merkitys korostuu oppivelvollisuuden 
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laajentumisen myötä. Nykyisellään pysyviä velvoitteita rahoitetaan 

määräaikaisella rahoituksella, mikä on ongelmallista kuntien ja koulu-

tuksen järjestäjien kannalta. 

 

• Maaliskuun alussa käynnistyivät kuntaperusteiset työllisyyskokeilut. 

Kuntaliitto toivoo hallitukselta selkeää ja yksiselitteistä päätöstä 

työntekijöiden ja työnantajien TE-palveluiden siirrosta kuntien järjes-

tämisvastuulle. Kunnilla on mahdollisuus kytkeä koko laaja toiminta-

alustansa työllisyyden edistämiseksi, ja TE-palvelut tuovat tähän 

merkittäviä uusia työvälineitä. Kunnille on turvattava riittävät voima-

varat tehtävien hoitamiseen, ja siinä tulee voida tarvittaessa hyödyn-

tää kuntalain yhteistoimintamalleja. Samalla tarvitaan työttömyystur-

van- ja työvoimapalveluiden rahoituksen sekä palveluiden uudista-

mista. Tavoitteena tulee olla kuntia kannustava ja oikeudenmukainen 

rahoitusmalli pitkäkestoisen ja pysyväluonteisemman työllisyyden 

edistämiseen. Myös kotouttamisen tehtävien kokoamisessa kunnille 

on edettävä eduskunnan jo aiemmin linjaamalla tavalla edellyttäen, 

että kotouttamispalveluiden järjestämiseen osoitetaan kunnille riittä-

vät resurssit. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen 

säädösvalmistelussa tulee huomioida kuntien rooli ja merkitys niin 

työllisyyden hoidossa kuin elinvoima- ja elinkeinopolitiikassa.  

 

• Koronakriisistä elpymisessä on keskityttävä paitsi akuutteihin toimiin, 

myös tukiin ja investointeihin, joilla rakennetaan pohjaa kestävälle ta-

loudelle pitkällä tähtäimellä. Kuntien ja kaupunkien näkökulmasta on 

tärkeää viedä eteenpäin energiamurrosta, ilmastotoimia, saavutetta-

vuutta ja digitalisaatiota edistäviä investointeja. Ratkaisuja on löydet-

tävä muun muassa kuntaomisteisten energialaitosten investointitar-

peisiin energiaturpeen poltosta luovuttaessa, laajakaistan edistämi-

seen sekä yhteentoimivien tietojärjestelmien rakentamiseen. 

 

• Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Lii-

kenne12) tulee lisätä pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta ja vaikutta-

vuutta liikenteen kehittämisessä. Kunnille ei kuitenkaan tule vyöryt-

tää valtion liikenneinfrasta uutta rahoitusvastuuta säätämällä kiin-

teistä enimmäisosuuksista valtion rahoitukselle sen omaan infraan 

eikä myöskään sopimusyhteistyön varjolla. Valtion tulee huolehtia 

vastuullaan olevan liikenneverkon kunnosta ja sen edellyttämästä 

riittävästä, nyt jälkeen jääneestä, rahoituksesta sekä perusväylänpi-

don että kehittämishankkeiden osalta. Suomen tulisi myös pyrkiä 

hyödyntämään EU-rahoitusta täysimääräisesti ja viestiä EU:lle 
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Suomen tavoitteita linjakkaasti.  

 

• Kuntien tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiselle tulee 

luoda edellytyksiä osana julkisen talouden kestävyyden tiekarttaa. 

Toimenpiteet voivat koskea esimerkiksi digitalisaation edistämistä, 

normien väljentämistä, toimitilojen tiedolla johtamisen ja käytön te-

hostamista sekä julkisten hankintojen hyödyntämistä. Myös tuotta-

vuuden mittareita ja vertailtavuutta on kehitettävä. 

 

• Eduskuntakäsittelyssä olevan sote-uudistuksen vaikutukset kuntata-

louteen ovat mittavia ja osin tuntemattomia. Kuntien rahoituksen riit-

tävyys ja etenkin kasvavien kaupunkien investointikyky joutuvat to-

della kovalle koetukselle.  Kuntaliitto kiinnittää tässä yhteydessä eri-

tyistä huomiota soten aiheuttamiin muutoskustannuksiin myös suo-

raan kunnille. Niitä uhkaa syntyä muun muassa valmistelun sitomina 

henkilöresursseina, ICT- ja konsulttipalveluiden ostoina, ylimääräisinä 

hallintokuluna, tukipalvelukustannusten kallistumisena ja uudelleen-

järjestelynä sekä sote-kiinteistöjen kiinteistöriskinä ja varainsiirtove-

rona. Valtion tulee sitoutua korvaamaan kunnille täysimääräisesti sel-

laiset kustannukset, joihin kunnat eivät voi itse vaikuttaa. Myös koro-

nan pysyvät vaikutukset sote-siirtolaskelmiin tulee mahdollisuuksien 

mukaan eliminoida ja huomioida tämä kehyspäätöksessä. 

  

Kuntaliitto korostaa, että valtion kuntapolitiikan vakaus ja ennakoitavuus 

sekä sitoumuksista kiinni pitäminen ovat epävarmuuden keskellä nyt erityi-

sen tärkeitä, jotta pian valittavat uudet valtuustot pystyvät osaltaan linjaa-

maan kunnissaan kestävän tulevaisuuden edellyttämiä toimenpiteitä. 
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