
















Suomen Kuntaliitto ry        

Finlands Kommunförbund rf 

Hallitus 11.8.2017   

 

Kuntaliiton talouskatsaus, kesäkuu 2017 

 

 

TUOTOT    

 

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat kesäkuussa 2017  

yhteensä 11 448 300 euroa ylittäen budjetin 311 200 eurolla (bud-

jetti 11 137 100 euroa).  

 

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 

 

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 190 600 euroa alittaen budjetin  

206 700 euroa 16 200 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti ke-

säkuussa 2017 on 360 000 euroa budjetin ollessa 175 000 euroa eli 

budjettiylitystä on 185 000 euroa. Vuokratuottoja on 37 400 euroa, 

budjetti 18 700 euroa eli budjetti ylittyy 18 700 eurolla. Muita tuloja 

kertyi 88 300 euroa ja budjetin oltua 214 200 euroa eli alitusta on 

125 900 euroa.  

 

Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat kesäkuussa 

2017 yhteensä 676 300 euroa. Niiden budjetti on 614 700 euroa eli 

budjetti ylittyy 61 600 eurolla. 

 

Ulkoinen rahoitus 

 

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 297 300 euroa 

budjetin ollessa 1 054 000 euroa, joten budjetti ylittyy 243 300 eu-

rolla. 

 

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) 

 

Jäsenmaksut ovat 9 474 600 euroa budjetin ollessa 9 468 400 euroa. 

Budjettiylitys 6 200 euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. 

 

 

KUSTANNUKSET 

 

Henkilöstökulut 

 

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut)  

kesäkuussa 2017 ovat 6 631 100 euroa budjetin ollessa 7 265 300 

euroa, jolloin budjetti alittuu 634 100 eurolla. Budjettieron arvioi-

daan vuositasolla pienenevän. 

 

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

edustuskulut  

 

Yhteissummaltaan 757 600 euron muut henkilöstö-, koulutus-, mat-

ka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin 

24 500 eurolla budjetin ollessa 782 100 euroa.  

 

Muita henkilöstökuluja toteutuu 303 000 euroa budjetin ollessa 284 

500 euroa, mikä ylittyy 18 500 eurolla. Ylitys jakaantuu pääasiassa 



vuoden alun virike- ja työmatkasetelien ja työpaikkailmoittelun kes-

ken. 

 

Matkakustannuksia toteutuu kesäkuussa 298 300 euroa mikä alittaa 

budjetoidun 347 500 euroa 49 200 eurolla.  

 

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on kesäkuussa 2017 

yhteensä 156 300 euroa, kun niitä budjetoitiin 150 100 euroa, joten 

budjetti ylittyy 6 200 eurolla. 

 

Ulkopuoliset palvelut 

 

Ulkopuoliset palvelut kesäkuussa 2017 ovat 1 218 700 euroa budje-

tin ollessa 1 440 200 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 

221 500 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin 

on 233 900 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettiyli-

tys on 12 400 euroa. 

 

Muut toimintakulut 

 

Konserniveloitukset 

 

Konserniveloituksia toteutuu 2 704 000 euroa, mikä ylittää budje-

toidun 2 223 700 euroa 480 400 eurolla: 

 

- Erilaisia hallintoveloituksia toteutuu 2 029 100 euroa budjetin ol-

lessa 1 869 700 euroa. Budjetin ylittyy 159 500 eurolla.  

- Ict-veloituksia toteutuu 604 800 euroa, mikä ylittää budjetin 

354 000 euroa 250 800 eurolla. 

- Tilavuokrien veloituksia ei budjetoitu Kuntatalon lahjoituksen 

vuoksi, mutta niitä kuitenkin toteutuu Kuntaliitto Palveluiden 

omistuksessa olevien konttorikalusteiden osalta 70 100 euroa. 

 

Muut erät 

 

Muita eriä toteutuu 1 427 500 euroa. Niiden budjetti on 646 800 eu-

roa, joten budjetti ylittyy 780 600 eurolla: 

 

- Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja on 334 100 euroa, mihin sisäl-

tyvät mm. meneillään oleva CRM-hanke sekä Kunnat.netin uudis-

taminen. 

- Muut hallintoon liittyvät kulut ylittävät budjetin 446 500 eurolla. 

Tähän sisältyvät mm. ansio- ja kunniamerkkihankinnat, toimisto- 

ja hallintokulut, vakuutus- ja jäsenmaksujen jaksotuserot sekä 

ulkopuolisten projektien rahoitus. 

 

Muut toimintakulut yhteensä 

 

Muita toimintakuluja toteutuu kesäkuussa 2017 yhteensä 4 131 500 

euroa. Niitä budjetoitiin 2 870 500 euroa, joten budjetti ylittyy 1 261 

000 eurolla. 

 

 

Muut kulut yhteensä 

 

Muut kulut yhteensä ovat 6 108 100 euroa budjetin ollessa  

5 092 900 euroa, jolloin budjettiylitys on 1 015 200 euroa. 



 

 

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

  

Kaikki kustannukset ovat kesäkuussa 2017 yhteensä 12 755 500 eu-

roa budjetin ollessa 12 371 700 euroa, jolloin budjetti ylittyy 

383 800 eurolla. 

 

 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS 

 

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 307 

200 euroa budjetin ollessa -1 234 600 (eroa budjettiin -72 700 eu-

roa). 

 

 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +13 809 100 euroa budjetin 

ollessa +800 000 euroa. Eroa budjettiin on +13 009 100 euroa. 

 

Sijoitussalkun tuotto on 12 740 800 euroa budjetoitua suurempi (to-

teutunut +13 540 800 euroa, budjetti +800 000 euroa). Kesäkuussa 

toteutuneen sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä reali-

soitui Nordeasta 7 694 100 euron ja Seligsonilta 5 043 400 euron 

kurssivoitot, yhteensä 12 737 500 euroa. 

 

Osinkotuottoja toteutuu 273 100 euroa, josta 212 400 euroa 

Labquality Oy:n vuoden 2015 lisäosinkoina helmikuussa ja 60 700 

euroa vuodelta 2016 kesäkuussa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen. 

 

Rahoituskuluja toteutuu 4 800 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu 

erikseen. 

 

 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

 

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos kesäkuussa 2017 on +12 501 800 eu-

roa, kun se on budjetissa -434 600 euroa. Ero budjettiin on +12 936 

400 euroa. 

 

YHTEENVETO 

 

Kesäkuun 2017 kumulatiiviset tuotot ovat 0,3 milj. euroa budjetoitua 

suuremmat. 

 

Kesäkuun 2017 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,4 milj. euroa 

budjetoitua suuremmat.  

 

Kesäkuun 2017 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 

ovat 13,0 milj. euroa budjetoitua suuremmat. 

 

 

Vuosien 2017-2018 näkymät  

 



Kuntaliiton tuloksen pitkän aikavälin sopeuttamisen (vuodet 2013-

2017) tavoitteena vuodelle 2017 on -2,5 milj. euron operatiivinen tu-

los, joka katetaan sijoitus- ja rahoitustuotoilla.  

 

Vuoden 2017 talousarvion operatiivinen tulos on -1,3 milj. euroa. Si-

joitus- ja rahoitustoiminnan tuotoiksi arvioidaan +1,6 milj. euroa, 

jolloin ylijäämä on 0,3 milj. euroa. Vuoden 2017 operatiiviseen tulok-

seen sisältyy Suomen kuntasäätiön tukea 0,9 milj. euroa, jolloin ver-

tailukelpoinen budjetoitu tulos aikaisempiin vuosiin nähden on -2,2 

milj. euroa. 

 

Kuntaliiton henkilöstökuluihin, konserniveloituksiin ja toiminnan ke-

hittämiseen kohdistuu kustannuspaineita suhteessa budjetoituun tu-

lokseen. 

  

 

Ehdotus:   Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

Lisätietoja:   Jari Koskinen, puhelin: 044 976 4225 

Timo Leivo, puhelin: 050 62181 



24.8.2017 Jari Koskinen 1 

KUNTALIITTO (pl. KT)   (1000€) TOT 
1-6/2017 

BUD 
1-6/2017 

TOT - BUD 
EDV 

1-6/2016 
TOT - EDV 

TUOTOT       

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 676 615 62 1 204 -528 

Ulkoinen rahoitus 1 297 1 054 243 1 067 230 

Jäsenmaksut 9 475 9 468 6 9 472 3 

Tuotot yhteensä 11 448 11 137 311 11 743 -295 

KUSTANNUKSET       

Palkat ja palkkiot  -5 456 -6 014 559 -5 768 312 

Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 175 -1 251 76 -1 312 136 

Henkilöstökulut yhteensä -6 631 -7 265 634 -7 080 449 

Poistot -16 -14 -3 -15 -1 

Muut henkilöstökulut ja koulutus -303 -285 -19 -266 -37 

Matkat -298 -348 49 -358 59 

Ulkopuoliset palvelut -1 219 -1 440 222 -983 -236 

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -156 -150 -6 -56 -101 

Muut toimintakulut -4 132 -2 871 -1 261 -3 982 -150 

Muut kulut yhteensä -6 108 -5 093 -1 015 -5 644 -464 

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -12 756 -12 372 -384 -12 739 -17 

Tuotto-/kulujäämä -1 307 -1 235 -73 -996 -311 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 13 809 800 13 009 1 898 11 911 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 12 502 -435 12 936 902 11 600 
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KUNTALIITTO (pl. KT)   (milj. €) TOT 
1-6/2017 

BUD 
1-6/2017 

TOT - BUD 
EDV 

1-6/2016 
TOT - EDV 

TUOTOT       

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 0,7 0,6 0,1 1,2 -0,5 

Ulkoinen rahoitus 1,3 1,1 0,2 1,1 0,2 

Jäsenmaksut 9,5 9,5 0,0 9,5 0,0 

Tuotot yhteensä 11,4 11,1 0,3 11,7 -0,3 

KUSTANNUKSET       

Palkat ja palkkiot  -5,5 -6,0 0,6 -5,8 0,3 

Eläke- ja muut henkilösivukulut -1,2 -1,3 0,1 -1,3 0,1 

Henkilöstökulut yhteensä -6,6 -7,3 0,6 -7,1 0,4 

Poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Muut henkilöstökulut ja koulutus -0,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Matkat -0,3 -0,3 0,0 -0,4 0,1 

Ulkopuoliset palvelut -1,2 -1,4 0,2 -1,0 -0,2 

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 

Muut toimintakulut -4,1 -2,9 -1,3 -4,0 -0,2 

Muut kulut yhteensä -6,1 -5,1 -1,0 -5,6 -0,5 

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -12,8 -12,4 -0,4 -12,7 0,0 

Tuotto-/kulujäämä -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -0,3 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 13,8 0,8 13,0 1,9 11,9 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 12,5 -0,4 12,9 0,9 11,6 



 Kannanotto   
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www.kunnat.net 

www.kommunerna.net 

Suomen Kuntaliitto 

Toinen linja 14,00530 Helsinki 

PL 200, 00101 Helsinki 

Puh. 09 7711,faksi 09 771 2291 

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Finlands Kommunförbund 

Andra linjen 14,00530 Helsingfors 

PB 200, 00101 Helsingfors 

Tfn 09 7711, fax 09 771 2291 

fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 

 

 

Kuntaliiton hallituksen kannanotto budjettiriiheen: 

Kuntatalouden kestävyys varmistettava - investointitarpeisiin vastattava 

Kuntatalouden tila on viime kuukausina edelleen kohentunut piristyneen yleisen ta-

lous- ja verotulokehityksen sekä kuntien oman menokurin myötä. Erot kuntakentän 

sisällä ovat kuitenkin suuria ja talouskasvun voimistuminen saattaa jopa lisätä niitä. 

Kuntataloudessa ei ole uutta jako- tai liikkumavaraa johtuen muun muassa kasva-

vista investointitarpeista sekä palvelujen kysynnän kasvusta. Perhevapaauudistuk-

sen valmistelussa on huomioitava vaikutukset varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään 

ja rahoitukseen.  

Tässä tilanteessa kuntatalouden kestävyydestä ja kuntapolitiikan ennakoitavuudesta 

on pidettävä erityistä huolta, jotta kunnat kykenevät hoitamaan lukuisat lakisäätei-

set ja muut tehtävänsä sekä investointitarpeensa jatkossakin.  

Mahdolliset uudet vero- ja maksukevennykset on kompensoitava kunnille täysimää-

räisesti. Kaavailtu varhaiskasvatusmaksujen alennuksen kompensoiminen osin kiin-

teistöveroja korottamalla ei ole aitoa, vaan kompensointi on tehtävä kokonaisuudes-

saan valtionosuuksia ja yhteisövero-osuutta lisäämällä. Lisätehtävistä on tässä vai-

heessa pitäydyttävä, mutta vapausasteita nykytehtävien hoitamiseen on sen sijaan 

lisättävä osana normien purkamista. 

Hallituksen tavoitteena on luoda kunnille osana julkisen talouden sopeuttamista 

edellytyksiä menosäästöihin tai tulojen lisäyksiin noin 700 milj. euron edestä vuoden 

2019 tasolla. Kuntaliiton kesäkuisen kyselyn mukaan hallituksen mahdollistamat 

säästöt eivät ole toteutuneet kunnissa toivotulla tavalla. Kyselyn mukaan säästöjä 

tai tulojen lisäyksiä on koossa vasta 220 milj. euroa.  

Kuntaliitto edellyttää, että sopeuttamistyötä jatketaan valtion ja kuntien yhteisin toi-

min. On myös huomioitava, että kunnat ovat sopeuttaneet talouttaan merkittävästi 

ja kustannusten kasvu on ollut ennätyksellisen hidasta. Kuntatalous on saavutta-

massa sille asetetun tasapainotavoitteen. 

Tästä huolimatta hallitus on kohdistamassa kuntiin vuodelle 2018 jälleen uusia valti-

onosuusleikkauksia, joita perusteellaan laskennallisilla kuntien menosäästöillä. Kes-

keisimpiä leikkauksia ovat kilpailukykysopimuksen mukaiseen vuosityöajan piden-

nykseen perustuva leikkaus sekä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus.  

Lisäksi Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että ammatillisen koulutuksen järjestä-

jille tulee uusia ja laajenevia tehtäviä ammatillisen koulutuksen reformin myötä. 

Kuntaliiton arvion mukaan kustannukset lisääntyvät vähintään 80 milj. eurolla, eikä 

niihin ole varattu valtionosuuslainsäädännön edellyttämää täyttä rahoitusta.  

Kuntaliitto vaatii, että vuosityöajan pidennyksen vuodelle 2018 kaavailtu valtion-

osuusleikkaus, yhteensä 120 miljoonaa euroa, jaksotetaan uudelleen. Kuntaliiton te-

kemän kyselyn mukaan kuntien arvio laskennallisesta säästöstä on selvästi tavoitel-

tua pienempi ja toteutuu hitaasti. 
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Korjausvelkaa kurottava umpeen yhteisellä ohjelmalla  

Kasvavaa kuntien miljardiluokan korjausvelkaa on kurottava umpeen valtion ja kun-

tien yhteisellä ohjelmalla. Tässä erityisen kiireellistä on homekoulujen ja muiden jul-

kisten rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Kuntaliitto kiirehtii ja tukee 

osaltaan tätä koskevan, maan hallituksen lupaaman, toimenpideohjelman laatimista 

ja konkreettista toteuttamista. Päätöksiä valtion osallistumisesta tulee tehdä jo bud-

jettiriihessä. Sen osana tulee mahdollistaa Valtion asuntorahaston (VAR) varoista 

myönnettävät avustukset kuntien infrastruktuurin korjaamiseen.  

Tärkeää on myös, että kuntien investointien erilaisia toteutus- ja rahoitusmuotoja, 

kuten leasingrahoitusta ja elinkaarimallia, kohdellaan valtion tuki- ja avustusmenet-

telyissä yhdenvertaisesti.  

Sujuva kaavoitus ja riittävä asuntotuotanto kasvaville paikkakunnille on parasta työl-

lisyyspolitiikkaa ja tärkeää myös asumiskustannusten hillinnän kannalta.  

Kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa on lisättävä erityisesti kasvukeskuksissa. Valtio-

valta voi kannustaa kaupunkiseutujen kuntia tähän muun muassa MAL-sopimuksilla 

sekä valtion tukeman asuntotuotannon valtuuksien riittävyydestä ja kilpailukykyi-

sistä ehdoista huolehtimalla. Valtion on myös konserniohjaustaan vahvistaen huoleh-

dittava siitä, että esimerkiksi asemanseuduilla olevat valtion maa-alueet saadaan 

asuntotuotannon piiriin. 

Kuntaliitto edellyttää, että elokuun alussa käynnistyneiden kuntapohjaisten alueellis-

ten työllisyyskokeilujen määräaikaa pidennetään jo budjettiriihessä tehtävällä pää-

töksellä vuoden 2019 loppuun. Tämä on perusteltua sote- ja maakuntauudistuksen 

uuden aikataulun vuoksi. Samalla kokeiluista ehditään saada aidosti tuloksia, joita 

voidaan hyödyntää myös kasvupalvelu-uudistuksessa. Kuntien ja erityisesti kaupun-

kiseutujen osaamista ja panostuksia työllisyyden edistämiseen ei ole varaa menettää 

eikä niitä voida korvata markkinaehtoisuutta kasvattamalla. 

Valtion kaavailemat leikkaukset työvoimapoliittisiin tukiin eivät ole perusteltuja tilan-

teessa, jossa rakenteellisen työttömyyden aiheuttamat kustannukset kunnille ovat 

säilyneet ennallaan. Valtio on sysäämässä pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa ta-

loudellista vastuuta yhä enemmän kuntien harteille. 

Muutostuen rahoitus turvattava kunnilta leikkaamatta 

Kuntaliitto korostaa, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun rahoitus on var-

mistettava ja se kuuluu valtion vastuulle. Kun valmisteluaika pidentyi, resurssitar-

peet luonnollisesti kasvavat. 

Valtiovarainministeriön budjettiesitykseen sisältyy 40 miljoonan euron leikkaus kun-

tien valtionosuuksista sen vuoksi, että kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä oletetaan 

säästyvän maakuntauudistuksen vuoksi sote-ICT -kehittämismenoja. Tämä on pe-

ruttava, sillä menosäästöä ei ole vuonna 2018 todennettavissa. Leikkaus on myös 

vastoin valtionosuusjärjestelmän peruslogiikkaa, johon kuuluva vuosittainen kustan-

nustenjaon tarkistus ottaa automaattisesti huomioon mahdollisen kustannusten vä-

hennyksen valtionosuuksien mitoituksessa. 



Suomen Kuntaliitto   Kokousohjelmaluonnos  

    14.8.2017  

  

Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2018 

 

 

Ajankohta 2018  

 

Hallintoelin/kokous 

 

 

To 1.2. klo 8.00 

                8.30  

              10.00 - 12.00 

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous  

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 

 

 

7. - 9.2. 

 

 

Talous- ja rahoitusfoorumi 

 

To 15.2. klo 10.00-16.00 

                 

 

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous 

 

 

Pe 16.2. klo 10.00-14.00 

 

 

Hallituksen järjestäytymiskokous 

 

 

                Helmi-/maaliskuu 

 

 

Kuntaliiton International Forum 

 

To 1.3. klo 8.00 

                8.30 

               10.00 - 12.00 

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous  

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 

 

 

To 15.3. klo 8.30 

                  10.00 

                 

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

 

 

Ke 4.4. klo 15.00 

                 16.00 

 

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen ja FCG:n hallituksen 

yhteiskokous 

 

 

To 5.4. klo 8.30  

                10.00 - 12.00                 

 

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunnan kokous 

 

 

To 19.4. klo 8.30 

                  10.00                  

                       

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

 

 

To 3.5. klo 8.00 

                 8.30          

                10.00 - 12.00                        

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 

 

 

Ti 22.5. klo 16.00-18.00 

 

 

Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta 

 

 

Ke 23.5. klo 8.30 

                 10.00    

                 14.00 - 

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

Valtuuskunnan kevätkokous 

 

 

To 24.5. klo 9.00 - 16.00 

 

 

Valtuuskunnan kevätkokous  
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To 7.6. klo 8.00  

                8.30     

                10.00 - 12.00           

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 

 

 

13.-14.6. 

 

 

Kuntapuheenjohtajapäivät, Seinäjoki 

 

9. - 10.8. 

 

 

Kuntajohtajapäivät, Joensuu 

 

Ke 29.8. klo 16.00 – 20.00 

 

 

Työvaliokunnan suunnittelukokous 

 

 

To 30.8. klo 10.00 

 

 

Hallituksen kokous  

 

To 6.9. klo 8.30 

                10.00 - 12.00 

 

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 

 

 

12. - 13.9. 

 

 

Kuntamarkkinat 

 

To 20.9. klo 8.30 

10.00 

 

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

 

 

To 4.10. klo 8.00 

                  8.30  

                 10.00 - 12.00 

                  

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta 

 

 

To 18.10. klo 8.30  

  10.00 

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

 

 

To 8.11.   klo 8.00 

                    8.30  

                    10.00 - 12.00 

 

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 

Työvaliokunnan kokous 

Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta 

 

 

Ti 20.11.klo 16.00 - 18.00 

 

Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 

 

 

Ke 21.11. klo 8.30 

                    10.00  

                    14.00 - 

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

Valtuuskunnan syyskokous 

 

 

 

To 22.11. klo 9.00 - 16.00 

 

Valtuuskunnan syyskokous 

 

 

To 13.12. klo 8.30 

                    10.00 

 

Työvaliokunnan kokous 

Hallituksen kokous 

 

 


