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Kokoustiedot 
 
Aika 5.5.2022 klo 8.00 - 8.17 
 
Paikka Etäkokous, Microsoft Teams 
 
 
Osanottajaluettelo  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Ikonen Anna-Kaisa  Kok.  
II varapuheenjohtaja Rossi Markku  Kesk. 
  

Autto Heikki   Kok. 
Grahn-Laasonen Sanni   Kok. 
Vuornos Henrik  Kok. 
Lyly Lauri   SDP 
Nahkuri Miia    SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa  Kesk. 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Pentikäinen Pia   PS 
Lumela Meri    Vihr. 
Sauri Pekka     Vihr. 
Korhonen Martti    Vas. 
Johansson Johan    RKP  

 
  
Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Ahola Lotta   Kok. 
Kataja Sampsa  Kok. 
Virsunen Jussi  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Valtanen Pirkko  SDP 
Väätäinen Tuula  SDP 
Jalonen Vesa  Kesk. 
Ylhäinen Taito  PS 
Nieminen Mira  PS 
Jokinen Sari   Vihr. 
Mustakallio Jaakko  Vihr. 
Järvinen Anni  Vas. 
Brännkärr Malin  RKP 

 
 
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 
Puheenjohtaja Sazonov Daniel  Kok.  
I varapuheenjohtaja Rantanen Piritta  SDP 
II varapuheenjohtaja Vehkaperä Mirja  Kesk.  

 
 

Muut läsnäolijat 
 Karhunen Minna  toimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Stenman Ulf   johtaja, ruotsinkieliset asiat 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 
 Liippola Elina  talous- ja hallintojohtaja 
 Välikorpi Miia  viestintäjohtaja 
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57 
Kokouksen avaus 

 
Ehdotus  Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. 
 
Päätös  Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
 
58 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

    
Liite 1, 58 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista 
 
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lä-
hetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 28.4.2022. 
 
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. 

 
 
59 
Pöytäkirjan tarkastajan valinta  

 
Hallituksen työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen pöytäkirjan allekir-
joittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan oikeellisuuden 
tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen. 
 

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen 
Sanni Grahn-Laasonen.  

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
60 
Esityslistan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutok-

sin: 
 
Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan seuraavin muutoksin: Asia ”Suo-

men Kuntaliitto ry:n ja hyvinvointialueiden yhteisen osakeyhtiön perusta-
minen” lisäesityslistalta I otettiin esityslistan asiaksi 62. 

 
 
61 
Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksu vuosille 2023-2026 
 

Kuntaliiton sääntöjen 9 §:n mukaan varsinainen jäsen ja yhteistyöjäsen on 
velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun.  
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Kuntaliiton jäsenmaksut ovat vuosina 2015-2022 olleet 17,1 miljoonaa eu-
roa vuodessa. 
 
Sairaanhoitopiirien, maakuntaliittojen, koulutuskuntayhtymien ja erityis-
huollon kuntayhtymien yhteistyöjäsenmaksut ovat vuosina 2015 -2022 ol-
leet 1,6-1,9 miljoonaa euroa vuodessa.  
 
Kuntaliiton sääntöjen 9 §:n mukaan valtuuskunta vahvistaa ensimmäi-
sessä varsinaisessa kokouksessaan jäsenmaksun seuraaviksi neljäksi vuo-
deksi. Vuosittaista jäsenmaksua muutetaan samassa suhteessa kuin kun-
tien maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot ovat 
keskimäärin muuttuneet neljän edellisen vuoden aikana. 
 
Sääntöjen 9 §:n mukaan yhteistyöjäsenen jäsenmaksut porrastetaan val-
tuuskunnan määrittämillä periaatteilla. Jäsenmaksu muodostuu perus-
maksusta ja lisäosasta. Lisäosan suuruus määräytyy jäsenen organisaa-
tion luonteen mukaan asukasluvusta, oppilasmäärästä, liikevaihdosta tai 
muusta toiminnan laajuutta kuvaavasta perusteesta. Lisäosaa tasataan 
erikseen määrittelevällä kertoimella.  
 
Liiton sääntöjen 9 §:n mukaan jäsenmaksu määräytyy kuntakohtaisesti 
siten, että kokonaissummasta 3/4 jaetaan kuntien asukasluvun perus-
teella ja 1/4 verotettavien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli 20 
000 asukkaan menevältä osalta on kunnan asukasperusteinen jäsen-
maksu 15 %:lla alennettu ja, jos jäsenkunnan verotettavat tulot asukasta 
kohti ylittää kaikkien jäsenkuntien keskimääräiset verotettavat tulot asu-
kasta kohti, alennetaan kunnan verotettaviin tuloihin perustuvaa jäsen-
maksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 %:lla. Ahvenanmaan kun-
tien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 %:lla edellä mainitulla tavalla 
määräytyvästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain 
maaliskuun 1. päivään mennessä, ellei valtuuskunta toisin määrää. 
 
Vuosille 2023-2026 esitetään, että Kuntaliiton jäsenmaksu alenee 30% 
vuosien 2015 -2023 tasosta ja on 12,0 miljoonaa euroa ja että maakunta-
liittojen, koulutuskuntayhtymien ja erityishuollon kuntayhtymien yhteis-
työjäsenmaksujen perusmaksu ja määräytymisperiaatteet pysyvät aikai-
semmalla tasolla. 
 
Mikäli toimintaympäristössä tai liiton toiminnassa tapahtuu merkittäviä 
muutoksia tai muusta syystä johtuen, voi valtuuskunta sääntöjä muutta-
malla tehdä kauden 2023-2026 jäsenmaksuista uuden päätöksen. 

  
Ehdotus  Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta päättää 
 

− vahvistaa sääntöjen 9 §:n mukaisesti liiton vuosittaiseksi kokonais-
jäsenmaksun suuruudeksi 12 000 000 euroa vuosina 2023-2026, joka 
jyvitetään jäsenille voimassa olevien periaatteiden ja sääntöjen mukai-
sesti  

 
− että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 

1. päivään mennessä  
 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 

Lisäksi hallitus päätti, että käynnistetään sääntömuutoksen valmistelu 
koskien jäsenmaksusta päättämistä. Jäsenmaksun tasoa arvioidaan seu-
raavan kerran kahden vuoden kuluttua. 

 
Hallituksen päätös sääntömuutoksen valmistelun käynnistämisestä anne-
taan valtuuskunnalle tiedoksi. 
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62 
Suomen Kuntaliitto ry:n ja hyvinvointialueiden yhteisen osakeyhtiön perustaminen 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siir-
tyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Poikkeuksena järjestelyyn on 
Helsingin kaupunki, joka jatkossakin järjestää palvelut alueellaan. Hyvin-
vointialueet eivät voi Kuntaliiton sääntöjen mukaan olla Suomen Kunta-
liitto ry:n jäseniä. Hankinta- ja kilpailulainsäädäntö ei käytännössä mah-
dollista myöskään sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. Yhteistoiminta 
edellyttää käytännössä yhteisessä määräysvallassa olevaa organisaatiota 
esimerkiksi yhteisen osakeyhtiön tai yhdistyksen muodossa. Yhteistyö 
voisi tarkoittaa edunvalvonnan asiantuntijapalveluja, verkostotoiminnan 
tukea, neuvontapalveluja sekä kehittämisen tukea. 
 
Kuntaliiton johto on kartoittanut erilaisia mahdollisuuksia järjestää yh-
teistyö hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyövaihtoehdoista on keskus-
teltu myös Kuntaliiton hallituksen keskuudessa. Lähtökohtaisesti luon-
teva vaihtoehto olisi yhteisen yhdistyksen perustaminen Kuntaliiton ja 
hyvinvointialueiden perustaman yhdistyksen kanssa. Keskusjärjestömalli 
on yleisesti käytetty, mutta edellyttää vähintään kolmea perustajajäsentä.  
 
Käytännössä toteuttamiskelpoisimmaksi malliksi on todettu yhteisen 
osakeyhtiön perustaminen. Osakeyhtiön osakkaita olisivat Suomen Kun-
taliitto ry sekä hyvinvointialueet. Kyseessä olisi hankintalain tarkoittama 
sidosyksikkö (in-house yhtiö), joka tuottaisi palveluja vain omistajilleen. 
Tavoitteena on, että Kuntaliitto ja hyvinvointialueet saavat sovittua yh-
teistyöstä, rakenteesta ja toiminnan rahoittamisesta vuoden 2022 aikana 
niin, että mahdollisesti perustettava uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa 
1.1.2023. Mikäli osa hyvinvointialueista ei olisi vuoden 2022 aikana esimer-
kiksi aikataulusyistä tehnyt päätöstä yhteistyöstä, niillä olisi kuitenkin 
mahdollisuus tulla osakkaaksi myöhemmässä vaiheessa. Käytännössä yh-
tiön perustaminen edellyttää hyvinvointialueiden laajaa osallistumista. 
 
Yhtiön tuottamien palvelujen laatu, määrä sekä osakkaiden niistä maksa-
mat korvaukset määräytyvät hyvinvointialueiden kanssa käytävissä neu-
votteluissa. Alustavan suunnitelman mukaan yhtiön palvelukseen siirtyisi 
Kuntaliiton tai sen tytäryhtiöiden palveluksesta noin 20 - 30 henkilöä. Yh-
tiön arvioitu liikevaihto alkuvaiheessa olisi noin 2-3 miljoonaa euroa. Yh-
tiön tarkoituksena ei olisi tavoitella taloudellista voittoa. Toiminta tulisi 
kuitenkin pystyä rahoittamaan toimintatuloilla. 
 
Yhteistyö ei esitetyssä muodossa edellytä sääntömuutosta, mutta yhteis-
työjärjestely hyvinvointialueiden kanssa on Kuntaliiton sääntöjen ja toi-
minnan kannalta strategisesti merkittävä toiminnan muutos ja suunnitel-
malle on perusteltua saada valtuuskunnan hyväksyntä. Neuvottelut hy-
vinvointialueiden kanssa ovat alkuvaiheessa eikä asiaa ehditä valmistella 
Kuntaliiton valtuuskunnan kevätkokouksen päätettäväksi. Toisaalta yhtiön 
perustamiseen liittyvät päätökset ja tarvittavat sitoumukset on tehtävä 
ennen valtuuskunnan syyskokousta. Tästä syystä Kuntaliiton hallitus eh-
dottaa, että valtuuskunta valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittavat 
päätökset asiassa. 
 

Ehdotus  Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta päättää 
  

1) Valtuuttaa Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen arvioimaan hyvinvointi-
alueiden kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella, onko Kuntaliiton 
ja hyvinvointialueiden yhteisen osakeyhtiön perustamiselle riittävät 
edellytykset. 
 



Suomen Kuntaliitto ry   Pöytäkirja 5/2022  6 
Finlands Kommunförbund rf  
 
Hallitus 5.5.2022      

 

2) Valtuuttaa Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen tekemään tarvittavat 
päätökset ja toimenpiteet osakeyhtiön perustamiseksi hyvinvointialu-
eiden kanssa, mikäli hallitus arvioi osakeyhtiön perustamisen edelly-
tysten täyttyvän. /MK 

 
Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
63 
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 
 

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 19.5.2022 klo 
10.00-14.00 Kuntatalossa, Helsingissä. 
 

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 
64 
Muut asiat 
  Todettiin, että muita asioita ei ollut. 
 
 
65 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.17. 
 

 
 
 
 
 
Allekirjoitukset Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
 
 
 Joona Räsänen        Nina Eriksson 
 
 

 

 

 

 
Käsitellyt asiat 57 § - 65 §  
                                                                                                                                                                    

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Aika ja paikka 
 
Allekirjoitus  Sanni Grahn-Laasonen 
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 5.5.2022 kokouksen etäosallistujista 
 
 
Varsinaiset jäsenet 
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Ikonen Anna-Kaisa  Kok.  
II varapuheenjohtaja Rossi Markku  Kesk. 
  

Autto Heikki   Kok. 
Grahn-Laasonen Sanni   Kok. 
Vuornos Henrik  Kok. 
Lyly Lauri   SDP 
Nahkuri Miia    SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa  Kesk. 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Pentikäinen Pia   PS 
Lumela Meri    Vihr. 
Sauri Pekka     Vihr. 
Korhonen Martti    Vas. 
Johansson Johan    RKP  

 
  
Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Ahola Lotta   Kok. 
Kataja Sampsa  Kok. 
Virsunen Jussi  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Valtanen Pirkko  SDP 
Väätäinen Tuula  SDP 
Jalonen Vesa  Kesk. 
Ylhäinen Taito  PS 
Nieminen Mira  PS 
Jokinen Sari   Vihr. 
Mustakallio Jaakko  Vihr. 
Järvinen Anni  Vas. 
Brännkärr Malin  RKP 

 
 
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 
Puheenjohtaja Sazonov Daniel  Kok.  
I varapuheenjohtaja Rantanen Piritta  SDP 
II varapuheenjohtaja Vehkaperä Mirja  Kesk.  

 
 
Muut läsnäolijat 

 Karhunen Minna  toimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Stenman Ulf   johtaja, ruotsinkieliset asiat 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 
 Liippola Elina  talous- ja hallintojohtaja 
 Välikorpi Miia  viestintäjohtaja 

 
 


