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25
Kokouksen avaus
Ehdotus

Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.03.

26
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Liite 1, 26 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 17.3.2022.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen
jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.
Kokouksen sihteeri laatii Teamsin kautta kokoukseen osallistuvista läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.
Ehdotus

Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

27
Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Hallituksen työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan oikeellisuuden
tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen.
Ehdotus

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

Päätös

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen
Henrik Vuornos.

28
Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus

Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta.

29
Ajankohtaiskatsaus
KL-Kuntahankinnat Oy:tä koskeva tilannekatsaus
KL-Kuntahankinnat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Kuntaliiton johtava lakimies Arto Sulonen
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Hallitus 24.3.2022
Venäjän hyökkäys Ukrainaan - vaikutukset kuntien talouteen
kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen
Kuntaliiton tavoitteet Sanna Marinin hallituksen kehysriiheen 5.-6.4.2022
varatoimitusjohtaja Timo Reina, pääekonomisti Minna Punakallio
Toimitusjohtajan katsaus
toimitusjohtaja Minna Karhunen
Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Arto Sulonen piti KL-Kuntahankinnat Oy:ta koskevan tilannekatsauksen.
Juuso Alatalo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.18.
Sanna Lehtonen esitteli Ukraina-tilanteen vaikutukset kuntien talouteen.
Minna Punakallio ja Timo Reina esittelivät Kuntaliiton tavoitteet Sanna
Marinin hallituksen kehysriiheen 5.-6.4.2022.
Johan Johansson poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.12.
Minna Karhunen esitteli toimitusjohtajan katsauksessaan päätösehdotuksen Kuntaliiton tuesta Ukrainalle. Karhusen pyynnöstä Elina Liippola antoi
lyhyen tilannekatsauksen Kuntaliiton sijoitussalkusta.
Miia Nahkuri poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.29.

30
Suomen Kuntaliitto ry:n sijoitussalkun markkina-arvo 28.2.2022
Liite 1, 30 § Kuntaliitto Sijoitukset Kuukausiraportti 2022-02
Sijoitussalkun markkina-arvo 28.2.2022 on 81,0 milj. euroa, mikä on -4,2
milj. euroa verrattuna 31.12.2021 tilanteeseen ja -2,7 milj. euroa verrattuna
31.01.2022.
14.03.2022 sijoitussalkun markkina-arvo oli 79,0 milj. euroa. Suoria sijoituksia Venäjälle ei salkussa ole, mutta kehittyvien markkinoiden rahastojen
(10 kpl) kautta Venäjä-sijoituksia on alle 0,4 milj, euroa (31.12.21 alle 0,6
milj. euroa). Tällä hetkellä näistä sijoituksista on mahdoton irtaantua.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

31
Kuntaliiton tavoitteet Sanna Marinin hallituksen kehysriiheen 5.-6.4.2022
Liite 1, 31 § Kuntaliiton hallituksen tavoitteet kehysriihessä 2022
Sanna Marinin hallituksen neuvottelut vuosien 2023-2026 julkisen talouden suunnitelmasta (kehysriihi) käydään 5.-6.4.2022. Kehysriihessä päätettävä rahoituksellinen raami on sitova erityisesti vuodelle 2023.
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Viime vuoden kehysriihessä hallitus päätti korottaa vaalikauden menokehystä 500 milj. euroa vuodelle 2023. Kehysriihen alla valtiontalouden menokehykseen on kohdistunut lukuisia uusia paineita niin hallituksen aiempien päätösten kuin erilaisten korjaustarpeiden ja tarkistusten kautta.
Menopaineita ja epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin tuo myös Venäjän
sota Ukrainassa. Hallitus on linjannut, että koronaan liittyvät välittömät
niin sanotut terveysturvallisuuden kustannukset katetaan kehyksen ulkopuolisina menoina vuosina 2021–2023.
Kuntatalous kohtaa tulevat haasteet varsin hyvistä lähtökohdista, mutta
määräaikaisista koronaan liittyvistä tukitoimista huolimatta kuntatalouden keskipitkän aikavälin näkymä on haasteellinen. Kuntien toimintaympäristö on ennen kokemattomassa muutoksessa. Valtion kuntapolitiikan
vakaus ja ennakoitavuus sekä sitoumuksista kiinni pitäminen ovat tässä
tilanteessa äärettömän tärkeitä linjauksia uudelle tulevaisuuden kunnalle.
Kuntaliiton on tarpeen linjata edunvalvonnan tueksi keskeiset tavoitteensa tulevaa kehyskautta ajatellen.
Ehdotus

Hallitus hyväksyy Kuntaliiton kehysriihitavoitteet vuosille 2023-2026. /TR

Päätös

Hallitus hyväksyi Kuntaliiton kehysriihitavoitteet vuosille 2023-2026. Lopulliset kehysriihitavoitteet otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1, 31 §.

32
Kuntaliiton tuki Ukrainalle
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on asettanut myös Ukrainan paikallishallinnon vaikeaan asemaan. Kuntaliitto on saanut 8.3.2022 päivätyn kirjeen
kattojärjestöltään CEMR:lta, jossa se välittää Ukrainan kuntaliitolta pyynnön avusta Ukrainaan. Ukrainan kuntaliitto AUC on välittänyt sekä rahallisen että materiaalituen pyyntöjä ukrainalaisilta kunnilta ja kuntaliitolta
itseltään.
Norjan kuntaliitolta saadun tiedon mukaan Romanian, Makedonian ja
Alankomaiden kuntaliitot ovat lähettäneet rahallista tukea AUC:lle. Ruotsin kuntaliitto tukee Ukrainaa projektinsa kautta. Tiettävästi Liettuan
kuntaliitto on tukenut myös Ukrainaa. Latvian ja Viron kuntaliitot valmistelevat parhaillaan asiaa ja Tanskan liitot ovat viemässä asiaa eteenpäin
organisaatioissaan.
Kuntaliitto on allekirjoittanut 24.2.2022 kannanoton ukrainalaisten ystävyyskaupunkien ja paikallishallinnon puolesta yhdessä Oulun, Tampereen
ja Lahden kaupunkien kanssa. Kuntaliitto on myös valmistellut suositukset Venäjä-yhteistyölle, muuttoliikkeen hallintaan liittyviin toimiin sekä
varautumiseen liittyen sekä seuraa tilannetta ja päivittää ohjeistuksia ja
suosituksia suomalaisille kunnille tilanteen mukaan.
Tämän lisäksi esitetään, että Kuntaliiton hallitus päättää rahallisen tuen
osoittamisesta Ukrainalle kansainvälisen avustusjärjestön kautta tuen
turvallisen ja luotettavan perille saannin varmistamiseksi.
Ehdotus

Päätetään osoittaa Ukrainalle 50 000 euron rahallinen tuki, johon käytetään Kuntaliiton sijoitustuottoja. Raha ohjataan Ukrainalle kansainvälisen
avustusjärjestön Punaisen ristin kautta. /MK

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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33
Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokoukseen
Liite
Liite
Liite
Liite

1, 33 § KL-Kuntahankinnat Oy:n tilinpäätös 2021
2, 33 § Tilinpäätöksen allekirjoitusliite
3, 33 § KL-Kuntahankinnat Oy tilintarkastuskertomus 2021
4, 33 § Tilintarkastuskertomuksen allekirjoitusliite

KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokous pidetään 29.3.2022.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset sääntömääräiset
asiat.
Ehdotus

Hallitus päättää valtuuttaa Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeffin edustamaan Suomen Kuntaliitto ry:tä KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokouksessa 29.3.2022.
Hallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen:
KL-Kuntahankinnat Oy:n tilinpäätös 2021 vahvistetaan ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta.
Hyväksytään tilikauden 2021 hallituksen esitys yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 1 828 755 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa jaetaan 4 000 000 euroa. Yhtiön jakokelpoisten
varojen määrä on osingonjaon jälkeen 3 913 469,98 euroa.
KL-Kuntahankinnat Oy:n hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi valitaan
seuraavat kolme (3) jäsentä:
Sulonen Arto
Tuimala Aija
Liippola Elina

Suomen Kuntaliitto puheenjohtaja
KT Kuntatyönantajat
Suomen Kuntaliitto

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 2000 euroa ja jäsenen vuosipalkkio 1500 euroa. Hallituksen jäsenille (myös puheenjohtajalle) on maksettu kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta. Myös Skypeja 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. /MK
Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

34
Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat,
tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat.
28.4.2022 klo 10
- Ajankohtaiskatsaus
- Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös vuodelta 2021
- Kuntaliiton vuosikertomus 2021
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-

Neuvottelukuntien toimintakertomukset 2021
Kuntaliiton jäsenluettelo ja yhteistyöjäsenet 2021
Valtuuskunnan kevätkokous 19.-20.5.2022, ohjelma ja käsiteltävät
asiat
Yhtiökokousedustaja ja toimiohje Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiökokoukseen
Yhtiökokousedustaja ja toimiohje Hansel Oy:n yhtiökokoukseen

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

35
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 28.4.2022 klo
10.00-14.00 Kuntatalossa, Helsingissä.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

36
Muut asiat
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
37
Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Joona Räsänen

Nina Eriksson

Käsitellyt asiat 25 § - 37 §

Pöytäkirjan tarkastus
Aika ja paikka
Allekirjoitus

Henrik Vuornos
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 24.3.2022 kokouksen etäosallistujista
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II varapuheenjohtaja

Räsänen Joona
Ikonen Anna-Kaisa
Rossi Markku

SDP
Kok.
Kesk.

Autto Heikki
Grahn-Laasonen Sanni
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Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä
Ahola Lotta
Kataja Sampsa
Virsunen Jussi
Alatalo Juuso
Valtanen Pirkko
Väätäinen Tuula
Jalonen Vesa
Ylhäinen Taito
Nieminen Mira
Jokinen Sari
Mustakallio Jaakko
Järvinen Anni
Brännkärr Malin
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SDP
SDP
Kesk.
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Vas.
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Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Puheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
Muut läsnäolijat

Sazonov Daniel
Vehkaperä Mirja

Kok.
Kesk.

Karhunen Minna
Reina Timo
Tainio Hanna
Stenman Ulf
Eriksson Nina

toimitusjohtaja
varatoimitusjohtaja
varatoimitusjohtaja
johtaja, ruotsinkieliset asiat
kokouksen sihteeri
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Muut läsnäolijat

Huovinen Jarkko
Liippola Elina
Lindfors Hannele
Luukinen Susanna
Maasilta Tommi
Myllymäki Juha
Pauni Markus
Päivärinta Terhi
Raassina Sari
Riipinen Mira
Stenman Ulf
Valanta Jose

Kunnallissihteerit
Hällfors Christoffer, RKP
Koskinen Marko, PS
Kujanpää Katri, SDP
Laavi Elina, Kok.
Rekimies Mikko, KD
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Kuntaliiton hallituksen tavoitteet kehysriihessä 2022

Kriisien keskellä kunnat odottavat kehysriihen päätöksiltä vakautta
ja toimintaedellytysten turvaamista
Koronapandemian yhä jatkuessa Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan on jatkanut kriisien ja epävarmuuden aikaa, joka heijastuu monin tavoin myös kuntien toimintaan ja talouteen.
Koronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka on yhä mittava. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi koronan vaikutuksia puretaan sivistystoimessa vielä pitkään erityisesti
lasten ja nuorten palveluissa. Samaan kokonaisuuteen yhdistyvät myös Venäjän sotatoimet, jotka järkyttävät kansalaisten turvallisuudentunnetta ympäri Eurooppaa ja
vaikuttavat yhteiskuntaamme vielä sukupolvien ajan.
Tuleva kehyskausi jää historiaan myös siinä, että vuoden 2023 alussa toteutuu
kaikkien aikojen mittavin julkisen sektorin rahojen, henkilöstön, omaisuuksien ja sopimusten uudelleenjärjestely sote- ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuun
siirtyessä perustetuille hyvinvointialueille. Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun on määrä siirtyä kunnille vuonna 2024, mikä sekin vaikeuttaa tulevaisuuden
ennakointia.
Samanaikaisesti kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä haastavat samat taloudelliset paineet kuin koko julkista taloutta: pula osaavasta työvoimasta, väestökehitys, vaimeasti kertyvä tulopohja, lisääntyvät palvelutarpeet sekä infraan liittyvät korjaus- ja
investointipaineet. Haasteelliset näkymät edellyttävät kunnilta priorisointeja ja talouden pitkäjänteistä suunnittelua.
Kuntatalouden ennakollinen tilinpäätösanalyysi vuodelta 2021 näyttää, että kuntatalous selvisi myös toisesta koronavuodesta vahvoin tunnusluvuin. Valtion koronatuen ohella tähän vaikuttivat talouden nopea elpyminen koronakuopasta sekä
kuntien omat taloutta tasapainottavat toimet.
Akuutti talouskriisi painaa onneksi vain pientä joukkoa kuntia. Silti kehyskaudella
kuntatalous on kokonaisuutena rakenteellisesti alijäämäinen eikä näköpiirissä ole
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riittäviä korjaavia toimia. Tämä on muistettava myös palkkaratkaisuissa, joissa talousvaikutukset eivät voi olla ylimitoitettuja.
Kuntien toimintaympäristö on ennen kokemattomassa muutoksessa. Valtion kuntapolitiikan vakaus ja ennakoitavuus sekä sitoumuksista kiinni pitäminen ovat tässä
tilanteessa entistäkin tärkeämpiä. Valtio ei saa omilla toimillaan lisätä kuntatalouden turbulenssia, vaan sen tulee finanssipolitiikan pääperiaatteiden mukaan vastata
suhdannevaihteluiden tasaamisesta. Samalla kuntien on systemaattisesti kasvatettava puskureitaan, lisättävä muutoskyvykkyyttään ja säilytettävä varautumis- ja
reagointiherkkyys muutosten ja kriisien yllättäessä.

Kuntaliiton keskeisimmät ehdotukset kehysriihen linjauksiksi
ovat:
•

Venäjän Ukrainaan kohdistavan hyökkäyssodan seurauksena Suomeen tulevien
ukrainalaisten määrä kasvaa voimakkaasti. Tästä aiheutuvat kustannukset ja
mahdolliset muut välilliset talousvaikutukset eivät saa jäädä yksittäisten kuntien harteille, vaan ne on korvattava. Malli, jossa kunnille korvataan tilapäisen
suojelun hakijoiden majoittaminen ja vastaanottopalveluiden tarjoaminen ilman,
että kuntiin perustetaan vastaanottokeskuksia, on otettava käyttöön viipymättä.

•

On välttämätöntä, että kuntien varautumista muun muassa kyberturvallisuuden,
kriittisen infran kuten vesi- ja energiahuollon ja muun huoltovarmuuden sekä
väestönsuojelun riskeihin vahvistetaan valtion ja kuntien yhteisin voimavaroin.

•

Korona-pandemian jatkumisesta syntyvät menot tulee korvata kunnille syntyvien kustannusten mukaisesti. Koronaan liittyviä suoria menoja ovat ns. terveysturvallisuuden kustannukset, kuten testauksen sekä rokottamisen menot. Koronasta aiheutuvat talousvaikutukset on korvattava myös opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla. Lisäksi täsmätukea tarvitaan joukkoliikenteessä, jossa lipputulomenetykset ja rahoituskriisistä elpyminen kestävät vielä useamman vuoden ajan.”

•

Valtion on pidettävä kiinni lakisääteisistä sitoumuksista ja velvoitteista. Valtionosuuksien indeksikorotukset ja muut lainsäädännön edellyttämät tarkistukset
tulee tehdä lain edellyttämättä tavalla.

•

Vuoden 2023 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden määrässä syksyllä 2021
havaittu korjaustarve, noin 340 miljoonaa euroa, tulee huomioida kuntien valtionosuuksissa teknisenä, kehystasoa automaattisesti korottavana korjauksena.
Eron korjaaminen on välttämätöntä, jotta sote-uudistus olisi kunta-valtio-suhteessa neutraali ja uudistuksen pääperiaatteet myös tältä osin toteutuisivat.

•

Resurssit kuntien perustehtäviin on turvattava. Valtion rahoitusosuus kuntien
järjestämissä lakisääteisissä peruspalveluissa on pienentynyt samalla, kun

Suomen Kuntaliitto
www.kuntaliitto.fi
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund
www.kommunforbundet.fi
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

3 (4)
valtionavustusten määrä kunnille on lisääntynyt. Tämä koskee muun muassa
ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestämistä mutta myös esimerkiksi kotoutumistoimintaa. Raskaiden hakumenettelyjen kautta erillispäätöksinä myönnettävät valtionavustukset tuovat palvelutoimintaan ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia ja ovat tehottomia kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti. Veikkausvoittovarojen vähenevät tuotot on korvattava kunnille valtionosuuksia
lisäämällä.
•

Mahdollisten päätösperäisten vero- ja maksuperustemuutosten aiheuttamat
menetykset on kompensoitava kunnille. Tätä perusperiaatetta on noudatettu jo
usealla hallituskaudella.

•

Pitkään valmisteltu kiinteistöverouudistus on saatava maaliin tällä vaalikaudella.

•

Pidättyväisyys menoissa luo kehyksiin liikkumavaraa. Julkisen sektorin menopaineita ei tule kasvattaa laajentamalla julkisen sektorin sääntelyä, tehtäviä ja velvoitteita. Menopaineita ei tule lisätä myöskään tiukentamalla palveluihin liittyviä
mitoituksia. Vuoden 2023 menokehyksessä hallitus voisi porrastaa lisävelvoitteiden voimaantuloa, mikä helpottaisi myös akuutisti eri toimialoja vaivaavaa työvoimapulaa.

•

Jotta kunnat kykenevät selviytymään tehtävistään, osaavan työvoiman saatavuus on muodostamassa yhä kriittisemmäksi pullonkaulaksi. Kuntaliitto ehdottaa, että ministeriöiden, kuntakentän, työmarkkinatoimijoiden ja muiden tarpeellisten tahojen kesken käynnistetään kevään kuluessa valmistelu työvoiman
saatavuuden kohentamiseksi. Toimenpiteiden tulisi kattaa ainakin koulutusjärjestelmän uudistuksia ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin, työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista sekä kunta-alan vetovoiman parantamista.

•

Sote-uudistuksen toimeenpano synnyttää muutoskustannuksia myös kunnille
esimerkiksi kunnan hallinnon, tukipalveluiden ja ICT-ratkaisujen uudelleenjärjestelyiden kautta. Valtion tulee sitoutua korvaamaan kunnille täysimääräisesti sellaiset uudistuksesta aiheutuvat kustannukset, joihin kunnat eivät voi itse vaikuttaa.

•

TE-palvelujen uudistaminen ja siirto kunnille tulee toteuttaa siten, että järjestämisvastuu on lähtökohtaisesti kaikilla kunnilla. Samalla on varmistettava, että
kunnille aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti ja että rahoitusmalli ei siirrä hallitsemattomasti työttömyyden kustannusvastuuta kunnille.

•

Kaupunkiseutujen kehittämisen kustannuksiin on varauduttava. Liikenne12:n rahoitusraami on vaikuttavuuteen nähden liian matalalla tasolla. MAL-sopimusten
jatko sekä valtion rahoituksen riittävä taso on turvattava. Liikennehankkeiden
yhteisrahoitusmallin yleisperiaatteet tulee neuvotella ennen seuraava MAL-
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sopimuskierrosta valtion ja MAL-kaupunkiseutujen kuntien kesken. Kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen valtiontuet on nostettava Fossiilittoman liikenteen
tiekartassa määritellylle tasolle vuodesta 2023 lähtien.
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Tilintarkastuskertomus
KL-Kuntahankinnat Oy -nimisen yhtiön yhtiökokoukselle
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet KL-Kuntahankinnat Oy -nimisen yhtiön (y-tunnus 2159215-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. 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 mukaisesti 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 lakisääteiset 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 väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys 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 tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 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 tilintarkastusevidenssiä. 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 tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 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 perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
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. Johtopäätöksemme
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 ajoituksesta 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 osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
tarkastamaltamme tilikaudelta.
Helsingissä 15. maaliskuuta 2022
KPMG OY AB

Heidi Vierros
KHT
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