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Kokoustiedot 
 
Aika 25.8.2022 klo 10.00 - 12.04 
 
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., saapui klo 10.22 
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. 
Talvitie Mari-Leena  Kok., saapui klo 10.09 
Virsunen Jussi  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Valtanen Pirkko  SDP 
Jalonen Vesa  Kesk. 
Ylhäinen Taito  PS 
Nieminen Mira  PS, poistui klo 11.53 
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 
 Heiniluoma Jari  varatoimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 

 
 

sekä muut sihteerin laatiman läsnäololistan mukaiset osanottajat.
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76 
Kokouksen avaus 

 
Ehdotus  Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. 
 
Päätös  Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
 
77 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

    
Liite 1, 77 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista 
 
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lä-
hetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille viimeistään 
18.8.2022. 
 
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. 

 
 
78 
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 
Anna-Kaisa Ikonen.  

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
79 
Esityslistan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutok-

sin: 
 
Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta. 
 
 
80 
Ajankohtaiskatsaus  
   

Suomen Kuntaliitto ry:n varainhoidon kilpailutuksen lopulliset tulokset 
   Senior Consultant Stefan Nordling, SijoittajaPRO Finland Oy 
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Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2023 
varatoimitusjohtaja Jari Heiniluoma, pääekonomisti Minna 
Punakallio 

 
Toimitusjohtajan katsaus 

toimitusjohtaja Minna Karhunen 
 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös  Stefan Nordling esitteli Suomen Kuntaliitto ry:n varainhoidon kilpailutuk-

sen lopulliset tulokset. 
 
 Mari-Leena Talvitie saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.09. 
 Henrik Vuornos saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.22. 
 
 Jari Heiniluoma ja Minna Punakallio esittelivät Kuntaliiton kannanoton 

valtion talousarvioesitykseen 2023. 
  
 Minna Karhunen piti katsauksen hyvinvointialueiden palveluyhtiön valmis-

telutilanteesta. 
 
 Mira Nieminen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.53. 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
 
 
81 
Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-heinäkuu 2022  

 
Liite 1, 81 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-heinäkuu 2022 
Liite 2, 81 § Talousraportti kumulatiivinen, heinäkuu 2022 
Liite 3, 81 § Sijoitussalkun markkina-arvon kehitys, heinäkuu 2022  
 
Jakso tammi-heinäkuu 2022 
 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 13 143 243 euroa 
alittaen budjetin 13 635 769 euroa 493 526 eurolla.  
 
Kaikki kustannukset ovat yhteensä 13 970 140 euroa, jolloin budjetti 16 112 
816 euroa alittuu 2 142 677 eurolla. 
 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -826 897 eu-
roa budjetin ollessa -2 476 047 euroa. Ero budjettiin on +1 649 150 euroa. 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 2 011 914 euroa budjetin ollessa 2 
520 000 euroa. Ero budjettiin on -508 086 euroa.  
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 31.7.2022 on 78,7 milj. euroa, mikä on +4,1 
milj. euroa verrattuna 30.6.2022 tilanteeseen ja -6,6 milj. euroa verrat-
tuna 31.12.2021 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 107,4 
milj. euroa ja heinäkuun lopussa 108,6 milj. euroa. Muutos tilikauden ai-
kana on +1,2 milj. euroa. Taseen loppusumma on 127,8 milj. euroa (vuosi 
2021: 126,0 milj. euroa). 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
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82 
Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2023 
 

Liite 1, 82 § Vuoden 2023 kokousohjelmaluonnos 
 
Esityslistan liitteenä on ehdotus liiton valtuuskunnan, hallituksen ja halli-
tuksen työvaliokunnan kokousohjelmaksi vuonna 2023. Kokousohjelmaan 
on myös merkitty tiedoksi Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoukset, 
Suomen kuntasäätiön hallituksen kokoukset sekä muita Kuntaliiton luot-
tamushenkilöitä mahdollisesti kiinnostavia tilaisuuksia. Lisäksi kokousoh-
jelmaan on merkitty mitkä kokoukset pidetään Kuntatalolla ja mitkä ko-
koukset pidetään etäkokouksina. 
 
Kuntaliiton hallintoon liittyvien kokousten ajoittumiseen vaikuttavia asi-
oita ovat liiton omat toimintaprosessit (toimintasuunnitelman ja talousar-
vion valmistelu sekä konsernin toiminnan ja talouden seuranta) ja liiton 
sääntömääräisten asioiden käsittelyaikataulu sekä liiton kannalta tärkeät 
edunvalvontaprosessit kuten valtion talousarvion valmistelu.  
 
Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt kokousohjelmaluonnoksen ko-
kouksessaan 9.6.2022. 
 

Ehdotus  Hallitus hyväksyy liitteen 1, 82 § mukaisen kokousohjelman vuodelle 
2023. /MK 

 
Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
83 
Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2023 
 

Liite 1, 83 § Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2023 
 
Sanna Marinin hallituksen budjettiriihineuvottelut käydään 31.8.-1.9.2022. 
Nopeasti sujuneen kehysriihen jälkeen agendalle nousee jälleen taiteilu 
vaimeiden kasvunäkymien, kasvavien alijäämien ja Ukrainassa käytävän 
sodan talousvaikutusten helpottamisen kanssa. Budjettiriihessä neuvotel-
laan myös jo puoliväliriihessä sovitun säästöpaketin kohdistamisesta. 
 
Valtion talousarvion määrärahat nousevat vuonna 2023 kertaluonteisesti 
reilulla 14 miljardilla eurolla hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen 
vuoksi. Rahoitus tähän otetaan leikkaamalla kuntien verotuloja. Vuonna 
2023 valtion määrärahoja nostaa myös Venäjän sota Ukrainassa, minkä 
vuoksi valtiontalouden kehystä on korotettu 2,1 miljardilla eurolla. Kehys-
poikkeuksesta leijonanosan vie maanpuolustus ja maahanmuuttokokonai-
suus Ukrainasta Suomeen tulevien pakolaisten palvelujen järjestämiseksi. 
 
Kuntatalouden kannalta näkymä vuoteen 2023 on poikkeustekijöiden 
vuoksi sangen vahva. Vaikka koronan jälkeinen talouden kasvupyrähdys 
on hiipumassa niin kuntataloutta vahvistaa ensi vuonna kertaluonteisesti 
muun muassa sote-siirtoon liittyvä verohäntä sekä HKL:n yhtiöittämiseen 
liittyvät muutokset. Epävarmuus verotuottojen tulevan kehityksen, ko-
ronapandemian, hyvinvointialueiden käynnistymisen sekä muiden erilais-
ten menopaineiden keskellä on kuitenkin suurta. Sumuisuutta tuleviin 
vuosiin tuo myös ensi vuonna käytävät eduskuntavaalit ja uuden hallitus-
ohjelman kuntalinjaukset. 
 
Kuntaliitto valmistelee hallitukselle kannanoton Kuntaliiton terveisiksi 
budjettiriiheen. Kannanottoluonnos käsitellään valmistelevasti hallituksen 
työvaliokunnan seminaarissa 24.8.2022 ja esitellään hallituksen kokouk-
sessa 25.8.2022.   
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Ehdotus Hallitus hyväksyy kannanoton valtion talousarvioesitykseen 2023. /JH 
 
Päätös Hallitus keskusteli kokouksessa esitetystä kannanottoluonnoksesta. Hal-

litus valtuutti toimitusjohtaja Minna Karhusen täsmentämään kannanot-
toa kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Lopullinen kannanotto 
otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1, 83 §. 

 
 
84 
Valtuuskuntaryhmän aloite koskien valtuuskunnan vuoden 2022 syyskokouksen kokouspaikkaa 
 

Perussuomalaisten valtuuskuntaryhmän teki seuraavan ehdotuksen Kun-
taliiton hallitukselle valtuuskunnan 19.-20.5.2022 kevätkokouksessa: 

 
”Kuulimme täällä kokouksessa Ukrainan tilanteen vaikutuksesta Itä-Suo-
men talouteen. Arvioiden mukaan itärajan takaa tulevan turismin loppu-
minen vähentää matkailualalta jopa 8 miljoonaa yöpymistä vuodessa. 
Tässä tilanteessa on elintärkeää osoittaa tukea pahiten pulassa oleville. 
Meidän on autettava ja tuettava ukrainalaisia, mutta meidän on myös tu-
ettava suomalaista työtä ja työpaikkoja. Perussuomalaisten valtuuskunta-
ryhmä esittää yksimielisesti Kuntaliiton hallitukselle valmisteltavaksi seu-
raavan kokouksen pitämistä Itä-Suomessa. Vaikka tämä lisääkin kokous-
kustannuksia, kyseessä olisi tuenosoitus alueelle, joka tukea tässä tilan-
teessa todellakin tarvitsee.” 
 
Kuntaliiton sääntöjen 28 § mukaan yhdistyksen varsinaisella ja yhteistyö-
jäsenellä jäsenellä ja valtuuskunnan jäsenellä on oikeus tehdä yhdistyk-
sen toimintaan liittyviä aloitteita ja kysymyksiä. Aloitteen ja kysymyksen 
tekijälle on ilmoitettava sen johdosta suoritetut toimenpiteet. Hallituksen 
on vastattava yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja yhteistyöjäsenen ja val-
tuuskunnan edustajan tekemään kysymykseen viimeistään siinä kokouk-
sessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluessa kysymyksen te-
kemisestä. Hallituksen on vuosittain saatettava valtuuskunnalle tiedoksi 
tehdyt aloitteet ja kysymykset sekä niiden johdosta suoritetut toimenpi-
teet. 
 
Näin ollen hallituksen tulisi käsitellä tämä asia 25.8. kokouksessaan. Hal-
lituksen kannanotto asiassa ilmoitetaan perussuomalaisten valtuuskunta-
ryhmän puheenjohtajalle sekä viedään tiedoksi valtuuskunnan syysko-
koukseen 1.-2.12.2022. 
 
Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.6.2022.  
 
Kuntatalolla on sopivan kokoiset tilat, tarvittava tekniikka sekä tekninen 
tuki kokousta varten. Osa valtuuskunnan kokoukseen tarvittavista tiloista 
on Kuntaliitolle Kuntatalolla maksuttomia, muualla kaikki tilat ovat mak-
sullisia. Kokouksen pitäminen Itä-Suomessa lisää matka- ja majoitusku-
luja eikä lisääntynyt matkustaminen myöskään kestävän kehityksen nä-
kökulmasta ole toivottavaa. Kokoukseen käytettävä kokonaisaika olisi 
sekä kokousosallistujien että Kuntaliiton henkilökunnan osalta pidempi. 
Kokouksen järjestäminen muualla vaatii myös enemmän henkilöstöre-
sursseja kuin kokouksen järjestäminen Kuntatalolla.  
 
Edellä mainituista syistä hallituksen työvaliokunta ei ole nähnyt tarkoi-
tuksenmukaiseksi, että Kuntaliiton valtuuskunnan syyskokous pidetään 
muualla kuin Kuntatalossa Helsingissä.  
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Ehdotus  Hallitus päättää, että 
 

- perussuomalaisten valtuuskuntaryhmän aloite valtuuskunnan vuoden 
2022 syyskokouksen pitämisestä Itä-Suomessa ei anna aihetta toi-
menpiteille ja että 

 
- valtuuskunnan syyskokous 2022 pidetään suunnitellusti Kuntatalossa 

Helsingissä.  
 

Tämä päätös annetaan tiedoksi valtuuskunnalle. /MK 
 
Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
85 
Kuntaliiton veroilmoitus ja tilinpäätösilmoitus vuodelta 2021 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi, että yhdistyksen veroilmoitus vuodelta 2021 on tehty 

ja tilinpäätös vuodelta 2021 on toimitettu yhdistysrekisteriin. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen veroilmoitus vuodelta 2021 on tehty 

ja tilinpäätös vuodelta 2021 on toimitettu yhdistysrekisteriin. 
 
 
86 
Varainhoitajien valinta, B-pöytäkirja 
 
 
87 
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 
 

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 22.9.2022 klo 
10.00-14.00 Kuntatalossa, Helsingissä. 
 

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 
88 
Muut asiat 
  Todettiin, että muita asioita ei ollut. 
 
 
89 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04. 
 

 
 
 
 
Allekirjoitukset Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
 
 
 Joona Räsänen        Nina Eriksson 
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Käsitellyt asiat 76 § - 85 §, 87 § - 89 §  
                                                                                                                                                                    

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Aika ja paikka 
 
Allekirjoitus  Anna-Kaisa Ikonen 
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 25.8.2022 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., saapui klo 10.22 
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. 
Talvitie Mari-Leena  Kok., saapui klo 10.09 
Virsunen Jussi  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Valtanen Pirkko  SDP 
Jalonen Vesa  Kesk. 
Ylhäinen Taito  PS 
Nieminen Mira  PS, poistui klo 11.53 
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 
 Heiniluoma Jari  varatoimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 

 
Liippola Elina  talous- ja hallintojohtaja 
Maasilta Tommi  ympäristöpäällikkö 
Pauni Markus  kehitys- ja strategiajohtaja 
Raassina Sari  johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö 
Riipinen Mira   johtaja, yhdyskunta ja ympäristö 
Valanta Jose   yhteysjohtaja 
Välikorpi Miia  viestintäjohtaja 



Suomen Kuntaliitto ry      2 
 
25.8.2022 
   
 
 
Kunnallissihteerit  
 
  Hällfors Christoffer, RKP 
  Koskinen Marko, PS 
  Kujanpää Katri, SDP 
  Laavi Elina, Kok. 
  Markkanen Jouni, Kok. 
  Rekimies Mikko, KD 
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Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-heinäkuu 2022 
 
 
TUOTOT    

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 13 143 243 eu-
roa alittaen budjetin 13 635 769 euroa 493 526 eurolla.  
 

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 
 
Asiantuntijapalvelutuotot ovat 42 629 euroa alittaen budjetin  
101 558 euroa 58 929 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti 146 778 
euroa budjetin ollessa 316 364 euroa eli budjettialitus on 169 586 eu-
roa. Muita tuloja kertyi 149 271 euroa. Niiden budjetti on 163 526 euroa 
eli alitusta on 14 255 euroa.  
 
Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 486 792 euroa. 
Niiden budjetti on 747 786 euroa eli budjetti alittuu 260 994 eurolla. 
 

Ulkoinen rahoitus 
 
Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 762 826 euroa 
budjetin ollessa 2 004 131 euroa, joten budjetti alittuu 241 305 eurolla. 
 
Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin ulkoisiin rahoitus-
tuottoihin sisältyy saatuna avustuksena Kuntasäätiön tuki 627 386 eu-
roa, joka vastaa toimitilojen vuokraa.  
 

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat) 
 
Jäsenmaksut ovat 10 893 626 euroa. Budjetti 10 884 852 euroa ylittyy 
8 773 eurolla.  

 
KUSTANNUKSET 
 

Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 
8 799 249 euroa budjetin ollessa 9 493 687 euroa, jolloin budjetti alit-
tuu 694 438 eurolla.  

 
Muut henkilöstö- ja koulutuskulut sekä matkakulut 

 
Yhteissummaltaan 306 357 euron muut henkilöstö- ja koulutuskulut, 
alittavat budjetoidun 455 905 euroa yhteensä 149 548 eurolla.  

 
Matkakustannuksia toteutuu 177 779 euroa, mikä alittaa budjetoidun 
312 217 euroa 134 437 eurolla. Alitus selittyy vielä vuoden alussa voi-
massa olleilla liikkumisrajoituksilla ja -suosituksilla.  

 
Vuokrat 
 

Toimitila- ja toimistokalustevuokrat ovat 884 382 euroa budjetin ol-
lessa 881 449, joka ylittyy 2 934 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa 
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Kuntasäätiölle maksettavien toimistotilojen vuokra 627 386 euroa, 
jonka saatuihin avustuksiin kirjattu Kuntasäätiön tuki kattaa. 
 

ICT-kustannukset 
 

ICT-kuluja toteutui 1 308 762 euroa alittaen budjetoidun 1 332 180 eu-
roa 23 418 eurolla. FCG:n tuottamien tai läpilaskuttamien ict-kulujen 
osuus toteutuneista on 794 683 euroa ylittäen budjetoidun 781 302 
euroa 13 381 eurolla. 

 
Ulkopuoliset palvelut 

 
Ulkopuoliset palvelut ovat 1 794 558 euroa budjetin ollessa 2 897 387 
euroa, jolloin budjettialitus on 1 102 830 euroa. 
 
- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 561 808 euroa. Niitä 

budjetoitiin 1 715 538 euroa, joten budjetti alittuu 1 153 730 eurolla.  
- Konsernin hallintopalvelukuluja toteutuu 923 869 euroa. Budjetti 

760 701 euroa ylittyy 163 168 eurolla.  
 

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut   
 

- Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä       
132 553 euroa alittaen budjetoidun 181 458 euroa 48 906 eurolla. 

 
Muut toimintakulut 
 

Muut toimintakulut ovat 550 847 euroa. Budjetti 543 651 ylittyy 7 196 
eurolla.  
 
- Kokous- ja neuvottelukuluja toteutuu 98 695 euroa. Budjetti       

225 631 euroa alittuu 126 935 eurolla, minkä merkittävimmät teki-
jät ovat etäkokoukset ja alkuvuoden liikkumis- ja kokoontumisra-
joitussuositukset 

- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 107 531 euroa. Budjetti 95 746 
euroa ylittyy 11 785 eurolla. 

 
Muut kulut yhteensä 

 
Muut kulut yhteensä ovat 5 155 237 euroa. Budjetti on 6 604 246 eu-
roa, joka alittuu 1 449 009 eurolla. 
 

 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

Kaikki kustannukset ovat yhteensä 13 970 140 euroa, jolloin budjetti     
16 112 816 euroa alittuu 2 142 677 eurolla. 

 
 
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS 

 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
-826 897 euroa budjetin ollessa -2 476 047 euroa. Eroa budjettiin on  
+1 649 150 euroa. 
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SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +2 011 914 euroa budjetin ol-
lessa +2 520 000 euroa. Eroa budjettiin on -508 086 euroa.  
 
Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty nettokurssivoitto on +273 368 eu-
roa budjetin ollessa +653 333 euroa.  Eroa budjettiin on -379 965 eu-
roa. 
 
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 31.7.2022 on 78,7 milj. euroa, mikä on 
+4,1 milj. euroa verrattuna 30.6.2022 tilanteeseen ja -6,6 milj. euroa 
verrattuna 31.12.2021 
 
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 +1 185 018 euroa, kun se 
budjetissa on +43 953 euroa. Ero budjettiin on +1 141 065 euroa. 

 
 
YHTEENVETO 

Heinäkuun 2022 kumulatiiviset tuotot ovat 493 526 euroa budjetoitua 
pienemmät. 

Kumulatiiviset kustannukset ovat 2 142 667 euroa budjetoitua pienem-
mät.  
 
Kumulatiivinen toiminnallinen tulos on 1 649 150 euroa budjetoitua 
suurempi. 
 
Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 508 086 eu-
roa budjetoitua pienemmät. 
 
Jakson tammikuu-heinäkuu kumulatiivinen tulos on +1 185 018 euroa. 
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Suomen Kuntaliitto ry Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma

 01-07/2022 01-07/2022 ERO 01-07/2021 ERO 2022 2021

TUOTOT

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 486,8 747,8 -261,0 467,6 16,4 1 319,6 1 288,0

Ulkoinen rahoitus 1 762,8 2 004,1 -241,3 2 525,5 13,2 3 321,9 4 498,0

Jäsenmaksut 10 893,6 10 884,9 8,8 10 884,9 1,2 18 659,7 18 668,4

Tuotot yhteensä 13 143,2 13 636,8 -493,5 13 878,1 30,8 23 301,2 24 454,4

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot -7 441,0 -7 914,5 473,5 -6 849,4 -80,0 -13 647,4 -12 536,7

Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 358,2 -1 579,2 220,9 -1 248,4 -18,2 -2 718,6 -2 307,9

Henkilöstökulut yhteensä -8 799,2 -9 493,7 694,4 -8 097,8 -98,3 -16 366,0 -14 844,7

Poistot -15,7 -14,9 -0,8 -21,7 1,8 -20,9 -34,1

Muut henkilöstökulut ja koulutus -306,4 -455,9 149,5 -234,5 -5,3 -798,3 -497,5

Vuokrat -884,4 -881,4 -2,9 -853,5 -9,8 -1 501,8 -1 461,3

Ict-kulut -1 308,8 -1 332,2 23,4 -1 619,5 53,3 -2 273,6 -2 681,3

Matkat -177,8 -312,2 134,4 -10,3 -32,2 -541,8 -78,6

Ulkopuoliset palvelut -1 794,6 -2 897,4 1 102,8 -1 988,6 56,9 -4 845,1 -4 179,8

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -132,6 -181,5 48,9 -29,1 -5,2 -311,1 -91,6

Muut toimintakulut -550,8 -543,7 -7,2 -292,4 -15,6 -952,7 -638,7

Muut kulut yhteensä -5 155,2 -6 604,2 1 449,0 -5 028,0 42,1 -11 224,3 -9 628,8

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -13 970,1 -16 112,8 2 142,7 -13 147,4 -54,4 -27 611,2 -24 507,6

TOIMINNALLINEN TULOS -826,9 -2 476,0 1 649,2 730,6 -23,5 -4 310,0 -53,2

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2 011,9 2 520,0 -508,1 3 886,1 1 888,0 4 320,0 7 648,3

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 185,0 44,0 1 141,1 4 616,7 1 864,5 10,0 7 595,1



Suomen Kuntaliitto   Kokousohjelma  

    25.8.2022  

  
Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2023 
 
 
 
Ajankohta 2023  

 
Hallintoelin/kokous 
 

 

 
helmikuu 

 

 
Johtamis- ja rahoitusfoorumi, Tampere 

 

 
Ke 15.2. illalla 
 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallitus + FCG:n hallitus, tapaaminen 

 
LÄSNÄ 

 
To 16.2. klo 8.30 - 10.00                 
                 

 
Työvaliokunnan kokous 

 
LÄSNÄ 

 
To 9.3. klo 8.00 - 8.30 
                8.30 - 10.00 
                10.00 - 12.00                 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 
Työvaliokunnan kokous 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 

 
LÄSNÄ 

 
To 23.3. klo 8.30 - 10.00 
                  10.00 - 14.00                  
                       

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
 

 
LÄSNÄ 

 
su 2.4. 
pe - ma 7.-10.4. 
to 13.4. 

 
Eduskuntavaalit 
Pääsiäinen 
Valtiopäivien avajaiset      
 

 

 
Ke 26.4. klo 16-18 

 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 

 
ETÄ 

 
To 27.4. klo 8.00 - 8.30 
                  8.30 - 10.00 
                  10.00 - 14.00                  
 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous (tilinpäätös) 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous (tilinpäätös) 
 

 
ETÄ 

 
To 11.5. klo 8.30 - 10.00 
 

 
Työvaliokunnan kokous 
 

 
ETÄ 

 
To 25.5. klo 8.30 - 10.00 
                 10.00 - 14.00   
                 14.00 - 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
Valtuuskunnan kevätkokous 
 

 
 
LÄSNÄ 

 
Pe 26.5. klo 9.00 - 16.00 
 

 
Valtuuskunnan kevätkokous  
 

 
LÄSNÄ 

 
To 8.6. klo 8.00 - 8.30 
                8.30 - 10.00 
               10.00 - 12.00  
 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 
Työvaliokunnan kokous 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 

 
 
ETÄ 

 
15.-16.6. 

 

 
Kuntapuheenjohtajapäivät, Lappeenranta 

 

 
10.-11.8. 

 

 
Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki 

 

 
                  elokuu 
 

 
Kuntaliiton International Forum 
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Ti 22.8. klo 9.00 –  
Ke 23.8.               - 16.00 
 

 
Työvaliokunnan seminaari  

 
LÄSNÄ 

 
To 24.8. klo 8.30-10.00 
                  10.00 - 14.00 
 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous  

 
LÄSNÄ 

 
Ti 7.9. klo 8.00 - 8.30 
                8.30 - 10.00 
                10.00 - 12.00 
 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 
Työvaliokunnan kokous 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 

 
ETÄ 

 
syyskuu 

 

 
Kuntamarkkinat 

 

 
To 12.10. klo 8.30 - 10.00 
                  10.00 - 12.00 
         
                 iltapäivä/ilta 
         

 
Työvaliokunnan kokous 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 
Työvaliokunta ja maakuntien liitot  
(Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen välisen 
palvelusopimuksen mukainen tapaaminen) 

 
LÄSNÄ 

 
To 26.10. klo 8.30 - 10.00  

  10.00 - 
14.00 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous (talousarvio ja toimintasuunnitelma) 
 

 
ETÄ 

 
Ke 29.11. klo 16.00 - 18.00 

 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 

 
LÄSNÄ 

 
To 30.11. klo 8.30 - 10.00 
                    10.00 - 14.00 
                    14.00 - 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
Valtuuskunnan syyskokous 
 

 
LÄSNÄ 

 
Pe 1.12. klo 9.00 - 16.00 

 
Valtuuskunnan syyskokous 
 

 
LÄSNÄ 

 
To 14.12. klo 8.00 - 8.30 
                   8.30 - 10.00 
                   10.00 - 14.00 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
 

 
 
ETÄ 
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Kuntaliiton hallituksen tavoitteet budjettiriihessä 2022 

 
Budjettiriihivaatimukset 

Syksyn budjettiriihi on pääministeri Sanna Marinin hallituskauden viimeinen budjet-

tiriihi. Koronaelpyminen kannattelee yhä talous- ja työllisyyskehitystä, mutta jul-

kista sektoria haastavat vaimeneva talous- ja verotulokehityskasvu, pula osaavasta 

työvoimasta, mittavat kustannuspaineet, lisääntyvät palvelutarpeet, varautuminen 

sekä infraan liittyvät korjaus- ja investointipaineet. 

Julkisen sektorin liikkumavara on kutistunut kuluvalla hallituskaudella entisestään 

Koronapandemian sekä Venäjän aloittaman sodan seurausten vuoksi. Tilapäistä 

suojelua Suomesta hakeneiden henkilöiden määrän arvioidaan nousevan tänä 

vuonna noin 50 000–60 000 henkilöön. 

Kriisit ja epävarmuus heijastuvat monin tavoin koko kuntakenttään. Pandemian jäl-

jet erityisesti terveydenhuollossa, lasten ja nuorten palveluissa sekä joukkoliiken-

teessä kasvattavat työmäärää ja kriisien taloudellista iskua edelleen. 

Epävarmuutta liittyy myös vuoden 2023 alussa toteutuvaan kaikkien aikojen mitta-

vimpaan julkisen sektorin uudelleenjärjestelyyn: hyvinvointialueuudistukseen. Näi-

den suurten muutosten keskellä valtion kuntapolitiikan vakaus ja ennakoitavuus 

sekä sitoumuksista kiinni pitäminen ovat nyt erityisen tärkeitä. 

Kunnat ovat selviytyneet vaikeasta tilanteesta toistaiseksi hyvin. Tätä on edesautta-

nut se, että valtio on omilla sitoumuksillaan puskuroinut koronan ja Ukrainassa käy-

tävän sodan iskua kuntien talouteen. Kuntatalouden tilinpäätösanalyysi vuodelta 

2021 näyttääkin vahvoja tunnuslukuja. Kuntien verotulot ovat olleet poikkeuksellisen 

hyvällä tasolla myös alkuvuonna 2022. 

Koko julkista taloutta vaivaa kuitenkin rakenteellinen tulojen ja menojen epätasa-

paino, sillä julkisyhteisöjen velkaantuminen ei taitu ennustevuosina lainkaan. Kunta-

talouden ennakoidaan pysyvän vuonna 2023 vahvana kertaluonteisten poikkeusteki-

jöiden vuoksi, mutta sen jälkeen lukuisat taloudelliset ja yhteiskunnalliset paineet 

välittyvät voimallisesti myös kuntien talouteen. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen 

kuntien mahdollisuudet sopeuttaa talouttaan kaventuvat.   

http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
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Tulevien vuosien poukkoilevan kuntapolitiikan välttämiseksi julkisen talouden me-

nopaineita on hillittävä. Kestävä julkinen talous on kuntatalouden etu. Hyvinvointi-

alueiden onnistuminen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluiden 

järjestämisessä kustannusvaikuttavasti luo vakautta ja ennakoitavuutta kuntatalou-

teen sekä pienentää kuntien valtionosuusleikkausten tai epäonnistuneiden säästö-

esitysten riskiä. Siksi sellaisiin kuntien tulojen uusiin lisäyksiin, jotka toteutuvat 

muun julkisen talouden kustannuksella, tulisi suhtautua pidättyvästi. 

Kuntaliiton keskeisimmät ehdotukset budjettiriihilinjauksiksi vuodelle 
2023:  

 

• Valtion on pidettävä kiinni lakisääteisten ja hallitusohjelman sitoumusten täyt-

tämisestä kunnille. Valtionosuuksien indeksikorotukset, veroperustemuutosten 

menetysten sekä uusien ja laajenevien tehtävien kompensoinnit ja muut lain-

säädännön edellyttämät tarkistukset tulee tehdä lain edellyttämällä tavalla.  

 

• Kunnille on korvattava koronapandemiasta aiheutuvat välittömät terveysturvalli-

suuden menot täysimääräisesti vuonna 2022.  

 

• Jotta kiinteistöverotuloja voidaan periä sekä veronmaksajien että veronsaajien 

kannalta oikeudenmukaisemmin ja tarkemmin, pitkään valmisteltu kiinteistöve-

rouudistus on saatava valmiiksi tällä vaalikaudella.  

 

• Teiden ja ratojen korjausvelkaa ei tule kiihdyttää budjettileikkauksin. Perus-

väylänpidon lisäksi tulee huolehtia kehittämisinvestointien rahoitustason ennus-

tettavuudesta vähintään Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti. Kaupunkiseutu-

jen kehittämisen kustannuksiin on varauduttava. MAL-sopimusten jatko sekä 

valtion rahoituksen riittävä taso on turvattava. Fossiilittoman liikenteen tiekart-

taa tulee toteuttaa myös kestävän liikkumisen osalta. Valtiontukia kävely- ja 

pyöräilyinfraan ja joukkoliikenteeseen tulee nostaa. Ilmastotavoitteiden saavut-

tamiseksi joukkoliikenteen rahoituskriisiin tarvitaan edelleen koronatukea. 

 

• Raaka-aineiden ja energian maailmanmarkkinahinta on yhä korkea, mikä aiheut-

taa julkisen sektorin kustannuksiin merkittävän ja mahdollisesti pitkäänkin jat-

kuvan lisäkustannuksen. Pysyviä lisäkustannuksia kunnille aiheuttavat myös 

kasvava sääntely ja lainsäädäntöuudistukset, joissa esitetty rahoitus ei kata ko-

konaisuudessaan toimeenpanon kustannuksia. Kuntien velvoitteiden rahoituk-

seen pitää tulevina vuosina kiinnittää riittävästi huomiota.  

 

• Julkisen sektorin menopaineita ei tule lisätä laajentamalla kuntien tai hyvinvoin-

tialueiden sääntelyä, tehtäviä tai velvoitteita eikä myöskään tiukentamalla pal-

veluihin liittyviä mitoituksia. Pysyviä tehtävien laajennuksia ei tule rahoittaa ker-

taluonteisilla elvytysrahoilla. Eduskuntaan vietävän lainsäädännön taloudelliset 
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vaikutukset on arvioitava realistisesti, ja julkisen talouden suunnitelmaan on va-

rattava niille riittävä rahoitus.  

 

• Kustannuksia kunnille aiheuttavat myös tarpeettoman yksityiskohtainen sään-

tely tai keskitetyt, tehottomat ratkaisut, joilla estetään paikallisen toiminnan 

kustannustehokas organisointi. Näin on tapahtumassa esimerkiksi rakennetun 

ympäristön tietojärjestelmäehdotuksessa. Vihreän siirtymän tavoitteiden toi-

meenpanossa kunnilla tulee säilyä mahdollisuus valita kustannustehokkaimmat, 

paikallisin olosuhteisiin parhaiten sopivat päästövähennyskeinot. Valtion nor-

miohjausta on vähennettävä. 

 

• Kuntien rahoitusvastuu perustoimeentulotukeen tulee poistaa mahdollisimman 

pian hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen jälkeen. Vuonna 2021 kuntien ja 

valtion puoliksi rahoittama perustoimeentulotukisumma oli yhteensä 669 mil-

joonaa euroa.  

 

• Osaavan työvoiman saatavuus on muodostamassa yhä kriittisemmäksi pullon-

kaulaksi niin kunnille kuin yrityksillekin. Työvoimapulaa tulee helpottaa nopeilla 

toimilla lisäämällä eri alojen, esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajakoulutuk-

sen, aloituspaikkoja.  

 

• Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano synnyttää muutoskustannuksia myös 

kunnille esimerkiksi kunnan hallinnon, tukipalveluiden ja ICT-ratkaisujen uudel-

leenjärjestelyiden kautta. Sellaiset uudistuksesta aiheutuvat kustannukset, joi-

hin kunnat eivät voi itse vaikuttaa, on korvattava täysimääräisesti.  

 

• Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on pienentynyt vuosien mittaan 

merkittävästi. Myös lukio- ja ammatillisen koulutuksen ylläpitäjärahoitusta on 

leikattu. Julkisen sektorin velvoitteet tulee rahoittaa kustannukset kattavalla 

yleiskatteellisella rahoituksella, eikä pysyvien velvoitteiden rahoittamiseen tule 

käyttää määräaikaista rahoitusta.  

 

 

 

 

 


