
Suomen Kuntaliitto ry   Pöytäkirja 6/2021  
Finlands Kommunförbund rf  
 
Hallitus 26.8.2021     
 
Kokoustiedot 
 
Aika 26.8.2021 klo 10.00 - 12.00 
 
Paikka Etäkokous, Microsoft Teams 
 
Osanottajaluettelo  
 
Varsinaiset jäsenet  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari   Kok.  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani   Kesk. 
  

Kokko Annika  Kok. 
Sankelo Janne  Kok. 
Sazonov Daniel  Kok. 
Lehtonen Harri  SDP 
Lyly Lauri   SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Kesk. 
Taponen Merja  Kesk. 
Lumela Meri    Vihr. 
Rantanen Tuomas  Vihr. 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Korhonen Martti  Vas. 
     

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Mäkinen Tapani  Kok. 
Talvitie Mari-Leena  Kok., saapui klo 11.08 
Autto Heikki   Kok. 
Ikonen Anna-Kaisa  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Lepola Kaisa   SDP 
Röppänen Neeta  SDP, poistui klo 11.38 
Pelttari Pekka  Kesk. 
Karjalainen Mira  Kesk. 
Hertell Sirpa   Vihr. 
Saario Mari   Vihr. 
Reijonen Minna  PS 
Minkkinen Minna  Vas. 
Ollikainen Mikko  RKP 
 

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 
Puheenjohtaja Pakkanen Markku  Kesk. 
I varapuheenjohtaja Berg Kim   SDP 
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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68 
Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. 
 

Ehdotus Todetaan. 
 
Päätös  Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
69 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

  
Liite 1, 69 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista 

   
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lä-
hetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 19.8.2021. 
 
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. 

 
 
70 
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  
Meri Lumela.  

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
71 
Esityslistan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutok-

sin: 
 
Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta. 
 
 
72 
Ajankohtaiskatsaus  

Kuntatalouden näkymät ja Kuntaliiton linjaukset valtion talousarvion val-
misteluun 

varatoimitusjohtaja Timo Reina,  
pääekonomisti Minna Punakallio 
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Sote-uudistuksen etenemisen ajankohtaistilanne  
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio 

 
Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön kilpailutus 
 talous- ja hallintojohtaja Elina Liippola 
 
Toimitusjohtajan katsaus 

toimitusjohtaja Minna Karhunen 
 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös  Todettiin, että toimitusjohtajan katsausta ei ole tässä kokouksessa tar-

peen pitää.  
 

Minna Punakallio ja Timo Reina esittelivät kuntatalouden näkymiä ja Kun-
taliiton linjauksia valtion talousarvion valmisteluun. 
 
Hanna Tainio esitteli Sote-uudistuksen etenemistä. 
 
Mari-Leena Talvitie saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.08. 
 
Neeta Röppänen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.38. 
 
Elina Liippola esitteli Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön kilpailu-
tusta.  
 

 
73 
Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-kesäkuu 2021  

 
Liite 1, 73 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-kesäkuu 2021 
Liite 2, 73 § Talousraportti, kesäkuu 2021 
Liite 3, 73 § Sijoitussalkun markkina-arvon kehitys, kesäkuu 2021 
 
Jakso tammi- kesäkuu 2021: 
 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 11 972 000 euroa 
alittaen budjetin 12 043 000 euroa 71 100 eurolla.  
Kaikki kustannukset ovat yhteensä 11 930 900 euroa, jolloin budjetti 
13 695 600 euroa alittuu 1 764 700 eurolla. 
 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
+41 200 euroa budjetin ollessa -1 652 400 euroa. Eroa budjettiin on 
+1 693 600 euroa. 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 3 746 7000 euroa budjetin ollessa 
1 395 000 euroa. Eroa budjettiin on 2 351 700 euroa.  
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 30.6.2021 on 83,8 milj. euroa, mikä on +0,5 
milj. euroa verrattuna 31.5.2021 tilanteeseen ja +8,5 milj. euroa verrattuna 
31.12.2020.  
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +3 746 700 euroa, kun se on 
budjetissa -257 400 euroa. Ero budjettiin on +4 847 500 euroa. 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 99,8 
milj. euroa ja kesäkuussa 103,6 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on 
+3,8 milj. euroa. Taseen loppusumma on 125,0 milj. euroa (vuosi 2020: 
119,9 milj. euroa). 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
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Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
 
 
74 
Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2022 ja ajankohtaisiin asioihin 
 

Liite 1, 74 § Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2022 ja ajankohtai-
siin asioihin 
 
Sanna Marinin hallituksen budjettiriihineuvottelut käydään 7.-8.9.2022. 
Pitkän ja vaikean kevään kehysriihen jälkeen agendalla on erityisesti  
vero-, ilmasto- ja työllisyystoimiin liittyviä kysymyksiä. Budjettiriihessä 
neuvotellaan myös Suomen kestävän kasvun ohjelman määrärahoista ja 
määrärahojen kohdistamisesta. 
Valtiontalouden kehystä on korotettu 900 miljoonalla eurolla vuonna 
2022. Määrärahoja lisäävät erityisesti hävittäjähankinnat, varautuminen 
sote-uudistukseen ja hallituksen tulevaisuusinvestoinnit. Alijäämää pie-
nentävät sen sijaan koronavirustilanteeseen liittyvien menojen pienenty-
minen ja piristyneen talouskasvun elvyttämät verotulot. 
 
Kuntatalouden kannalta näkymä vuoteen 2022 on hyvin haasteellinen. 
Talouden kasvupyrähdys on vuonna 2022 jo vaimenemassa. Myös koro-
naan liittyvät tukitoimet ovat väistymässä, vaikka koronapandemia ei 
näytä päättyvän. Huoli koronaan liittyvien kompensaatioiden riittävyy-
destä niin vuonna 2021 kuin vuonna 2022 on suuri. Samaan aikaan kunnat 
valmistelevat ja vievät eteenpäin suuria uudistuksia niin sote-sektorilla 
kuin opetustoimessa ilman täysimääräistä valtion rahoitusta. Valtion kun-
tapäätökset sisältävät laajojen valtionavustusohjelmien rinnalla ison leik-
kauksen kuntien perusrahoitukseen. 
 
Kuntaliitto valmistelee hallitukselle kannanoton Kuntaliiton terveisiksi 
budjettiriiheen. Kannanottoluonnos käsitellään valmistelevasti hallituksen 
työvaliokunnan seminaarissa 24.8. ja esitellään kokouksessa 26.8.2021.   
 

Ehdotus                          Hallitus hyväksyy kannanoton valtion talousarvioesitykseen 2022. /TR 
 
Päätös                           Hallitus hyväksyi liitteenä 1, 74 § olevan kannanoton valtion   

talousarvioesitykseen 2022.      
 
 
75 
Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen käynnistäminen 
 

Liite 1, 75 § Tarjouspyyntö Kuntaliitto-konsernin tilintarkastuksesta 
 
Kuntaliitto-konsernissa on noudatettu periaatetta, että konsernin kaik-
kien yhteisöjen ja yhtiöiden tilintarkastuksen hoitaa se tilintarkastusyh-
teisö, joka hoitaa emoyhteisö Suomen Kuntaliitto ry:n tilintarkastuksen.  
 
Konsernin suurimmalla yhtiöllä FCG Finnish Consulting Group Oy:llä on 
merkittävää kansainvälistä toimintaa. Valittu tilintarkastusyhteisö voi hoi-
taa myös ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksen, mikäli se on käy-
tännön syistä ja kustannustehokkaasti mahdollista. 
 
Edellä olevien syiden vuoksi on noudatettu periaatetta, että Kuntaliitto 
valitsee tilintarkastusyhteisön suurimpien kansainvälisten tilintarkastus-
yhteisöjen joukosta. Tarjouspyyntö tullaan lähettämään seuraaville tilin-
tarkastusyhteisöille: Deloitte Oy, Ernst & Young Oy, KPMG Oy Ab ja Pri-
cewaterhouseCoopers Oy. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 1, 75 §. 
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Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta on viimeksi tehty syk-
syllä 2017 nelivuotiskaudeksi 2018–2021, jolloin valituksi tuli KPMG Oy Ab 
tilintarkastusyhteisö. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT 
Heidi Vierros. 
 
Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunta valitsee Suomen Kuntaliitto 
ry:n tilintarkastusyhteisön. 

 
Ehdotus Hallitus päättää,  
 

1. että Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosille 
2022–2025 järjestetään tarjouskilpailu  
 

2. hyväksyä tarjouksen vertailukriteerit liitteenä 1, 75 § olevassa tarjous-
pyynnössä esitetyn mukaisesti. 

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
76 
Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2022 
 

Liite 1, 76 § Vuoden 2022 kokousohjelma 
 
Esityslistan liitteenä on ehdotus liiton valtuuskunnan, hallituksen ja halli-
tuksen työvaliokunnan kokousohjelmaksi vuonna 2022. Kokousohjelmaan 
on myös merkitty tiedoksi Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoukset, 
Suomen kuntasäätiön hallituksen kokoukset sekä muita Kuntaliiton luot-
tamushenkilöitä mahdollisesti kiinnostavia tilaisuuksia. 
 
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. 
  

Ehdotus   Hallitus hyväksyy liitteen 1, 76 § mukaisen ehdotuksen Kuntaliiton hallin-
toon liittyvien kokousten kokousohjelmaksi vuodelle 2022. /MK 

 
Päätös Hyväksyttiin esityslistan liitteenä 1, 76 § oleva ehdotus kokousohjelmaksi 

vuodelle 2022 seuraavalla muutoksella: 3.11.2022 kokoukset aikaistettiin 
viikolla, uusi kokouspäivä on 27.10.2022. 

 
 Lopullinen kokousohjelma on pöytäkirjan liitteenä 1, 76 §. 
 
 
77 
Kuntaliiton veroilmoitus ja tilinpäätösilmoitus vuodelta 2020 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi, että yhdistyksen veroilmoitus vuodelta 2020 on tehty 

ja tilinpäätös vuodelta 2020 on toimitettu yhdistysrekisteriin. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen veroilmoitus vuodelta 2020 on tehty 

ja tilinpäätös vuodelta 2020 on toimitettu yhdistysrekisteriin. 
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78 
Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 
 

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, 
tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 
 
30.9.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Kuntaliiton kaupunkipoliittiset linjaukset 
- Ehdotus VM:lle/Euroopan neuvoston Kunta- ja aluehallintokongressin 

Suomen valtuuskunta 
- Ehdotus TEM:lle/Alueiden komitean Suomen valtuuskunta - täyden-

nysvalinnat  
- CEMR Policy Committee ja hallitus - täydennysvalinnat   
- UCLG valtuusto ja hallitus - täydennysvalinnat 
- Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot 1.1.2022 alkaen 
- Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matka-

kulukorvaukset 1.1.2022 alkaen 

28.10.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitys vuo-

delle 2022 
- Kuntaliiton strategian päivitys/toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
- Kuntaliiton valtuuston syyskokous 2.-3.12.2021, ohjelma ja käsiteltävät 

asiat 
- Ehdotus VM:lle/Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta  
- Ehdotus VM:lle/KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2022 al-

kavalle toimikaudelle 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittin tiedoksi. 
 
 
79 
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 
 

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään etäkokouksena tors-
taina 30.9.2021 klo 10.00 - 14.00. 

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 
80 
Muut asiat 
  Todettiin, että muita asioita ei ollut. 
 
 
 
 
 



Suomen Kuntaliitto ry   Pöytäkirja 6/2021  8 
Finlands Kommunförbund rf  
 
Hallitus 26.8.2021      

 

 
81 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allekirjoitukset Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
 
 
 Joona Räsänen        Nina Eriksson 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Käsitellyt asiat 68 § - 81 § 
                                                                                                                                                                    

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Aika ja paikka 
 
 
Allekirjoitus  Meri Lumela 
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 26.8.2021 kokouksen etäosallistujista 
 
Varsinaiset jäsenet  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari   Kok.  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani   Kesk. 
  

Kokko Annika  Kok. 
Sankelo Janne  Kok. 
Sazonov Daniel  Kok. 
Lehtonen Harri  SDP 
Lyly Lauri   SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Kesk. 
Taponen Merja  Kesk. 
Lumela Meri    Vihr. 
Rantanen Tuomas  Vihr. 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Korhonen Martti  Vas. 
     

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Mäkinen Tapani  Kok. 
Talvitie Mari-Leena  Kok., saapui klo 11.08 
Autto Heikki   Kok. 
Ikonen Anna-Kaisa  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Lepola Kaisa   SDP 
Röppänen Neeta  SDP, poistui klo 11.38 
Pelttari Pekka  Kesk. 
Karjalainen Mira  Kesk. 
Hertell Sirpa   Vihr. 
Saario Mari   Vihr. 
Reijonen Minna  PS 
Minkkinen Minna  Vas. 
Ollikainen Mikko  RKP 
 

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 
Puheenjohtaja Pakkanen Markku  Kesk. 
I varapuheenjohtaja Berg Kim   SDP 
II varapuheenjohtaja Markkula Markku  Kok. 

 
Muut läsnäolijat 

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

Huovinen Jarkko 
Liippola Elina 
Lindfors Hannele 
Maasilta Tommi 
Myllymäki Juha 
Myllärinen Tarja 
Punakallio Minna 
Riipinen Miira 
Stenman Ulf 
Valanta Jose 

  Välikorpi Miia 
 
 
 
Kunnallissihteerit  
 
  Konttinen Heimo, PS 
  Kujanpää Katri, SDP 
  Kyrölä Kimmo, Vihr. 
  Laavi Elina, Kok.   
  Rekimies Mikko, KD 
  Saarelainen Antti, Vas. 
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Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-kesäkuu 2021 
 
 
TUOTOT    

 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 11 972 000 eu-
roa alittaen budjetin 12 043 000 euroa 71 100 eurolla.  
 

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 
 
Asiantuntijapalvelutuotot ovat 165 800 euroa ylittäen budjetin  
159 000 euroa 6 800 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on 160 
400 euroa budjetin ollessa 250 000 euroa eli budjettialitus on 90 000 
euroa. Muita tuloja kertyi 130 400 euroa. Niiden budjetti on 149 600 
euroa eli alitusta on 15 100 euroa.  
 
Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 460 600 euroa. 
Niiden budjetti on 558 600 euroa eli budjetti alittuu 98 000 eurolla. 
 

Ulkoinen rahoitus 
 
Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 2 181 500 euroa 
budjetin ollessa 2 156 100 euroa, joten budjetti ylittyy 25 400 eurolla. 
 
Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin sisältyy Kuntasää-
tiön tuki 537 800 euroa, joka vastaa toimitilojen vuokraa.  
 

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat) 
 
Jäsenmaksut ovat 9 330 000 euroa. Budjetti 9 329 000 euroa ylittyy 
1000 eurolla.  

 
 
KUSTANNUKSET 
 

Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 
6 304 000 euroa budjetin ollessa 6 604 000 euroa, jolloin budjetti alit-
tuu 300 000 eurolla.  

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

 
Yhteissummaltaan 261 500 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, 
markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 
658 100 euroa yhteensä 396 600 eurolla.  
 
Muita henkilöstökuluja toteutuu 223 400 euroa budjetin ollessa 331 
800 euroa, mikä alittuu 108 300 eurolla.  
 
Matkakustannuksia toteutuu 9 800 euroa mikä alittaa 216 700 euroa 
207 000 eurolla. Alitus selittyy voimassa olevilla liikkumisrajoituksilla 
ja -suosituksilla.  
 
Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä 28 200 
euroa alittaen budjetoidun 109 600 euroa 81 400 eurolla. 



 
Vuokrat 
 

Toimitila- ja toimistokalustevuokria 723 400 budjetin ollessa 734 300, 
joka alittuu 10 900 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa Säätiölle 
maksettavien toimistotilojen vuokra 585 600, jonka rahoitustuottoihin 
merkitty Säätiön tuki kattaa. 
 

ICT-kustannukset 
 

ICT-kuluja toteutui 1 344 200 euroa ylittäen budjetoidun 1 119 800 eu-
roa 224 400 eurolla. FCG:n tuottamien tai läpilaskuttamien ict-kulujen 
osuus toteutuneista on 625 100 euroa ylittäen budjetoidun 599 500 
euroa 25 500 eurolla. 

 
Ulkopuoliset palvelut 

 
Ulkopuoliset palvelut ovat 1 773 700 euroa budjetin ollessa 2 770 100 
euroa, jolloin budjettialitus on 996 500 euroa: 
 
- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 438 400 euroa. Niitä 

budjetoitiin 1 891 700 euroa, joten budjetti alittuu 1 453 300 eu-
rolla.  

- Konsernin hallintopalveluita toteutuu 530 900 euroa. Budjetti 500 
900 euroa ylittyy 30 000 eurolla.  

 
Muut toimintakulut 
 

Muut toimintakulu ovat 281 000 euroa. Budjetti 478 400 alittuu 197 
400.  
 
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muita hallintokuluja toteutuu 

86 200 euroa. Budjetti 196 600 euroa alittuu 110 400 eurolla, jonka 
merkittävin tekijä on etäkokouksien määrän lisääntyminen. 

- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 93 100 euroa. Budjetti 171 300 
euroa alittuu 78 100 eurolla. 

 
Muut kulut yhteensä 

 
Muut kulut yhteensä ovat 4 383 800 euroa. Budjetti 5 760 700 euroa 
alittuu 1 377 000 eurolla. 
 

 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

Kaikki kustannukset ovat yhteensä 11 930 900 euroa, jolloin budjetti 
13 695 600 euroa alittuu 1 764 700 eurolla. 

 
 
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS 

 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
+41 200 euroa budjetin ollessa -1 652 400 euroa. Eroa budjettiin on  
+1 693 600 euroa. 
 

 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 3 746 7000 euroa budjetin ol-
lessa 1 395 000 euroa. Eroa budjettiin on 2 351 700 euroa.  



 
Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty voitto on 3 432 500 euroa budjetin 
ollessa 1 160 000 euroa. Eroa budjettiin on 2 272 500 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 30.6.2021 on 83,8 milj. euroa, mikä on 
+0,5 milj. euroa verrattuna 31.5.2021 tilanteeseen ja +8,5 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 +3 746 700 euroa, kun se on 
budjetissa -257 400 euroa. Ero budjettiin on +4 847 500 euroa. 

 
 
YHTEENVETO 

Kesäkuun 2021 kumulatiiviset tuotot ovat 71 100 euroa budjetoitua pie-
nemmät. 

Kumulatiiviset kustannukset ovat 1 764 700 euroa budjetoitua pienem-
mät.  
 
Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 2 351 700 eu-
roa budjetoitua suuremmat. 
 

 
 



Kuntaliiton tulos 
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KUNTALIITTO (pl. KT)   (1000€)
TOT

1-06/2021
BUD

1-06/2021
TOT - BUD

EDV
1-06/2020

TOT - EDV

TUOTOT
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 461 559 -98 572 -112
Ulkoinen rahoitus 2 182 2 156 25 1 431 750
Jäsenmaksut 9 330 9 329 1 9 329 1
Tuotot yhteensä 11 972 12 043 -71 11 332 640

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot -6 304 -6 604 300 -5 911 -393
Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 224 -1 321 96 -1 156 -68
Henkilöstökulut yhteensä -7 528 -7 924 396 -7 067 -461

Poistot -19 -11 -9 -17 -2

Muut henkilöstökulut ja koulutus -224 -332 108 -185 -39
Vuokrat -723 -734 11 -718 -5
Ict-kulut -1 344 -1 120 -224 -1 192 -152
Matkat -10 -217 207 -102 92
Ulkopuoliset palvelut -1 774 -2 770 996 -2 356 582
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -28 -110 81 -76 48
Muut toimintakulut -281 -478 197 -558 277
Muut kulut yhteensä -4 384 -5 761 1 377 -5 187 803
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -11 931 -13 696 1 765 -12 270 339

Tuotto-/kulujäämä 41 -1 652 1 694 -938 979

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 3 747 1 395 2 352 5 786 -2 039

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 788 -257 4 045 4 847 -1 060
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Kuntaliiton hallituksen terveiset budjettiriiheen 7.-8.9.2021 

Kuntien edellytyksiä rahoittaa palvelut, edistää työllisyyttä ja torjua 
ilmastonmuutosta vahvistettava pitkäjänteisesti 

 

Kuntien uudet valtuustot ovat aloittelemassa kauttaan poikkeuksellisen 
suuren epävarmuuden keskellä. Korona vaikutuksineen ei ole ohi, eivätkä 
myöskään kuntatalouden rakenteelliset ongelmat. Edessä on myös valmis-
tautuminen suuren sote-uudistuksen nopeaan toimeenpanoon. Valtion kun-
tapolitiikan vakaus ja ennakoitavuus sekä sitoumuksista kiinni pitäminen 
ovat nyt erityisen tärkeitä.  

Budjettiriihen päätöksin on vahvistettava kuntien edellytyksiä luoda talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Myöskään il-
mastotavoitteita ei saavuteta ilman kuntien kasvavaa panosta.  

Vaikka kansantalous ja verotulot kasvavat juuri nyt nopeasti, kuntatalouden 
näkymää jo vuodelle 2022 haastavat hidastuva talouskasvu, väistyvät ko-
ronatuet, valtionosuusrahoitukseen kohdistuvat leikkaukset, laajenevat jul-
kisen sektorin tehtävät sekä paheneva työvoimapula.  

Toimenpiteet talouskasvun edellytysten vahvistamiseksi, investointien vauh-
dittamiseksi sekä työllisyyden lisäämiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä myös 
kuntatalouden kestävyyden kannalta. Kunnilla on merkittävä rooli elinvoi-
man luomisessa yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Tämä edellyttää 
muun muassa alueellisten ekosysteemien vahvistamista ja ketteryyttä kan-
sallisen ja eurooppalaisen rahoituksen hyödyntämiseksi sekä kumppanuuk-
sien rakentamiseksi.  

Kuntaliiton keskeisimmät terveiset budjettiriiheen ovat: 

Kuntien valtionosuusrahoituksen tason on seurattava kustannusten ja teh-
tävien muutoksia täysimääräisesti. Kuntaliitto ei hyväksy kaavailtuja ehdo-
tuksia jättää kustannustenjaon tarkistus tekemättä ja muuttaa työajan 

http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
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pidennyksen vuoksi aikanaan tehty kiky-leikkaus valtionosuuksiin pysyväksi. 
Vaikka valtionosuuksia myös ollaan lisäämässä, yhdessä nämä uhkaavat 
tehdä nettomääräisesti noin 500 miljoonan euron loven kuntapalvelujen pe-
rusrahoitukseen.  

Kuntien rahoitustilannetta tiukentaa myös se, että koronan, hoitovelan ja 
sote-muutokseen valmistautumisen keskellä vuodelle 2022 ollaan esittä-
mässä monia uusia velvoitteita, joiden rahoitus ei ole lupausten mukaisesti 
riittävää ja jotka vievät työvoimaresursseja muulta työltä. Myös monet ict-
investointeja vaativat lainsäädäntöhankkeet eivät ole tuomassa oletettuja 
säästöjä kunnan talouteen. Sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvät mit-
tavat kuntien muutoskustannukset on arvioitava ja korvattava kunnille täy-
simääräisesti.   

Välittömät koronasta aiheutuvat kustannukset, muun muassa testauksiin, 
rokottamiseen ja jäljitykseen, tulee korvata kokonaisuudessaan kunnille ja 
sairaanhoitopiireille lupausten mukaisesti. Korvaustasosta ei tule vähentää 
sellaisia valtionosuuseriä, jotka on myönnetty muihin lakisääteisiin tehtäviin. 
Koronakompensaatioihin liittyviä avustusohjelmia on jatkettava myös 
vuonna 2022.  

Joukkoliikenteen tilanne on osoittautunut matkustajamäärien elpymisen 
suhteen haastavammaksi kuin ennakkoon odotettiin. Joukkoliikenteen lip-
putulomenetysten kompensointiin tarvitaan kuntarahoituksen ohella valtion 
täsmätukea myös vuonna 2022. Näin voidaan turvata joukkoliikennejärjes-
telmän tulevaisuutta ja edistää ilmastokestävää liikkumista. 

Peruspalvelujen valtionosuuden lisäksi ammatillisen ja lukiokoulutuksen yl-
läpitäjärahoitusta on leikattu merkittävästi viime vuosien aikana. Työvoima-
pulan ja kansalaisten syrjäytymisen asettamiin haasteisiin vastaamiseksi lu-
kiokoulutuksen yksikköhintarahoitukseen ja ammatillisen koulutuksen pe-
rusrahoitukseen tulee tehdä pysyvä korotus. Riittävän rahoituksen merkitys 
korostuu oppivelvollisuuden laajentumisen myötä. Nykyisellään pysyviä vel-
voitteita rahoitetaan määräaikaisella rahoituksella, mikä on ongelmallista 
kuntien ja koulutuksen järjestäjien kannalta 

Liikennehankkeiden riittävä rahoitustaso on turvattava eikä valtion omista-
man infrastruktuurin rahoitusvastuuta saa siirtää ns. yhteisrahoitusmallin 
varjolla kunnille. Kuntaliitto edellyttää, että neuvottelut valtion ja kuntien 
kesken yhteisrahoituksen periaatteista käynnistetään pikaisesti. 

Koronakriisistä elpymisessä on keskityttävä tukiin ja investointeihin, joilla 
viedään eteenpäin energiamurrosta, ilmastotoimia, saavutettavuutta ja digi-
talisaatiota edistäviä investointeja. Kunnille osoitettu öljylämmityksestä 
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luopumisen tuki on tarpeellinen, mutta suuruudeltaan riittämätön. Valmis-
telussa olevaan kansalliseen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaan 
on sisällytettävä myös infrastruktuuri-investointituki. Budjettiriihessä on 
tärkeää saada aikaan päätökset fossiilittoman liikenteen tiekartan ensim-
mäisen vaiheen toteutuksesta ja rahoituksesta. Kuntaliitto edellyttää, että 
kuntiin kohdistuvat kansalliset ja EU-tasoiset vihreän siirtymän uudet vel-
voitteet ovat vaikuttavia ja että niissä noudatetaan rahoitusperiaatetta.  

Osaavan työvoiman saatavuuden ennakoidaan olevan yksi keskeisimpiä me-
nestymiseen vaikuttavia tekijöitä tulevina vuosina. Yritysten ohella huomiota 
tulee kiinnittää myös kuntasektorin moninaisiin työvoimatarpeisiin. Työvoi-
man saatavuuden turvaaminen vaatii eri sektorit mukaan ottavaa laajaa oh-
jelmaa, jonka laatimiseen on sitouduttava budjettiriihen päätöksin. 

On tärkeää, että erityisesti työvoimapula-alojen muunto- ja pätevöitymis-
koulutustarjontaa vahvistetaan. Kotouttamispalveluihin, moniammatillisiin 
osaamiskeskuksiin, ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä kansainvälistä suo-
jelua saavien ja työperusteisten maahanmuuttajien palvelujen järjestämi-
seen on osoitettava kunnille riittävät resurssit. Kohtaanto-ongelmaa voidaan 
helpottaa myös uudistamalla ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää 
siten, että ammatillisessa koulutuksessa voidaan järjestää myös työllisty-
vyyttä edistäviä, tutkinnon osia pienempiä koulutuksia kannattavasti. 

Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteuttaminen mahdollistaa kunnissa 
laajan keinovalikoiman hyödyntämisen työllisyyden edistämisessä. Toimin-
taan varatut resurssit eivät kuitenkaan ole riittäviä mallin laadukkaaseen to-
teutukseen. Lisäksi palveluprosesseja esitetään ohjattavaksi liian tiukasti 
lainsäädännöllä. Yksityiskohtaisen sääntelyn sijaan tulisi panostaa työttö-
mien yksilölliseen palveluun. TE-palveluiden siirto tulee toteuttaa siten, että 
kunnilla on aidot välineet yhteensovittaa elinkeino-, työllisyys- ja koulutus-
politiikan mukaiset toimenpiteet alueen elinvoiman vahvistamiseksi. 

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntia koskeva lainsäädäntö on kaikin puolin 
valmisteltava yhdessä kuntien kanssa. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

[Nimi]   [Nimi] 
[Tehtävänimike]  [Tehtävänimike] 



Suomen Kuntaliitto   Kokousohjelma  

    26.8.2021  

  
Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2022 
 
 
 
Ajankohta 2022  

 
Hallintoelin/kokous 
 

 
To 27.1. klo 8.30 - 10.00 
 

 
Työvaliokunnan kokous 
 

 
9. - 10.2. 

 

 
Rahoitus- ja johtamisfoorumi, Tampere 

 
To 17.2. klo 10.00 - 14.00 
                 

 
Valtuuskunnan järjestäytymiskokous  

 
Pe 18.2. klo 10.00-14.00 
 

 
Hallituksen järjestäytymiskokous  

 
To 3.3. 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 
 

 
To 24.3. klo     8.30 - 10.00 
                      10.00 - 14.00                  
                       

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
 

 
To 7.4. klo 8.00 - 9.00 
                9.00 - 10.00 
                10.00 - 12.00 
 

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

 
To 28.4. klo 8.30 - 10.00 
                  10.00 - 14.00                  
 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous (tilinpäätös + valtuuskunnan kokousasiat) 
 

 
To 19.5. klo 8.30 - 10.00 
                 10.00 - 14.00   
                 14.00 - 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
Valtuuskunnan kevätkokous 
 

 
Pe 20.5. klo 9.00 - 16.00 

 
Valtuuskunnan kevätkokous  
 

 
Ke 8.6. illalla 
 

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

 
To 9.6. 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 
 

 
Ti 23.8. klo 9.00 –  
Ke 24.8.               - 16.00 
 

 
Työvaliokunnan seminaari  

 
To 25.8. klo 8.30-10.00 
                  10.00 - 14.00 
 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous  
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Ti 8.9. 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 
 
 

 
14. - 15.9. 

 

 
Kuntamarkkinat 

 
To 22.9. klo 8.30 - 10.00 

10.00 - 14.00 
 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
 

 
To 13.10. 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)  
 

 
To 27.10. klo 8.30 - 10.00  
                   10.00 - 14.00 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
 

 
To 17.11. klo 8.00 - 8.30 
                  8.30 - 10.00 

 
Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous 
Työvaliokunnan kokous 
 

 
Ke 30.11. klo 16.00 - 18.00 

 
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 
 

 
To 1.12. klo 8.30 - 10.00 
                 10.00 - 14.00 
                 14.00 - 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
Valtuuskunnan syyskokous 
 

 
Pe 2.12. klo 9.00 - 16.00 

 
Valtuuskunnan syyskokous 
 

 
To 15.12. klo 8.30 - 10.00 
                   10.00 - 14.00 

 
Työvaliokunnan kokous 
Hallituksen kokous 
 

 


